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År 1980, den 30. december, afsagde overfredningsnævnet følgende

kendelse

i sag nr. 2215/73 om fredning af arealer nord for Knudsø i Ry kommune, Århus

amt.

Ved kendelse af 8. december 1972 stadfæstede overfredningsnævnet
med enkelte mindre ændringer en kendelse af 15. december 1971 afsagt af fred-
ningsnævnet for Århus amts vestlige fredningskreds om fredning af ca. 23 ha mel-

lem landsbyen Tørring og Knudsø i Ry kommune.

Ved kendelse af 28. maj 1976 bestemte fredningsnævnet, at yderlige-

re ca. 724 ha nord for Knudsø i Ry kommune skulle undergives fredningsbestemmel-

ser. Af dette område er ca. 1 ha tillige omfattet af en den 30. oktober 1953 ting-
lyst deklaration af Tulstrup kirkes omgivelser.

Begge fredninger tilsigter at bevare de landskabelige værdier i om-

rådet, herunder i udsigtsmæssig henseende, og at beskytte de til området knyttede

naturvidenskabelige interesser i både undervisnings- og forskningsmæssig hense-

ende navnlig med hensyn til geologi, zoologi og botanik. Fredningerne tilsigter

endvidere at give offentligheden øget adgang til området.

Fredningsnævnets kendelse af 28. maj 1976 omfatter helt eller delvis
103 ejendomme (løbe numre) i privat eje og en ejendom, der ejes af Ry kommune.

Fredningserstatning tilkendtes vedrørende 75 ejendomme (løbe numre) i privat eje

med ialt 1.054.400 kr. med renter og med tillæg af omkostninger på ialt 12.300 kr.

Kendelsen er forelagt overfredningsnævnet i henhold til § 25 i den da-
gældende naturfredningslov og er endvidere indbragt rettidigt for overfrednings-

nævnet af 27 private ejere (30 løbenumre) og af det daværende fredningsplanud-
valg for Århus amt, der havde rejst fredning s sagen.
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Klagerne fra de private ejere vedrører afgrænsningen af det fredede

område, fredningsbestemmelsernes indhold og erstatningernes størrelse. Der er

således fremsat ønske om, at mindre arealer ved landsbyerne Tørring og Tulstrup

udgår af fredningen, og en enkelt ejer har påstået fredningen helt ophævet. Kla-

gerne angående fredningsbestemmelsernes indhold vedrører især bestemmelserne

om opførelse af landbrugsbyggeri, forbudet mod tilplantning og bestemmelserne om

offentlig adgang eller indeholder ønsker om visse særtilladelser . Klagen fra

fredningsplanudvalget vedrører den offentlige adgang, som ønskes udvidet i for-

hold til fredningsnævnet s afgørelse.

• Efter klagefristens udløb har yderligere enkelte private ejere frem-

sat ønske om forskellige ændringer af fredningsbestemmelserne eller om særtilla-

delser , og fredningsstyrelsen har ønsket indføjet nogle særbestemmelser vedrø-

rende bevoksningen på og adgangen til 3 oldtidshøje .

I sagens behandling har deltaget 9 medlemmer åf overfredningsnæv-

net.

Efter besigtigelse af området og møde med parter og interesserede
har overfredningsnævnet enstemmigt besluttet at tiltræde den af fredningsnævnet den

28. maj 1976 bestemte fredning med nogle ændringer, som der er redegjort nærmere

for i den rundsendte oversigt af 30. januar 1978 over overfredningsnævnets beslut-
ninger i sagen.
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Overfredningsnævnet kan således tiltræde fredningens geografiske af-

grænsning med den tydeliggørelse, at fredningen omfatter den del af Knudsø, hvor-

over ejere af ejendomme, der grænser til søen og er omfattet af fredningen, har

rettigheder. Det findes endvidere af praktiske grunde rigtigst at udvide fredningen

med det ca. 23 ha store areal, der er omfattet af overfredningsnævnets kendelse af

8. december 1972, således at fredningsbestemmelserne i denne kendelse kan ophæ-

ves og aflyses fra tingbogen. Det herefter fredede område er vist på kortet, der

hører til nærværende kendelse (fredningskortet) .

4 medlemmer af overfredningsnævnet ønsker imidlertid at give ud-

tryk for stor betænkelighed ved, at fredningen omfatter betydelige landbrugsarealer.
Disse medlemmer har kun kunnet tilslutte sig beslutningen om fre~ninge!1s geogra-

fiske udstrækning, fordi der derved kunne opnås enighed i overfredningsnævnet om

fredningsbestemmelser, som tager større hensyn til en økonomisk forsvarlig land-

brugsdrift , end det var tilfældet med bestemmelserne i fredningsnævnet s kendelse

af 28. maj 1976.

Overfredningsnævnet kan endvidere med ganske enkelte tilføjelser

tiltræde de bestemmelser, som fredningsnævnet har fastsat om offentlighedens ad-

gang til området. De ønsker, som er fremført af fredningsplanudvalget og fred-

ningsstyrelsen om yderligere sti udlæg , kan således ikke efterkommes. Det bemær-
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kes herved, ~ der ikke ses påvist et tilstrækkelig stort behov for, at der på nu-

værende tidspunkt træffes bestemmelse om etablering af en sti langs hele nordsi-

den af Knudsø, at en øns ket sti mellem Alling og Oudal kun vil have ringe frednings-

mæssig betydning, men påføre ejerne betydelige ulemper, og at der under hensyn
til, at der ved fredningen åbnes adgang til andre udsigtspunkter i området, ikke
findes at være tilstrækkelig anledning til mod ejernes protest at give offentligheden

adgang til de ovennævnte 3 gravhøje.

".
3 medlemmer af overfredningsnævnet ønsker imidlertid at tilkendegi-

ve, at de kun ud fra hensynet til at tilvejebringe enighed i overfredningsnævnet om

fredningen har kunnet tilslutte sig beslutningerne om i så væsentlig grad som sket

at begrænse stiudlæggene i forhold til fredningsplanudvalgets påstand.

Ved delafgørelse af 6. februar 1980 har overfredningsnævnet tiltrådt

de arealafståelser , som fredningsnævnet har besluttet i kendelsen af 28. maj 1976 ,

således at der til staten v/miljøministeriet afstås 6.330 m2 af matr. nr. 23 b, Al-

ling By, Alling, og 544 m2 af matr. nr. 6 ~, sstd. Disse arealer er nu mat~ikule-.

ret som henholdsvis 23 ~ og 6 ~, sstd. Endvidere er der ved overfredningsnævnets

kendelse af 8. december 1972 bestemt afståelse til staten v/ministeriet for kultu-
relle anliggender af ca. 2,3 ha af matr.nr. 10~, Tørring By, Tulstrup. Dette

areal er nu matrikuleret som 10.l, sstd. Alle de nævnte arealer, der er afstået
til staten, administreres nu af miljøministeriet v/Silkeborg skovdistrikt .

I fredningsbestemmelserne iøvrigt foretages en del ændring~r navn-

lig til imødekommelse af nogle af de indvendinger, der er fremsat af ejerne. De

væsentligste ændringer vedrører bestemmelserne om landbrugsbyggeri, tilplant-

ning og afvanding/dræning.

I forhold til den ændrede affattelse af fredningsbestemmelserne , som
medfulgte oversigten af 30. januar 1978 over overfredningsnævnets beslutninger

i sagen, må der imidlertid nu foretages nogle ændringer og tilføjelser i overens-

stemmelse med aftaler, der senere er truffet med de berørte ejere, samt enkelte

formelle rettelser navnlig som følge af fredningsplanudvalgenes ophævelse pr. 1.

januar 1979. Forkøbsretten til nogle arealer ved Knudsø's vestende findes endvi-

dere nu at burde tillægges amtsrådet. Praktiske grunde tilsiger yderligere, at

fredningsbestemmelserne omfatter de særlige regler, der følger af overfrednings-

nævnets kendelse af 8. december 1972 og af fredningsdeklarationen tinglyst den

30. oktober 1953. Tillige inkorporere s nogle af særbestemmelserne for enkelte

ejendomme i fredningsbestemmelserne . De øvrige særtilladelser , som er meddelt

enten af fredningsnævnet i kendelsen eller af overfredningsnævnet i oversigten af

30. januar 1978, er at betragte som tilladelser, der efter § 2, stk. 4, i lov nr.

219 af 24. maj 1978 bortfalder pr. 1. januar 1984, hvis de ikke er udnyttet forinden.
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er herefter:

Fredningsbestemmelserne for det på fredningskortet viste område

§ 1. Bevaring.

§ 2.

•
§ 3.

,\
"It

b.

el
-\-- c.

l

Det fredede område skal bevares i dets nuværende tilstand.

Terrænændringer.

Det følger af § 1, at ændringer i terrænet eller terrænformerne , her-

under udnyttelse af forekomster i jorden samt opfyldning og planering, ikke

er tilladt. Uden for naturfredningslovens almindelige beskyttelseslinier i
forhold til sø og jordfast fortidsminde er fredningen dog ikke til hinder for

en sådan ikke-erhvervsmæssig indvinding af ringe omfang af forekomster;
i jorden, som efter § 7, stk: 3, i råstofloven af 8. juni 1977 kan ske blot

efter forudgående meddelelse til amtsrådet.

a.

Arealernes drift og pleje m. v.

Det følger af § 1, at arealerne må anvendes som hidtil, således at al-

mindelig landbrugsdrift på de eksisterende landbrugsarealer kan fortsættes,

hvorimod der ikke må ske opdyrkning af de arealer, der er vist på fred-

ningskortet med signaturen for "udyrkede arealer". Græsningsarealer
kan dog indtages under plov, ligesom hidtil dyrkede arealer kan overgå til

græsning eller henligge udyrkede .

Skovdrift på de eksisterende skovarealer, der er vist på fredning s-

kortet med særlig signatur, kan ligeledes fortsættes. Uanset bestemmelsen
i § 1 kan skovarealer, der ikke er undergivet fredskovspligt, tilbageføres

til ager eller henligge udyrkede .

Det følger endvidere af § 1, at nyanlæg af skov, juletræ- og pynte-

grøntkulturer samt frugtplantager ved plantning eller såning ikke er tilladt

og heller ikke på arealer, der er eller bliver dækket af selvsået trævækst
af skovlignende karakter.

Fredningen er dog ikke til hinder for nytilplantning på de arealer, der

er vist på fredningskortet med signaturen for "tilplantning tilladt".

Fredningen er heller ikke til hinder for nytilplantning iøvrigt, enten

når det er nødvendigt til opfyldelse af fredskovspligten , men i så fald kun i
overensstemmelse med en beplantningsplan, der er godkendt af skovtilsynet,

eller til etablering af læhegn, der består af løvtræer. Denne undtagelses-

bestemmelse gælder dog ikke for det areal nord for Tulstrup by, som har

været omfattet af en fredningsdeklaration tinglyst den 30. oktober 1953, og

som er vist med s'ærlig signatur på fredningskortet .
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Endvidere kan fredningsnævnet tillade etablering af andre levende

hegn end løvtræshegn. En tilladelse dertil skal meddeles, medmindre fred-

ningsnævnet skønner, at hegnet vil hæmme en udsigt, der bør bevares.

2) at bebyggelsen opføres i umiddelbar tilknytning til de eksisterende byg-

ninger på ejendommen eller er et læskur for kreaturer, og

d. Der må ikke ske afvanding eller dræning af arealerne omkring de

tre mindre søer i fredningens sydvestlige område umiddelbart øst for lande-
vejsstrækningen mellem Alling og Ry og heller ikke af sumpede arealer og

enge på matr.nr. 10 ~ og 10.!-, Tørring By, Tulstrup.

Der må inden for det fredede område ikke foretages noget, som kan

ændre areal eller form af Knudsø eller forværre søens tilstand.

e. Forurening af naturen ved henlæggelse eller anbringelse af affald

el.lign. må ikke finde sted.

f. Århus amtsråd har ret til - efter forudgående meddelelse til og uden

udgift for ejerne - at lade selvsåede buske og træer på udyrkede arealer

fjerne.

1± Pelsdyrfarme og dambrug.

Oprettelse af pelsdyrfarme og anlæg af dambrug er ikke tilladt.

§ 5. Bebyggelse m. v. og andre anlæg, herunder hegn.

a. Det følger af § 1, at der inden for det fredede område ikke må opfø-

res ny bebyggelse (herunder skure, boder og andre lignende indretninger
samt tilbygning til eksisterende bebyggelse). Der må heller ikke foretages

ombygning af eksisterende bygninger, hvis der derved sker ændring af byg-
ningens ydre fremtræden.

b. Uanset bestemmelserne i pkt. a er fredningen dog ikke til hinder

for, at der på en landbrugsejendom opføres ny bebyggelse, herunder ved

tilbygning, eller foretages ombygning af eksisterende bebyggelse, når føl-
gende 3 betingelser alle er opfyldt:

1) at bebyggelsen er erhvervsmæssig nødvendig for den pågældende ejen-

doms drift som landbrugsejendom,

3) at bygningshøjden ikke nødvendiggør dispensation fra bestemmelserne

i eller i medfør af § 43 i kommuneplanloven af 26. juni 1975 (d. v. s. ikke

overstiger 12,5 m for avls- og driftsbygninger , dog 15 m for visse siloer,

eller ikke overstiger 8,5 m for andre bygninger).
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Hvis disse betingelser for bebyggelse på en landbrugsejendom ikke er

opfyldt, må byggeriet kun udføres efter tilladelse fra fredningsnævnet, men

tilladelsen kan kun nægtes,
1) hvis helhedsindtrykket vil blive ændret i væsentlig grad og i uheldig

retning, og der samtidig kan påpeges anden mulighed for placering og/el-

ler ydre udformning, der funktionelt og uden væsentlig merbekostning kan

modsvare det af ejeren ønskede, eller

2) hvis det ønskede ikke tjener rimelige landbrugsøkonomiske formål, el-

ler

• 3) hvis bygningshøjden overstiger de ovennævnte mål .

Undtagelsesbestemmelserne i pkt. b gælder dog ikke for matr. nr.

10 ~, Tørring By, Tulstrup, og heller ikke for det areal nord for Tulstrup
by, som har været omfattet af en fredningsdeklaration tinglyst den 30. okto-

ber 1953, og som er vist med særlig signatur på fredningskortet .

Fredningsnævnet kan tillade, at der - uanset bestemmelserne under

pkt. a - foretages tilbygning til eller ombygning af et eksisterende og lov-

ligt opført helårs- eller sommerhus.

Inden for det fredede område må der ikke anbringes campingvogne
o .lign., og teltslagning må ikke finde sted. Privat besøgende hos grund-

ejere må dog campere eller slå telt op i umiddelbar nærhed af ejendommens

bygninger. Fredningen er dog ikke til hinder for, ~ der etableres spej-

derlejr på matr. nr. 5 ~, Tulstrup By, Tulstrup, i indtil 3 uger hver som-

mer, og ~ driften af campingpladsen på matr. nr. 18 ~, 20 ~, 21 ~, 22 ~
og 2 ~, Alling By, Alling, fortsætter i henhold til de meddelte tilladelser og

dermed på de vilkår, der er fastsat i tilladelserne.

e. Det følger af § 1, at der inden for det fredede område heller ikke
må etableres andre faste konstruktioner og anlæg end bygninger. Eksem-

pelvis må der således ikke etableres campingpladser, motorbaner , skyde-

baner, oplagspladser eller lossepladser . Der må heller ikke anbringes

plankeværker, mure, tårne o .lign. eller master, herunder master for
luftledninger til strømforsyning.

Fredningsnævnet kan dog tillade anbringelse af master i forbindelse
med lokal strømforsyning.

f. Fredningen er ikke til hinder for, at der opsættes sædvanlige krea-

turhegn , men iøvrigt må faste hegn kun opsættes efter tilladelse fra fred-
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ningsnævnet, se dog nedenfor i § 9 om hegning i forbindelse med offentlig-

hedens adgang.

§ 6. Veje.

Uanset bestemmelsen i § l kan der anlægges mindre private veje,

der følger det naturlige terræn, og fredningsnævnet kan iøvrigt tillade an-

I, læg af nye veje og foretagelse af vejreguleringer .

§. 7. Motorkørsel.--
Motorkørsel og kørsel med hjælpemotor må kun finde sted på offent-

lige veje og på den private fællesvej fra Tørring til parkeringspladsen på

statens ejendom matr.nr. 101., Tørring By, Tulstrup. Denne bestemmelse

gælder ikke for lodsejere og personer med ærinde på ejendommene.

§ 8. Støj.

Kraftig gengivelse af musik, brug af højtaleranlæg o .lign. må ikke
finde sted.

§ 9. Offentlighedens adgang.

a. Almenheden har ret til færdsel - også med motorkøretøjer - ad den
private fællesvej , der går fra Tørring mod syd til statens ejendom matr. nr.

101., Tørring By, Tulstrup, og som er vist på fredningskortet med signa-
tur for "kørevej" .

Ved vejens vestside kan Århus amtsråd lade etablere 2 vigepladser

cl 8 m2 på matr. nr. 10 ~, sstd., således som de er vist på et specialkort

over vejen. Specialkortet tinglyses på de berørte ejendomme.

Vejens udbygning med kørebanekanter og vigepladser bekostes af

amtsrådet, medens udgifter i forbindelse med senere vedligeholdelse af vejen

afholdes i overensstemmelse med reglerne i vejlovgivningen.

b. Almenheden har ret til at parkere motorkøretøjer på statens ejendom

matr. nr. 6 ~, Alling By, Alling, samt på den til parkering indrettede del

af statens ejendom matr. nr. 101., Tørring By, Tulstrup.

'I

Det pålægges miljøministeriet v/skovdistriktet at etablere og vedlige-

holde et hegn i skellet mellem matr. nr. 6 ~ og matr. nr. 6 ~, Alling By, Al-
ling. Ejeren af matr.nr. 10~, Tørring By, Tulstrup, har ret til at hegne

i ejendommens skel mod matr.nr. 10 l, sstd.
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Almenheden har ret til at færdes til fods ad de stier i området, som

er vist på fredningskortet .

Stierne udlægges i 2t m bredde, hvor de ikke følger eksisterende vej.

Der skal ved amtsrådets foranstaltning og uden udgift for ejeren opsættes en
stente eller "mølle", hvor en sti passerer et eksisterende kreaturhegn , samt

i tilfælde hvor vedkommende ejer senere øns ker at anbringe et sædvanligt

kreaturhegn , der skærer stien.

Stien fra den tidligere landevej Ry-Silkeborg til statens ejendom

matr.nr. 101., Tørring By, Tulstrup, må kun hegnes på forløbet over matr.

nr. 11 ~, sstd., dog at der også må opsættes et dyrehegn (uden pigtråd) i

indtil H m højde mod campingpladsen på matr. nr. 18 ~, 20 ~, 21 ~, 22 ~
og 2~, Alling By, Alling. Ejeren af matr.nr. 10~, Tørring By, Tulstrup,

har endvidere ret til at opsætte hegn i ejendommens vestskel på den stræk-

ning, hvor stien skærer skellet.

d. Almenheden har endvidere ret til færdsel til fods og kortvarigt op-
hold på de arealer, der er vist på fredningskortet med særlig signatur her-

for.

Det pålægges miljøministeriet v / skovdistriktet at etablere og vedlige-
holde et ca. 140 cm højt dyrehegn (uden pigtråd) på matr. nr. 23 ~, Alling By,

Alling, langs ejendommens skel mod matr.nr. 23~, sstd.

e. Retten til færdsel og ophold på Risbakke på ejendommen matr. nr. 5 a,

Tørring By, Tulstrup, og retten til færdsel ad stien over ejendommen matr.
nr. 11 ~, sstd., er betinget af, at amtsrådet anbringer opslag om, at hunde

skal føres i snor.

f. Amtsrådet - for de statsejede arealer dog miljøministeriet v / skovdi-

striktet - haT --.r~etog pligt til at foretage de arbejder, herunder vedligehol-

delse, som er påkrævede i forbindelse med almenhedens færdsel- og ophold s-

ret, se dog særbestemmelsen i pkt. a om vedligeholdelse af den private fæl-

lesvej fra Tørring mod syd samt særbestemmelserne i pkt. b og d om eta-

blering og vedligeholdelse af visse hegn. Nødvendig kørsel til matr. nr. 23 ~,

Alling By, Alling, i forbindelse med foretagelsen af sådanne arbejder kan

foregå ad den private fællesvej fra den tidligere landevej Ry-Silkeborg til

matr.nr. 23~, sstd.

I skiltningen om færdsels- og opholdsretten bør gøres opmærksom

på det hensyn, de gående forventes at tage til de omliggende private ejen-

domme.
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il.9-:.. Særlige bestemmelser om frilæggelse af oldtidshøje på matr.nr. 4 a, Tul-

strup By, Tulstrup.

Det pålægges ejeren af matr. nr. 4 ~, Tulstrup By, Tulstrup, at tå-

le, at der foretages udtynding af bevoksningen_på de arealer omkring old-
tidshøjene nr. 2512.30 og 2512.38, der på et specialkort er vist syd for
stiplet linie. Det pålægges miljøministeriet v/ skovdistriktet efter meddelel-

se til ejeren at foretage den nævnte udtynding i et omfang, som distriktet
finder forsvarligt under hensyn til skovpartiets trivsel og landskabelige virk-

ning.

,'''.I I

Den tilbage blivende bevoksning på det i stk. 1 nævnte areal kan

opretholdes og vedligeholdes ved bevaring af selvsået opvækst, men efter-

plantning må kun ske med fredningsnævnets tilladelse. I tilfælde af afdrift,

eller hvis bevoksningen mister sit præg af gammel skov, må genplantning

ikke finde sted, og arealet skal udlægge s i græs eller inddrages under al-

mindelig landbrugsdrift .

Det pålægges endvidere ejeren at tåle, at granbevoksningen på den

del af ejendommen omkring høj nr. 2512.29, som på specialkortet er vist

nord for den stiplede linie, fældes, når træern.~Jla..Ll}ået en højde af ca.
160 cm. Det pålægges miljøminis~eriet v/ skovdistriktet ·efter meddelelse
til ejeren at fælde den nævnte bevoksning. Arealet skal herefter friholdes

for træ- og buskbevoksning .

De fældede træer m. v. tilfalder ejendommens ejer, som skal fjerne
dem inden en af skovdistriktet fastsat rimelig frist.

Specialkortet tinglyses på ejendommen.

§. 11. Særlige bestemmelser for Horskær spids.

På matr .nr. 5 ~, 6 ~ og 9 g" Tørring By, Tulstrup, må færdsel ikke

finde sted i tiden 15. marts til 30. juni, og i samme tidsrum er det forbudt

at sejle i rørbræmmen og inden for 50 m fra rørene. Bestemmelsen er dog

ikke til hinder for de pågældende ejeres færden med gæster og husstand og

for græsning af kreaturer samt udøvelse af eget lovligt erhvervsmæssigt
fiskeri.

Siv- og rørskær er kun tilladt uden for ovennævnte periode, dog at

ejeren af matr. nr. 9 g, i perioden 15. marts til 30. juni må foretage en be-
grænset rørskæring med det formål at kunne besejle ejendommen.

Amtsrådet kan anbringe skiltning om ovenstående bestemmelser.

Der tillægges videnskabsmænd og studerende adgang til området un-
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der forudsætning af fredningsnævnet s tilladelse og af, at de pågældende

giver forudgående meddele~s_e til~jerne.

§ 12. Særlige bestemmelser om forkøbsret for Århus amtsråd til arealer ved Knud-

sø' s vestende .

Ejendommene matr .nr. 6 ~, 61., 6 ~, 6 ~ og 6 ~, alle af Alling By,
Alling, pålægges en forkøbsret for Århus amtsråd efter følgende regler:

Hvis en af ejendommene agtes afhændet, skal ejeren ved anbefalet

brev tilbyde amtsrådet at overtage ejendommen til en pris svarende til den

værdi, hvortil den vurderes af to af fredningsnævnet udpegede kyndige per-

soner. Udgifterne ved vurderingen afholdes af amtsrådet.

Accepteres tilbudet ikke inden for en frist af 6 uger fra amtsrådets

modtagelse af vurderingen, kan ejendommen inden for et år regnet fra 6

ugers fristens udløb frit sælges til en pris, der ikke er lavere end vurde-

ringsprisen . Agtes ejendommen solgt til en lavere pris, skal amtsrådet -

ligeledes med en frist af 6 uger - have lejlighed til at overtage den til denne

pris.

Den omhandlede ret for amtsrådet til at overtage ejendommene gælder
ikke alene ved afhændelse, men ved enhver form for ejerskifte. Retten gæl-

der dog ikke ved en ejendoms overgang til den nuværende ejers ægtefælle,

barn eller stedbarn eller ved senere overgang fra en af disse til vedkommendE
ægtefælle.

§ 13. Dispensationer.

En dispensation fra fredningsbestemmelserne kan meddeles, når det

ansøgte ikke vil komme i strid med fredningens formål, jfr. naturfrednings-

lovens § 34.

~ Ældre fredninger.

Deklarationen tinglyst den 30. oktober 1953 på matr. nr. 1 ~ og 2 ~,

Tulstrup By, Tulstrup, ophæves for så vidt angår arealer omfattet af nær-

værende kendelse.

Overfredningsnævnets kendelse af 8. december 1972 om fredning af

matr.nr. 10 ~ m.fl., Tørring By, Tulstrup, ophæves bortset fra kendeisens
bestemmelser om arealafståelse og vilkårene herfor .

...
Erstatningsspørgsmålene er afgjort således:

Overfredningsnævnet har stadfæstet fre<tningsnævnets afgørelse af,' at
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der ikke tilkendes Ry kommune og 28 private ikke-ankende ejere erstatning i anled-

ning af fredningen. s~rnt fredIlingsnævnets erstatningstilkendelse .vedrørende 10 ejen-

domme (løbe~umre) med ialt 60.300 kr.

Med 47 ejere af 52 ejendomme (løbe numre) er opnået enighed om ændringer -
i det væsentlige nedsættelser - af de af fredningsnævnet tilkendte erstatningsbeløb

fra ialt 738.200 kr. til ialt 515.950 kr.

!
I-r

For de resterende 12 ejeres vedkommende 03 løbenumre) er ertstcttningen

fastsat ved 4 kendelser afsagt af Taksationskommissionen vedrørende naturfredning

den 14. august. 24. oktober og 20. december 1978 til ialt 204.100 kr.

De samlede erstatninger udgør herefter 780.350 kr. med renter. I omkost-

ninger for sagens behandling for fredningsnævnet. overfredningsnævnet og taksa-

tionskommissionen er tilkendt ialt 25.600 kr. Beløbene er udbetalt respektive de-

poneret.

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

Den af fredningsnævnet for Århus amts vestlige fredningskreds den 28. maj

1976 afsagte kendelse afløses af overfredningsnævnets delafgørelse af 6. februar

1980 og nærværende kendelse. således at ovenstående fredningsbestemmelser er
gældende for det på fredningskortet viste område.

) P.O.V.

;e
.t".\',:~-

\..,. ,.~\ . - .......,.-~~ ~~.----._..,
Bendt Andersen

overtredningsnævnets formand

r..
ic
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Kortbilag hØrende til

OVERFREDNINGSNÆVNETS

kendelse sag nr.: ----'---2215/73

UDARBEJDET AF FREDNINGSSTYRELSEN

TIL BRUG VED FREDNINGSSAGER

SÆRTRYK MED GEODÆTISK INSTITUTS TILLADELSE (A 400/76)

UTM 'ZONE 32 V NH 46 47

Rose

'"

20 Mø

- ~
Udsnit af Geodætisk Instituts kortblade 1:25 000, 4-cm, 1214 I NØ
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UDSKRIFT

AF

FORHANDLINGS- OG KENDELSESPROTOKOL

FOR

FREDNINGSNÆVNET FOR ÅRHUS AMTS VESTLIGE FREDNIUGSKREDS.

Den 28. maj 1976 a~sagdes i

}!'R154/1972 Fredning af arealer nord for
Knudsø i Ry kommune

sålydende

K E li D E L S E:
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Ved skrivelse af 21. august 1972 rejste Fredningsplanud-

valgex for Århus amt sag om fredning af arealer nord for Knudsø.
Påstanden omfatter i alt 727 ha, hvoraf 422 ha er under-

kastet allerede gældende fredningsbestemmelser i henhold til natur-
fredningslovens §§ 47, 47a og 48. Endvidere omfatter fredning spå-
stand~n umatrikulerede arealer under offentlige veje.

r Fre~nud\a~~beskrivelse af området, der i sin hel-
hed ligger i landzone, hedder det:

"Afgrænsning.
Området, der ønskes fredet, grænser mod vest til fredskovs-

arealerne på Skeldalens skråninger og det fredede område "Alling
Vest". Mod syd følger grænsen Knudsø, og mod øst amtslandevej nr.
S 30 Ry st. - Låsby, mens den mod nord følger overgangen mellem
det kuperede landskab, som har tilknytning til erosionsdalen Tør-
ring dal og det bølgede morænelandskab nord herfor.

Terrænet.
Den sydlige og vestlige del af området består af markante

skråninger ned mod Knudsø og dalen ved Alling med lavtliggende are-
aler ved skråningsfoden.

Ovenfor skråningerne findes et ret jævnt plateau, der mod
nordøst afbrydes af den markante Tørring dal og vest for denne af
bakkerækken langs fredningens nordgrænse.

Dyrkningsforhold.
Den overvejende del af området er dyrket agerland. Kun

skråningerne ned mod Knudsø og dalen syd for Alling, arealerne
neden for disse skråninger og en væsentlig del af Tørring dals
skråninger, er hovedsageligt beplantede eller henligger som udyr-
kede arealer mec kratskov, hedevegetation, sumpvegetation eller
overgangsformer mellem disse typer.

Bebyggelse.
Bebyggelsen i området er i det allervæsentligste beliggen-
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de i landsbyerne Tørring og Tulstrup. Herudover Iindes enkelte
. spredte fritids- og helårshuse i områdets sydvestlige del. Hoved-

parten af landbrugsejendommene har deres bygninger beliggende i de
2 landsbyer.

Fredningsplanudvalget finder det ønskeligt af hensyn til det
omgivende landskab, at der ikke opføres høje bygninger (f.eks. si-
loer) i byenle Tørring og Tulstrup, som ikke omfattes af fredning s-
påstanden.

Byudvikling.
Der er ikke i den foreliggende byudviklingsplan for Skander-

borgegnen udlagt byzone inden for området. Det skal dog bemærkes,
at fredningsplanudvalget tidligere har accepteret opførelse af et
kommunalt plejehjem og en institution på arealerne mellem fred-
ningsgrænsen ved Tulstrup og kommuneskolen ved Ry-Låsby landevejen.

Naturvidenskabelige og historiske forhold.
Geologi:
Arealerne, der ønskes fredet, er beliggende i et i geolo-

gisk henseende meget vigtigt område. Således anføres bl.a. følgen-
de i en udtalelse om de geologiske forhold i den tidligere Alling-
TulstrUp kommune (nu del af Ry kommune) afgivet i 1965 af Danmarks
Geologiske Undersøgelse:

"De geologiske hovedinteresser er først og fremmest knyttet
til landskaberne i syd og vest: langs den store Ravnsø-Knudsø-Julsø
dal, der er en del af en stor tunneldal, som fra Århus kan følges
helt til isens hovedopholdslinie vest for.Torsø. Tunneldalen er
udformet af isens smeltevand under den sidste store nedisning, da
smeltevandet gravede sig vej under_et enormt isdække' og herved for-
mede hovedtrækkene af dalstrøget, der i dag ligger som et af vort
lands mest fremtrædende istidslandskaber. {

Tunneldalens nordlige og nordøstlige begrænsning danner et
markant terrænskel i Alling-Tulstrup kommune, oven for hvilken (mod
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nord og øst) landskabet er udformet gennem isens uregelmæssige
matericleaflejringer som en kuperet moræneflade, hvori efteris-
tidens overfladevand stedvis har eroderet meget store og dybe
kløfter (som f.eks. Javngyde Dal og Tørring Dal), der bidrager
til egnens landskabelige særpræg.

Den store, brede tunneldal tjente efter gletsjernes
bortsmeltning fortsat som afløbsrende for store smeltevands-
mængder fra østfor liggende ismasser, og herunder udformedes
dale~ yderligere først og fremmest gennem a~sætning af smelte-
vandssand , og -grus, der ligger som terrasser langs dalsider-
ne, og som både gennem indhold og·højdeforhold afspejler den
landskabelige udvikling, so~ ~e~op i denne egn satte sig så ty-
delige spor som næppe noget andet sted i vort land.

På grund af de særlige afløbsforhold, der opstod i sø-
området for de stor~ smeltevandsmasser, der naturligt søgte mod
vest fra det østjyske isdække, men som i vest blev spærret af
højderyggen, der var ophobet langs den tidligere hovedopholds-
linie, måtte smeltevandet dels følge eksisterende tunneldale,
dels ad nye gennemb~dsdale finde vej mod nord og vest.

Herved føjedes et nyt system af dale til de allerede ek-
sisterende (:t~nneldale), som yderligere udformedes gennem til-
pasning til de nye afløbsforhold.

Landskabet afspejler således en lang og varieret u~vikling
og rummer rå .mange felter nøglen til løsning og forklaring a.fvig-
tige geologiske problemer. Og gennem grundlæggende geologiske
arbejder af N.V.Ussing og P.Harder har denne egn fået en klas-
sisk beskrivelse og er blevet meget benyttet' som ekskursionslo-.
kalitet for såvel skoler som universiteter, ligesom illustratio-
ner og beskrivelser herfra bruges som typeeksempler i undervis-.
ning, hvilket yderligere må bestyrke det meg.et nyttige og ønsk--
værdige i at sikre så gode og frie adgangs- og udsynsmuligheder
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som overhovedet muligt.

Da netop- landskabet mellem Ravnsø og Julsø må betegnes
som overordentlig værdifuldt for såvel forslrning som undervis~
ning og på mange punkter må anses for særdeles sårbart overfor
y~re indgreb, kan kort fremhæves:

Eksisterende fredningsbræmmer bør respekteres fuldtud.
De eksisterende fredskovsarealer synes gennem en natur-

lig afrunding i de tilstødende landskaber at danne gode støtte-
~ punkter for grønne, frie områder i tilknytning til dalene.

Præstegårdsjorden i Tulstrup må anses for et værdifuldt
~I 'led i friholdelsen af Knuds ø 's nordøst bred og dalen øst herfor.

Arealerne neden for - d.v.s. vest og syd for den angivne
dalskrænt bør gennem fredninger og tinglyste dispositionsplaner
sikres en udnyttelse, der fuldtud tilgodeser såvel geologiske,
naturhistoriske som rent rekreative ønsker."

Botanik.
Botanisk Institut ved Landbohøjskolen har i, udtalelser

anført Tørring dal og skråningsarealerne i den sydvestlige del
af området som botaniske interesseområder.

Tørring dal karakteriseres således: "Dalstrøg med kom-
pleks af græssede og tidligere græssede arealer. I dalbunden
fugtige, næringsrige plantesamfund, stedvis med ret tæt elle-
sump. Opad dalsiderne ændrer området karakter til tørrere og me-
re næringsfattige samfund, dels overdrevssamfund dels kultur-
skov.

Ved fremtidig fredningspleje vil borthugst af selvsået
nåletræ, bortset fra enebær kombineret med intensiveret græs-
ning, være ønskelig."

For arealerne i den sydvestlige del af området, (gamle
a.. overdrev) anføres, at borthugst omkring de eksisterende enebær

er særdeles påkrævet.
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AI en udtalelse aIgivet aI lektor Hans. Mathiesen, Bota-

nisk Institut ved Århus Universitet, fremgår, at Tørring dal
og en række andre arealer i Knudsø-Ravnsø-Vengsødalen er værdi-
fUlde undervisningsområder i økologi og botanik. De forsknings-
mæssige interesser knytter sig særligt til græsningsområder og
kratformationer (resp. overdrev) bl.a.iTørring dal.

Særligt om Kntidsø anføres i lektor H. Mathiesens udtalel-
se: "Knudsø er undersøgt af undertegnede dels i årene 1961-63
og dels i perioden 1967-71. Disse undersøgelser indgår i et
større projekt vedrørende danske. (særligt midtjyske) søers eu-
trofiering.

•• • • •• • • • • •
Søkomplekset Ravnsø-Knudå-Knudsø må således tillægges en

ganske særlig værdi blandt danske søområder, både i underv~sni~~~-
og forskningsmæssig henseen~

De fremtidige interesser, som er knyttet til disse vand-
løb og de to dybe søer, kan grupperes inden for fagene zoologisk
og botanisk økologi, alm. ferskvandsbiologi.og forureningslære
("Miljøkontrol" og "naturforvaltningtI)."

Vildtbiologi.
I vildtbiologisk henseende knytter de væsentligste interes-

ser sig til Knudsø med nærmeste omgivelser som Yngle- og r.aste-
plads for andefugle.

Historie og arkæologi.
Inden for området, der ønskes fredet, findes 5 fredede for-

tidsminder (gravhøje), men heFudover er registreret iaIt 28 Ior-
tidsminder, der ikke er fredede. De sidstnævnte er hovedsageligt
stærkt overpløjede eller .fjernede høje se..mt enkel te bopladser
fra c.en æld.re stenalder, nu beliggende under' jordoverfladen.

Det fremhæves af rigsanti.kvarens fortidsmindeforval tning,
at der langs Julsø, Gudenåen, Birks0 og I\nuds0 .findes en ræKke
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stenalderbopladsGr, hvis uds'trækning og værdi ikKe kan angives
nøjagtigt, men som er et ar~~ent for en sikring mod bebyggelse
af disse søers og åens omgivelser.

Frilufte.li.:~
Det midtjyske søområde er overordentligt meget søgt af

både inden- og udenlandske ,turister, der dyrker de mange former
for friluftsliv, som-det indholdsrige område giver mulighed
for. En del af dette friluftsliv knytter sig direkte til area-
lerne, der omfattes af denne fredningspåstand, men herudover
skal fremhæves, at arealerne ved deres beliggenhed indgår som
et vigtigt led i helheden (f.eks. som del af udsigter-fra ud-
sigtspunkter andre steder på egnen). ..-.. ,.....

• •• •• •• • • ••
Kanofart.
Kanofarten knytter sig hovedsageligt til Gudenåen, men

nogle kanofarere går ind i Knudsø - ofte for at slå lejr på en
af campingpladserne ved denne.

Sportsfiskeri.
Flere steder ved Knudsø kan erhverves fiskekort. Det er

oplyst, at søen anses for at være godt aborrevand, men den in-

deholder også mange andre arter for sportsfiskeri.lI

Bade-, opholds- og overnatningsmuligheder.
I slutningen af 60lerne konstateredes-en tiltagende for-

urening af Knudsø. Imidlertid har kommunen i 1972 ført udløbet
fra centralrensningsanlægget i Ry til Lillesø i stedet for som
tidligere til Knudsø, ligesom kloakeringen-såvel fra campingplad-
sen ved søens nordvest-ende (Birkhede camping) som fra Søkilde-
området ved Tulstrup (herunder skolen, vandrehjemmet og plejehje~
met)-i 1975 er blevet tilsluttet Ry-anlægget. Herved er Knudsø
blevet befriet for de væsentligste forureningskilder. Det kan til-
føjes, at Tulstrup og Tørring ifølge kommunens spildevandsplan li-
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geledes vil blive tilsluttet rensningsanlægget i Ry.

Badningen finder sted ved kommunens badestrand Sdr. Ege
på sydsiden af søen, ved Birkhede campipg og ved det staten
tilhørende opholdsareal ved søens øst-ende. Navnlig det sidst-
nævnte sted er meget søgt af omegnens befolkning.

I forbindelse med den i 1972 stedfundne fredning af
matr. nr. lo ~ Tørring har staten overtaget et ca. 2~3 ha stort
areal på nordsiden af Knudsø til anvendelse som opholds- og par-
keringsareal.

I Ry st. og nærmeste omegn findes ialt 5 campingpladser,
som er godkendt af friluftsrådets lejrpladsudvalg. Heraf har 2
direkte adgang til Knudsø. I Ry kommune findes flere hoteller,
og ved øst-enden af søen ligger et va~drehjem.

FredningsDås~anden.
Påstanden går i hovedtræk ud pås at arealerne skal bevares

i deres nuværende tilstand. Der er dog nedlagt påstand om flere
særbestemmelser. Af disse fremhæves særlig:
l) Der ønskes anlagt en offentlig gangsti fra landevejen Ry-Sil-

keborg langs Knudsø's nordbred til den østlige gFænse for
fredningsområdet •

2) Der ønskes etableret stiforbindelse fra den offentlige vej
mellem Tulstrup og Laven til udsigtspunktet Risbakke.

3) Den private vej mellem Alling og Oudal 0nskes åbnet for gå-
ende færdsel.

4) Fortidsmindeforvaltningen ønsker etableret stiforbindelse
fra Tulstrup til gravhøjene på matr. nr. 4 ~ Tulstrup~

5) Der ønskes indført sæsonbestemt adgangsforb'...1.dved Horsl~ær
SpidB (lb.nr. 62 og 63). Dette sp~rgsmål er rejst af Dansk
Ornitologisk Foreping, der bl.a, har anført:
"Her er •••• $ •••• o på HHorr.ikærllpå et relativt lille ocråcle
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fun~et en_kol<?ni på ca. 50 lappedykker-:J;'eder.Tilsvarende sto-

4t re og tætte kolonier kendes kun et par steder i Danmark, og
er i Knu'ds8 måske resultatet af en øgende uro langs den y)vri-
ge søbred, hvorved bestanden er blevet t~lnget sammen på Hor-
skær-odden.

Idet blot ringe færdsel i kolonien i yngletiden vil
kunne forårsage, at'fuglene forlader omrddet, hvorved søen
vil miste sit væsentligste fugleliv, vil D.O.F. herved anmo-
de om, at der i fuglenes yngletid 15. ~arts - 15. juli etab-
leres et adgangsforbud til Horskær ~•.••..•••••.•.••••••••••

Der skulle fra de allerede fredede skrænter v@re gode
muligheder for at nyde fuglelivet omkring næsset uden, at det-
te forstyrrer fuglene."

Naturfredningsrådet har i en udtalelse af 29. noveilloer
1974 ~nbefalet, at lokaliteten fredes.

Vildtbiologisk station, Kalø, har ligeledes anbefalet
påstanden vedrørende Horskær spids, h8runder ~t færdselsfor-
budet kommer til at gælde:;fra 15. marts.

e
•e

Fredningssagens behandling.
Indtil den l. april 1974 bestod nævnet af dommer A.F •

Holm, Sl\:anderborg,som formand, det amtsrådsvalgte medlem,
gårdejer Aage Brønd, og det kommunevalgte medleili,l~ge Albert
Andersen, Ry. Den l. april 1974 afløstes læge Albert Andersen
af salgslconsulent Steen Rytter, og den l. ol->:tober1974 afløs-·
tes dommer A. F. Holm af retspr8sident A. GratCle, 9Arhus.

Den 25. oktober 1973 afviste fredningsnS:;V""lletat frede
i alt ca. 300 ha rene le.ndbru,gsarealer be1.i.gge~1c_ei det nord-
vestlige påstandsomr2.d~, i ds"l nord ,z/stllge udl::::"lJ.tog endelig

afgørelse indankede fredningsplanudvalGet for
1 ,~.

(lLLlana LecU-; areQ.-
ler burde J~redes, idet dinse r;;,';.tt(;; ,:="'~ls::;r~ -t'or~... M" _ •

J_ ~(';::' J Ll ..~. ~~l ...... 3~l:'::rCJ l ;~c
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i den sammenhæng, hvori de indgik. Det samlede landskabs fred-
ningsværdige karakter består efter Overfredningsnævnets opfat-
telse i samspillet rr_ellemsøen, skr2nterne, 7Drr:Lng-dalen og
det mellemliggende landbrugsland.

•e

Fredningspåstanden blev bekendtgjort i Statstidende og
Silkeborg Avis den 20. september 1972 og den 4. marts 1975. Før-
ste møde i sagen med de berørte lodsejere, myndigheder- og insti-
tutioner afholdtes-den 20. marts 1975. På dette og følgende mø-
der har nævnet besigtiget de af påstanden berørte ejendomme og
forhandlet med lodsejerne.

På disse møder fremkom en del indvendinger mod frednin-
gens gennemførelse, og specielt stødte påstanden om udlægning
af stier henholdsvis nord for Knudsø og-fra Alling tilOudal
samt påstanden om forkøbsret til en række ejendolnme ved Knudsø's
vestende på meget kraftig modstand fra lodsejernes side. Endvi-
dere blev fremsat en del ønsker om byggeri, beplantning m. v.

Ry kommune har ønsket udlægning af yderligere boligorr~åder i Tør-
ring og Tulstrup. Efter forelæggelse for fredningsplanudvalget
er de forskellige spørgsmål samt erstatningsspørgsmålene blevet
benandlet på en række senere nævnsmøder. .

Naturfredningsrådet og Danmarks Naturfredningsforening
har anbefalet fredningen.

Nævnets bemærkninger til fredninsspåstanden.
Nævnet finder-i overensstemmelse med det af Overfrednings-

nævnet anførte, at der til det af fredningspåstanden omfattede
område er knyttet så værdifulde fredningsmæssige interesser, at
betingelserne for fredning efter bestemmelsen i naturfrednings-
lovens § l foreligger, hvorfor den nedlagte fredningspåstand
med tillægspåstande fages til falge med de nedenfor nævnte und-

,

tagelser, idet der i øvrigt henvises til kortet og lodsejerfor-
tegnelsen.
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l. Fredningens omfang.
Med fredningsplanudvalget er der opnået enighed om at lade

landsbybebyggelsen nord for Alling-Tørring vejen, lb.nr. 36, 37 og
38 samt en del af lb.nr. 39 og 46, udgå af fredningen. Endvidere ud-
går bygninger med gårdsplads og have af lb.nr. 95. Nævnet har vedta-
get i overensstemmelse med Ry kommunes ønske, som også fredningsplan-
udvalget har tilsluttet sig, at lade nogle arealer nord og øst for
Tørring og nordvest for Tulstrup (en del af lb.nr. 51, 52, 53, 55,
67, 68, 71 og 80) udgå af fredningen. Nævnet har derimod ikke fundet
at kunne imødekomme kommunens ønske om udtagning af nogle arealer
sydvest for Tulstrup.

Det bemærkes, at et mindre areal ved Tulstrup er omfattet så-
vel af den ved nærværende kendelse skete fredning som af deklaration
lyst 30. oktober 1953 om kirkefredning, jfr. kortbilaget.

2. Skovbyggelinjegivende skov.
Under behandling af sagen er der opnået enighed om, at en del

af skovbevoksningen på lb. nr. 69, 95 og 102 ikke skal henregnes til

skovbyggelinjegivend~ skov, jfr. kortbilaget.
Nævnet finder, at skovbevoksningen på lb.nr. 57 må anses for

hovedsagelig sammenhængende og derfor i det hele skovbyggelinjegiven-
de. Skovarealerne på lb.nr. 65 og 69 må ligeledes anses for hovedsa-
gelig sammenhængende og derfor byggelinjegivende.

Et mindretal (Aage Brønd) finder dog under hensYn til, at der
er et dyrket areal på ca. 40 m på det smalleste sted imellem disse
to skovarealer, at de ikke kan betegnes som hovedsagelig sammenhæn-
gende og derfor ikke er skovbyggelinjegivende.

3. Fredningens indhold.
A. Forkøbsretten til arealer ved Knudsø's vestende.
Der er i nævnet enighed om at pålægge de nedenfor under lb.

nr. 7b, 12, 13, 14, og 15 omhandlede areale:' en almindelig for-
købsret for f'redningsplanudvalget for Jirhus amt. For de øvrtge af

. .
påstanden omfattede ejendomme (lb.nr. 'la, 8, 9, 10 og ll)gælder
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det, at bygninger eller bevoksning ikke i væsentlig grad kan hin-

.. dre udsynet fra den offentlige vej til Knudsø. Under hensyn her-
til findes der ikke tilstrækkelig grund til at udstrækl<::eforkøbs·-
retten til også at omfatte disse ejendomme.

Hvis en af ejendommene lb.nr. 7o, 12, 13, 14 eller 15 agtes
afhændet, skal ejeren ved anbefalet brev tilbyde fredningsplanud-
valget at overtage ejendommen-til en pris svarende til den værdi,
hvortil den vurderes af to af fredningsnævnet udpegede kYndige.per-

~ soner. Udgifterne ved ,~rderingen afholdes af det offentlige.
Accepteres tilbudet ikke inden for en frist af 6 uger,

kan ejendommen inden for l år regnet fra 6 ugers fristens udløb
frit sælges til en pris, der ikke er lavere end vurderingsprisen.
Agtes ejendommen solgt til en lavere pris, skal fredningsplanud-
valget - ligeledes med en frist af 6 uger - have lejlighed til
at overtage den til denne pris.

Den anførte ret for fredningsplanudvalget til at overtage
ejendommene gælder ikke alene ved·afhændelse, men også ved en-
hver anden form for ejerskifte. Dog skal retten ikke finde an-
vendeIse ved overgang til den nuværende ejers ægtefælle, barn el-
ler stedbarn eller ved senere overgang fra en af disse til vedkom-
mendes ægtefælle~

Påtaleretten tilkommer fredningsplanudvalget.
B. Stier og opholdsarealer.
l1ed hensyn til etablering af offentlige stier m.v. bestem-

mes:
l. Påstanden om etablering af en offentlig sti fra landeve-

~ . .jen Ry~Silkeborg langs Knudsø's nordbred tages til følge for så
vidt angår strækningen fra den tidligere landevej Ry-Silkeborg
til det ved Overfredningsnævnets kendelse af 8. december 1972

tt fredede areal, matr. nr. lo a Tørring, jfr. kortbilaget,og det
ved de enkelte ejendomme anførte. Stien anlægges som en 2i meter
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bred gangsti. Ved den vestlige ende af stien anlægges en ca.
.. 550 m2 stor parkeringsplads. Et udsigtsareal på matr. nr. 23 b

Alling (lb.nr. 16) overtages af det ofIentlige. Stien, opholds-
.arealet og parkeringspladsen anlægges og vedligeholdes af fred-
ningsplanudvalget. Hvor stien passerer eventuelle kreaturhegn,
opsættes en stente eller "mølle" efter aftale med ejeren og u-
den udgift for denne.

Derimod tages påstanden ikke til følge for så vidt an-
går de under a og b nævnte strækninger.

~. Strækningen fra den nuværende til den tidligere lan-

e,

•e

devej Ry-Silkeborg. På grund af den stærke trafik på landevejen
. findes det ikke hensigtsmæssigt, at rastepladsen vest for lan-

devejen benyttes som parkeringsplads i forbindelse med stien.
Når der som foran anført anlægges parkeringsplads ved den gamle
landevej, skønnes der ikke at være behov for at føre stien i-

gennem til den,nuværende landevej.
b. Strækningen fra matr.nr. lo ~ Tørring til den østlige

grænse for fredningsområdet.Nævnets flertal finder, at en sti
på denne stræk~ing vil være til meget stor gene for den land-
brugsrnæssige udnyttelse af arealerne •

Et mindretal (formanden) finder dog, at påstanden om
etablering af denne stiforbindelse bør tages til følge, idet
de landbrugsrnæssige ulemper må antages at være ret beskedne i
forhold til den betydning, det vil kunne have for offentlighe-
den at kunne færdes langs søen.

2. Der etableres stiforbindelse fra den ,offentlige vej
mellem Tulstrup og Laven til Risbakke, jfr. nedenfor under lb.
nr. 68.

3. Den pri-.;atevej mellem Alling og Oudal find.es ikke
.. at være af væsentlig fredningsmæssig betydning. Påstanden om

åbning af denne vej for gående færdsel tages derfor ikke til
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c. Almindelige fredningsbe~temmelser.
De fredede arealer skal bevares i-deres nuværende tilstand,

dog med de nedenfor omtalte ganerelle og specielle undtagelser.
Beby,ggelse.
De fredede arealer må ikke yderligere bebygges. Der må så-

ledes ikke opføres bygninger, skure, boder-eller andre indret-
ninger. Fredningen skal dog ikke være til hinder for, at der til
allerede bestående landbrqg opføres nybygninger eller foretages
om- eller tilbygninger på eksisterende bygninger på betingelse
af, at nybyggeri eller større om- eller tilbYGninger ,ikke påbe-
gYndes,forinden tegninger med planer og beliggenhedsplan for byg-
geriet er godkendt af fredningsnævnet.

Fredningsnævnet kan nægte tilladelse til nybyggeri samt
om- og tilbygninger:

l. såfremt det eksisterende helhedsindtryk herved ændres
i væsentligt omfang og i uheldig retning, og der samtidig kan
påpeges anden mulighed for placering og/eller ydre udformning,
der funktionelt og uden væsentlig merbekostning kan modsvare det
af ejeren ønskede, eller

2. såfremt det ønskede ikke tjener rimelige landbrugsøko-
nomiske formål.

Om- og tilbygninger af de eksisterende, lovligt opførte
helårs- og sommerhuse, ~må kun finde' sted 'efter forud indhentet -god-

kendelse ~ra' fredningsnævnet. Landbrugsejendomme, som'overgår til an-
den anvendelse; sam~ 'landbrugsejendommesbeboelse benhører under den-
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ne bestemmelse.

Terrænændringer.
på de fredede arealer er ændringer i terrænet eller ter-

rænformerne, herunder gravning af sand og grus, samt opfyldning
og planering ikke tilladt, jfr. dog særbestemmelserne: Dog kan
udnyttelse af nævnte forekomster ske til vedkommende ejendoms
private forbrug.

Oplagspladser m.v.
De 'fredede arealer må ikke anvendes til motorbaner, op-

lags-,losse- eller campingplads~r, og der må ikke indrettes
"bilkirkegårde" eller henstilles udrangerede biler eller maski-
ner eller dele heraf. Forurening af naturen ved henlæggelse af
affald eller andet må ikke finde sted, jfr. dog særbestemmel-
serne. Parkeringspladser må kun anlægges efter tilladelse fra
fredningsnæv~et.

Camping.
Camping og teltning af privatbesøgende hos lodsejerne

må kun finde sted i nærheden af ejendo~~ens bygninger.
Luftledninger.
Det er forbudt at opsætte master og el-ledninger, dog

at fredningsnævnet kan tillade anlæg til lokal forSYning.
Arealernes drift.
Arealerne må anvendes som hidtil, således at almindelig

landbrJgsdrift på de eksisterende landbrugsarealer-såvel som
skovdrift på de eksisterende skovarealer kan forts~tte, dog med
de under særbestemmelser og ved de enkelte ejendomme anførte
undtagelser. Nyanlæg af skov, juletræ- og pyntegrøntkulturer
samt frugtplantager ved plantning eller såning er således ikl<e
tilladt. Udyrkede ar-ealer må ikke opdyr~es uden fredni::'1gsnævnets
tilladelse.

Etablering af nye plantninger må ikke finde sted, heller
ikke på.pA arealer, der er dækket af naturlig (selvsiet) træ-
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vækst af skovlignende karakter. Undtaget fra bestemmelsen er ube-
voksede fredskovsarealer. Skovarealer, .der ikke er fredskovpligti-
ge, kan tilbageføres til ager eller henligge udyrkede.

Pelsdyrfarme, dambrug.
Oprettelse af mink- ell~r andre pelsdyrfarme er ligesom

anlæg af dambrug ikke tilladt.
Landskabspleje.
Fredningsmyndighederne har ret. til uden udgift for ejerne

og efter forudgående meddelelse at fjerne ,-,' selvsåede buske
og træer på udyrkede arealer. Ved forhandling med lodsejerne træf-
fes aftale om, hvorledes tilstandsformerne i øvrigt skal bevares.

Hegn. -, ,_..

Med undtagel~e af~nødvendige kreaturhegn må hegn ikke op-
sættes, plantes eller sås uden fredningsnævnets godkendelse. Ud-
skiftning af eksisterende levende hegn kan finde sted.

Støj.
Kraftig gengivelse af musik, brug af højttaleranlæg o.l.

må ikke +inde sted i fri luft.
Motorkørsel.
Motorkørsel samt kørsel med hjælpemotor må kun finde sted~

på of+entl~ge veje.(samt på de i forbindelse med frelliiingenanvis-
te veje og parkeringspladser). Herudover kun af lodsejere og per-
soner med ærinde på ej~ndommene.

Veje.
Vejanlæg og -reguleringer, bortset fra anlæg af mindre,

private veje, som følger det naturlige terræn, kan kun ske efter
fredningsnævnets tilladelse.

Knudsø.
Inden for det fredede område må ikke foretages noget, som

. "kan ændre søens areal eller form eller forværre dens tilstand.
Der regnes med ejer-rettigheder til vandarealets midte. Sumpede
arealer og enge må ikke yderligere afvandes eller drænes.
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Horskær spids.
På det på kortet viste område af matr.nr. 5 c og 9 g Tør-

ring by, Tulstrup sogn må færdsel ikke finde sted i tiden 15.
marts til/30. juni, og i samme tidsrum er det forbudt at sejle
i rørbræmmen og indenfor 50 m fra rørene. Bestemmelsen er dog ik-
ke til hinder for lodsejernes færden med gæster og husstand og for
græsning af kreaturer samt udøvelse af eget lovligt erhvervsmæs-
sigt fiskeri.

Siv- og rørskær er tilladt uden for ovennævnte fredningspe-
riode.

Videnskabsmænd kan efter forudgående meddelelse til ejerne
få adgang til området, såfremt dette tillades af fredningsnævnet.

Anlæg i forbindelse med fredning.
Fredningen skal ikke være til hinder for, at fredningsplan-

udvalget efter fredningsnævnets godkendelse lader udføre de for al-
menhedens færdsel og ophold nødvendige parkeringspladser, bygnin-
ger, skiltning m.v.

Opmærksomheden henledes på, at de tilladelser, som frednings-
nævnet meddeler i denne kendelse eller i henhold til denne, ikke
medfører fritagelse for at indhente andre fornødne tilladelser,
f.eks. fra bygnings- og zonemYndighederne.

D. Særlige forhold vedrørende enkelte 'ejendomme, og tilfælde,
hvor lodsejerne har fremsat specielle ønsker:

Lb.nr. l.
Fredningen skal ikke være til hinder for, at der i forbin-

delse med oprensning af bækken foretages udty~ding af træbæltet
langs denne. Det tillades endvidere ejeren at plante enkelte bir-
ketræer langs søen, at foretage en mindre udvidelse mod øst af
andedammen syd for ejendo~~ens bygninger, og at udvide det øst-
ligste hus med en altan.

Lb.nr. 2.
Fredningen skal ikke være til hinder for, at ejeren i over-o

enssteæmelse med en i 1969 meddelt tilladelse opfører en atelier-
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bygning i tilslutning til beboelsesbygningen.

Lb.nr. 4.

Nævnet har under sagen meddelt tilladelse til, at der op-
føres en tilbygning til den eksisterende beboelsesbygning.

Lb.nr. 5.

Fredningen berører ikke den i 1967 trufne bestemmelse om,
at det ene af de to beboelseshuse skal nedrives, når den nuværende
beboer af det gamle hus, Peder Larsen, er afgået ved døden.

Lb.nr. 7 bL .

Det tillades ejeren at udskifte det eksisterende sommer-
hus med et nyt af tilsvarende størrelse på betingelse af, at teg-

e' ninger med angivelse af materialevalg samt beliggenhedsplan fore-
lægges nævnet til godkendelse, inden arbejdet påbegyndes.

Der pålægges ejendommen servitut om forkøbsret for staten,
jfr. foran under afsnit 3 A. For de med denne servitut forbundne
ulemper tillægges ejeren erstatning på 1000 kr.

Lb.nr. 12.
Der pålægges ejendommen servitut om forkøbsret for staten,

jfr. foran under afsnit 3 A. For de med denne servitut forbundne
ulemper tillægges ejeren en erstatning på 1000 kr.

Lb.nr. 13.
Det tillades ejeren at foretage en mindre udvidelse af

sommerhuset på betingelse af, at tegninger med angivelse af mate-
rialevalg forelægges nævnet til godkendelse, inden arbejdet påbe~
gyndes.

Der pålægges ejendommen servitut om forkøbsret for staten,
jfr. foran under afsnit 3 A. For de med denne servitut forbundne
ulemper tillægges ejeren en erstatning på 1000 kr.

~r. 14. .
Det tillades ejeren at udskifte det eksisterende sommer-

. .
hus med et nyt af tilsvarende størrelse på betingelse af, at teg-
ninger med angivelse af materialevalg samt beliggenhedsplan fore-
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lægges nævnet til godkendelse, inden arbejdet påbegyndes.

Der pålægges ejendommen servitut om forkøbsret for staten,
jfr. foran under afsnit 3 A. For de med denne servitut forbun~~e
ulemper tillægges ejeren en erstatning på 1000 kr.

Lb.nr. 15.
Der pålægges ejendommen servitut om forkøbsret for staten,

jfr. foran under afsnit 3 A. For de med denne servitut forbundne
ulemper tillægges ejeren en erstatning på 1000 kr.

Lb.nr. 16 a.
Den del af ejendommens areal, der ligger mellem nordskel-

let og en linje trukket parallelt med og ca. 80 meter syd for
dette, afstås til staten, jfr. kortbilaget. For afståelsen til-
lægges der ejeren en erstatning på 30.000 kr. Langs det nye skel
etableres og vedligehåldes hegn ved fredningsplanudvalgets foran-
staltning. Udgifterne ved udstykningen afholdes af det offentlige.
Skatter og afgifter udredes af den hidtidige ejer, indtil den før-
ste vurdering efter statens overtagelse af arealet får skattemæs-
sig virkning for dette.

Det tillades ejeren at beplante arealet mellem de eksiste-
rende bygninger og søen, at fjerne selvsåede egetræer på lyngbak-
kerne samt at udvide den eksisterende carport mod nord, dog at
bygningstegninger skal forelægges nævnet til godkendelse, inden
udvidelsen iværksættes.

Lb.nr. 17.
Der udlægge s en 2t meter bred offentlig gangsti på den

nordligste del af ejendommen. For de med denne servitut forbund-
ne ulemper tillægges der ejeren en erstatning på 1.500 kr.

Nævnet har ikke ment at kunne imødekomme et af ejeren
fremsat ønske om tilladelse ~il at opføre et beboelseshus nå
ejendommen.

Lb.nr. l~
Langs ejendommens nordskel udlægge s en 2i meter bred of-
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fentlig gangsti. For de med denne servitut forbundne ulemper til-
lægges der ejeren en erstatning på 3.000 kr. Det tillades ejeren
at opsætte et indtil l~ meter højt ~egn på sydsiden af stien, dog
at hegnets udfonlli~ingpå forhånd skal godkendes af nævnet. Der til-
lægges ejeren en erstatning på 3.500 kr. til dækning. af udgifterne
ved opsætning og vedligeholdelse af hegn.

•
Frefulingen skal ikke være til hinder for, at driften af

campingpladsen fortsætter som hidtil, dog at ingen udvidelse eller
bebyggelse må finde sted uden nævnets forudgående. godkendelse, og
at beplantningen på ejendommen skal opretholdes og fornyes som
fastsat i deklaration tinglyst den 13, november 1971.

Det tillades. ejeren at opføre en carport nord for bygnin-
gerne ved søen.

Nævnet har ikke ment på det foreliggende grundlag at kunne
tage stilling til en af ejeren fremsat anmodning om tilladelse til
at overdække det eksisterende friluftsbad, men må henvise ejeren
til at indsende ansøgning til nævnet, når spørgsmålet bliver aktu-
elt.

•••

Lb.nr. 21.
Ejeren har ønsket tilladelse til at udvide det eksiste-

rende sommerhus mod nord.
: Nævnet har ikke ment at kunne tage stilling til spørgsmå-

let på det foreliggende grundlag, men må. henvise ejeren til at ind-
sende ansøgning til nævnet, når spørgsmålet bliver aktuelt.

Lb.nr. 22.
Der udlægge s en 21 meter bred offentlig gangsti langs

ejendommens nordskel. For de med denne servitut forbundne ulem-
per tillægges der ejeren en erstatning på 1.650 kr.

Det tillades ejeren at tilplante arealet nord for den
gamle udhusbygning med gran. "

Fredningen skal ikke være til hinder for, at. der i over-
ensstemmelse med en i 1972 meddelt tilladelse foretages ombygning
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.af de eksisterende'bygn~ger,på ·ejendommen.
Lb.nr. 23.
Der udlægge s en 2i meter bred offentlig gangsti over den

:nordlige del aI matr. nr. 7 ~, jfr. kortbilaget. For de med denne
servitut forbundne ulemper tillægges der ejeren en erstatning på
2.250 kr.

Lb.nr. 24.
Et 550 m2 stort areal i det nordøstlige hjørne af ejen-

dommen afstås til staten til parkeringsplads, jfr. kortbilaget •
For afståelsen tillægges der ejeren en erstatning på 3.000 kr.
Ved fredningsplanudvalgets foranstaltning etableres og vedlige-
poldes et hegn omkring parkeringspladsen. Udgifterne ved udstyk-
ning afholdes af det offentlige. Skatter og afgifter. udredes af
den hidtidige ejer, indtil den første vurdering efter statens
overtagelse får skattemæssig virkning for arealet.

Lb.nr. 25.
Nævnet har under sagen tilladt ejeren at forlænge den

eksisterende staldbygning ca. 20 meter mod ,nord på betingelse
af, at der etableres og vedligeholdes en slørende beplantning
langs hele bygningens østside.

De~ tilla~es ejeren at tilplante et ca. 1000 m2 stort
areal mellem markvejen og ejendommens vestsk~l.

Lb.nr. 26.
Ejeren har ønsket tilladelse til at tilplante ejendommen

i dens helhed. _,.,
'Nævnet har ikke ment at· kunne-imødekomme dette ønske,

men tillader tilplantning af arealet,nord,for den eksisterende
beplantning indtil en afstand af 20 meter fra ,skræntens overk~~t.

Lb.nr. _g~
Der udlægge s en 2i meter bred offentlig gangsti over den

nordlige del af ejendommen, jfr. kortbilaget. ~
l •• . "
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For de med denne servitut' forbundne ul'~r.ir'per_'tillægges der ejeren'"
en erstatning på 600 kr.

Fredningen skal ikke være til hinder for, at et areal på
ca. 150 m2 af den nordlige del af, ejendommen inddrages til have,
og at der opføres en carport ca 20 meter nord for de eksisterende
bygninger.

Lb.nr. 29.
Ejeren har oplyst, at han overvejer at anlægge fiskedamme

e på ejendommen.
Nævnet har ikke ment at kunne tage stilling til spørgsmå-

let på det foreliggende grundlag, men må henvise ejeren til at
indsende ansøgning til-nævnet, hvis spørgsmålet bliver aktuelt.

Lb.nr. 30.

Nævnet har under sagen godkendt opførelse af et nyt stue-
hus.

Ejeren, der ved Århus amtskommunes skrivelse' af 19. decem-

•••

ber 1973 i medfør af lov nr. 285 af 7. juni 1972 om udnyttelse af
sten, grus og andre naturforekomster har fået tilladelse til at
grave grus på et ca. 2 ha stort areal af den vestlige del af,e-
jendommen, har ønsket at udnytte denne tilladelse uanset fred-
ningen, subsidiært krævet en erstatning på 70.000 kr. for at bli-
ve forhindret heri.

Nævnet har ikke ment at kunne imødekomme dette ønske.
Idet bemærkes, at der ikke af ejeren er tilvejebragt oplysninger
om størrelsen af grusforekomsterne, fastsættes den erstatning,
der tilkommer ham for tabet af adgangen til at udnytte disse,
skønsmæssigt til 30.000 kr.

bb.nr. -31.-
Fredningen skal ikke være til hinder for, at-ejendommens

(

• stuehus og avlsbygninger udvides, og at der opføres et maskinhus
i grusgraven øst for den offentlige vej, dog at bygningstegninger
med angivelse af materialevalg må forelægges nævnet til godkendel-
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se, inden arbejdet påbegyndes; for maskinhusets vedkommende er det
tillige en betingelse, at der tilvejebringes en slørende beplant-
ning mod vest. Det tillades endvidere, at grusgravens skråninger
tilplantes. '. - .

Lb.nr. 32.
Det tillades ejeren at opsætte et plankeværk mod vejen

syd for bygningerne s~mt at. opføre' en carport på-betingelse af,
at bygningstegninger med angivelse af carportens beLiggenhed fo-
relægges nævnet til godkendelse, inden byggearbejdet påbegYndes.

Lb.nr. 35. ., ., . -

-NæVnet har ikke ment at kunne imødekomme-et af ejeren
fremsat ønske om, at ejendommen udgår af fredningen.-

Lb.nr. 36-38.
Ejendommene er udgået af fredningen.
Lb.nr. 39.

'Ejendommens bygninger og have er udgået af fredningen.
Lb.nr. 40. '.. " " ~ , ._

,-',Arealet er inddraget under landevejen.
Lb.nr. 41 •

.Nævnet har under sagen meddelt tilladelse til opførelse
af en beboelsesbygning på ejendommen. ,...

Lb.nr. 43.
Nævnet har ikke ment at kunne imødekomme et af ejeren

fremsat ønske om tilladelse til at tilplante et areal. på. ca._ lo
tdr. land af den østlige del af ejendommen. . ,

Lb.nr. 44.
Fredningen skal ikke være til hinder for, at svinestalden

udvides, og at der opføres e-t maskinhus syd :for bygningerne, dog
at bygningstegninger med angivelse af materialevalg samt belig-
genhedsplan må forelægges næmlet til godkendelse, inden arbejdet
påbegyndes. Det tillades ejeren at ti.lplante et skrånende areaJ.
på ca. l td. land i tilknytnin.g til dGt <Jksister{~nd.eskovareal.
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Lb.nr. 45.
Fredningen skal.ikke være til hinder for, at der etable-

res udmugningsanlæg i tilknytning til staldbygningen, og at der
opføres et maskinhus vest for de eksisterende bygninger, dog at
bygningstegninger med angivelse af materialevalg samt beliggen-
hedsplan må forelægges nævnet til godkendelse, inden byggearbej-
det påbegyndes. Nævnet har ikke ment på det foreliggende grundlag
at kunne tage stilling til spørgsmålet om opførelse af en kornsilo.

4t . Et af ejeren fremsat ønske om tilladelse til at opføre et
aftægtshus ved den offentlige vej midt mellem. de eksisterende byg-
ninger og skoven har nævnet ikke ment at kunne imødekomme.

Lb.nr. 46. . . "
Ejendommens bygninger er udgået af.fredninge~ •.
Lb.nr. 47 ..

Fredningen skal ikke være til hinder for,. a~:der foretages
ombygning af de eksisterende bygninger og opføres en løsdriftsstald,
dog at bygningstegninger med angivelse af ma~erialevalg samt belig-
genhedsplan må forelægges nævnet til godkendelse inden arbejdet på-
begyndes. '. _, _

EjerEn har fremsat ønske om tilladelse til at plante et læ-
hegn bestående af 3-4 rækker træer ca. 20 meter nord for bygninger-
ne fra det østlige til det vestlige skel, at tilpla~te et areal i

den sydvestlige del af ejendommen med pyntegrønt og at opføre en
vindmølle. -

Nævnet tillader, at der plantes et læhegn nord for bygnin-
gerne, men kun ud for disse. Ønsket om tilladelse. til tilplant-
ning med pyntegrønt og opførelse af. vindmølle har man ikke ment
at kunne imø~~komme.. -

Lb.nr. 51-. .::-

En del af ejendommens areal er udgået af fredningen. jfr •
kortbil~get. r\

•

•
•• ø -"l'
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Lb.nr. 52.
En del af ejendommens areal er udgået af fredningen, jfr.el kortbilaget .•
Lb.nr. 53.
Nævnet har under sagen tilladt ejeren at udjævne terrænet,

således at en tidligere benyttet lergrav opfyldes, dog at arbejdet
skulle være tilendebragt senest den l. januar 1976. Arbejdet er ikke
udført og tilladelsen derfQr bortfaldet.

En del af ejendommens areal er udgået af fredningen, jfr.
kortbilaget.

Lb.nr. 54.
Fredningen skal ikke være til hinder for, at der opføres

;

en ny staldbygning, dog ~t bygningstegninger med angivelse af mate-
rialevalg må forelægges nævnet til godkendelse, inden arbejdet påbe-
gyndes. Det tillades ejeren at plant~ læhegn på ejendommen.

e
e

Lb.nr. 55.
Ejeren har ønsket tilladelse til at udstykke ejendommen til

byggegrunde.
Under sagen har nævnet vedtaget at lade ejendommen udgå af

fredningen med undtagelse af det nordøstligste hjørne. For så vidt
angår dette areal har man ikke ment at kunne. tillade udstykning.

Lb.nr. 57.
Der udlægge s en 2t meter bred offentlig gangsti langs ejen-

dommens vestskel mod matr.nr. 23b og fra dette skel til østskellet
ad et eksisterende skovspor, som ligger 60 - 70 meter fra søbredden.
For de med denne servitut forbundne ulemper tillægges der ejeren en
erstatning på 4.000 kr.

Lb.nr. 61.
Det tillades ejeren at udskifte by~~ingernes stråtag med tag

af eternit. Derimod har nævnet ikke ment at kunne imødekomme et af'
ejeren fremsat ønske om tilladelse til at udstykke og bebygge to
parceller,fra ej~ndommen.
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Det tillades ejeren at tilplante et areal på ca, 40 x 50

meter som angivet på kortbilaget.
Lb.nr_~ 64.
Fredningen skal ikke være til hinder for, at der opføres

et nyt stuehus ; stedet for det eksisterende, dog at bygningsteg-...
ninger med angi velse af materialevalg må forelægges nævnet til god--
kendelse, il1den arbejdet påbegyndes. Nævnet har ikke ment at kunne
imødekomme et af ejeren fremsat ønske om tilladelse til at udstykke
et par parceller ved den offentlige vej.

Lb.nr. 6.1.
Fredningen skal iy~e være til hinder for, at de eksisteren-

de landbrugsbygninger udvides mod øst, dog at bygningstegninger med
angivelse af materialevalg må forelægges nævnet til godkendelse,
inden arbejdet påbeg}~des.

Ejeren har ønsket tilladelse til at udstykke 11 byggeg!~nde
umiddelbart øst for Tørring by.

Nævnet har ladet et areal på ca. 4.400 m2 udgå af fred-
ningen, medens man i øvrigt ikke har ment at kunne imødekomme ejerens

•e
•

ønske.
Lb.nr. 68.
En del af ejendommens areal er udgået af'fredningen, jfr •

kortbilaget.
Den del af markvejen langs ejendommens østskel, der ligger

nord for den offentlige vej, åbnes for gående færdsel, og der ud-
lægges en 2~ meter bred offentlig gangsti mellem markvejen og Ris-
bakke. Gangstien anlægges og vedligeholdes af fredningsplanudvalget.
Hvor stien passerer eventuelle kreaturhegn, opsættes en stente eller
'''mølleII efter aftale med ejeren og uden udgift for denne. Endvidere
åbnes et areal på 30 x 130 meter på top~en af Risbakke for offent-
ligheden. For de med disse rådighedsindskrænkninger forbundne u-
lemper tillægges der ejeren en erstatning på 8.000 kr.
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Lb.nr. 69.
Nævnet har under sagen tilladt ejeren at udvide det eksiste-

rende maskinhus. Fredningen skal ikke være til hinder for, at en ned-
lagt andedam ved søen retableres, og at de eksisterende driftsbyg-
ninger udvides mod nord, dog at bygningstegninger med angivelse af
materialevalg må forelægges nævnet til godkendelse, inden byggear-
bejdet påbegyndes. Ejeren skal uanset fredningen-kunne tillade, at
der etableres spejderlejr på ejendommen i indtil 3 uger hver sommer.

-Nævnet har ikke ment at kunne imødekomme et af ejeren fremsat
ønske om tilladelse til at udstykke (og bebygge) en parcel ved den
offentlige vej.

Lb.nr. 71.
Fredningen skal ikke være til hinder for, at der lægges nyt

tag på stuehuset og etableres en kvist på dette, dog at bygnings-
tegninger med angivelse af materialevalg må forelægges nævnet til
godkendelse, inden arbejdet påbegyndes.

Et mindre areal umiddelbart nordvest for Tulstrup er udgået
af fredningen. Derimod har nævnet ikke kunnet imødekoID~e et af ejeren
fremsat ønske om~ at også trekant-arealet vest for indkørslen til
ejendommen' skulle udgå' af fredningen.

Fortidsmindeforvaltningen har nedlagt påstand- om, at der sker
·en vis-frilægning af 3 gravhøje (nr. '2512.29, 2512.30 og 2512.38),

der er beliggende nær ejendommens vestskel, og at der gives offent-
ligheden adgang til højene.

Ejeren har erklæret sig indforstået med at foretage en vis
rydning -'dog ikke i det af fortidsmindeforvaltningen ønskede omfang
men har protesteret mod, at offentligheden får adgang 'til højene.

Under hensyn til, at dcr ved fredningen åbnes adgang til andre
udsigtspwlkter i o:;lr~~.det(Ri;:;oakke, stien fra landevejen Ry.-Silkecorg
til matr.nr. lo~ Tørring), finder nævnet ikke tilstrækkelig grund
til at give offentligheden adg~lg til gr~vhøjene. Derimod beste~@8S
følgende med )lenblik på frilæggelse af højene~

-, .
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Der foretages udtynding af den bevoksning, der omgiver
højene nr. 2512.30 og 2512.33: dog ikke i større omfang end det

ttl af skovtilsynet i Århus amts sydlige del findes. forsvarligt af
hensyn til skovpartiets trivsel og landGkabelige virkning. Be-
voksningen kan vedligeholdes ved bevaring af selvsaet opvækst,

tilladelse. I tilfælde af afdrift, eller såfremt partiet mister
sit præg af gammel skov, må genplantning ikke finde sted, og
arealet skal i givet fald ryddes og udlægge s som græsareal eller
inddrages under almindelig landbrugsdrift.

De nævnte arbejder - der forudsætter skovstyreIsens dis-
4t pensation - udføres ved fredningsplanudvalgets.foranstaltning.

Udvalget skal i det hele være' berettiget til at foretage land-
skabspleje på det forannævnte areal uden udgift for ejeren.

Som erstatning for de af denne servitut følgende ulemper
tillægges der ejeren en erstatning på 2.000 kr.

Lb.nr. 72.

•
e
e'

Fredningen skal ikke være til hinder for, at stuehuset
ombygges og udvides, dog at bygningstegninger med angivelse af
materialevalg må forelægges nævnet til godkendelse, inden arbejdet
påbegyndes.

- . Det. tillades. ejeren at tilplante et areal på ca. li td.. .
land nord for bygningerne. .,

Lb.nr. 73 og 74.
Det tillades ejeren at beskære træerne på gravhøjen på

matr.nr. 3E, således at de ikke hindrer 'kørsel med,alcindelige
landbrugsmaskiner rundt om højen.

Det tillades ejeren at tilplante 2 arealer på den østlige
del af ejendommen, jfr. kortbilaget~ , 'o', "10

Nævnet har ikke ment på det foreliggende. grundlag at
kunne tage stilling til et af ejeren fremsat ønske oID.tilladelse
til at udstykke en parcel ved den offentlige vej med henblik på
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opførelse af en aftægtsbolig, men må henvise ejeren ~il at indsende
ansøgning til nævnet, når spørgsmålet bliver aktuelt.

Lb.nr. 75.
Fredningen skal ikke være til hinder for, a~ grusgravningen

på ejendommen afsluttes, dog at grusgraven ikke må udvides mod nord.
Fredningen skal heller ikke være til hinder for, at grus-

graven af Ry kommune udnyttes som losseplads, dog. at en plan for
driften af lossepladsen og retablering af arealet forinden må fore-
lægges nævnet til godkendelse •

Lb.nr. 76.

Det tillades ejeren at etablere en overkørsel over bækken
på matr.nr. 2.9..

Lb.nr. 78.
Nævnet har ikke ment at kunne imødekomme et af ejeren frem-

sat ønske om tilladelse til at udstykke og bebygge. 3 parceller syd
for beboelsesbygningen.

Lb.nr. 81.
Fredningen skal ikke være til hinder for, at ejendommens

bygninger ombygges og udvides under forudsætni~g af,. at bygnings-
tegninger med angivelse af materialevalg for~lægges nævnet til god-
kendelse, inden arbejdet påbegyndes. Nævnet par ~og. ikke ment på
det foreliggende grundlag at kunne tage stillip.g til .ejerens ønske
om at opføre en kornsilo.

Nævnet kan ikke imødekomme et af ejeren f~emsat ønske om
tilladelse til erhvervsmæssig udnyttelse af g~sfo~ek9mster på ejen-
dommen. -

•

Lb.nr. 83.
Fredningen skal ikke være til hinder for ~n pmbygning af

ejendomm.ens bygninger~ dog at bygningstegninger med angivelse af
materialevalg mi forelægges !læ1met til godkendelse) inden arbejdet
påbegyndes.

bb.nr ....§8.
Det tillades ejeren at tilplante ejendommen i dens helhed.
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•
g.nr. 90.
Det' tillades ejerne at tilplante den'nordlige del af bak-

ken samt mergelgraven.
J,-b.nr.'91.
Fredningen' skal ikke være til h~nder for, at der opføres

en løsdriftstald:'umiddelbart 'nord for de eksisterende' bygninger
'i niveau med disse, dog at'bygningstegninger med'angiveise-af ma-
terialevalg må'forelægges nævnet til godkendelse, inden arbejdet

• påbegyndes •
Et af ejeren fremsat ønske om tilladelse "til at plante

"'4 t_ • .o: .

et læhegn langs vestskellet hår nævnet alene ment at kurme imøde-
e komme for så vidt angår en strækning af 100 meter mod syd fra et

punkt ud for bygningerne.
93. - ,Lb.nr. .

Det 'tillades ejeren at tilplante:et ca. l ha stort areal
mellem skoven og den offentlige vej.

Lb.nr. 94.
Det tilla'des ejeren 'at tilplante et areal øst og nordøst

••e
" ,for 'bygningerne mellem skoven og vejen og at bibeholde et vildt-

hegn omkring 'en ca. 3 år gammel beplantning af Normann-gran syd-
øst for bygningerne •

Lb.nr. 95.

Ejendommens bygninger med gårdsplads og'have' er udgået

• I

af fredningen.
Lb~nr. 97 •.

Det tillades ejeren at tilplante "lommentl øst for skoven
og den øverste del af slugten mod matr. nr. 6"~.

Lb.nr: 99.
Ejeren har ønsket tilladelse dels til at tilplante et ca.

8 tdr. land stort areal i og omkring slugten nord og'syd for ve-
jen, dels til at opføre en jagthytte i skoven.

Nævnet har ikke ment at kunne imødekomme aisse ønsker.
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Lb.nr. ,101.

Det tillades ejeren at opføre en carport i·tilslutning
til de eksisterende bygninger, dog at tegninger med angivelse af
materialevalg skal forelægges nævnet til godkendelse; inden ar-
bejdet påbegyndes.,

-."Lb.nr. 102.

Fredningen skal ikke være til hinder for, at stuehuset
udvides og forsYnes med nyt tag, og at der opføres en ny stald-
bygning og et nyt maskinhus, dog at bygningstegninger med angivel--

se af materialevalg og beliggenhedsplan må forelægges nævnet til
godkendelse, inden arbejdet påbegYndes. c

Det tillades ejeren at tilplante et ca. l td. land stort
areal af -skråningerne mod dalen i den sydvestlige del af ejendom-
men.

Lb.nr. 103.

~et tillades ejeren at tilplante et ca. l td. land stort
areal øst for den eksisterende granplantning og slugten •

.'.--ub.nr. 107•

.Nævnet har ikke ment at kuru~e imødekomme et-af ejeren frem-
sat ønske om tilladelse til at bebygge parcellen.

E. Erstatning.
l. Nævnet finder ikke grundlag for at tilkende erstatning

for fredskoypligtige arealer,idet disse allerede ved bestemmelser-
ne i skovlovgivningen må anses for beskyttet mod indgreb i en så-
dan grad, at fredningen ikke medfører nogen nedgang i arealernes
hand.elsværdi.

For de øvrige af fredningen omfattede arealer har nævnet
VE:d erstatningsfastsættelsen som udgangspunkt anvendt følgende
takster;

.II~ Arealer inden for. de i natur~redningslovens § 47 a og
§ 53 omhandlede besl<yttelsesliI?;..lSE(150 meter fra søer og offent.-
lige vandløb, 100 meter fra jordfaste. fortidsminder): 1000 kr.pr.ha.
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III. Arealer inden for sk~v- eller vejblgg~linje (300 me-
ter fra skov, 150 meter fra landevej, jfr. naturfredningslovens
§ 47): 1.300 kr.pr.ha •.

IV. Arealer uden for beskyttelses- Og b~selinjer:
De fredede arealer er af ret varierende bonitet. For land-

brugsarealer af ringe kvalitet har nævnet som udgangspunkt anvendt
taksten 2.100 kr. pr. ha. For landbrugsarealer af.højere kvalitet
har udgangspunktet været 1.400 kr. pr. ha. Begrundelsen for.at be-
nytte en lavere takst ved de gode jorder er, .at disse arealer selv
under forringede landbrugskonjurikturer vanskeligt kan tænkes anvendt
til andre fermål end landbrug, og at fredningen derfor.her.må anses
for et mindre fø~eligt indgreb.

He~e fredningsområdet er beliggende i landzone. Nævnet an-
ser det for usandsynligt, at nogen del af området inden for ren over-
skuelig årrække ville blive inddraget i byzone, og der er derfor
i intet tilfælde .fastsat erstatning for mistede konkrete ud styk-
nings- eller byggemuligheder.

V. Ud over areal erstatningen tilkendes der ejeren af hver
landbrugsejendom, hvis bygninger er omfattet af fredningen, en er-
statning på 2.~00· kr.· Begrundelsen herfor er, at landbrugsbyggeri
ikke kræver tilladelse efter byggeloven eller loven om by- og land-
zoner, og at det derIor for ~~ndbrugsejendommenes vedkommende er
en særlig mærkbar rådighedsbegrænsning, at der fremtidig ikke må
foretages byggeri uden nævnets forudgående godkendelse af tegnin-
ger og beliggenhedsplan.

Et mindretal (formanden) finder ikke, at de ulemper, som
denne rådighedsbegrænsning medfører, er af en sådan betydning, at
de kan begrunde en særlig erstatning.

VI. For stier, som nyanlægges, har nævnet fastsat erstat-
ningen efter en. takst af ca. 15 kr. pr. løbende meter~ Hvor en ek-
sisterende sti eller vej er blevet åbnet for offentligheden, har
map anvendt en, takst af ca. 8 kr. pr. løbende meter.
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Der tilkendes følgende beløb i sagsomkostninger:
Til de lodsejere, der er repræsenteret af advokat

K. M. Henning sen, Århus, •••••••••••••••••••••••••••••• 8.000 kr.
Til de lodsejere, der er repræsenteret af De

samvirkende danske landboforeninger, ••••••••••••••••••
Til E. Andersen-Degn, Ry (lb.nr. 12) •••••••••

II Ralf Flum (lb.nr. 24) • • • • • • • • • •• • • • •• • • • •

2.500 kr.
400 kr.
400 kr.

1.000 kr.II R. 0stergaard Knudsen (lb.nr. 30) ••••••••

De af fredningspåstanden omfattede ejendomme er anført i ef-
terfølgende fortegnelse, hvor der ved hver enkelt ejendom er angi-
vet det areal i ha, der omfattes af fredningen~ og som er vist på
kortet (kolonne 4).

I kolonne l og 2 er anført lb.numre og ejernavne, i kolonne
3 matr.nr.e, hvor de store bogstaver efter matr.nr. angiver ejerlav
og sogn:

e
•e

A: Alling by og sogn.
B: Bomholtgård, Alling sogn.

Tu: Tulstrup by og $ogn.
T: Tørring by, Tulstrup sogn.
J: Javngyde by, Tulstrup sogn.
S: Skovsrødgård, Tulstrup sogn.
Kolonnerne 5-7 indeholder arealoplysninger overalt anført

i ha:
Kolonne 5 fredskovpligtige arealer.
Kolonne 6 arealer omfattet af naturfredningslovens § 47 a

og § 53.

Kolonne 7 arealer omfattet af naturfredningslovens § 47.
I kolonne 8 og 9 er anført størrelsen henholdsvis af et

evt. trenisat erstatningskrav og af den af fredningsnævnet fast-

satte erstatning.
I kolonne lo "Bemæl"kningerll er der henvist til afsnit D:

"Særlige forholdII, såfremt der er truffet særlig afgørelse vedrø-
rende ejendommen.
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nr.

Ejer I Matr.
I:nr.

I e
, l:Areal i I Fred-alt om- , skov-
fattet plig-

'af fred- tigt
'nin areal

I

,BeSkyttelJ
seslinier

: (å, sø,
l, fortids-
minde

I
I

Bygge-I
linier I
(skov, :
lande- \ve I

_ e
lErstatningsl Tilkendt

krav l erstatning

e
Bemærkninger

l. Jens Lund
Nielsen,
JJyngve j 4, Ry.

l7d A
6b A

0,43
2 ,98 I

0,43
1,10
2,533,41 l

1,88
10.200 kr.
og advokat-
omkostninger

I
J

5.000 kr. Ise under"Særligel forhold·.

I
2. Jørgen (aud,

Silkebcrgvej
Ry. 49~

IC.O. Bengtzon,
Rundho,j!3.1.1e39, :")ti ,-,,,'7 I
1_. l., Ul:/O

Højbje:CG·

4. IRalf Ba31nussen, l
Ili:--khedevej 2, ;Ry. i

5i A

55, A

5~ A

0,26 0,26

0,17

l 1,88- I

1,04 Frafaldet

i
Io kr. ISe under "Særlige
Iforho1dtl•

\
I

o kr. I
I
i,

J

\Jot
~

J

I

o kr. 'Se under "Særlige
forhold".

5. Peder Larsen,
Birkhedevej 6,
Ry.

4~ A

I

I Frafaldet
I
j

I

I

l

0,17

1,29 0,25

1,01
i

4.400 kr ..:Se under "Særlige
\forholdtl

•

6. Gerda Thorning le A
Petersen m.fl.,
Godskontoret,
Q.1inghuGvej 4, Ry.

2,46

0,32 6.400 kr.

7a. Anna Alhøj,
Stenhøjsvej 3,
[)2Go Viby J.

6f A

3,16

0,06 5.000 kr.:
og advokat-:
omkostnine,er

° kr.

7t. Jørn Birch Sø- 6k A
:L's:r;sen og J3irgi t
f:01~eJ1sr:11, T!.'e-

0,06

0,07 0,07 5.000 kr.
og advokat-
omkostninger

,

I,Se under lISærlige-
forhold".

I



Lb.
•
Ejer

~~nr.
Matr.
nr.

Are'" i I Frilil-
alt_m-esk_-
fattet lplig-
af fred-j tigt
ning !areal

I IiIBeSkyttel-IBygge-
Iseslinier linier
,(å, sø, I (skov,
Ifortids- lande-.. d) , .):m~n e I veJ

I l

1 Er~tning~a
Ikr• ~
l Il I

Tilkendt '
erstatning I

l
7b. ;fortsat

\
'tommerve j 47,
8240 Risskov.

!

I
1.000 kr.! For bestemmelse

om forkøbsret.
8. IIAnton Bhlers I

I'Petersen o~ :
iEllen retersen, I
'Skovvangsvej I
:195, 8200 Århus!
N. '

6f3. A 0,04 0,04
I
I

5.000 kr. i
Iog advoka t- I

omkostningeXj

I

o kr. I

9. :Viktor Guld-
'berg Nielsen,
,l~n&v;j 21,8870:
Lan~,;a•

6h A 0,04 0,04 I
5.000 kr. Iog advokat-

omkostninger I
I
I
I

o kr. l
I

lo. Soren Rohde
Y..nudsen,:B'underi
Bakke 42, I
.~'}' b \__ .......eJ,;. JeG l)r.f.. I

ll. Villy NLelsen,
Si:.cmderborbvej
30, Hy.

6i A-

6.9. A

0,06

0,06

0,06 I
5.000 kr. \

og advokat- II

omkostning-er
I

5.000 kr.
og advokat-
oITI..kostnin~r;

,

° kr. l
I
I° kr. I

12. Elisabeth Chris~ 61 A
tensen Andersen-
Degn , Slcnnder-
bOY't;ve~ 15, Ry.

0,06

0,06

0,06 :Se under "Særlige
'forhold" .

1.000 kr.;For bestemmelse
'om forkøbsret.~------

13. Kai Hinkbøl,
A.rhuGve ~1 8,
(3464 GG.lten.

6m A 0,07 0,07 5.000 kr.
og advokat-
omkostninger

Se under lISærlige
forhold".

1.000 kr. For bestemmelse
om forkøbsret.~--,--------------------------------------------------------

14. Ingeborg Bak
J"epsf>TI,Vestre
R.L.fJ(';(l'o.de 54,
;\1'11u8 c.

6n A 0,09 0,09 5.000 kr.
og advokat-
omkostninger

Se under IlSærlige
forhold ".

1.000 kr. For bestemmelse
om fork0bsret.



Lb.
nr.

Matr.
nr. I Areeiafn:.a ..

alt vm- .skd'!'-
II fattet plig-

af' fred- tigt
! ning areal

I I
iBeSkyttel-'IBygge-

j
'SeSlinier linier
(å, sø, I (skov,

'fortids- !lande-
minde) I ve.i)

l
Ers.. tningstt Tilkendt
kra"" l ersta tning

l
15. 60 A

I !
I Knud van Deurs,1
I Silkeborgvej 'I'

l 48, R~._
I ----r------- .......---- .......---------+----------- .......------~~..::;..::~.;;.;;;;..;;;.;:;...:;:;..;:;...~--
IIvy AliceI Nielse:n,Lyng-
I vej 18, Ry.

i 5.000 kr. I
:og advokat- I
i omkostninger I

, i9.000 kr., t

,erstatning
Ifor sti og :+ 30.000 kr.
I advokat om- '
(kastninger

16a.

0,06 0,06
1.000 kr.

1.000 kr.

31.000 kr.

I Se under "Særlige
forhold" •
For bestemmelse
om forkøbsret.
Se under "Særlige
forhold· •
For afståelse af
areal til udsigts-
punkt.

I
·1 2,02

l
I 1,00

I

II 0,79
I

I

1Gb.
I
i Al iee Hadsen,
i Iqngvej l8,Ry.,

I
II 23.2,A
-

0,30 0,30 o kr.
I

'vi
0'\
I

., r-J

.l. f • ! Berfl;l i ot I 2a A
[Nielsen. Hønne-I
: bær,re j 18 :B,
,2840 Holte. I

I

3,54 1,50 1,47 3.400 kr.
+ 1.500 kr.

4.900 kr.

Se under "Særlige
forhold".
For etablering af
og ulemper ved sti

18. : H.j .D:dG~'iksenJ 18e. A
I IH c l o .; or ge TI ! 2°b A
Dtderi~sen og .21~ A
Else jV18rete I 22a A
Dideriksen, 1-

, I,yngvej J.~, Ry. I
--~I---------__r-----------------------------------

C.M.Christensen~18d A
~rederiksgade :l8c A
71, 87'Jo Horsellf 18e A

I -

19.
20.
21.

3,11
1,41
1,38
1,61

0,50
0,51
0,48
0,64

2,35,0,78
0,79
0,94

17.000 kr.,
erstatning
for sti og
advokatom-
kostninger7,51

0,72
1,01
0,18

2,13 4,86

1,91

5.300 kr.
og advokat-
omkostnin@r

0,65
0,47
0,18

0,07
0,15

9.500 kr.
+ 3.000 kr.

+ 3.500 kr.
16.000 kr.

2.400 kr.

Se under "Særlige
forhold· .
For etablering af
og ulemper ved sti
Til dækning af

,hegn mod sti.
!

Se under "Særlige
forhold".

1,30 0,22



Lb.
nr. fljer

I II '
22. l Ruth Braamunk, I

l Lyngve j h, Ry. l
I \
I I
I I

Matr.
nr.

17b A

IArea~ .1 Fr.- IBeskyttel~ Bygge-I
'laIt~- ~=sk ,- :seslinier I linier I

fattet I plig- I (å, sø, (skov,
laf fred- tigt Ifortids- lande-
:ning I areal Iminde) vej)
II l' I7,47 2,70 I 0,77

I l

I

Ers~tningstt Tilkendt
krcW' erstatning

i

i l
22 .3 oo kr.,! 12 .15 o kr. I
erstatning !
for sti og i + 1.650 kr.
advokat om- i
kostninger, 13.800 kr.

Se under "Særlige
forhold-
For etablering af
og ulemper ved st:

I

24. ~alph Flum I
v/anvokaterlle IHedegaE~rcl&
Pal udan·-lVjli.ller_
r'k "0 ,\'t o 10_ anr..1. ....1 o re. I----:- ------;--------------i-----------------------------------

25 • : oi e Hrms I
'1I11

0e18""1 Tu"l.-1 ~ • -- ,-" 9 I
! strupvej 9,Ry. t

i I___ -..:-.._. ..J- ~ o

23.

6c A

5a A
15d A
251..A

35.550 kr. Se under "Særlige
forhold· •

:+ 2.250 kr. For etablering af
1 og ulemper ved st:

3i:-800 kr":"" I
\)ol
...,J
I

5.700 kr. I Se under lISærlige
I forhold" •

+ 3.000 kr. I For afståelse afI

8.700 kr. areal til parke-
ringsplads.

39.800 kr. j Se under "Særlige
forhold".

+ 2.000 kr. : For bygningscen-
41.800 kr. : sur.

5.700 kr. Se under "Særlige
forhold 11 •

24,33
I

1
17•42

I

26. Aage S~rensen 4d A
Jacobsen, Id B

I Silkehorgvej
! 88, BO.nholt, I
\ G600 Silkeborg,.I _...;..1 --.;. _

27. G 'J.stav :.~.
NielseY.'.1 8i1-
keborgvej 53,
Ry.

4c A
8h A

0,38

4,43 4,43

2.400 kr.

~-------------------------------------------------_.-----------

26,11
0,14
2,76

5,86
0,14

29\01 0,14 5,86

3,85--2.0~2 ___::_l_::: _

7,17

2,92
3,32
3,32 2,92

1,43
0,39

1,43
0,39

1,82 1,82



\~~~a_:i~~.
I fattet plig-

I a~ fred- tigt
_~ . . . nJ..ng areal

\Oscar Laursen, II \ 0,78
I Lyngve j 8, Ry •
\ 1

i

LO.
nr.

28.

29.

~jer• Matr.
I nr.
I

I

612. A

'I BeskyttelJ Bygge-I Er~tnings~Tilkendt
seSlinierf linier krt.. ..erstatning

l
(å, sø, I (skov, li
fortids- 1ande- ,
minde) i ve.i) I

I I 0,60 i5.000 kr. 1.200 kr.

Bemærkninger•

8a A ·1 5,61 5,61

I + 600 kr.
1.800 kr.

Se under "Sær1ige
forhold".
For etablering af
0e ulemper ved sti

I
i Gunnar Skov,
Silkeborgvej

i 78, Ry.

i
7.300 kr. ! Se under "Særlige

, forhold".
+ 2.000 kr. \For bygnings-

9.300 kr:-; censur.
I

\J-o:
________ . ......l -+ ~--------------------:__--- ..l

30. Hastrlus0ster-
gaard Knudsen,
Tulstr·L-~pvej8,
Hy.

6a A6d A
15c A

23,81
0,02
0,16 0,16

1,60
0,02

95.000 kr. i 30.400 kr.
+ 3o •ooo kr. I

I I
'+ kr. I

I
I - Ikr. :

23,99 0,16 1,62
2.000

62.400

Se under "Særlige
forhold" •
For nægtet adgang
til grusgravning
For bygnings cen-
sur.

:31.

32.

Viggo Kristian
Grønlund~
Lyneve;j 9, Ry.

7b A
8g A

17§;.A
0,91
0,41
1,02

0,16
0,41, 0,97

I
I
I

1+
I

3.100 kr. I Se under "Særlige
forhold".

2.000 kr. For bygningscen-
5.100 kr; ; sur.2,34 I 1,54

M3rinus Studs- 7~ A
gaard, Ndr.
Strandve j 164, \
82Ll o Risskov.

0,07 0,07 ° kro

33. Marie Sørensen, 7d A
IJynf;vej 24, Ey.

0,13 0,13 Frafaldet o kro

H.Dancell vi SE A
Ry komr:l~lne, Ry.

0,01 0,01 o kro



\Matr. \Are_i I F.- l Beskyttel~ I E.3.tninge Tilkendt Bemæ~ingerLb. _jer Bygge-
nr. I nr. I alt ~ -~ s _v- seslinier i linier k v erstatning

I l fattet : plig- i (å, sø, I (skov,
I laf fred-: tigt 1 fortids- I lande-

'ning I areal i minde) I vej)t

I
35. Aksel i-Iolst, 6r A 0,06 l 0,06 ° kr. Se under "Særlige

T . J.l,Ry. 'forhold" •.uyngveJ
I

36. )
37.) Udgået af fredningen
38. )

39.

Se under "Særlige
'forhold".

5i A

UdG~et af fredningen

41.

110ul E',ørensen,
Tulstrupvej 7,
Ry.

0,26 o kr. Se under "Særlige
forhold" •

0,26

40. :Se under "Særlige
l forhold".

Søren Damgaard 19 A
Andersen og
Tage D.~,;!1caard
A;:).der~en, Høj-
landbv[t,ngen 7912700 I3r,zJYlshøj.

18,24 ,10,50 24.500 kr. Se under "Særlige
'forhold"

57.000 kr.
og advokat-
omkostnin~r

42. Jens Bjermal":ln
Skadt, Hingvej
19,Alling,Ry.

43. H.'l3mUS Gtrunee,
SilkeboTGvej
82, Ry.

loa A
15f A

24a A
3d A

0,14 0,14
0,05 0,05
0,19 0,05 0,14

9,17 8,34
2_,15 2 1 '), .J..{_

11,32 10,46

o kr. l
I

7,45

15.500 kr. :Se under "Særlige
forhold-o

+ 2.000 kr. 'For bygnings-
17.500 kr. cenSUT.

9.700 kr. Se under "Særlige
forhold" •

+ 2.000 kr. For bygningscen--
11.700 kr. sur

44. Kaj Stenholt,
Silkebo.cgvej ,
8/~, 86;'10 Ry.

2a B
"'le B.L_.

8,16
__ o_,J.....7__ ---'''-I-''"'"''- _

8,93

0,71
0.7.7
1,48 7,45

._-_.~--~._~-_._-----------------------------------------



I ._
, I IlMatr. l Are~ i rte- jBeskyttel- Bygge- Er~ningstt Tilkendt Bemær4tinger

nr. \alt om- \ skov- seslinier, linier krav erstatning
\fattet plig- (å, sø, (skov,
, af fred- tigt fortids- lande-
t ning areal minde) ve.i)

\
I

\ ls-- l 3a A 3,07 0,09 102.200 kr. 44.700 kr. Se under "Særlige
kse- l 15a A 26,66 I 1,49 18,31 og advokat- forhold" •26- A 3,29 I I 1,12 omkostninger + 2.000 kr. For bygningscen-
Ry •. \ 24~ A 1,77 0,01I ; 46.700 kr. I sur.

I ,134,79 I
I1,49 119,53 Ii· I

I I I I ,

Ise
I I I

I 4a A '13,64 I 3,33 18.800 kr. under "Særliger

I
I

Lb. .Ejer
nr.

-----~-----
I

4·5. l Holger Ra
i mussen ~ O
\ve;jen 9,
i Bomholt,

l....._-_---.0_-,
I46. Knud Holst
Tulstrv.pvej 3,
Alling, Ry.

l5b A
25a A

0,12
1,51

0,12

115,27 0,12 I 3,33

0,07
0,07

21.900 kr.
1+ 2.000 kr.
I 23.900 kr.

9,19
9,19

15k A

,
I49. Anders C~r. I

Andersen. l
,søve,j, Alling,

_____ ..B.~_. __. ----:-! -----+..---------t-----,....---------------1--------
~o. Carl Rasmussen,!

R~n~vej ~5, IA..l.l1ng,r~y.

51. Arne AncJ.reas
Sørensen, I

rpu, "+r'l 'p.reJ· ll~ ;.l ..i.. v v _.,4 'v -", \

Torrinc, Ry li' l

0,13 ° kr.

15i A ° kr.

forhold" • I
~o
I

0,05

l5h A ° kr ..

I
I
Se under "Særlige
forhold"
For bygningscen-
sur.

l
I
l

\

ISe under "Sæ~lige
! forhold ".

.-.-.-.---...----.-~---~------_+_----_:___---------------l..---- _

0,22

la T 15.200 kr ..



Lb- Matr.nr. nr.
[ :a.l."i Area=-t ~ec...

alt OID- Iskov-
'I fattet af !plig-
I fredning :tigt
I areal

BeSkyttel)
seslinier I
(å, sø,
fortids-
minde)

I I
Bygge-' Ers~~ingS-~ilkendt
linier krav erstatning
(Skov, !
lande-'
vej)

19.400 kr.
I
:Oluf Søndergaard 2a T
'Sørensen,
,Tulstrupvej 17, :__ --::T:..::;ørri:r:ill.L_rr;...;....y..;;.. +- --:- ~- _

52,

53. M2rius Andersen 3a T
illohr, Tulstrup, I 3e T
vej 25, Tørrine,15e ARy.

13,89 Se under "Særlige
forhold" •

Se under "Særlige
forhold" •

54. Chr. Holl. 41 T
Siwvsrodvej 20, :13c T
Tø rri.ng, H.y &

12,16
1,34
0,09 0,09

13,59 0,09

18.900 kr.

13.600 kr.
I
I

,+ 2.000 kr.
15.600 kr.

1.100 kr.

6,26
3,45

-------,

9,91

Se under "Særlige
I forhold".

For bygningscen-
sur.

:15. Valdemar Ha.nsen 4e T
LiJ.uf,esen; 31\0\1 s-
rodv'ej lo,

_--::rr,ørring~.H...v...;. """- ~------------------------------------ _
56. Alling kirke 12 T

\.-jLydiaJensen,
Søvej lo~Alling,
Rv ..... ---..w-- __ ~__ ._

0,77

600 kr.

Se under "Særlige
forhold II.

57. Lauritz Sønder- lla T
gaard Sørensen,
Tulstrupvej 16,
lørring, Ry_

0,42

20,18 0,39 1,19 6,46 ,69.700 kr., , 26.700 kr. Se under "Særlige
erstatning forholdll.
for sti og + 4.000 kr. For etablering af
advokatom- 30.700 kr. og ulemper ved sti
kostninger

----------.
59. Niels Jensen log T

Leth, Still.i.ng-
VE:',-) 406;Framlev,~_.~_..__ij~:.0~--ll~~'1~y_~ __........_..__ , , _

0,09 0,09 o kr.



Lb.
nr.

Matr.
I nr.

I
Anker !Ji:i.kkelsen, loh T
Kei13tr~pvej 91,

___ S_§.oo "_S~~keborg. I

Go.

61.

0,16

Beskyttel-!Bygge-
seslinier Ilinier
(å, sø, (skov,
fortids- lande-
minde ) Ivej)

I

0,16 l
i

2,83 1,83
0,42 0,10
3,25 1,93

0,68 0,68

l Are1ai~lr.l alt ~';l1- ~ko 'r'-

I fattet i plig-
I af fred-I tigt
I . l___ .L . ....Ln~ng area_

IAndre Lund : ge T
Jensen, lVlorbær-110i T
vej 38, Viby J.l

- 62-:-:sør~~dersen - I
r-'iohr, Bodal sve j l

_____ 66, Ry~_.., , I ~-----l----~----_+-----------..:.------.----------__:_
I

63. Gustav Sorensen~
Svalev"mg<;t 2, I

__ ,.,;;..6,733 Hjertin.G::lg..::..----:.I ....... ~------------:..-------- _
l64. Kaj Mau~en, I

",rulstrupvej36, l
Il'ørr1ng 1 By. j

I
I
I

99. T

52, T

91 T
9n T

0,09

4,16
2,27

0,09

0,74

0,32
0,32

2,00
2,27

I ,l Ers~nings_ Tilkendt
ikr~ : erstatning

I,

Se under "Særlige
forhold ".

0,74 4,27

o kr.

3.700 kr.

700 kr. I Se under "Særlige
I forhold".

o kr. :
I

I
-I=>
f\:
I

8.300 kr. I Se under "Særlige
, forhold"i+ 2.000 kr. I For bygnings-
\ censur.10.300 kr. '

I39.800 kr. I 13.300 kr.
og advokat-i
omkostninger

34.800 kr. I Se under "Særlige
forhold"

;+ 2.000 kr. For bygnings-
I censur36.800 kr.

80.000 kr" 19.600 kr. Se under "Særlige
og advokat- forhold "9
omkostninger+ 8.000 kr. For ulemper ved- sti og udsigts-27.600 kr. areal.

6,43

65 ~ f'ljax Hovard
66. ADjersen, Tul-

st-cupve.:i 40,
T . o_ . ørrlnf.1.i..-:'~.!..'""'- , 7_ _

9a l'
90 T

Anna I"Iargrethe
Sørensen1

Randersvej 96,
~l'ulstrup, Ry.

18,89 4,90
0,10 0,10

18,99 5,00
I 27,64 4,98 3,80

4,24
31,88 4,98 3,80

8a T
16- T

14,4·1Svend Ingerslev,
Tulst:r-upvej 35,
';'0[Ting; Ry.

5~ T

112,97
I

l
I
I 6,00

I



nr. • nr.
~~~~~ ~ I~~CU- P~D&y~~e~-:Dygg~-
alt cll .-fo~ 'seslinier 'linierfatte ..afYlig~ '(å, SO, ,(skov,

;fredning tigt :fortids- :lande-
areal minde) vej}

I LJl'~ ~a ~Il~Ile;O-1 J. .1..J.l\..~llU \"

Ikrav~ !~rstatning
I l
I I

.D~UJ.æL ·l\..LL.1.Ugt:L·

ti

69·,
I ':Johannes Møller,
ITulstru.pvej 58,!:Ry~ ,,

5a Tu 20,38 7,70 10,65 24.400 kr.
:+
I,

2.000 kr.
26.400 kr.

70g 'Louis Fjeld, i 52. Tu
'Tul,s trupvej 60,!
,ny. _ . ,_' .~ ..;..:;.;;;;;;.;;;.;;c..;;:;..~~.._.;;.;~ ,

71. Astrid Ellen
,BaJ.le og Jens
Erik Balle,
'.rulstrupvej 62,
t"ly.

4a Tu3b Tu

,

r!2~ Harry j.t:r~Ctersen,i
Ue'mnr]<~"CJ' 7 \J J. 1.. .1......... 2t.. "'.;;'I..... f I

Ry. j
I
l,

7§. Tu

1

I'
I,

0,15
,

5.300 kr. i
og advokat- i
omkostninger

I
I23.700 kr. Ise under "Særlige

forhold ". I
2.000 kr. 1\ For ulemper ved ~

gravhøje ~
2.000 kr._, For bygnings-

27.700 kr. 1 censur.

5.500 kr. II Se under "Særlige
forholdll

2.000 kro_l For bygnings-
7.500 kr. l censur.

0,15

7,30 6,36
0,29
6,65

9,99
1,74

11,73

61.000 kr.
og advokat- I

omko stninger +

50.000 kr.

o kr.

+

+

Se under "Særlige
forhold" •

I
For bygnings-
censur.

I

Karl Vad, 2a Tu
TUlstrupvej 77'1 2b Tu
Ry. 3p" Tu

75. Ry kommunes

I

i 24,95
!_ 2,03
l 26,98
I

4,51

11,97X)
4,54
1,88

Ise under "Særlige
I forhold II •

I

I
Ise under "Særlige
\forhold".

7,30

1,20 2,91

18,39

0,94

0,03 6,42
4,54

23.800 kr.

o kr.
I----------- ---------------------------------------.-i-----------IRy. I 21 Tu
!
i

x) Kirkefredning omfatter 0,30 ha.

1,04
0,03 10,961,04

0,94
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:BeSkyttel-!Bygge-

\ l
Lb. .jer Matr. AreeiWr_ ! Er.ningSe Tilkendt Bemæreingernr. nr. alt OID- l skov- seslinier llinier i krav erstatning

fattet I plig- ;(å, sø, ;(skov, I

af fred- tigt fortids- ;lande- ,
ning areal minde) ve,j) I

I

I

76. Ha::.'lsChr. 2e Tu 0,13 0,10 0,03 2.300 kr. I Se under "Særlige
Nielsen, 2g Tu 1,22

I
0,75 0,47 forhold" •

Randersvej 121 15i Tu 0,12 0,12
Ry. 119a J 1,18 I 1:18

I - 2,65 I 0,85 1,80
I I I

I x)! I

kr. lI I77. Erik -{ I la Tu 18,02 3,06 !11,37 18.900~asmussen. .p..
I 'Iulstrupvej 65~ I .p..

I I I, Ry. _. I I
i

I
I

"/8 r: Hans Sørensen , 9k T 0,27 0,25 400 kr. i Se under "Særlige
Thor30, I forhold" •I'l'ulstrupvej50.
T0YT''; ne, BY. I• 1.1. ..1., w- \-=.

I

79. Chr. /l.a.k.j:.Dr, I 7~ T 14,67 0,30 0,10 110,37 I 19.000 kr.
I IVestereade B, I 1+ 2.000 kr'.For bygnings-

I I8000 Arhus C. I 21.000 kr. I censur.
I
I

80. Holeer Dam

39l
6a T 11,06 6,53 14.800 kr.

Ingerslev,
Tulstrupvej

I____ .__ T0 r.:Fir~.L- Ry • I

81. Søren Peter I 4a T 17,47 2,53 71.600 kr. 29.100 kr. Se under "Særlige
Rasmussen, 5d T 3,78 3,78 .og advokat- forhold" •
S};:ovsrodvej22, 21?25 6,31 I omko stninger + 2.000 kr. For bygnings-
TørrinG, Ry. I I censur31.100 kr.

,
x) Kirkefredning omfatter 0,70 ha.

l



\
I l I BeskyttelLb. ejer Matr. ~reaei.F4- Bygge- ErØ'-tning Tilkendt Bemær.ger

I linier erstatningnr. , nr. alt Oill- skov- seslinier krav
I !fattet plig- (å, (skov,
l

sø,
~f fred- tigt fortids- lande-

! hing I areal minde) ve.i)-- i l
,

82. iBent Nadsen, 4.9.,T I 2,70 3.800 kr. Erstatningen udbe-
,Skovsrodvej 24, I tales til tidl.
ITørring, Ry. ejer, gårdejer

Henry Nielsen,

8~ ilb Jakobsen., 3b T 113,60-' . ;Heimdalsvej 5, 4m T 2.17
IRy. 15,77 22.100 kr.l Se under "Særlige
I forhold" •
I + 2.000 kr.1 For bygnings- I
I k;:-Icensur ..J::o
I I 24.100 \J
l I

I
84. :Ove Anker 3f T 0,19 o kr.

:Kristensen,
'Oksevejen 8,
,'l'ørrinl{.Rv.

85. !Erlund Grønborgi, 3g T I 0,18 I o kr.:Skanderborgvej I IJ.2~~_fly • I
86.

,'J.'h. Bonde c/o I 0,13Johannes Bøgild,13a T o kr.
Lemmingvej lo, I -

lSejling, 8600
I

l§ilkebor&. l I I

87. Hans Madsen, l lf T I 2,68 I I 9.000 i
I

kr.,
Oksevejen 18, 13b T 3,73 I \+ 2.000 kr. For bygnings-I

Tørring, Ry. ! I l censur.I 6,41 , I \ I.. . - i I
I I l I I i

kr.\ Se under88~ Børge Dalentoft', 2b T I 5,65 I !
I 7.900 "Særlige- IHasleve.j 32, , : l I I I forhold".

I I I," .8.::30 AbyhøJ. 2.000 kr. For bygn1ngs-
9 9 k censur •• 00 r.



Lb~ Ejer•nr.
Matr.
nr. iAre~ i 1Frl-:al t-wm-. sk -

\fattet pli g-
af fred- tigt

ining areal

IBeskyttelJBygge-
'1lseslinierllinier
(å, sø, , I ( skov,
fortid)s- Ilan~e-

I minde IVe.i)

kE~atnin~ Tilkendt
~ • erstatning

B emæ rk..l'linger•
89. 1 Herluf JOhanneJ

i Halvorsen, I: Oksevejen 20,
: 'l'ørl"i:lg. Ry. i__ • -.:.::..::....::;..:~l...__,;;.::.;...;.::--+ -+- .-:...- __ .-:...- .:.- :..._ _+-----~:__-- _

90. Kirsten Thomsed
an:Hads Peder I
Skødt na~m::sse1f'

lOudalsveJ ::;, I
___ : Skovsrod;.L,~R;.:.y...;.. --;. -!-- ___

i

\

l

I

Ic Tle T

Id T

4,43
1,57
6,00

8.400 kr.
+ 2.000 k.r. For bygnings-

10.400 kr. censur

5.900 kr. Se under tiSærlige
forhold"

I
.J:l
(j

I I " I91. Knud Pedersen, I Ib T 6,46 I I I 9.000 kr. Se under "Særlige
I - I I

Il Cl\:seve,jen7, I I
I I 1+

forhold"
Ry. l ! I

2.000 kr. For bygningscen-
I I 11.000 kr • sur.. -

: I I I kr. I9r
; Peter Jensen Ic S 4,23 I 5.900L.. I-Lundgaard I

Mil\:kelsen, ISkOVi3r'rJdvej34, I
Tørrir~ Ry. I I~

93. K.jeld Bcmholt
IRas!TIussen, I

Kielsg2.rdsvej i
46,Bor.l1ho1t,Ry.,

Ib B
2b B
3- B
4 B

I12,76 2,89 9,00 I0,61 0,61
0,70 , 1+8,53 0,03 I 6,78 i

22,60 3,53 ,15,78 I
I,

26,79 1,00 25,79 i
01.10 0,10

1+26,89 1,00 25,89

25.100
2.000

27.100

94. 33.700
,

k.r.!se under "Særlige
I forhold"
Ikr.' For bygnings-

kr. censur

c.w~ Friis,
Bomhol tvej lo,'
Ry.

la B
le B

2.000
35.700

.\
I
I

I
!



Lb.
nr.

\ Ejer\-
I

Matr.
nr. Are~ i IFr~-

alt.'" sk...fattet plig-
af fred- tigt
njng areal

IBeSkyttelJ
I Bygge-

seslinier linier(A, sø, (skov,
forti~s- land)e-minde) ve;i

Ek~atning. Tilkendt.., erstatning
Bemærkninger•

95.
I
lEgon M.K. 5b T
:Madsen, Grønne- llb T
!vej 17, Tørringl" -
I Ry.

8,20
3.54

6,26
3.28

11,74 9,54

15.500 kr. Se under "Sær-
lige forhold".

96.

97.
,

:Kristian M. I 6b T
INielsen, Grønne- 9t T
!vej 13, TU1strup,7b T
IRy. I 9d T
: I

6,25

2,38
3,03
2,56
3.26

4,83

1,30
2,99
1,62
2.62

11,23 8,53

8.300 kr.

14.900 kr.
...2.000 kr.

16.900 kr.

Se under "Sær-
lige forhold"
For bygnings-
censur.

I
~
-.
l

98.

99.

6e T 0,07 0,07

7,87

o kr.

14.500 kr. Se under "Sær-
lige forhold"

,Hanne 13.Chris-
itensen og Keld
Fløe Pedersen,
Grønneve j 15, I
Ry. 1 --+- +-- "1"- +- -:- --+- ._01- _

~oul Verner I
Balle, Grønne- 'I

ve j 8, I.rulstrup,
Ry. i-' --

I
110,91

I
8b T

Søren IVfarius
Jensen, K1els-
gårdsvej 31,
Tulstrun. Rv.

i 4!: Tu

I
I 3,05
I
l

0,30 4.200 kr.

101. Gunnar Saul,
Grønnevej 6,
Tulstrup,Ry.

0,13 0,13 ° kr. I Se under "Sær-
! lige forhold"
I
I



Lb.
nr.

Matr.
nr.

. l
IAree itl;:e4t
la1t om- !kOV-Ifattet lig-
laf fred- igt
ning real

Beskyttel-
seslinier
(å, sø,
fortids-
minde)

Bygge-
linier
(skov,
lande-
ve:i)

E~tningtl Tilkendt
kr~v erstatning

Bemærk~ger

102. I Sø;en B1ich- I
I feld t, Grønne-
II ve j 9,Tulstrup,Ry.

4g,Tu
4i Tu

8,82 19.000 kr.
2.60

11,42 + 2.000 kr.
21.000 kr.

8,85 25.300 kr.

11,18
3.21

2,73

14,39

103.
I-----:----~---_+-----+---_l----+_----+_---+_-----_+------!__--------

18,71Henry Olesen,
Grønnevej 3,
Tulstrup, Ry.

I

4f Tu

Se under "Sær-
lige forhold"
For bygnings-
censur

+ 2.000
27.300

Se under "Sær-
lige forhold"

kr. I For bygnings-
kr':"\censur

104.
\

Al bert Tang
Kaysen-Peter-

I sen, Hegnsvej
\53, 285 o Nærum.

Ib Tu- 9,96 I ",23 kr. i
kr. lFor bygnings-
kr. l censur

I
~ro
I

9.400
+ 2.000

11.400

105.
lI Niels Ingerslev,14b Tu
j Randersvej 104, 14d Tu

Tulstrup,Ry.. 15Q Tu
15e Tu
14b J

I I

3,23
3,36
1,09
0,84
1.27

3,23
1,87
1,09
0,84
1.27

800 kr.
8,30

12.900
+ 2.000

14.900

kr.
kr. For bygnings-

censurkr.

:Al bert Bentzen,1 14f Tu
I Kielsgårdsve j l
~25.Tulstrup. Rv.1

106.
9,79

o, 61 I 0,13 i
l
I

107. F,jnar Mikkelse~, 9t T
:Tulstrupve j 27 ,I
,Ry. I

!0,08 I
I
I

o kr. ISe under "Sær-
11ige forhold"

i_~~~~~~__ ~~~~~ ~~~~~__l~~~~~~_J--------=~----------------~--------I I :
j
Hertil ko~er sagsomkost-
ninger, jfr. pg. 33

I I

I l
I

I0...056.400kr~

~l
'1.068.700 kr.
I----------------------------
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Da fredningen ikke skønnes at forringe panthavernes stil-
ling, vil erstatningerne være at udbetale til de i fortegnelsen
anførte ejere.

Erstatningsbeløbene forrentes med 9i % årlig fra kendeIsens
dato og udredes med i af statskassen og i af Århus amtsfond.

Kendelsen skal i medfør af naturfredningslovens § 25 fore-
lægges for Overfredningsnævnet. Dette fritager ikke den lodsejer,

tt der ønsker eventuelle indsigelser behandlet, fra selv at indanke

•
kendelsen for Overfredningsnævnet, Nyropsgade 22, 1602 København V,
hvilket skal ske inden 4 uger fra den dag, kendelsen er meddelt
(forkyndt) for den enkelte lodsejer.

Kendelsen vil være at tinglyse på de i oversigten anførte
ejendomme med prioritet forud for al pantegæld og andre rettigheder
af privatretlig oprindelse.

Efter udstykning af de under lb.nr. l6a og 24 nævnte arealer
vil kendelsen i medfør af naturfredningslovens § 19·være at ting-
lyse som adkomst for miljøministeriet på disse arealer.

Thi bestemmes:

De i foranstående fortegnelse anførte og på vedlagt e kort
viste ejendomme i Ry kommune fredes som foran bestemt.

I erstatning udbetales til ejerne i alt 1.056.400 kr. med
renter 9i % årlig fra kendeIsens dato, til betaling sker, samt sags-
omkostninger med 12.300 kr.

Erstatningerne og de tilkendte sagsomkostninger udredes af
statskassen med i og af Århus amtsfond med i.

Aage Brønd A. Grathe Steen Rytter

/Hogens Beier
sekr ••
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I

Udskriftens rigtighed bekræftes.
Fredningsnævnet for Århus amts vestlige
fredningskreds.
Århus, den 28. maj 1976 •
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NATURKLAGENÆVNET Vermundsgade 38B. 2JODKøbenhavn ø
Tlf: 39472750
Fax: 39472799
X.fOO· S=nkn; P=sdn; A=dk400; C=dk
Internet: nkn@nkn.dk

REu. NR. to\J~· GO
J.nr.: 111/700-0007
jmr

17 SEP. 1996

Naturklagenævnets afgørelse
i sagen om etablering af en sti nord for Knudsø i Ry Kommune, Århus Amt.

Den 21. marts 1996 afsagde fredningsnævnet for Århus Amt kendelse om
etablering af i alt ca. 1.255 meter sti med henblik på færdsel til fods
langs den nordlige bred af Knudsø i Ry Kommune. Det planlagte stiforløb
passerer henover følgende ejendomme: Matr. nr. 9a, ge, 9n og 9v Tørring
by, samt matr. nr. 3b, 4a, 5a og Se Tulstrup by. Fredningsnævnet har
tilkendt de berørte lodsejere en erstatning på 18 kr. pr. løbende meter
sti, og ejeren af matr. nr. Se er desuden blevet tilkendt en ulempeer-
statning på 1000 kr.

Fredningssagen er rejst af Ry Kommune og Århus Amt i marts 1994.

•
Fredningsnævnets afgørelse om etablering af stien og om erstatningernes
størrelse er påklaget rettidigt til Naturklagenævnet af følgende grund-
ejere: Bjarne Lund, Susanne og Jørgen Winther, Svend Ingerslev, Johannes
Møller, Ellen Margrethe Nielsen, Annette og Thomas Meyer Balle, Kurt
Mikkelsen, samt Lene og Bent Rothborg.

Sagens baggrund

Ved kendelse af 30. december 1980 traf Overfredningsnævnet beslutning om
fredning af et areal på i alt ca. 747 ha. nord for Knudsø.

Formålet med fredningen er at bevare de landskabelige værdier, at be-
skytte de til området hørende naturvidenskabelige interesser, samt at
give offentligheden øget adgang til området.

lø- og Energlminlsterfet
.nr. SN 1996 - \:2 l \ ilJ. .000 <6

2 ~ SEP, 1996
Akt. nr.. Cc

Denne afgørelse vedrører et fredningsforslag om 
ændring af den originale fredning fra 1980, for at 
give mulighed for etablering af sti.
Se den, af fredningsnævnet, afsagte kendelse som 
denne afgørelse vedrører ved at klikke her.

mailto:nkn@nkn.dk
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I forbindelse med fredningen traf Overfredningsnævnet beslutning om
etablering af visse stier og opholdsarealer. Etableringen af en sti
langs den nordlige bred af Knudsø afvistes imidlertid, idet behovet her-
for ikke fandtes tilstrækkeligt dokumenteret på daværende tidspunkt.

Fredningsnævnecs beslutning om etablering af stien er begrundet med
stigningen i interessen for oplevelser i naturen. Endvidere er det an-
ført, at stien vil skabe forbindelse mellem den sti, som ved Overfred-
ningsnævnets kendelse fra 1980 etableredes fra Lyngvej over Maskenkol
til opholds- og parkeringsarealet syd for Tørring og den sti, som Ry
Kommune efterfølgende har etableret fra Præstebakken nord for sejlklub-
ben til den private fællesvej ved søen syd for Tulstrup.

Klager og synspunkter fremsat for Naturklagenæynet

De private lodsejere har principalt nedlagt påstand om, at stien ikke
skal etableres.

Som subsidiære påstande for det tilfælde at stien skal etableres, er der
fremsat en række af krav herunder om forhøjelse af de tilkendte erstat-
ninger.

Imod fredningsnævnets afgørelse har klagerne bl.a. gjort gældende, at
der ikke er sket nogen stigning i behovet for stien siden Overfrednings-
nævnets afgørelse fra 1980, samt at der heller ikke er fremlagt nogen
dokumentation eller oplysninger til støtte herfor. Det fremhæves endvi-

.. dere, at Knudsø allerede i betydeligt omfang er belastet af faciliteter
for den "grønne turisme", herunder Knudhule badestrand og vandrehjem, 2
campingpladser, et hotel, samt en sejlklub og en roklub. på de allerede
etablerede stier langs søen foregår der ifølge klagerne ulovlig kørsel
med knallerter og mountainbikes, samt henkastning af affald. Da området
langs den nordlige del af Knudsø repræsenterer det mindst belastede
stykke natur langs søens bred og er biotop for bl. a. grå vipstjært,
vandstære og isfugle, bør hensynet til beskyttelse af områdets naturvær-
dier efter klagernes opfattelse ikke kunne tilsidesættes af offentlighe-
dens interesse i at få adgang til området. Der peges desuden på mulighe-
den for en alternativ stirute, som følger de eksisterende veje i terræ-
net mellem Tulstrup og Tørring, samt at denne vil opfylde behovet for at
forbinde de to tilgrænsende stistrækninger.
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Endelig anføres det, at der i forvejen i kommunen findes rige adgangsmu-
ligheder til både sø og skov.

Til støtte for fredningsnævnets afgørelse har Århus Amt samt Ry Kommune
oplyst, at der er sket en kraftig stigning i interessen for et aktivt
friluftsliv hos borgerne siden 1980, samt at kapaciteten på campingplad-
serne i Ry- området er øget. Det er bl.a. anført, at stien vil forbedre
såvel borgernes som turisternes muligheder for oplevelser i naturen. Am-
tet og kommunen er endvidere af den opfattelse, at stien vil gavne områ-
dets naturværdier, idet den vil kanalisere færdselen langs søen og der-
med hindre en del forstyrrende spredt færdsel.

Friluftsrådet har udtalt til sagen, at den byboende andel af befolknin-
gen er fortsat stigende, hvilket øger interessen for dyrkning af fri-
luftsrnæssige interesser i det bynære land.

Det er oplyst, at antallet af overnattende turister i kommunen er steget
med 10.000 eller 5% i perioden 1991 til 1995.

Naturklagenæynets afgørelse

I sagens behandling, herunder besigtigelse og møde med de interesserede
i sagen, har deltaget 8 af Naturklagenævnets 10 medlemmer.

Naturklagenævnet skal herefter udtale:

.. Etablering af den omhandlede sti indebærer en ændring af den for området
gældende fredning fra 1980. Efter den anførte begrundelse for ikke at
gennemføre stien på daværende tidspunkt, må det være en forudsætning for
ændringen, at der siden er sket en væsentlig forøgelse af behovet for at
gennemføre stien.

Ved en samlet vurdering af det for Naturklagenævnet oplyste finder et
enigt nævn at der - overfor hensynet til lodsejerne og til naturbeskyt-
teisen - ikke er tilstrækkelig dokumentation for, at der nu er et væ-
sentligt forøget behov for stien, som derfor ikke bør etableres.

på denne baggrund ophæves de af Fredningsnævnet for Århus Amt trufne af-
gørelser om etablering af stien, samt om erstatningsbeløb.
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Fredningsnævnet har ikke tilkendt de berørte lodsejere godtgørelse for
nødvendige udgifter til sagkyndig bistand. Fredningsnævnets afgørelse
herom kan ikke påklages til Naturklagenævnet, jfr. naturbeskyttelsesla-
vens § 47.

Som godtgørelse for lodsejernes udgifter til sagkyndig bistand under sa-
gens behandling for Naturklagenævnet tilkendes et samlet beløb på kr.
18.000, der kan udbetales direkte til Landbrugets Rådgivningscenter.

på Naturklagenævne~vesre

~

(/)/,
Jo ~~
ful mægtig I

Afgørelsen er endelig og kan ikke indbringes for anden administrativ myndigbed, jf. naturbeskyttelseslovens § 82. Eventuel rebsag til prø-
velse af a~elsen skal være anlagt inden 6 mlneder. jf. lovens § 88, stk. I.
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Denne kendelse er behandlet af Naturklagenævnet. Se 
Naturklagenævnets behandling af sagen, samt afgørelse, ved at klikke 
her.
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Indledning:

Ved skrivelse modtaget den 8. marts 1994 har Ry Kommune og
Århus Amt rejst fredningssag til etablering af en sti på
nordsiden af Knud Sø. Stien skal forbinde stien fra Lyngvej
over Maskenkol til opholds- og parkeringsarealet ved Knud Sø
syd for Tørring med stien fra Præstebakken nord for sejl-
klubben til den private fællesvej ved søen syd for Tulstrup.

•
Ved Overfredningsnævnets kendelse af 30. december 1980 blev
der fredet cirka 747 ha nord for Knud sø, og i forbindelse
hermed blev der fra Lyngvej over Maskenkol til opholds- og
parkeringsarealet ved Knud Sø syd for Tørring, etableret en
sti. Der var under sagen fremsat ønsker om yderligere stiud-
læg, og det hedder i Overfredningsnævnets kendelse bl.a.:
"Det bemærkes herved, at der ikke ses påvist et tilstrække-
lig stort behov for, at der på nuværende tidspunkt træffes
bestemmelse om etablering af en sti langs hele nordsiden af
Knud Sø ". Det hedder videre i Overfredningsnævnets
kendelse: "3 medlemmer af overfrendingsnævnet ønsker imid-
lertid at tilkendegive, at de kun ud fra hensynet til at'
tilvejebringe enighed i overfredningsnævnet om fredningen
har kunnet tilslutte sig beslutningerne om i så væsentlig
grad som sket at begrænse stiudlæggene i forhold til fred-
ningsplanudvalgets påstand".

I fredningsforslaget er det anført, at interessen i de sene-
re år for oplevelser i naturen, "Grøn Turisme" m.m. er
stærkt stigendef og at der er rejst ønske fra mange borgere
om etablering af en sti nord om Knud Sø. Ry byråd har i kom-
muneplan 1992-2004 den 8. december 1992 vedtaget f at stien
bør gennemføres.

Ry Kommmune har for en del år siden etableret stien fra
Præstebakken nord for sejlklubben til den private fællesvej
ved søen syd for Tulstrup.

II.

Sagens behandling ved Fredningsnævnet:

Under sagens behandling har Fredningsnævnet bestået af
dommer f Jørgen Jensen, Århus, der den 1. januar 1995 blev
afløst af dommer Mogens Beier, Randers, (formand), gårdejer



Frede Bakkær, (Århus Amt) og lektor Frede Johannesen (Ry
Kommune) .

Bekendtgørelse om sagens rejsning har været indrykket i
Statstidende den 2. juni 1994 samt været bekendtgjort i Jyl-
lands-Posten, Århus Stiftstidende og Midtjyllands Avis. Der
har været afholdt et offentligt møde, jf. naturbeskyttelses-
lovens § 37, stk. 3, den 30. juni 1994. Desuden har nævnet
afholdt et møde med lodsejerne den 28. juni 1995, hvor næv-
net tillige foretog besigtigelse af et alternativt forslag
til stiføring. Desuden har nævnet holdt møde med flere af
lodsejerne.

på møderne har Ry Kommune oplyst, at man har fået utallige
henvendelser om at stien bliver fortsat på det pågældende
stykke. Århus Amt og Danmarks Naturfredningsforening har an-
befalet stiens gennemførelse. Lodsejerne har, til dels gen-
nem Landbrugets Rådgivningscenter, protesteret mod stien og
henvist til, at der ikke er opstået ændrede forhold siden
Overfredningsnævnets afgørelse i 1980.

III.

Fredningsnævnets beslutninger.

Der er i Fredningsnævnet enighed om, at der siden 1980 er
sket en sådan ændring i forholdene, herunder øget turisme
m.v., at stien nu bør etableres, således at der er stier ved
øst- og nordsiden af Knud Sø.

Stien skal have et forløb som vist på vedhæftede kort, og af
hensyn til ejerne er der sket en delvis forlægning i forhold
til det oprindelige forslag. Dette skal yderligere sammen-
holdes med, at den vestlige del af den oprindelige sti for-
løb over sumpede strækninger. Stien er nu placeret på marken
umiddelbart oven for skræntkanten på matr.nr. 9 y Tørring.

Almenheden har ret til at færdes til fods ad stien som vist
på kortbilaget.

Stien udlægges i 2 1/2 m bredde.

Der skal ved kommunens og amtets foranstaltning og uden ud-
gift for ejeren opsættes en sluse, stente, eller "mølle",
hvor stien passerer et eksisterende kreaturhegn samt i til-
fælde, hvor vedkommende ejer senere ønsker at anbringe et
sædvanligt kreaturhegn, der skærer stien.



•

• Stien afmærkes med pæle og symboler, men myndighederne har
ikke pligt til at hegne den. Ønsker ejeren at foretage heg-
ning skal det ske med glat tråd.

I forbindelse med anlæg og vedligeholdelse af stien, har
myndighederne efter nærmere aftale med ejerne, ret til kør-
sel med materialer fra nord på passende steder.

Konklusion:

Stien får herefter et forløb på cirka 1.255 meter over
følgende matrikelnumre:

L matr.nr. 9 e'lTørring, Tulstrup

2 A. 9 a "Tørring "

2 B. 9 v Tørring "

3 . 5 avTulstrup "

4. 5 c\lTulstrup "

5. 3 b," 4 avTulstrup "

6. 9 nl/Tørring "

Kendelsen tinglyses på de anførte ejendomme med prioritet
forud for al pantegæld.

Klagevejledning:

Afgørelsen kan efter naturbeskyttelseslovens § 43, jf. § 87,
stk. l, inden 4 uger påklages til Naturklagenævnet
Ver.mundsgade 38 B, 2100 København ø.

Klageberettiget er:
ejere og brugere af ejendommene, statslige og kommunale myn-
digheder, hvis interesser berøres af forslaget, enhver, der
under sagen har givet møde for nævnet eller fremsat ønske om
underretning om sagens afgørelse og organisationer m.v., som
må antages at have en væsentlig interesse i forslaget.

~~UøL--
Frede Bakkær
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Under den ved kendelse af dags dato afgjorte sag om etable-
ring af sti nord for Knud Sø i Ry Kommune har Fredningsnæv-
net i medfør af naturbeskyttelseslovens § 39, stk. l, fast-
sat følgende erstatning til de berørte ejere/brugere, og an-
dre rettighedshavere over de fredede ejendomme for det tab
fredningen påfører dem.

Erstatning.

Fredningsnævnet finder, at der ved erstatningsfastsættelsen
som udgangspunkt må tages i betragtning, at det forventede
omfang af ulemperne må antages at være begrænset.

Fredningsnævnet finder, at der bør udmåles en erstatning på
18 kr. pr. løbende meter sti, uanset arealets karakter. Næv-
net har i den forbindelse fundet, at lb. nr. 4 desuden bør
tilkendes en mindre ulempeerstatning, da stien på denne
ejendom forløber umiddelbart neden for et haveareal.

For de enkelte lodsejere afgøres erstatningsspørgsmålet her-
efter således, idet nævnet har lagt den af Århus Amt fore-
tagne opmåling af stilængderne til grund for beregningen.

lb.nr. l - Bjarne Lund - matr.nr. 9 e Tørring by, Tulstrup.
Stilængde: 100 meter
Erstatningsberegning 100 x 18 = 1.800 kr.

lb.nr. 2A - Jørgen Winther - matr.nr. 9 a Tørring by, Tulstrup
Stilængde: 130 meter
Erstatningsberegning: 130 x 18 = 2.340 kr.

lb.nr. 2B - Svend Dam Ingerslev - matr.nr. 9 v Tørring by, Tulstrup
Stilængde: 300 meter
Erstatningsberegning: 300 x 18 = 5.400 kr.

lb.nr. 3 - Johannes Møller
Stilængde: 530 meter
Erstatningsberegning

- matr.nr. 5 c Tulstrup by, Tulstrup

530 x 18 = 9.540 kr.

lb.nr. 4 - Ellen Margrethe
Stilængde: 20 meter
Erstatningsberegning
Ulempeerstatning
laIt

Nielsen - matr.nr. 5 c Tulstrup, Tulstrup

20 x 18 = 360 kr.
1.000 kr.
1.360 kr.



lb.nr. 5 - Thomas Meyer Balle - matr.nr. 3 b, 4 a Tulstrup by,
Tulstrup
Stilængde: 90 meter
Erstatningsberegning 90 x 18 = 1.620 kr.

lb.nr. 6 - Kurt Mikkelsen - matr.nr. 9 n Tørring by, Tulstrup
Stilængde: 85 meter
Erstatningsberegning 85 x 18 = 1.530 kr.

KONKLUSION:

I erstatning udbetales de fornævnte lodsejere ialt 23.590
kr. tillige med en årlig rente, der svarer til Danmarks
Nationalbanks diskonto fra kendeIsens dato til betaling
sker.

Erstatningerne betales af Statskasen med 75 % og af Århus
Amt med 25 %.

K1agevej1edninQ:

Afgørelsen kan efter naturbeskyttelseslovens § 43, jf. § 87,
stk. l, inden 4 uger påklages til Naturklagenævnet Vermunds-
gade 38 B, 2100 København ø.

Klageberettiget er:

Den der anser sig
godtgørelse eller
erstatningen.

berettiget til større erstatning eller
en myndighed, der skal udrede en del af

~d~U~
Frede Bakkær

~~4
Fred~JOhannesen

-







DISPENSATIONER>

Afgørelser - Reg. nr.: 
Herunder ses afgørelser i dispensationssager for denne fredning
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RE G. N R. ro I~Y
FREDNINGSNÆVNET FOR
ARHUS AMTS VESTLIGE

FREDNJNGSKREDS
M001Z.- • i tn d"mpsstyrelsen

8000 ÅRHUS C. DEN 5. maj 1982.
SAG NR. 41/1982

TINGHUSET. VESTER ALL~ 10

TLF. 06· 1220 77 - f. MAJ 1982

Nævnet har d.d. skrevet således til Frede Pinbore, Lyngvej

24, Alling, 8680 Ry:
II I skrivelse af 25. april 1982 har De ansøgt om tilladelse

4ttil at ændre halvdelen af en eksisterende overbygget terrasse
til udestue på Deres ejendom matr.nr. 7d Alling by, beliggende

ItLyngvej 24~Alling, hvilken ejendom er omfattet af Ov;rfrednings-
nævnets kendelse af 30. december 1980 om fredning af arealer nord
for KnUd.SII.

I d.en anledning skal nævnet herved for sit vedkommende i
.e4før af naturfredningslovens § 34, jfr. fornævnte kendelse med-
dele tilladeIae til det ansøgte på vilkår, at byggeriet udføres i

"overensstemmelse med. de fremsendte tegninger.

ee

Afgørelsen kan efter naturfrednin~~lovens § 58 indbrin~es for
overfredninGsw~vnet, Ama1ie[;ade 7, 1256 l~ob(mhayn K., af bl. a. an~øGe-
ren og forsl~elli~e myndi~heder.

Klaeefristen er 4 u~er fra den da~, af~ørelsen er meddelt den
på~ældende l~la[;eberetti[;ede.

En tilladelse kan i1<l\:eudnyttes for udløbet af kla.sefri~tC'n.
Er ldate iv~rksrtt, kan tilladGlsen ild:e udnyttes, r:wclr.1indre den opret--
holdes af overfrcdnin.:;sn~~vnet.

Tilladels~n bortfalder, hvis den ild~e er udnyttet inden 5 .\r.

Fredningsstyrelsen.

lu .p;. -~



FRECr-.t~c;S".;ÆVNET FOR

ÅRHUS AMTS VESTLIGE
FREDNINGSKREDS

REG. NR. 61"6\/\
8;':10 hRHl'S C. DEN 20.oktober 1953.e) TINGHUSET. VESTER ALU; 10

• TLF OE-12 2077

SAG NR 134/83

• .J -:.... / /-'"

"- " - IV_

Samtidig hermed har fredningsnævnet skrevet seledes
til Ry kommune, 8680 Ry:

" I skrivelse at 20.september 1983 har kommunen tor
bygningsinspektør Poul Nielsen ansøgt om tilladelse til om-

~ bygning at beboelseshuset på ejendommen matr.nr. 5~ Tulstrup,
ti) der er beliggende Tulstrupvej 60, Tulstrup, og som er omfattet
ta,af Overfredningsnævnets kendelse af 3o.december 1980 om fred-

ning af arealer nord for Knuds".
Det fremgår af de indsendte tegninger, at huset ved

ombygningen ville blive mellem 1/2 og 1 meter højere.
Under hensyn hertil og til, at huset i forvejen på

grund af sin højde virker ret dominerende i landskabet, ser
"fredningsnævnet sig ikke i stand til at tillade det ansøgte •

•
Afgørelsen kan efter naturfredningslovens § 58 indbringes for

overfredningsnævnet, Amaliegade 7, 1256 København K., af bl.a. ansøgeren
og forskellige myndigheder.

Klagefristen er 4 uger fra den dag, afgørelsen er meddelt den
p~gæ1dende klageberettigede.

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

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

J ~ ... _ ..... _ .. I l .... -... , ...~

Fredningsstyrelsen.
, ,
\ ""\ .. ,\

"r- ..



FREDNINGSNÆVNET FOR
ÅRHUS AMTS VESTLIGE

FREDNINGSKREDS

~'IhI~?~
/6 Y·19Rt

~ JlOØ7J1t,
REG. HR. bi! Y

TINGHUSET VESTER ALLE 10

TLF 06· 122077

8000 ARHUS C. DEN 15. april -1986.
SAG NR. 43/1986

Nævnet har d.d. s~revet s~ledes til Ry kommune,
8680 Ry:

"I skrivelse af B.april 1986 har kommunen for Grethe
.. Plougstrup ansøgt om tilladelse til nedrivning af en eks1ste-.

•
rende bygning og opførelse at en foderlåde i tilslutning til
de bestAende bygninger pA ejendommen aatr.nr. 41 m. fi. Terring-
by, Tulstrup, beliggende Skovsrodvej ?o, Tørring, hvi~ken ejen-
dom er omfattet a~ Overfredningsnævnets kendelse af 3o.december
1980 om fredning af arealer nord for Knudsø.

Nævnet skal herved for sit vedkommende i medfør af
naturfredningslovens § 34, jfr. fornavnte kendelse, meddele til-
ladelse til det ansøgte på ~ilkAr, at byggeriet udferes i over-
ensstemmelse med den fremsendte tegning med bellggenhedsplan."

•••
Af&ørelsen kan etter natur!redn1ngslov!ns § 58 indbringes tor

overtrednIn&5r~vn.t, Amallegade 7, 1256 K~benhavn l., at bl.a. ansøgeren
Ol t~rskelll,. =yndIgheder. .

Ilaaefrlsten er 4 uger fra den da" ar,erelsen er meddelt den
pls-ldende kla,eberetti&ede.

En tilladelse kan ikke udnyttes t.r udlebet ar·klagetristen.Er kll,e iværksat, kan tilladelsen ikke udnyttes, medmindre den opret-
holdes at overtrednlnasnavnet.

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

Fredningsstyrelsen.



TINGHUSET VESTER ALLE 10

TLF 06'122077

IJ/<M~~R. l/3Y
Ib tJ/9ft

Z~~ SAG NR.

8000 ARHUS C. DEN 15. april- 1986.
42/1986

FREDNINGSNÆVNET FOR
ÅRHUS AMTS VESTLIGE

FREDNINGSKREDS

Nævnet tar d.d. s~revet s~ledes til Ry kommune,
8680 Ry:

"

• I skrivelse af 8. april 1986 har kommunen for Peter
Wraa ansøgt om tilladelse til opf~relse af en tilbygning til
den eksisterende beboelsesejendom på matr.nr. 131 Tørring by,
Tulstrup, beliggende Oksevejen 8, Tørring, hvilken ejendom er
omfattet af Overfredningsnævnets kendelse af 30.december 1980•
om fredning af arealer nord for Knudsø.-Nævnet skal herved for sit vedkommende i medfør af
naturfredningslovens § 34, jfr. fornævnte kendelse, meddele
tilladelse til det ansøgte på vilkår, at byggeriet udføres i
overensstemmelse med den-fremsendte tegning med beliggenhed s-

"plan.

•••
Afgørelsen kan etter naturfrednlr~!lovens § 58 indbringes for

overfredningsnavnet, Amaliegade 7, 1256 Kabenhavn I., at bl.a. ansøgeren
Ol t~rskelllie myndigheder.

Ilaletrlst~ er 4 uaer tra den da" ati_relsen er meddelt den
pl&-ldende klaleberettl&ede.

En tilladelse kan ikke udnyttes r.r udløbet at'klagetrlsten.
Er klage l~rksat, kan tilladelsen ikke udnyttes. medmindre den opret-
holdes at overtredninlsnavnet.

Tilladelsen bortfalder, hvIs den ikke er udnyttet inden 5 Ir.

Fredningsstyrelsen. ~. '.

l,' '\~~='.: II
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FREDNINGSNÆVNET FOR
ÅRHUS AMTS VESTLIGE

FREDNINGSKREDS

REG.NI. fø/3 Y

TINGHUSET. VESTER ALL~ 10

TLF. 06·122077

8000 ARHUS C. DEN 24. april 1986.
SAG NR. 143/85

Nævnet har d.d. skrevet således til Ry

Til fredningsregisteret
til orientering /6/-

7:1 -tf"kkommune, U..
8680 Ry:

"Med skrivelse af 9.december 1985 (J.nr. 24-1-5997) har
kommunen fremsendt en ansøgning fra Tove og Poul Møller, A11~en 3,
8680 Ry, om tilladelse til at opføre et ~nt'am1llehus på en parcel
af landbrugsejendommen matr.nr. 5,!Tulstrup by, Tulstrup. Parcel-
len er omfattet af Overfredningsnmvnets kendelse af 3o.december
1980 om fredning af arealer nord for Knudsø.

Ved skrivelse af 4. april 1986 har Arhus amtskommune
afs1Aet at meddele den efter by- og landzoneloven fornødne tilla-
delse til det påtænkte byggeri.

De har imidlertid oplyst, at denne afgørelse vil blive
pAanket, og fredningsnævnet har herefter tundet det rigtigt at
tage stilling til Deres ansøgning uanset afslaget fra amtskommunen

Den forannævnte kendelse indeholder et forbud mod ny
bebyggel~e '(bortset fra visse landbrugsbygninger), og nævnet har
ikke fundet tilstrækkeligt grundlag for at meddele dispensation
fra forbudet.

Afgørelsen kan efter naturfredningslovens § 58 indbrin-
ges for Overfredningsnævnet, Amaliegade 7, 1256 København K., af
bl.a. ansøgeren og forskellige myndigheder.

Klagefristen er 4 uger fra den dag, afgørelsen er med-
delt den pAgældende klageberettigede."

/

/

I
/

Modtaget i trb:Jl ll~lgsst'lrelsen

Fredningsstyrelsen,
København K.
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REG.Nl 0/3 tf

FREDNINGSNÆVNET FOR
ARHUS AMTS VESTLIGE

-FREDNINGSKREDS
.. I

8000 ARHus C. DEN _ 29. maj' ·1-986;-_
• SAG N·R. "/1'986

TING_HUSET. VESTER ALLt tO
TLf". 06· t2 20 n

Nævnet har d.d. skrevet således til Ry

Til fredningsregisteret
til orientering 1%_r6

kommune t /wK
8680 Ry~

n

•

I skrivelse at 15. januar 1986 bar Ry ko..une ~or JUdtjyak
Vindael1elaug ansøgt om tilladelse til opstilling af en vindmølle
95/18 kV, tota1hejde 34 meter, pi ejendommen matr.nr. 1~ Tørring by,
Tulstrup, hvilken ejendom er omfattet af Overtredningsnævnets kendelse
af 3o.december 1980 om fredning at arealer nord for Knudsø.

Det bemærkes, at nævnet i skrivelse at 2. april 1981 med-
delte tilladelse til opstilling af en vindmølle pA den nævnte ejendom
pi vilkAr. at møllen blev placeret hejst lo aeter fra ladebygningen,
og at højden til navet højst blev 12 meter. Denne tilladelse er ikke
udnyttet.

Nævnet har foretaget besigtigelse af ejendommen den 7. april
1986.

e
e
e

I skri"~lse af l. maj 1986 har lrhus amtskommune i medfør
af zonelovens § 6 og 7 meddelt afslag pA ansøgningen af landskabelige
lrsager. Det anføres i skrivelsen. at udvalget vil ~re indstillet pi
at forny tilladelsen fra 1981, dog uden at der foretages udetykning.

"vne~ finder ud fra landskabelige Arsager ej heller at'kunne
aeddele tilladelse til opstilling af en vindmølle af den ansøgte højde.. ~
Bsvnet vi~ ~e indstillet pA at gentage den aeddelte dispensation tra
1981 t11 opstilling af en mindre m.l1e.

Afgørelsen kan etter naturfredningslovens § 58 indbringes
tor Overfredn1ngsnævnet, Ama11egade 7,1256 København k., at bl.a. &11-

••geren og forskellige myndigheder.
Klagefristen er 4 uger fra den dag, afgørelsen er meddelt

den pApldende klageberettigede. "

Modtaget I frednTngsstyrelsen

3 O MAJ 1986

d· t l r1)"Nvf J 3.u .:sj';;: -/t,Td6;-f~e nlngss yre sen. l)



TINGHUSET. VESTER ALLE 10

TLF.06-I2ZOn

!!ot III EI11(f2o/ht1.J
REG.NR. h/3 Y

8000 ÅRHUS C. DEN 15. juli 1986.
92/1986SAG NR.

FREDNINGSNÆVNET FOR
ÅRHUS AMTS VESTLIGE

FREDNINGSKREDS

Nævnet har d.d. skrevet således til Ry kommune,
8680 Ry:

"I skrivelse af 20. juni 1986 har kOClIDl.D'lenansøgt om
tilladelse til opførelse af en tilbygning til det eksisterende
pumpehus pA ejendommen ma~r.nr.lo!. Tørring by, Tulstrup, belig-
gende Tulstrupvej 28-30, Tørring, hvilken ejendom er omfattet
at Overfredningsnævnets kendelse af 30.december 1980 om fredning
af arealer nord for Knuds. i Ry kommune.

Nævnet skal herved fQr sit vedkommende i medf.r af

naturfredningslovens § 34, jfr. fornævnte kendelse, meddele tU-
ladeIse til det ansøgte pA vllkAr, at byggeriet udf.res lover-

"ensstemmeIse med den fremsenØte tegning med bellggenhedsplan.

e
e
e

Al,erelsen kan efter naturfredningslovens § 58 indbringes tor
overtrednln,snavnet, Amal1egade 7, 1256 Kabenhavn K., at bl.a. ansøgeren
Ol r~rskelllie myndl&heder. .

Ilalerrist~ er 4 uger tra den da" ar.erelsen er meddelt den
pI&aldende kla,eberetti&ede.

En tilladelse kan. ikke udnyttes r.r udløbet at"klagerrlsten.Er kll,e l~rksat, kan tilladelsen ikke udnyttes, medmindre den opret-
holdes at overtredn1n&snavnet.

T1l1adelsen borttalder, hvl. den ikke er udnyttet inden , Ir.

FredningsstyrelsenT
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AmalIegade 7 AMR/ams
1256 København K
Telefon 01 • 13 36 38

OVERFREDNINGSNÆVNET

REG. NR.

Kenn T. Mikkelsen
Skibelundvej 56
8850 Bjerringbro

Dato: 3.12.86

J. nr.: 2215/73-1/86

Vedr. bebyggelse på matr.nr. 9 t, Tørring By, Tulstrup.

Fredningsnævnet for Arhus amts vestlige fredningskreds har den 29. september
1986 afslået at dispensere i medfør af naturfredningslovens § 34 til opførel-
se af et enfamiliehus på ovennævnte ejendom, der er omfattet af over fred-
ningsnævnets kendelse af 30. december 1980 om fredning af arealer nord for
Knudsø i Ry kommune.

Denne afgørelse har De påklaget til over fredningsnævnet , idet De bl.a har an-
ført, at ejendommen blev udstykket fra naboejendommen i 1969 med henblik på
opførelse af et hus til Deres bedstefar, og at han i forbindelse med frednin-
gen fik udvirket, at der måtte bygges på grunden.

Af en skrivelse af 30. januar 1978, hvorved over fredningsnævnet fremsatte
tilbud til lodsejerne om erstatningen i anledning af den nævnte fredning,
fremgår det, at over fredningsnævnet havde besluttet, ~t fredningen, der inde-
holder et generelt forbud mod bebyggelse, ikke skulle være til hinder for, at
der kunne opføres et aftægtshus på ejendommen. loverfredningsnævnets ende-
lige kendelse af 30. december 1980 er det anført, at denne og andre særtilla-
delser bortfaldt pr. l. januar 1984, hvis de ikke var udnyttet forinden. Bag-
grunden var, at naturfredningsloven var blevet ændret ved en lov af 24. maj
1978, hvorefter alle uudnyttede tilladelser bortfalder efter 5 år. Bestem-
melsen herom gjaldt også tilladelser meddelt før ændringslovens ikrafttræden
den l. januar 1979, dog således at de ikke bortfaldt før l. januar 1984.

Under fredningsnævnets behandling af sagen har De oplyst, at enfamiliehuset
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ikke skal anvendes som aftægtsbolig.

Over fredningsnævnet skal udtale:

Overfredningsnævnet kan tiltræde, at der ikke er grundlag for at dispensere
fra fredningen i det foreliggende tilfælde, hvorfor fredningsnævnets enstem-
mige afgørelse, der er truffet efter besigtigelse af ejendommen, herved stad-
fæstes.

I sagens behandling har deltaget samtlige 10 medlemmer af overfredningsnæv-
net. Afgørelsen er enstemmig.

Med venlig hilsen

~~~~~
Anne-Marie Rasmussen

fm.
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FREDNINGSNÆVNET FOR
ARHUS AMTS VESTLIGE

FREDNINGSKREDS

REG.NR. b/3 Y
Moc' .:;et.

d'1U" cg \l:.turstvr81::L. 8000 ARHUS c. DEN6. a u g u s t 1987.

SAG NR. 91/1987•l'~
TINGHUSET. VESTER ALL t ID

TLF. 06·122077

Nævnet har d.d. skrevet således til Ry kommune:
II

I skrivelse af 26. juni 1987 har kommunen for ejeren ansøgt

om pricipiel tilladelse til opførelse af tilbygninger til de be-

stående bygninger på ejendommen matr. nr. l8~ m.fl. Alling, belig-

gende Lyngvej 14, Alling, hvilken ejendom er omfattet af Knudsø-

fredningen.

Nævnet skal herved for sit vedkommemd~imedfør af natur fred-

ningslovens § 34, jfr. Overfredningsnævnets kendelse af 30. decem-

ber 1980 om fredning af arealer nord for Knudsø, meddele tilladel-

se til det ansøgte på vilkår, at tilbygningerne placeres som vist

på den fremsendte beliggenhedsplan. Tegninger til byggeriet skal

i god til inden byggeriet påbegyndes forelægges for nævnet til

godkendelse. " 1~
Afgørelsen kan efter naturfredningslovens § 58 indbrin-

ges for Overfredningsnævnet, Slotsmarken 15, 2970 Hørsholm, af bl.a.
ansøgeren og forskellige myndigheder.

Klagefristen er 4 uger fra den dag, afgørelsen er med-
delt den pågældende klageberettigede.

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

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

Skov- og Naturstyrelsen.



FREDNINGSNÆVNET FOR
ARHUS AMTS VESTLIGE

FREDNINGSKREDS

REG. NR.
8000 ARHUS C. DEN 23. november 1987.
SAG NR. 91/1987

TINGHUSET. VESTER ALL~ 10

TLF. 06· 122077

Nævnet har d.d. skrevet således til arkitekt L.Foldager
Andersen, Ny Kirkevej lo, 8680 Ry:

II
I skrivelse af 6. august 1987 meddelte nævnet principiel

tilladelse til udvidelse af den eksisterende kiosk- og kontorbyg-
ning med en etage på ejendommen matr.nr. 18~ m.fI. Alling, IIBirkhede
CampingII, beliggende Lyngvej 14, Alling, hvilken ejendom er omfat-
tet af Overfredningsnævnets kendelse af 30.december 1980 om fredning
af arealer nord for Knudsø.

Den 29.september 1987 fremsendte De tegninger til den på-
tænkte til- og ombygning af ejendommen.

Nævnet foretog besigtigelse den 16.november 1987, hvor De
afleverede en ny bygningstegning.

Nævnet skal herved for sit vedkommende i medfør af natur-
fredningslovens § 34, jfr. fornævnte kendelse, meddele tilladelse
til "det påtænkte byggeri på vilkår, at dette udføres i overensstem-
melse med den senest udfærdigede tegning af ll.november 1987, samt
at den mellem bygningen og søen værende høje beplantning bevares,
vedligeholdes og fornyes på en sådan måde, at bygningen ikke vil
være synlig fra den anden side af Knudsø. II

1~
Afgørelsen kan efter naturfredningslovens § 58 indbringes

for Overfredningsnævnet, Slotsmarken 15, 2970 Hørsholm, af bl.a.
ansøgeren og forskellige myndigheder.

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

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

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

Skov- og Naturstyrelsen.

Ju 365-29



FREDNINGSNÆVNET FOR
ÅRHUS AMTS VESTLIGE

FREDNINGSKREDS

REG.NR.

TINGHUSET. VESTER ALL~ 10

TLF. 06 - 122077

aooo ARHUS C. DEN 6. j u n iM~St.j'
SAG NR. 61/1988 Skov- og Naturstyrelsen

~. 8 JUNI 1988

Nævnet har d.d. skrevet således til Ry kommune,

8680 Ry:
I skrivelse af lo. maj 1988 har kommunen for Alling-

Tørring vandværk ansøgt om tilladelse til at udvide det eksi-

II

'sterende vandværk på ejendommen matr.nr. 6~ Alling, hvilken ejen-
It dom er omfattet af Overfredningsnævnets afgørelse af 30.december

1980 om fredning af arealer nord for Knudsø.
Nævnet skal herved for sit vedkommende i medfør af na-

turfredningslovens § 34, jfr. fornævnte kendelse, meddele tilla-
delse til det ansøgte på vilkår, at beliggenhedsplan og bygnings-
tegninger forelægges nævnet til godkendelse i god tid forinden
byggeriets påbegyndelse. II

e
e• Afgørelsen kan efter naturfredningslovens § 58 indbringes

for Overfredningsnævnet, Slotsmarken 15, 2970 Hørsholm, af bl.a.
ansøgeren og forskellige myndigheder.

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

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

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

Skov- og Naturstyrelsen.



REG. NR. fol3V
FREDNINGSNÆVNET FOR
ÅRHUS AMTS VESTI.IGE

FREDNINGSKREDS

TINGHUSET. VESTER ALLIO 10

TLF. 06· 1220 n

8000 ARHUS C. DEN 3. j a n u a r 1989.

SAG NR. 154/88

Nævnet har d.d. skrevet således til Mads Peder Skjødt

Rasmussen og Kirsten Skjødt Thomsen, Skovagervej 11, Firgårde,
8680 Ry:

ti• I skrivelse af 26.november 1988 har De ansøgt om

efterfølgende dispensation fra Knudsø-fredningen til beplant-, ning af et mindre areal på Deres landbrugsejendom matr.nr.

l~ m.fl. Skovrodgårde, Tulstrup, med juletræskultur med en

væksthøjde af indtil 2,2 m.

Under hensyn til, at det areal, Deres ansøgning ved-

rører, på 3 sider er omgivet med beplantning, dispenserer
fredningsnævnet herved i medfør af naturfredningslovens § 34,

stk. l, fra fredningskendelsen.

Det tilføjes, at dispensationen alene vedrører det

areal, De allerede har tilplantet. Yderligere tilplantning må

• ikke finde sted uden tilladelse fra fredningsnævnet. ti

Afgørelsen kan efter naturfredningslovens § 58 indbrin-
ges for Overfredningsnævnet. Slotsmarken 15. 2970 Hørsholm. afbl.a. ansøgeren og forskellige myndigheder.

Klagefristen er 4 uger fra den dag. afgørelsen er med-delt den pågældende klageberettigede.
En tilladelse kan ikke udnyttes før udløbet af klage-

fristen. Er klage iværksat. kan tilladelsen ikke udnyttes. med-mindre den opretholdes af Overfredningsnævnet.
Tilladelsen bortfalder. hvis den ikke er udnyttetinden 5 år.

Skov- og Naturstyrelsen.

]u 365-29

]u365-1'J 1'303/;2 -/tb .



FREDNINGSNÆVNET FOR
ARHUS AMTS VESTLIGE

FREDNINGSKREDS

TINGHUSET. VESTER ALLt 10

TLF. 06· 122077

8000 ARHUS C. DEN 3. j u l i 1989.

SAG NR. 58/1989

Nævnet har d.d. skrevet således til Ry kommune,

8680 Ry:

"I en skrivelse af 24. maj 1989 har De fremsendt en

ansøgning om tilladelse til at opføre en carport på den H.Andersen

.-tilhørende ejendom matr.nr. 7a Tulstrup by, Tulstrup.

Ejendommen er omfattet af Knudsø-fredningen.

Fredningsnævnet behandlede sagen på et møde på ejen-

'dommen den 19. juni 1989, hvor det konstateredes, at opførelsen

var påbegyndt.

Fredningsnævnet skal herved efter omstændighederne for

sit vedkommende i medfør af naturfredningslovens § 34 meddele dis-
pensation fra Overfredningsnævnets kendelse af 30.december 1980 om

fredning af arealer nord for Knudsø på betingelse af, at byggeriet

fuldføres i overensstemmelse med de fremsendte ski tser. "

•
Afgørelsen kan efter naturfredningslovens § 58 indbringes

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

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

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

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

• Skov- ADa~ZJf!11~a,01
Ju 365-29 it~ g1



REG. HR. tJ 6 /3 y.~
FREDNINGSNÆVNET FOR

_ ARHUS AMTS VESTLIGE
• FREDNINGSKREDS

TINGHUSET. VESTER ALLt 10

TLF. 06· 122077

8000 ARHUS C. DEN

SAG NR. 63/1989
3.juli 1989.
og 62/1989

Nævnet har d.d. skrevet således til Birkhede Camping,

Lyngvej 14, Alling, 8680 Ry:

"I anledning af Deres ansøgning om tilladelse til at

__ Udføre om- og tilbygning af en vaske- og toiletbygning samt tilbyg-

ning til swimmingpool og lege- og redskabshus på Birkhede Camping,

'

matr.nr. 18a m.fl. Alling by, Alling, har fredningsnævnet afholdt

nøde og besigtiget stedet den 19. juni 1989.

Fredningsnævnet skal herefter for sit vedkommende i

medfør af naturfredningslovens § 34 meddele dispensation fra Over-

fredningsnævnets kendelse af 30.december 1980 om fredning af arealer

nord for Knudsø til udførelse af projekterne på betingelse af, at

disse udføres som anført i det foreliggende materiale. "

•
Afgørelsen kan efter naturfredningslovens § 58 indbringes

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

Klagefristen er 4 uger fra den dag, afgørelsen er meddelt
den pAgældende klsgeberettigede •

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

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

Skov- og Naturstyrelsen.-- Bo Mta vonter.
)u 365-29



REG. NR.
Modtaget i

/ J ~ ~kov-01:1 Naturstyrelser.
O . ro /1 J c..f. (J(}-f)? ;;i:: 1990,f' .......r .... J t... ~

FREDNINGSNÆVNET FOR
ÅRHUS AMTS VESTLIGEe FREDNINGSKREDS 8000 Århus C, den 2 8. j u ni l9 9o •

Sag nr 56/90
Tinghuset . Vester Alle 10

Tlf. 06 12 20 n

Nævnet har d.d. skrevet således til Ry kommune,

8680 Ry:
"
Fredningsnævnet har fra Ry kommune modtaget en ansøg-

.. ning på vegne ejeren af matr.nr. 6~ Alling by, Alling, belig-

gende Lyngvej 8, Alling, 8680 Ry, om tilladelse til at opføreII en tilbygning (havestue) til ejendommen. Arealet er omfattet af
Overfredningsnævnets kendelse af 30.december 1980 om fredning

II

J ...... "",

J. I""',
J .. '''<'''1

J J , ... ~. ~,'

af arealer nord for Knudsø.

Fredningsnævnet skal herved for sit vedkommende i

medfør af naturfredningslovens § 34 godkende det ansøgte på be-
tingelse af, at byggeriet udføres i overensstemmelse med det

"fremsendte skitseprojekt med beliggenhedsplan.

f/Mogens Beier
~DtiÆ!0 /--- __

Elisabeth Mejnertz
Afgørelsen kan efter naturfredningslovens § 58 indbringes

for Overfredningsnævnet, Slotsmarken 15, 2970 Hørsholm, af bl.a.
ansøgeren og forskellige myndigheder.

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

.En tilladelse kan ikke udnyttes før udløbet af klagefrlsten.
Er klage ~værksat, kan tilladelsen ~kke udnyttes, medmlndre den ooret-
holdes af Overfredningsnævnet.

Tilladelsen bortfalder, hV1S den lkke er udnyttet lnden 5 ar.

Skov- og Naturstyrelsen.



FREDNINGSNÆVNET FOR
ARHUS AMTS VESTLIGE

FREDNINGSKREDS

REG. N R. O, / ~oJJ~~~~~:~retsen

1 1 JULI 1990

Tinghuset • Vester Alle 10
Tlf. 06 12 20 n

8000 ÅrhusC. den lo. ju li l990 •
Sag nI 46/90

Nævnet har d.d. skrevet således til Ry kommune,
8680 Ry:

"
Fredningsnævnet har fra Ry kommune modtaget en ansøg-

ning om tilladelse til at opføre en bygnlng til anvendelse som
tt maskinhus og stald m.v. på ejendommen matr.nr. 4~ Alling by.

Alling.

I
Ejendommen er omfattet af søbeskyttelseslinie og

skovbyggelinie og er omfattet af Overfredningsnævnets kendelse
af 30.december 1980 om fredning af arealer ved Knudsø.

•

Fredningsnævnet har behandlet sagen på et møde den 18.
juni 1990, hvor besigtigelse fandt sted.

Efterfølgende har Ole Skov på vegne ejendommens ejer
fremsendt tegninger med angivelse af beliggenhed, taghældning og
farvevalg.2Efter målene på tegningerne vil bygningens ar~al blive
ca. 97,5 m •

Fredningsnævnet skal herved for sit vedkommende godkende
det nu foreliggende projekt jfr. naturfredningslovens §§ 34, 47 og
47a på betingelse af, at projektet udføres i overensstemmelse med
det fremsendte tegningsmateriale og i øvrigt på betingelse af, at
den eksisterende beplantning bevares. "

...

~

Afgørelsen kan efter naturfrednlngslovens § 58 indbrlnges
for Overfredningsnzvnet, Slotsmarken 15, 2970 Hørsholm, af bl.a.
ansøgeren og forskellige myndigheder.

Klagefristen er 4 uger fra den dag, afgørelsen er meddel:
den pågældende klageberettigede •

.En tilladelse kan ikke udnyttes før udløbet af klagefrlsten.
Er klage lværksat, kan tilladelsen lkke udnyttes, medmlndre den ooret-
holdes af Overfredningsnævnet.

Tilladelsen bortfalder, hV1S den lkke er udnyttet lnCen ; ar.

Skov- og Naturstyrelsen.

1._ .... '.

Miljøministeriet
Skov- og Naturstyre1sen I
J.nr.SN 111'/' ~ , CJOO
Akt.nr. 6'1



RE.G. NR. '\"34.0 o

FREDNIHGSNÆVNE1' FOR
ARHus AMTS VESTUGE

FREDNINGSKREDS lDlII ARHus e. DENsac;... 9/91
J.maj 199-1.

I

Nævnet har d.d. skrevet således til Karl Vad, Tulstrupvej
77, 8680 Ry:

" I en ansøgning af 15. februar 1991 til fredningsnævnet har
De søgt om tilladelse til at tilplante et ca. J,5 tdr. land stort
areal af ejendommen matr.nr. 2~ Tulstrup by, Tulstrup, hvilken
ejendom er omfattet af Overfredningsnævnets kendelse af 30.december
1980 om fredning af arealer nord for Knudsø.

Fredningsnævnet har besigtiget ejendommen den IS.april 1991.
Karl Vad rejste under besigtigelsen spørgsmål om genplant-

ning af et areal på ca. 1,2 tdr. land, der efter kendelsen fremtræ-
der som skovklædt. Han oplyste, at arealet blev ryddet i begyndelsen
af 1970'erne, og at det hele tiden har været meningen at genplante.

Under hensyn til, at der efter Overfredningsnævnets ken-
delse af 30.december 1980 er meddelt tilladelse til beplantning af
det omhandlede areal på 3,5 tdr. land, finder fredningsnævnet ikke
på nuværende tidspunkt grundlag for at afslå ansøgningen, hvorfor
der meddeles tilladelse, jfr. naturfredningslovens § 34.

Endvidere finder fredningsnævnet, at det af ejeren påvisle
areal på ca. 1,2 tdr. l~nd kan genplantes. ",

Afgørelsen kan efter naturfredningslovens S 58 indbrin-
ges for Overfredningsnævnet. Slotsmarken 15, 2970 Hørsholm, af
bl.a. ansøgeren og forskellige myndigheder.

Klagefristen er 4 uger fra den dag, afgørelsen er med-
delt den pAgældende klageberettigede.

En tilladelse kan ikke udnyttes før udløbet af klage-
fristen. Er klage iværksat, kan tilladelsen ikke udnyttes, med-
mindre den opretholdes af Overfredningsnævnet.

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



...

FREDN:NGSNÆVNE'r FOR
ÅRHus AMTS VESTLIGE

FREDNINGSKREDS BOOO lRHus C. DEN

sa&.1t. 41/91
7.juni 1991.

Nævnet har d.d. skrevet således til Ry kommune,.
8680 Ry:

"I skrivelse af 15. april 1991 har Ry kommune for

Folmer Hansen ansøgt om tilladelse til opførelse af en vin-

terhave ved eksisterende beboelse på ejendommen matr.nr •
.6~ og l7i Alling by, Alling, beliggende Lyngvej 4, Alling,

som er omfattet af Knudsø-fredningen.
Fredningsnævnet har behandlet sagen på et møde den

27. maj 1991.

Fredningsnævnet meddeler herved for sit vedkommende
i medfør af naturfredningslovens § 34, jfr. Overfredningsnæv-
nets kendelse af 30.december 1980 om fredning af arealer nord

for Knudsø tilladelse til opførelse af en vinterhave i over-

e ensstemmelse med det frEtmsendte projekt. "

e ~
e

-- I

Afgørelsen kan efter naturfredningslovens § 58 indbrin-
ges for Overfredningsnævnet. Slotsmarken IS, 2970 Hørsholm, af
bl.a. ansøgeren og forskellige myndigheder.

Klagefristen er 4 uger fra den dag, afgørelsen er med-delt den pågældende klageberettigede.
En tilladelse kan ikke udnyttes før udløbet af klage-

fristen. Er klage iværksat. kan tilladelsen ikke udnyttes. med-mindre den opretholdes af Overfredningsnævnet.
Tilladelsen bortfalder, hvis den ikke er udnyttetinden 5 år.

e
Skov- og Naturstyrelsen



FREDNINGSNÆVNET FORtit ÅRHUS AMTS VESTLIGE
FREDNINGSKREDS

Tinghuset • Vester AJIå 10
Tlf. 06 1220 n

8000 AlhusC. den 15 • ju li 1991.
Sagm. 83/91

Nævnet har d.d. skrevet således til Claus Nielsen,
Oudalsvej 7, 8680 Ry:

"
Fredningsnævnet har med skrivelse af l. juli 1991 fra

Arhus amtskommune modtaget en ansøgning fra Dem om tilladelse til
opførelse af fyrrum på ejendommen matr.nr. 2~ og l7~ Tørring by,
Tulstrup, der er omfattet af Overfredningsnævnets kendelse af 30.
december 1980 om fredning af arealer nord for Knudsø.

fredningsnævnet har behandlet sagen på et møde den 8.
juli 1991.

Det skal herved meddeles, at fredningsnævnet for sit
vedkommende tillader, at der opføres et fyrrum på ejendommen i
overensstemmelse med det indsendte projekt, jfr. naturfrednings-
lovens § 34, jfr. fornævnte kendelse. "

e
e
e

Afgørelsen kan efter naturfredningslovens § 58 indbrin-
ges for Over fredningsnævnet, Slotsmarken 15, 2970 Hørsholm, af bl.a.
ansøgeren og forskellige myndigheder.

Klagefristen er 4 uger fra den dag, afgørelsen er med-
delt den pågældende klageberettigede.

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

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

tt Skov-'og Naturstyrelsen
f...mjeministeriet
Skov- og Naturstyrelsen

"ClC( J.nr.SN I(Ji!t Z-002V
Akt. nr. l.( .

)if1.V-



l/REG.Hl G \ 3~ .00

FREDNINGSNÆVNET FORtt ARHUSAMTSVESTUGE
FREDNINGSKREDS

Tmghuset • Vester Alle 10
T1f. 06 12 20 71

8000 ArhusC. den 17. juli 1991.

Sagnr·85/91
Modtaget f

Skov- og Naturstyrelsen

1 9 JULI 1991
Nævnet har d.d. skrevet således til Ry kommune,

8680 Ry:
" Fredningsnævnet har fra Ry kommune modtaget en

ansøgning om tilladelse til nedbrydning af den eksisterende
beboelsesbygning og opførelse af en ny på ejendommen matr.nr. 8a
Tørring by, Tulstrup, som er omfattet af Overfredningsnævnets
kendelse af 30.december 1980 om fredning af arealer nord for
Knudsø.

Fredningsnævnet skal herved for sit vedkommende i
medfør af naturfredningslovens § 34, jfr. fornævnte kendelse, meddele
tilladelse til, at der til erstatning for den eksisterende be-
boelsesbygning opføres en ny i overensstemmelse med det ind-
sendte projekt med beliggenhedsplan. "

e
e
e Af"gørelsen kan e fter natur fredningslovens § 58 ind-

bringes for Overfredningsnævnet, Slotsmarken 15, 2970 Hørsholm, af
bl.a. ansøgeren og forskellige myndigheder.

Klagefristen er 4 uger fra den dag, afgørelsen er med-
delt den pågældende klageberettigede.

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

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

Skov- og Naturstyrelsen~

a cl-
N;:iljcmmisteriet
S~z;'Jv-og t~atul'styrelsen.
J.nr. SI\! \L~( 'r - od:2g
Akt. nr.-:; - --- ---

,



OVERFREDNINGSNÆVNET .
~ REG. NR. b 13L\.00_

,Slotsmarken 15
2970 Hørsholm

Telefon 45 76 57 18 BJ/lh

15. oktober 1991
Karl Vad
Tulstrupvej 77
8680 Ry

J.nr. 2215/73-1/91

•
•• Vedr. tilplantning på matr. nr. 2 ~ Tulstrup by, Tulstrup i Ry kommune,

Århus Amt.

Fredningsnævnet for Århus Amts Vestlige Fredningskreds har den 3. maj 1991
, . - " -,.

meddelt tilladelse efter naturfredningslovens § 34 til at bibeholde en til-
plantning samt foretage yderligere tilplantning på et ca. 3,5 tdr. land
stort areal af ovennævnte ejendom. Fredningsnævnets afgørelse er p~klaget
tilOverfredningsnævnet af Danmarks Naturfredningsforening.

I·
Arealerne, der er eller ønskes tilplantet, er omfattet af Overfredningsnæv-
nets kendelse af 30. december 1980 om fredning af arealer nord for Knudsø.
Fredningen omfatter ca. 750 ha kuperet landskab nord for søen og er overve-
jende begrundet i ønsket om at bevare landskabets særlige karakter.
Fredningen indeholder e~ række begrænsninge~ for skovdrift, tilplantning og _
plantning af læhegn m.m., men er dog ikke til hinder for ny tilplantning på
de arealer, der er vist på fredningskortet med signatur for "tilplantning
tilladt" .

De pågældende arealer af matr. nr. 2 ~ Tulstrup byer omfattet af denne
signatur på fredningskortet.

De særtilladelser, der er meddelt ved Overfredningsnævnets k~ndelse, er i-
midlertid bortfaldet pr. 1. januar 1984 efter bestemmelsen i § 2," stk. 4 i

Ilov nr. Z19 af 24. maj 1978 om ænd~ing af lov om naturfredning, h~or:der
. ~~

ttJI""\,rrf.~;,:nr. ~
t70~.~

41tt np -;z.. ,:-q
....../,. ".~ ...... .<.'V~. ~,."',,/11; .flt"" i'~ .' J
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\indførtes en generel 5-årig forældelse for tilladelser givet i medfør af
fredningskendelser eller i medfør af naturfredningsloven.

De har ikke nået at udnytte tilladelsen til ,tilplantning inden den l. janu-
ar 1984, men De rettede i 1989 henvendelse til Århus Amt, Landskabskonto-
ret, om mulighederne for nu at få lov til tilplante. De fik herved fejlag-
tigt oplyst, at tilplantning kunne ske uden yderligere tilladelse fra fred-

.. ningsmyndighederne.

....

•

Fredningsnævnet har, under hensyn til at arealet ved Overfredningsnævnets
,

kendelse fra 1980 var tilladt tilplantet, og idet amtet som følge af den
fejlagtige oplysning til Dem om lovligheden af tilplantningen ikke vil mod-
sætte sig en tilladelse dertil, ikke fundet grundlag for at afslå ansøgnin-
gen.
Fredningsnævnet har endvidere meddelt tilladelse til også at plante på et
ca. 1,2 tdr. land stort areal, der ifølge signaturen på fredningskortet er
betragtet som skovklædt, men som efter det 'oplyste blev ryddet for trævækst
først i 70'erne.

Danmarks Naturfredningsforening har i sin klage udtalt, at man anser den
tilladte tilplantning med nåletræer for at være helt i strid med det land-
skabelige formål med fredningen ved Knudsø. De tilladte beplantninger lig-
ger direkte op til en rasteplads og øverst i en slugt, der åbner sig ned
mod Ry-låsby-vejen, således at offentligheden i begge tilfælde får mindre
udsyn til bakkerne.
Særligt for så vidt angår det sydlige areal, som er tilladt tilplantet, har
foreningen henvist til, at det i dag henligger som et græs~ingsoverdrev med
enkelte fritstående nåle- og løvtræer, rest af en forlængst opgivet skov -
samt med fritstående enebærbuske, et område, som ifølge amtets egen pleje-

, .

plan for det frede område, bør bibeholdes som lysåbent overdrev.

Overfredningsnævnet har den 25. september 1991 besigtiget arealerne og
drøftet sagen med Dem og repræs~ntanter for Amtet og Danmarks Naturfred-
ningsforening. Det t~lplantede areal og det mindre areal i ~orbindelse med
dette, som også ønskes tilplantet, ,~lev påvist. For så vidt angår. ~~t syd- '
lige areal, viste der ~ig under besigtigelsen at være uklarhed med'h~nsyn

, . ,
til, hvad fredningsnæVnets tilladelse til tilplantning omfatter både hvad

.'.
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,
størrelse og beliggenhed angår. Amtets repræsentant udtrykte betænkelighed
ved en tilplantning af den del af arealet, der ligger nærmest ved vejen.

Overfredningsnævnet skal udtale:

Det tiltrædes, at fredningsnævnet har meddelt dispensation til at bibeholde
den tilplantning, der er foretaget på det nordligste areal af matr. nr. 2 g
Tulstrup, samt til at gentilplante et ca. 1,2 tdr. land stort areal i til-
knytning til det areal, der allerede er tilplantet.
Spørgsmålet om en eventuel tilladelse til også at tilplante dele af det.
sydligste af de påviste arealer finder Overfredningsnævnet ikke at kunne
træffe afgørelse om under denne sag, da der synes at herske uklarhed med
hensyn til såvel størrelsen som beliggenheden af det, som-fredningsnævnet
har ment at kunne tillade tilplantet. Sagen hjemvises derfor til frednings-
nævnet til fortsat behandling for så vidt angår dette spørgsmål.

I sagens behandling har deltaget 10 af Overfredningsnævnets 11 medlemmer.
Afgørelsen er enstemmig.

Med venlig hilsen

Bent Jacobsen
viceformand

". T..

,,
i I
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•FREDNINGSNÆVNET FOR
ÅRHUS AMTS VESTLIGE

FREDNINGSKREDS

Tinghuset . Vester Alle 10
Tlf. 06 12 20 77

8000 Arhus c, den l 9 . f e b r ua r ] 99 2 •

Sag nr l 28 / 9 l

Nævnet har d.d. skrevet således til Birkhede Camping

v/N.J.Dideriksen, Lyngvej 18, Alling, 8680 Ry:

"
Fredningsnævnet har fra Arhus amtskommune modtaget en

ansøgning fra Birkhede Camping v/N.J.Dideriksen om tilladelse til
opførelse af 8 campinghytter på Birkhede Camping, matr.nr. ll~
m.fl. Alling by, Alling, der er omfattet af Overfredningsnævnets

tt kendelse af 30.december 1980 om fredning af arealer nord for Knudsø.tt Fredningsnævnet har besigtiget området den 3.februar 1992.

Det skal herved meddeles, at fredningsnævnet for sit ved-
kommende i medfør af naturfredningslovens § 34, jfr. fornævnte kendelse
tillader det ansøgte på vilkår, at endelige tegninger vedrørende
bygningernes udformning forelægges nævnet til godkendelse."

•
Afgørelsen kan efter naturfredningslovens § 58 indbringes

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

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

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

Tilladelsen bortfalder, hvis den ikke er udnyttet inden 5 år

Modtaget i
Skov- og Naturstyrefsen

Skov- og Naturstyrelsen 2 4 FEB. 1992

}u J~5·29
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Fredningsnævnet for Århus amts
vestlige fredningskreds,
Vester Alle lo, 8000 Århus C.
Tlf. 86 122077 Århus, den 5. maj 1992.

FR 9/91

Karl Vad,
Tulstrupvej 77,
8680 Ry.

Den 3. maj 1991 meddelte fredningsnævnet tilladelse til
tilplantning af et areal af ejendommen matr.nr. 2a Tulstrup
by, Tulstrup, der er omfattet af Overfredningsnævnets
kendelse af 30.december 1980 om fredning af arealer nord for
Knudsø. Denne afgørelse blev af Danmarks
Naturfredningsforening påklaget til Over fredningsnævnet , der
den 15. oktober 1991 hjemviste sagen til fredningsnævnet med
henblik på at præcisere, hvilket areal der kan tilplantes mod
syd.
Fredningsnævnet har påny besigtiget ejendommen den 13. april
1992.
Det skal herved meddeles, at fredningsnævnet finder, at der
kan tilplantes et areal på ca. 1 ha mod syd, jfr.
naturfredningslovens § 34, jfr. førnævnte kendelse, på
vilkår, at der etableres et ca. 5 m bredt løvtræsbæl te,
fortrinsvis eg, langs kanten. Arealet er indtegnet med rødt
på det af amtskommunen udfærdigede luftfoto, der er vedlagt
nærværende afgørelse i fotokopi

Afgørelsen kan efter naturfredningslovens § 58 indbringes for
Overfredningsnævnet, Slotsmarken 15, 2970 Hørsholm, af bl.a.
ansøgeren og forskellige myndigheder.
Klagefristen er 4 uger fra den dag, afgørelsen er meddelt den
pågældende klageberettigede.
En tilladelse kan ikke udnyttes før udløbet af klagefristen.
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Klagefristen er 4 uger fra den dag, afgørelsen er meddelt den
pågældende klageberettigede.
En tilladelse kan ikke udnyttes før udløbet af klagefristen.
Er klage iværksat, kan tilladelsen ikke udnyttes, medmindre
den opretholdes af Overfredningsnævnet.
Tilladelsen bortfalder, hvis den ikke er Udnyttet inden 5 år.

GENPART
til orientering til ....t..~ ..::!:J 4:..~t-/aYt-4~
under henvisning til j.nr _.__ ..



REG.NR. b \3L\ .00
UDSKRIFT

AF
forhandlingsprotokollen for
Fredningsnavnet for Århus Amt.

Den 12. november 1992 traf Fredningsnævnet afgørelse i
Sag nr. 41a/1992 angående en konstateret opfyldning med hen=

.~, ...' .- .

blik på at etablere en vej på matr. nr. l d
Bomholt Gdr., Alling, der er omfattet af
Knudsø-fredningen.

•
Mødt var Fredningsnævnets formand, dommer Jørgen Jensen, det
amtsvalgte medlem, amtsrådsmedlem Frede Bakkær, suppleanten
for det kommunevalgte medlem, Harry Olesen, og sekretæren,
dommer otto Bisgaard .
For Århus Amts Landskabskontor mødte ekspeditionssekretær
E.H. Mikkelsen.
Ejeren, Kaj Stenholt, var mødt.
For Danmarks Naturfredningsforenings lokalkomite mødte Thomas
Secher Jensen.
Endvidere mødte Søren Pedersen.
Nævnet foretog besigtigelse.
Ejeren oplyste, at han ønskede at etablere en vej til et
vanskeligt tilgængeligt vejstykke og derfor havde påtænkt at
lave en dæmning over en mindre slugt. Nævnet konstaterede, at
halvdelen af dæmningen var udført med påkørsel af
bygningsmaterialer .
Landskabskontoret har ikke fundet, at fredningskendelsens § 6
åbner mulighed for at etablere en skovvej på det pågældende
sted.
Danmarks Naturfredningsforening har tilsluttet sig Amtets
indstilling
Fredningsnævnet finder ikke, at der af hensyn til skovdriften
er behov for at etablere en vej på det pågældende sted,
hvorfor Nævnet ikke finder, at der bør meddeles dispensation
efter naturbeskyttelseslovens § 50 til etablering af en vej
som ønsket af ejeren.
Da der således er tale om en opfyldning af byggematerialer i
strid med fredningen, pålægger Nævnet ejeren at fjerne
byggematerialerne og retablere arealet inden den l. maj 1993.

•
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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 5 år.

• Udskrift er sendt til: ansøger, kommune, amt, Danmarks Natur-
fredningsforening samt Skov- og Naturstyrelsen.
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U D S K R I F T
AF

forhandlingsprotokollen for
Fredningsnævnet for Århus Amt.

Den 12. november 1992 traf Fredningsnævnet afgørelse i
Sag nr. 40a/1992 angående en konstateret opfyldning af bygge-

materialer på skovvej ene på ejendommen matr.
':";::':'~nr. 1 b m.fl. Bomholt Gdr., Alling, der er

omfattet af Knudsø-fredningen.

Mødt var Fredningsnævnets formand, dommer Jørgen Jensen, det
amtsvalgte medlem, amtsrådsmedlem Frede Bakkær , suppleanten
for det kommunevalgte medlem, Harry Olesen, og sekretæren,
dommer otto Bisgaard.
For Århus Amts Landskabskontor mødte ekspeditionssekretær
E.H. Mikkelsen.
Ejeren, Kjeld Rasmussen, var mødt.
For Danmarks Naturfredningsforenings lokalkomite mødte Thomas
Secher Jensen.
Nævnet foretog besigtigelse af skovvej ene , der er blevet
pålagt sten m.v., således at vejene kan tåle kørsel med tunge
køretøjer i forbindelse med skovdriften.
Landskabskontoret har efter omstændighederne anbefalet en
lovliggørelse af forholdene.
Danmarks Naturfredningsforening har tilsluttet sig Amtets
indstilling
Fredningsnævnet udtaler, at de foretagne arbejder ikke har
kunnet foretages uden Fredningsnævnets godkendelse, jfr.
fredningens § 6. Af hensyn til skovdriften meddeler Nævnet
efterfølgende godkendelse af de foretagne vej forstærkninger.
Nævnet konstaterede, at et jordstykke tilsyneladende uden
tilladelse er tilplantet med juletræer. Det pålægges ejeren
at redegøre for forholdet inden 4 uger.

l
,

'I ~ /. Ii,'l,/,y1. J f I (.(,.r 'l.//v "YJørgen Jensen. ...

Afgørelsen kan efter
Naturklagenævnet af

lov om naturbeskyttelse påklages
bl.a. adressaten for afgørelsen

til
og



2, 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 5 år.

Udskrift er sendt til: ansøger, kommune, amt, Danmarks Natur-
fredningsforening samt Skov- og Naturstyrelsen.

,
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U D S IC R I P' r
AF

forhandlingsprotokollen for
Frednin9sn8VDe~ for Århus Amt.

Den 19. november 1992
Sag nr. 38 aj1992

traf Fredningsnævnet afgørelse i
angående ansøgning om tilladelse til
at opføre et filte~- og teknikrum
samt udvidelse af redskabshus på
matr. nr. 18 a m.fl. Alling by,
Alling, der er omfattet af Knudsø-
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, salgschef Steen Rytter.
Sagen angår en nybygning på 233 m2 i tilknytning til
eksisterende bebyggelse på Birkhede Camping.
Landskabskontoret har i skrivelse af 3. november 1992
anbefalet det ansøgte.
Ry kommune har i skrivelse af 19. oktober 1992 anbefalet det
ansøgte.
Fredningsnævnet meddelte efter naturbeskyttelseslovens § 50

dispensation til det ansøgte i overensstemmelse med det
foreliggende projekt.

f;irr'.IfJt/~
Jø~~!! i"~sen.

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 5 år.

Udskrift er sendt til: ansøger, kommune, amt, Danmarks Natur-
fredningsforening samt Skov- og Naturstyrelsen.

Miljøministeriet
Skov- og NaturstyreJsen

/
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U D S K R I F T
AF

forhandlingsprotokollen for
Fredningsnævnet for Århus Amt.

•

Den 11/2 1993 behandlede Fredningsnævnet
Sag nr. 52a/1992 angående en foretaget tilplantning

med jUletræer på matr. nr. 1 b m.fl.
Bomholt Gårde, Alling.

I sagen, der har været skriftligt og mundtligt behandlet, har
deltaget Fredningsnævnets formand, dommer Jørgen Jensen, det
amtsvalgte medlem, amtsrådsmedlem Frede Bakkær, og det
kommunevalgte medlem, salgschef Steen Rytter.
For Århus Amts Landskabskontor mødte ekspeditionssekretær
E.H. Mikkelsen .

Sagens bilag - herunder skrivelse af 18. november 1992 fra
ejeren, Kjeld Bomholt Rasmussen, - var til stede.
Nævnet gennemgik sagen.
Århus Amt, Landskabskontoret, har foreslået, at der som
vilkår for en lovliggørelse stilles krav om, at der plantes
et 10 m bredt løvtræsbælte af bøg eller eg langs kommunevejen
inden 31. december 1993.
Der var i Fredningsnævnet enighed om, at der meddeles
dispensation efter naturbeskyttelseslovens § 50 til den
foretagne tilplantning på vilkår, at der plantes et 10 m
bredt løvtræsbælte af bøg eller eg med en planteafstand på
1,5 m. langs kommunevejen inden 31. december 1993.

• 4Yr'1!~v'~Jd}'gfJanJensen.

Afgørelsen kan efter lov om naturbeskyttelse påklages til Na-
turklagenævnet af bl.a. adressaten for afgørelsen og forskel-
lige myndigheder.
Klagefristen er 4 uger fra den dag, afgørelsen er meddelt den
pågældende klageberettigede.
Klage indgives skriftligt til Fredningsnævnet, der videresen-
der klagen til Naturklagenævnet.
En tilladelse kan ikke udnyttes før udløbet af klagefristen.
Er klage iværksat, kan tilladelsen ikke udnyttes, medmindre
Naturklagenævnet bestemmer andet.
Tilladelsen bortfalder, hvis den ikke er udnyttet inden 3 år.

Udskrift er sendt til: ansøger, kommune, amt, Danmarks Natur-
fredningsforening samt Skov- og Naturstyrelsen .•
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AF

forhandlingsprotokollen for
Fredningsnævnet for Århus Amt.
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Den 11/2 1993 behandlede
Sag nr. 6/1993

Fredningsnævnet
angående ansøgning om tilladelse til
at opføre et nyt sommmerhus på
ejendommen matr. nr. 9 Tørring by,
Tulstrup, der er omfattet af Knudsø-
fredningen.

•

Mødt var Fredningsnævnets formand, dommer Jørgen Jensen, det
amtsvalgte medlem, amtsrådsmedlem Frede Bakkær, det kommune-
valgte medlem, salgschef Steen Rytter, og sekretæren,
overassistent Ingrid Thykier.
For Århus Amts Landskabskontor mødte ekspeditionssekretær
E.H. Mikkelsen.
Ansøgeren, Max Andersen, var mødt sammen med Bo Andersen.
For Danmarks Naturfredningsforenings lokalkomite mødte
suppleanten, Frede Johannesen.
Endvidere mødte arkitekt N.E. Aaes, Ry kommune.
Sagens bilag - herunder ansøgning af 22. september 1992 fra
ansøgeren og af 9. november fra Ry kommune, var til stede.
Nævnet gennemgik sagen og foretog besigtigelse.
Århus Amt, Landskabskontoret, har ikke villet modsætte sig en
dispensation på vilkår som af kommunen anbefalet.
Danmarks Naturfredningsforening har udtrykt betænkelighed,
dog vil man ikke udtale sig imod dispensation på vilkår som
af kommunen anført.
Der var i Fredningsnævnet enighed om,
efter naturbeskyttelseslovens § 50
sommerhus på max 50 m2, hvis
niveauforandringer.
Nævnet pålægger ejeren
over husets placering

at meddele dispensation
til opførelse af et
huset opføres uden

godkendelse for Nævnet,

Jøl!l1;~.

at forelægge bygningstegning og
på grunden samt matrialevalg

inden byggeriet påbegyndes.

rids
til

Afgørelsen kan efter lov om naturbeskyttelse påklages til Na-

/
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tI D S K R I F T
AF

forhandlingsprotokollen for
Fredningsnævnet for Århus Amt.

Den 17/2 1993
Sag nr. 19#1993

traf Fredningsnævnet afgørelse i
angående ansøgning om tilladelse til
at opføre et nyt sommerhus på ejen-
dommen matr. nr. 9 e m.fl. Tørring
by, Tulstrup, der er omfattet af
Knudsø-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, salgschef steen Rytter.
Det fremgår af sagen, at sommerhuset på 87 m2 agtes opført
som erstatning for eksisterende sommerhus.
Ry kommune har anbefalet det ansøgte.
Sagen har været forelagt Århus Amt, der i skri velse af 9.
februar 1993 har anbefalet det ansøgte.
Fredningsnævnet meddelte efter naturbeskyttelseslovens § 50
dispensation til at opføre et sommerhus på 87 m2 til
erstatning for eksisterende sommerhus på vilkår, at
bygningstegninger forelægges Nævnet til godkendelse.

• JøL~ .
Afgørelsen kan efter lov om naturbeskyttelse påklages til
Naturklagenævnet af bl.a. adressaten for afgørelsen og
forskellige myndigheder.
Klagefristen er 4 uger fra den dag, afgørelsen er meddelt den
pågældende klageberettigede.
Klage indgives skriftligt til Fredningsnævnet, der
videresender klagen til Naturklagenævnet.
En tilladelse kan ikke udnyttes før udløbet af klagefristen.
Er klage iværksat, kan tilladelsen ikke udnyttes, medmindre
Naturklagenævnet bestemmer andet.
Tilladelsen bortfalder, hvis den ikke er udnyttet inden 3 år.

Udskrift er sendt til: ansøger, kommune, amt, Danmarks Natur-
fredningsforening samt Skov- og Naturstyrelsen .

•
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Skov- og Naturstyr8!Sen

. " i")';':)
'..:~.;

UDSKRIFT
AF

forhandlingsprotokollen for
'Fredningsnævnet for Århus Amt.
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Den 26. april 1993
Sag nr. 42/1993

traf Fredningsnævnet afgørelse i
angående ansøgning om tilladelse til
tilbygnin~ til sommerhus på matr.
nr. 3 g Tørring by, Tulstrup,
der er omfattet af Knudsø-
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, salgschef Steen Rytter.
Der foreligger ansøgning og projekt af 26. januar 1993.
Århus Amt, Landskabskontoret, har anbefalet det ansøgte med
en placering, der kan godkendes af Ry kommune.
Fredningsnævnet meddelte efter naturbeskyttelseslovens § 50
dispensation til det ansøgte på vilkår, at tilbygningens

Pla~~~:~;::~endesaf Ry kommune.
Jø.J~~ 'densen .

•
Afgørelsen kan efter lov om naturbeskyttelse påklages til
Naturklagenævnet af bl.a. adressaten for afgørelsen og
forskellige myndigheder.
Klagefristen er 4 uger fra den dag, afgørelsen er meddelt den
pågældende klageberettigede .
Klage indgives skriftligt til Fredningsnævnet, der
videresender klagen til Naturklagenævnet.
En tilladelse kan ikke udnyttes før udløbet af klagefristen.
Er klage iværksat, kan tilladelsen ikke udnyttes, medmindre
Naturklagenævnet bestemmer andet.
Tilladelsen bortfalder, hvis den ikke er udnyttet inden 3 år.

Udskrift er sendt til: ansøger, kommune, amt, Danmarks Natur-
fredningsforening samt Skov- og Naturstyrelsen.

Miljøministeriet
eBkov- ogNaturstyrelsen

J.nr.SN \1\\/11 ..002.3 -
Akt. nr. \ l,
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forhandlingsprotokollen for
Predni.ngaJUlV11et for Arhua Amt.

Den 3. maj 1.993
Sag nr. 26/1.993

traf Fredningsnævnet afgøre~se i
angående ansøgning om tillade~se til
ti~plantning på en de~ af landbruget
matr. nr. 5 a Tu~strup by, Tu~strup,
der er omfattet af Overfredningsnæv-
nets kendelse af 30. december 1980.

I sagen, der har været behandlet skriftligt,
Fredningsnævnets formand, dommer Jørgen
amtsvalgte medlem, amtsrådsmedlem Frede
suppleanten for det kommunevalgte medlem, Harry Olesen.
Der foreligger ansøgning af 1.5. februar 1.993.
Århus Amt, Landskabskontoret, har intet haft at indvende mod
det ansøgte under henvisning til, at bevoksningen på
skræntarealet er lov~ig.
Fredningsnævnet meddelte efter naturbeskyttelseslovens § 50

dispensation til tilplantning med ju~etræer for en periode på
10 år.

Jø~.

har del taget
Jensen, det
Bakkær, og

Afgøre~sen kan efter lov om naturbeskyttelse påklages til
Naturklagenævnet af bl.a. adressaten for afgørelsen og
forskellige myndigheder.
Klagefristen er 4 uger fra den dag, afgørelsen er meddelt den
pågældende klageberettigede.
Klage indgives skriftligt til Fredningsnævnet, der
videresender klagen til Naturklagenævnet.
En tilladelse kan ikke udnyttes før udløbet af klagefristen.
Er klage iværksat, kan tilladelsen ikke udnyttes, medmindre
Naturklagenævnet bestemmer andet.
Tilladelsen bortfalder, hvis den ikke er udnyttet inden 3 år.

Udskrift er sendt til: ansøger, kommune, amt, Danmarks Natur-
fredningsforening samt Skov- og Naturstyrelsen.

lv1iljøministeriet
4I31mv- og Naturstyrelsen

J.nr. SN \'l. \ \ h'l- 001. cg
Akt. nI' l?
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forhandlingsprotokollen for
Fredningsnævnet for Århus Amt.

Den 8. juli 1993
Sag nr. 33/1993

traf Fredningsnævnet afgørelse i
angående ansøgning om tilladelse til
tilplantning på en del af matr. nr.
10 a Tørring by, Tulstrup, der er
omfattet af Knudsø-fredningen.

Mødt var Fredningsnævnets formand, dommer Jørgen Jensen, det
amtsvalgte medlem, amtsrådsmedlem Frede Bakkær , suppleanten
for det kommunevalgte medlem, Harry Olesen, og sekretæren,
overassistent Ingrid Thykier.
For Natur og Miljø mødte ekspeditionssekretær E.H. Mikkelsen.
Ansøgeren, Kurt Mikkelsen, var mødt.
For Danmarks Naturfredningsforenings lokalkomite mødte Thomas
Secher.
Sagens bilag - herunder ansøgning af 27. februar 1993 - var
til stede.
Nævnet gennemgik sagen og foretog besigtigelse.
Natur og Miljø har ikke kunnet anbefale en dispensation.
Danmarks Naturfredningsforening har tilsluttet sig
indstillingen fra Natur og MiljØ.
Der var i Fredningsnævnet enighed om at meddele dispensation
fra fredningen til beplantning med juletræer på max. 2 meters
højde på det fredede areal mod skoven. Såfremt juletræskultur
ophører, skal arealet indgå i normal landbrugsdrift.
Fredningsnævnet henstillede til Natur og Miljø, at udforme et
kort ,vedrørende beplantningen.

-';"1/)-, .: (/" I
ff 1-/ .: /. ~I ~1/.,u:

Jørge:n Jensen.

Afgørelsen kan efter lov om naturbeskyttelse påklages til
Naturklagenævnet af bl.a. adressaten for afgørelsen og
forskellige myndigheder.
Klagefristen er 4 uger fra den dag, afgørelsen er meddelt den
pågældende klageberettigede.
Klage indgives skriftligt til Fredningsnævnet,
videresender klagen til Naturklagenævnet.
En tilladelse kan ikke udnyttes før udløbet af klagefristen.

~:iGmJ.:::;i:,::r;ct Er klage iværksat, kan tilladelsen ikke udnyttes, medmindre
~>:::v-O'I .r.- :J.turstyrelsen
J J.~,J \'1.\\ {\1.. ...00'1.<6
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forhandlingsprotokollen for
Fredningsnævnet for Århu. Amt.

Den 16. august 1993 traf
Sag nr. 19/1993

Fredningsnævnet afgørelse i
angående ansøgning om tilladelse
opførelse af et nyt sommerhus på
ejendommen matr. nr. 9 e m.fl.
Tørring by, Tulstrup, der er
omfattet af Knudsø-fredningen.

til

I sagen, der har været behandlet skriftligt, har deltaget
Fredningsnævnets formand, dommer Jørgen Jensen, det
amtsvalgte medlem, amtsrådsmedlem Frede Bakkær, og det
kommunevalgte medlem, salgschef steen Rytter.
Den 17. februar 1993 meddelte Fredningsnævnet efter
Naturbeskyttelseslovens § 50 dispensation til det ansøgte på
vilkår, at bygningstegninger forelægges Nævnet til
godkendelse.
Med skrivelse af 22. juni 1993 er projektet herefter
fremsendt til Fredningsnævnet til godkendelse.
Århus Amt, Natur og Miljø, har vurderet projektet til at være
i overensstemmelse med den tidligere givne tilladelse.
Fredningsnævnet meddelte efter naturbeskyttelseslovens § 50
dispensation til det ansøgte i overensstemmelse med det
fremsendte projekt.

Jøkp;~.
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.

\'l.\\/11.-00L.~
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AF

forhandlingsprotokollen for
Fredningsnævnet for Århus Amt.

Sag nr. 106/1993
traf Fredningsnævnet afgørelse i
angående ansøgning om tilladelse til
beplantning af et løvtræsskovbryn i
den nordligste del af arealet på
matr. nr. 4 d Alling by, Alling, der
er omfattet af fredningen omkring
Knudsø, samt nåletræer i resten.

Den 18. november 1993

• Mødt var Fredningsnævnets formand, dommer Jørgen Jensen,
suppleanten for det amtsvalgte medlem, Per Blenstrup, det
kommunevalgte medlem, steen Rytter, og sekretæren,
retsassessor Grethe Opstrup.
For Århus Amt, Natur og Miljø, mødte ekspeditionssekretær
E.H. Mikkelsen.
Sagens bilag - herunder ansøgning af 16. august 1993- var til
stede.
Ansøgeren, Kaj Stenholt, var mødt.
For Danmarks Naturfredningsforenings lokalkomite mødte Thomas
Secher Jensen.
Endvidere mødte østjydsk skovdyrkerforening ved skovrider
Henrik Buhl, skovløber Søren Pedersen og Verner Nielsen.
Nævnet gennemgik sagen og foretog besigtigelse.
Århus Amt, Natur og Miljø, har anbefalet, at der meddeles
afslag på den ønskede beplantning.
Kaj Stenholt oplyste, at han tillige ønsker tilladelse til
udvidet vejadgang af hensyn til udtynding af den eksisterende
skov.
Fredningsnævnet meddelte efter naturbeskyttelseslovens § 50
afslag på det ansøgte, da det vil være i strid med
fredningens formål. Der findes endvidere ikke at foreligge
særlige omstændigheder, der medfører, at der kan meddeles
dispensation til anlæg af vej.

lo l

1
111"\( L'l! :Y~ ~:~i(,/A

•

'u1~'1' .• t ' Jør en'Jensen.
J.y l .1mrums erlet
~3kov-og Naturstyrelsen
J.nr. SN \ 'J.. \ \ J \"J.. - o01.g y;{
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AF
forhandlingsprotokollen for
Fredningsnævnet for Århus Amt.

•

traf Fredningsnævnet afgørelse i
angående ansøgning om tilladelse til
ombygning af en eksisterende bolig
på ejendommen matr. nr. 23 b Alling
by, Alling, der er omfattet af
fredningskendelsen for fredede
arealer nord for Knudsø.

Mødt var Fredningsnævnets formand, dommer Jørgen Jensen, det
amtsvalgte medlem, amtsrådsmedlem Frede Bakkær, det
kommunevalgte medlem, steen Rytter, og sekretæren,
retsassessor Grethe Opstrup.
For Århus Amt, Natur og Milj ø, mødte ekspeditionssekretær
E.H. Mikkelsen.

Sag nr. 125/1993
Den 15. december 1993

•

Sagens bilag - herunder ansøgning af 22. september 1993 med
skitseprojekt - var til stede.
Ansøgeren, Tommy Kejser, var mødt.
For Danmarks Naturfredningsforenings lokalkomite mødte ingen.
Nævnet gennemgik sagen og foretog besigtigelse.
Århus Amt, Natur og Miljø, har anført, at ombygningen
omfatter en del ændringer, men det vurderes, at det endelige
resultat vil fremstå harmonisk og i overensstemmelse med
fredningens bestemmelser.
Fredningsnævnet finder, at ejendommen efter den skitserede
ombygning vil fremtræde som et to-etages hus i mOdsætning til
i dag, hvor det fremtræder som et et-etages med udnyttet
tagetage. Ombygningen findes på denne baggrund at medføre så
væsentlige ændringer i husets ydre fremtræden, at der ikke
kan meddeles dispensation til det ansøgte, da det vil være i
strid med fredningens formål, jfr.naturbeskyttelseslovens §

50.
Fredningsnævnet vil ikke udtale sig mod, at tagbeklædningen
udskiftes med tegl, men forbeholder sig ret til at godkende
de endelige tegninger.

l
,,. '\
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Jø gen Jensen.
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Fredningsnævnet for Århus Amt.
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Den 21/2 1994
Sag nr. 3/1994

traf Fredningsnævnet afgørelse i
angående ansøgning om tilladelse til
etablering af en fyldplads på
ejendommen matr. nr. 2 l Tulstrup
by, Tulstrup, der er omfattet af
Knudsø-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, Frede Johannesen
Sagens bilag - herunder ansøgning af 21. oktober 1991 - var
til stede.
Århus Amt, Natur og Milj ø, har anbefalet, at ansøgningen
imødekommes.
Fredningsnævnet meddel te efter naturbeskyttelseslovens § 50
dispensation~il det ansøgte.

11'0('0""0 / -'~",{') I
" j::, '" , , Lr~ '1,1'\,Jø,rgen J"ensen.

•
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 ~værksat, 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.

/
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forhandlingsprotokollen for
Fredningsnævnet for Århus Amt.
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Den 21/2 1994
Sag nr. 6/1994

traf Fredningsnævnet afgørelse i
angående ansøgning om tilladelse til
opførelse af et 50 m2 stort sommer-
hus på ejendommen matr. nr. 9 o
Tørring by, Tulstrup, beliggende
TUlstrupvej 42, Ry, tilhørende Max
Andersen. Ejendommen er omfattet af
Knudsø-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, Frede Johannesen
Sagens bilag - herunder det fremsendte proj ekt - var til
stede.
Århus Amt, Natur og Miljø, har anbefalet, at ansøgningen
imødekommes på vilkår, at den eksisterende beplantning skånes
mest muligt for at undgå, at huset frilægges.
Fredningsnævnet meddelte efter naturbeskyttelseslovens § 50

dispensation til det ansøgte på vilkår, at den eksisterende
beplantning skånes mest muligt for at undgå, at huset
frilægges .

• -
j I ~... ,," 1/11

~ , ...../V)

Jørgen Jensen.

Afgørelsen kan eft~r lov
Naturklagenævnet af bl.a.
forskellige myndigheder.
Klagefristen er 4 uger fra den dag, afgørelsen er meddelt den
pågældende klageberettigede.
Klage indgives skriftligt til Fredningsnævnet,
videresender klagen til Naturklagenævnet.
En tilladelse kan ikke udnyttes før udløbet af klagefristen.
Er klage iværksat, kan tilladelsen ikke udnyttes, medmindre
Naturklagenævnet bestemmer andet.
Tilladelsen bortfalder, hvis den ikke er udnyttet inden 3 år.

om naturbeskyttelse påklages
adressaten for afgørelsen

til
og
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•
Den 21/2 1994
Sag nr. 125/1993

traf Fredningsnævnet afgørelse i
angående ansøgning om tilladelse til
ombygning af ejendommen matr. nr. 23
b Alling by, Alling, beliggende
Lyngvej 18, Ry, tilhørende Tommy
Kejser. Ejendommen er omfattet af
fredningskendelsen for fredede
arealer nord for Knudsø.

I sagen, der har været behandlet skriftligt, har deltaget
Fredningsnævnets formand, dommer Jørgen Jensen, det
amtsvalgte medlem, amtsrådsmedlem Frede Bakkær, og det
kommunevalgte medlem, Frede Johannesen.
Sagens bilag - herunder ansøgning af 4. januar 1994 med nyt
projekt - var til stede.
Århus Amt, Natur og Miljø, kan anbefale, at der meddeles
dispensation til det ansøgte ombygningsforslag.
Fredningsnævnet meddel te efter naturbeskyttelseslovens § 50
dispensation til det ansøgte, således at der stadig kun er
tale om et hus med en etage, hvor blot det stråtækte tag med
en kvist er skiftet ud med tegltag med 2 kviste.

7t/:'I';1.. 1 'At' 'I I11/1", "[!/yt-;'I'Jørge'n ensen.- .,• 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 Naturs~yrelsen.

) 9. ~l\ l :l-D02: 3
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Den 15. juni 1994
Sag nr. 51{1994

traf Fredningsnævnet afgørelse i
angående ansøgning om tilladelse til
nedrivning og genopførelse af en 100
m2 stor garage på ejendommen matr.
nr. 6 b Alling by, Alling, der er
omfattet af Overfredningsnævnets
kendelse af 30. december 1980.

•
I sagen, der har været behandlet skriftligt, har deltaget
Fredningsnævnets formand, dommer Jørgen Jensen, det
amtsvalgte medlem, amtsrådsmedlem Frede Bakkær, og det
kommunevalgte medlem, Frede Johannesen.
Sagens bilag - herunder ansøgning af 18. marts 1994 - var til
stede.
Århus Amt, Natur og Miljø, har anbefalet det ansøgte på
vilkår, at Århus Amt får det færdige projekt forelagt til
endelig godkendelse.
Fredningsnævnet meddelte efter naturbeskyttelseslovens § 50
dispensation til det ansøgte på vilkår, at Århus Amt får det
fæ~'~e projekt forelagt til endelig godkendelse.

,'1:t~{UWNv'
Jø g;n Jensen.

Afgørelsen kan efter lov om naturbeskyttelse påklages til
Naturklagenævnet af bl.a. adressaten for afgørelsen og
forskellige myndigheder.
Klagefristen er 4 uger fra den dag, afgørelsen er meddelt den
pågældende klageberettigede.
Klage indgives skriftligt til 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 .•:,,1illoInlnIstel'W!

~)lwv-og NaturstYl'eJl:leIl
J.nr.SN \'1..\1/12-00'l.8 ~
Akt. nr. 28
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•

Fredningsnævnet foretog behandling af
fredningsfor3lag fra Ry Kommune og
Århus Amt om etablering af sti nord
for Knud Sø.

Mødt var Fredningsnæ,;nets formand, dommer Jørgen Jensen, det
amtsvalgte medlem, amtsrådsmedlem Frede Bakkær, og det kommu-
nevalgte medlem, Frede Johannesen og sekretæren Grethe Op-

Den 30. juni 1994
kl. 10.00:
Sag nr. 25/94

•

strup.
For Århus Amt, Natur og Miljø mødte Jørgen Bang.
For Ry Kommune mødte borgmester Ib Madsen, teknisk chef Knud
Morten Kjeldsen og formand for teknisk udvalg Hanne Winter-
berg.
For Danmarks Naturfredningsforenings lokalkomite mødte Thomas
Secher Jensen.
For Landskontoret for Landboret mødte Knud Erik Jensen.
For Søhøjlandets Landboforening mødte Aage Sørensen.
For Silkeborg Skovdistrikt mødte Karl Olsen.
Lodsejerne Bjarne, Lund, Max Andersen, Johannes og Doris Møl-
ler, Ellen Margrethe og Poul Nielsen samt Astrid og Jens Erik
Balle var mødt.
Endvidere var mødt Jens P. Møller, Gitte Sørensen, Torben Møl-
ler samt Knud Jakobsen, Midtjyllands Avis.
Sagens bilag var til stede.
Borgmester Ib Madsen redegjorde for baggrunden for frednings-
forslaget.
Jørgen Bang gennemgik fredningsforslaget og oplyste, at da
arealerne blev fredet i 1960 var der på det da foreliggende
grundlag i Overfredningsnævnet et flertal for, at stien ikke
blev etableret. Imidlertid mener Kommunen og Amtet, at tiden
nu er inde til at gennemføre stien, så offentligheden kan fær-
des hele vejen rundt om søen. Der vil blive tale om en fod-
trådt sti med små reguleringer og beskeden anlæg på stejle og

fJllf:2.-cc:t ~ /
~e,



sumpede steder. Stiens placering er ikke endeligt fastlagt.
Hvis det bliver nødvendigt, vil der blive lavet hegning for
dyr. Afslutningsvis "redegjorde han for en fredningssags forløb
og klagemuligheder.
Knud Erik Jensen oplyste, at det er landboforeningens og lods-
ejernes generelle sYnspunkt, at Overfredningsnævnets afgørelse
må respekteres således, at stien ikke skal etableres. Der fo-
religger ingen ny situation, i forhold til den tidligere af-
gørelse, der var begrundet med, at naturværdierne og de priva-
te interesser vejede tungere end offentlighedens interesser.
Naturværdierne og de private interesser er der redegjort for i
den tidligere afgørelse og i hans skrivelse af juni til
Skov- og Naturstyrelsen . Skrivelsen vil han fremsende til
Fredningsnævnet. Han tilføjede, at det er ~realistisk med en
trampet sti, da det er nødvendigt med anlægsarbejder for at
folk kan færdes på arealet. Lodsejerne har et alternativt for-
slag gående ud på, at der etableres en kombineret gang- og
cykelsti, der følger vej ene i terrænet. på den måde vil de
trafikale problemer mellem Tulstrup og Tørring for blandt an-
det skolebørn ligeledes blive løst.
Poul Nielsen spurgte, om forslaget har været forelagt byrådet,
hvilke borgere, der har ønsket stien, og om begrundelsen for
afvisningen af lodsej ernes klage, nemlig at stien ikke vil
blive SYnlig fra boligerne, fastholdes. Endvidere påpegede
han, at der i området blandt andet er mange lappedykkere og
isfugle, som vil blive generet ved anlæg af en efter hans me-
ning unødvendig sti.
Ib Madsen svarede, at kommunen blandt andet fra Danmarks Na-
turfredningsforening og Ry Håndværker- og borgerforening har
modtaget ønsker om stiens etablering. Det var et enig byråd,
der vedtog kommuneplanen, der indeholdt forslaget om stiens
gennemførelse. "Grøn turisme" er mere moderne nu, end da den
tidligere afgørelse blev truffet, og de, der vil færdes på
stien, er personer, der vil beskytte naturen.
Poul Nielsen spurgte, om Kommunen seriøst vil overveje anlæg
af en gang- og cykelsti mellem byerne.



Ib Madsen svarede, at det er indeholdt i kommuneplanen, at man
vil arbejde for flere gang- og cykelstier, hvor der er behov
herfor.
Jørgen Bang bemærkede, at folks lyst til at færdes i naturen
er blevet større, hvorfor der nu er behov for stien. Det vil
endvidere være en fordel at få kanali~eret færdslen langs sø-
en, da det ikke vil gå så hårdt ud over dyrelivet, og lods-
ejerne undgår, at folk færdes i afgrøder og lignende. Det har
blandt andet vist sig ved fredningen i Alling, som lodsejerne
oprindeligt var i mod, men nu er glade for. Et af frednings-
formålene i naturbeskyttf:lsesloven er at give befolkningen
adgang til at færdes i naturen.
Thomas Secher Jensen bemærkede, at Danmarks Naturfredningsfor-
ening hele tiden har ment, at det var en god ide at etablere
stien. Det fremgår af loven, at naturen ikke bare skal beskyt-
tes, men også benyttes.
Aage Sørensen bemærkede, at der ikke er nogen sikkerhed for,
at der ikke senere vil komme belægning på stien, og at speci-
elt kondiløbere vil forstyrre dyrelivet.
Fredningsnævnet foretog herefter besigtigelse.
Sagen udsat.

!~~
Jørgen Jensen



UDSKRIFT
AF

forhandlingsprotokollen for
Fredningsnævnet for Århus Amt.

Den 6/10 1994
Sag nr. 67/94

traf Fredningsnævnet afgørelse i
angående ansøgning om forlængelse af
tidligere meddelt dispensation til
dyrkning af juletræer på ejendommen,
matr. nr. S g Tulstrup by, Tulstrup,
der er omfattet af Overfrednings-
nævnets kendelse af 30. december 1980
om fredning af arealer nord for Knud-
sø.'.

Mødt var Fredningsnævnets formand, dommer Jørgen Jensen, get
amtsvalgte medlem, amtsrådsmedlem Frede Bakkær og det kommu-
nevalgte medlem, Frede Johannesen og sekretæren, retsassessor
Grethe Opstrup.
For Århus Amt, Natur og Miljø mødte ekspeditionssekretær E.H.
Mikkelsen.
Sagens bilag - herunder ansøgning af 13. juni 1994 - var til
stede.
Ansøgeren, Johs. Møller var mødt.
For Danmarks Naturfredningsforenings Lokalkomite mødte Thomas
Secher Jensen.
Endvidere mødte Henrik Buhl, Østjydske Skovdyrkerforening.
Nævnet gennemgik sagen og foretog besigtigelse.
Århus Amt, Natur og Miljø har ikke kunnet anbefale det ansøg-
te.

Fredningsnævnet meddelte efter naturbeskyttelseslovens § SO

afslag på det ansøgte, da det vil være i strid med fredningens
formål.

1t»t:4u~
Jørgen Jense"e' i(;m::1l:';WrJef

.,:N- og NatL.l'srYiC1Sei:' '
J nr ~3N\ 'l. , \ I \"l. - o 0'4 <6' /.
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Afgørelsen kan efter lov om naturbeskyttelse påklages til Na-
turklagenævnet af blandt andet adressaten for afgørelsen og
forskellige mYndigheder.
Klagefristen er 4 uger fra den dag, afgørelsen er meddelt den
pågældende klageberettigede.
Klage indgives skriftligt til Fredningsnævnet, der videresen-
der klagen til Naturklagenævnet .

•

•



U D S K R I F T
AF

forhandlingsprotokollen for
Fredningsnævnet for Århus Amt.

traf Fredningsnævnet afgørelse i
angående besigtigelse og drøftelse
af lokalplanforslag indeholdende
forslag til udvidelse af Birkhede
Camping, der er omfattet af
Overfredningsnævnets kendelse af 30.
december 1980 om fredning af arealer
nord for Knudsø.

Den 3. november 1994
Sag nr. 101/1994

Mødt var Fredningsnævnets formand, dommer Jørgen Jensen, det
amtsvalgte medlem, amtsrådsmedlem Frede Bakkær, det
kommunevalgte medlem, Frede Johannesen, og sekretæren,
retsassessor Grethe Opstrup.
For Århus Amt, Natur og Miljø, mødte ekspeditionssekretær
E.H. Mikkelsen.
Sagens bilag - herunder forslag til lokalplan - var til
stede.
Ejerne, Conny og Niels Jørgen Dideriksen, var mødt.
For Danmarks Naturfredningsforenings lokalkomite mødte Thomas
Secher Jensen.
Endvidere mødte for Ry kommune borgmester Ib Madsen.
Nævnet gennemgik sagen og foretog besigtigelse.
Fredningsnævnet tilkendegav indledningsvist, at Nævnet ikke
har taget konkret stilling til lokalplanforslaget, og at alle
nye tiltag kræver Nævnets godkendelse efter konkret
ansøgning.
Fredningsnævnet skal dog allerede nu anmode kommunen om at
fremsende at konkret projekt til vejudvidelse til Nævnet til
godkendelse. I den forbindelse opfordrer Nævnet Ry kommune
til at fremkomme med et så lempeligt forslag som muligt.
Fredningsnævnet er ikke sindet at meddele dispensation til
anlæg af bold- og tennisbane i område III d og III e og er
ikke sindet at meddele dispensation til anlæg af tennisbane.

/c
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-. U D S K R I F T
AF

forhandlingsprotokollen for
Fredningsnævnet for Århus Amt.

Den 23. november 1994 traf Fredningsnævnet afgørelse i
angående besigtigelse og drøftelse
af lokalplanforslag indeholdende
forslag til udvidelse af Birkhede
Camping, der er omfattet af
Overfredningsnævnets kendelse af 30.
december 1980 om fredning af arealer
nord for KnuØ-sø.

Sag nr. 101/1994

'.

Mødt var Fredningsnævnets formand, dommer Jørgen Jensen, det
amtsvalgte medlem, amtsrådsmedlem Frede Bakkær, det
kommunevalgte medlem, Frede Johannesen, og sekretæren,
retsassessor Grethe Opstrup.
De mødte bemærkede, at Århus Amt, Natur og Miljø,
v/ekspeditionssekretær E.H. Mikkelsen har anført, at amtet
ikke har fundet at kunne anbefale en udvidelse af
campingpladsen med 25 enheder.
Fredningsnævnet er ikke sindet at meddeledispensation til
anlæg af yderligere 25 enheder.
Sagen sluttet.

•
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.

Udskrift er sendt til: ansøger, kommune, amt, Danmarks Natur-
fredningsforening, Dansk ornitologisk Forening i Århus Amt
samt Skov- og Naturstyrelsen.

_iljøministeriet
~kov-ogNaturstyrelsen
J.nr. SN \ 2." ,,'J.. - 002.8 ptC
Akt. nr. ~"
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AF

forhandlingsprotokollen for
Fredningsnævnet for Århus Amt.

Den 9. december 1994
Sag nr. 101/1994 Vedrørende lokalplanforslag

for Birkhede Camping, der er
omfattet af Overfredningsnævnets
kendelse af 30. december 1980 om
fredning af arealer nord for Knudsø.

•
Mødt var Fredningsnævnets formand, dommer Jørgen Jensen, der
bemærkede, at Nævnet har modtaget en skrivelse af 7. december
1994 fra ekspeditionssekretær E.H. Mikkelsen, Århus Amt,
Natur og Miljø, vedrørende hans udtalelser på det offentlige
møde den 3. november 1994. Formanden erklærede sig enig i
skrivelsen og beklagede derfor det anførte i udskriften af
Nævnets forhandlingsprotokol fra den 23. november 1994.

Formanden bemærkede, at der ikke er truffet nogen egentlig
afgørelse, hvorfor det er en fejl, at der i udskriften er
angivet en klagevejledning.

Sagen sluttet påny.

• l'~~.1,,,.<1 I
, ' ~n'/VI.lt-~Jø g!jn Jensen .
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Johannes Møller
TUlstrupvej 58
8680 Ry

SKOV- OG
NA TURSTYRELSEN

Landskabskontoret
J.nr. SN 1214/12-0003
Ref. Lisbeth Toft-Pe-
tersen

Den 9. januar 1995
. ... .'

Klage over Fredningsnævnet for Arhus Amts afslag på ansøgning om
tilladelse til dyrkning af juletræer på en del af ejendommen
matr. nr. 5 a, Tulstrup by, Tulstrup.

, .

Afgørelse

Skov- og Naturstyrelsen stadfæster hermed Fredningsnævnet for
Århus Amts afslag på ansøgning om fortsat at måtte dyrke ju-
letræer på den ovennævnte ejendom.

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 Naturstyrel-
sen.

Redegørelse for sagen

Den ovennævnte ejendom er omfattet af Overfredningsnævnets
kendelse af 30. december 1980 om fredning af arealer nord for
Knudsø. I følge fredningskendelsen skal det fredede område be-
vares i dets nuværende tilstand. Det indebærer bl.a. at nyanlæg
af skov, juletræ-og pyntegrønkulturer på det ovennævnte areal
ikke er tilladt jf. § 3 punkt c i kendelsen.

Den 13. juni 1994 har 0stjydsk skovdyrkerforening på Deres vegne
ansøgt fredningsnævnet om forlængelse af en i 1984 meddelt
tilladelse til at bibeholde en juletræsbeplantning på det oven-
nævnte areal, der er etableret i strid med fredningen. Tilladel-
sen blev givet den 4. juni i984 med udløb den 1. januar 1995.

Den 6. oktober 1994 'har fredningsnævnet meddelt afslag på det
ansøgte, da det vil stride mod fredningens formål.

Den 31. oktober har De indbragt afgørelsen for Naturklagenævnet,
der har videresendt klagen til behandling i Skov- og Natur-

Skov- og Naturstyrelsen

Haraldsgade 53

2100 København ø
T/f. 39 4720 00

Fax 39 27 98 99

Te/ex 21485 nature dk
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styrelsen. De anfører i klagen, at ca. 200 juletræer på arealet
er under l meter. De ønsker derfor tilladelse til at bibeholde
træerne, indtil de er salgstjenlige.

De har uddybet Deres klage i brev til styrelsen af l. december
1994.

Begrundelse for Skov-og Naturstyrelsens afgørelse
Formålet med fredningen er at bevare arealerne i deres nuværende
tilstand. Det fremgår direkte af fredningsbestemmelserne, at der
ikke må foretages yderligere beplantning i form af juletræ~ og
pyntegrønkulturer på det ovennævnte areal.

Under hensyn til fredningens formål har Skov-og Naturstyrelsen
ikke fundet grundlag for at meddele yderligere dispensation med
henblik på bibeholdelse af juletræskulturen til de sidste træer
er salgstjenlige.

Det i sagen omhandlede areal skal i sin helhed være ryddet
senest den l. maj 1995.

Klagevejledning
Skov- og Naturstyrelsens afgørelse er endelig. Der kan derfor
ikke klages til andre administrative myndigheder.

Afgørelsen kan indbringes for domstolene. Det skal i så fald ske
inden 6 måneder fra modtagelsen af denne afgørelse. Det fremgår
af naturbeskyttelseslovens § 88 stk. l.

Med venlig hilsen
~?L~-?~~

Lisbeth Toft- Petersen

Kopi til orientering:

Fredningsnævnet for Århus Amt
Århus Amtskommune
Naturklagenævnet



FREDNINGSNÆVNET FOR ÅRHUS AMT
Retten i Randers, San dgade 12,
8900 Randers • tlf. 86 43 70 00.

13. marts 1995
,'). '"

• ~. I
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Arkitekt Jørgen B. Johansen

Kastaniealle 8

8680 Ry

Vedr. j.nr. 10/95 - matr.nr. 4 a Tulstrup by, Tulstrup, beliggende Tulstrupvej 62, Tulstrup,

8680 Ry.

I skrivelse af 17. januar 1995 til Århus Amt har De ansøgt om tilladelse til ombygning af

det eksisterende stuehus på ovennævnte ejendom. Ejendommen er omfattet af

Overfredningsnævnets kendelse af 30. december 1980 om fredning af arealer nord for

Knud Sø.

Fredningsnævnet meddeler i medfør af naturbeskyttelseslovens § 50, stk. 1, tilladelse til det

ansøgte på vilkår, at byggeriet udføres i overensstemmelse med de fremsendte tegninger.

KJageveiledning.

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

e) virkning for den påklagede afgørelse, med mindre klagemyndigheden bestemmer andet.

AD \?-..~\h'2--002<6'

2,<{S



•

•

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. 8-70-21-2-737-1-95), 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 lokalkomire, vfThomas Secher Jensen, Randersvej 51,

8680 Ry.

Dansk Ornitologisk Forening i Århus Amt.

Gårdejer Frede Bakkær, Ålhøjvej 4, 8653 Them.

Frede Johnnesen, Emborgvej 45,8660 Skanderborg.

Ry Kommune, Knudsvej 34, 8680 Ry .



MOd1agetj
Skov- og NaturstYrelsel1

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

') -") 'If 1\ i Cl G l:":_ ..... lnV ..~_.....

19. maj 1995

Ole Taudal Andersen

Oudalvej 3

Skovsrod

8680 Ry

• Vedr. j.nr. 4/95 • matr.nr. 1 d m.fl. Skovsrod Gårde. Tulstrup.

Den 26. januar 1995 fremsendte Århus Amt, Natur og Miljø, Deres ansøgning om

genplantning på en del af ovennævnte ejendom.

Ejendommen er omfattet af Overfredningsnævnets kendelse af 30. december 1980 om

fredning af arealer nord for Knudsø.

•
I skrivelse af 3. januar 1989 meddelte Fredningsnævnet for Århus Amts Vestlige

Fredningskreds dispensation til beplantning af et mindre areal på ovennævnte ejendom med

juletræskultur med en væksthøjde af indtil 2,2 meter. Dispensationen var begrundet med,

at omhandlede areal på tre sider er omgivet af beplantning. •

Under hensyn til at genplantning skal finde sted på det tidligere dispenserede areal, og da

den tidligere meddelte dispensation ikke er tidsbestemt, meddeler Fredningsnævnet i

medfør af naturbeskyttelseslovens § 50, stk. 1, tilladelse til det ansøgte på vilkår, at

væksthøjden ikke må overstige 2,2 meter.

Klageveiledning.

Der kan inden 4 uger fra den dag, afgørelsen er meddelt, klages til Naturklagenævnet over

•. . . af~ørelsen. Klageberettigede er:
• .l10ml~1l8tcuct
,('j. "1,'- ,"T liqq~·"I'.<;:tYl'eL~'en.) ....,~. ......" \L.,.;""",,, _ ~
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Ansøgeren, Kommunalbestyrelsen, Århus Amt, Skov- og Naturstyrelsen, Danmarks

Narurfredningsforening 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- 8-70-51-8-737-6-94), Lyseng Alle 1, 8270 Højbjerg.

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

~
Danmarks Naturfredningsforenings lokalkomite, v/Thomas Secher Jensen, Randersvej 51,

8680 Ry.

Dansk Ornitologisk Forening i Århus Amt. Sølyst. Kjellerupvej 111, 8220 Brabrand.

Gårdejer Frede Bakkær, Ålhøjvej 4, 8653 Them.

Frede Johannesen, Emborgvej 45, 8660 Skanderborg.

Ry Kommune, Knudsvej 45, 8680 Ry.



Moatageti
~J(~v- og Naturstyrelser.

FREDNINGSNÆVNET FOR ÅRHUs AMT
~ 2 SE?, °1995

Retten iRanders, Sandgade 12
8900 Randers - tlf. 86 43 7000 den 20/09-95

1oI'OY .. OO

Arkitekt Steen Hassager Petersen
Kielsgårdsvej 22
8689 Ry

Vedr. j.nr. 79/95 - matr.nr. 6 o Alling by, Alling.

•
I skrivelse af 29. juni har De ansøgt om tilladelse til
renovering af bygningen på ovennævnte ejendom, beliggende
Silkeborgvej 48, 8680 Ry .

Ejendommen er omfattet af Overfredningsnævnets kendelse af
30. december 1980 om fredning af arealer nord for Knud Sø.

Efter de generelle fredningsbestemmelser må der ikke foreta-
ges ombygning af eksisterende bygninger, hvis der derved
sker ændring af bygningens ydre fremtræden.

Under hensyn til at det ansøgte ikke er i strid med fred-
ningsbestemmelserne, meddeler Fredningsnævnet i medfør af
naturbeskyttelseslovens § 50, stk. l, tilladelse til det på-
tænkte arbejde på vilkår, at udskiftet ydre træbeklædning
holdes i jordfarver, og at vinduespartier males hvide.

Klageveiledning

Der kan inden 4 uger fra den dag, afgørelsen er meddelt, klages til Naturklagenævnet
over afgørelsen.

Klageberettigede er:
Ansøgeren, Kommunalbestyrelsen, Århus Amt, Skov- og Naturstyrelsen, Danmarks
Naturfredningsforening samt lokale foreninger og lignende, der har en væsentlig inter-
esse i afgørelsen.

En eventuel klage skal indgives skriftligt til Fredningsnævnet, som derpå vil sørge for
sagens videresendeise til Naturklagenævnet.

Tilladelsen må ikke udnyttes, før klagefristen er udløbet. Rettidig klage har opsættende
virkning for den påklagede afgørelsen, med mindre klagemyndigheden bestemmer an-
det.

CÅ.- cls~\J~~ l\ \ l2. ---\:)C) '-L B
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Tilladelsen bortfalder, hvis den ikke er udnyttet inden tre år fra i dag, jf. naturbeskyt-
telseslovens § 66, stk. 1.

Med venlig hilsen

Kopi er sendt til:

•

Århus Amt, Natur & Miljø, Lyseng Alle 1, 8270 Højbjerg
Skov- og Naturstyrelsen, Haraldsgade 53, 2100 København ø
Det centrale Fredningsregister, Haraldsgade 53, 2100 København ø
Danmarks Naturfredningsforening, Nørregade 2, 1165 KØberihavn K-
Danmarks Naturfredningssforenings lokalkomite v/Thomas Secher Jensen, Randersvej
51, 8680 Ry
Dansk Ornitologisk Forening i Århus Amt, Sølyst, Kjellerupvej 111, 8220 Brabrand
Gårdejer Frede Bakkær, Ålhøjvej 4, 8653 Them
Frede Johannesen, Emborgvej 45, 8660 Skanderborg
Århus Kommune, Naturforvaltningen, Rådhuset, 8100 Århus C
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FREDNINGSNÆVNET FOR ÅRHUs AMT
Retten iRanders, Sandgade 12
8900 Randers - tlf. 86 43 70 00 22/11-95

Silkeborg Kommune
Teknisk Forvaltning
Søvej 1
8600 Silkeborg

~ 1311. 00

Vedr. j.nr. 86/95 - Deres j.nr. 06.02.00GOllIM - vedr. Faunapassage på
Kærsmølle Bæk.

Den 31. juli 1995 har kommunen ansøgt om tilladelse til etablering af faunapassage på
Kærsmølle Bæk.

Byrådene i Silkeborg og Ry Kommuner har vedtaget ovennævnte projekt.

Sagen har af Nævnet været forelagt for Århus Amt, som i skrivelse af 24. oktober
1995 har anbefalet projektet.

Det fremgår af sagen, at hovedformålet med projektet er at skabe fiske- og faunapassa-
ge mellem Julsø og Kærsmølle Bæk, og at projektet skal ses som et led i den samlede
restaurering, som sker i hele Gudenåsystemet. For at skabe forbindelser mellem Julsø
og den øvre del af Kærsmølle Bæk ønskes anlagt et omløb på en samlet længde af cirka
500 meter.

Bortset fra de øverste 50 meter nord for Bomholtvej er arealerne, hvor omløbet anlæg-
ges omfattet af Overfredningsnævnets kendelse af 30. september 1980 om fredning af
arealer nord for Knudsø og Overfredningsnævnets kendelse af 26. marts 1969 vedrø-
rende fredning af arealer ved Alling i Ry Kommune.

Mellem Bomholtvej og Silkeborgvej anlægges omløbet med et snoet forløb og nedgra-
ves cirka en meter i terræn. Fra Silkeborgvej til Kærsmølle Bæk følger vandløbet nogle
skel, og det nedgraves her fra en halv til halvanden meter i terræn.

Amtet har anført, at etableringen af et sådant vandløb i arealer, som i dag dyrkes som
ager, vil kunne tilføre landskabet et ekstra indhold.

Under hensyn til at det ansøgte efter nævnets opfattelse ikke er i strid med fredningens
formål, og på baggrund af, at projektet kan anbefales af hensyn til fiske- og
faunapassagen, tillader Fredningsnævnet i medfør af naturbeskyttelseslovens § 50, stk.
1, det påtænkte projekt, idet det forudsættes, at den opgravede jord bortkøres eller
spredes ud i et lag på højst 20 cm's tykkelse.
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• Klagevejledning

Der kan inden 4 uger fra den dag, afgørelsen er meddelt, klages til Naturklagenævnet
over afgørelsen.

Klageberettigede er:
Ansøgeren, Kommunalbestyrelsen, Århus Amt, Skov- og Naturstyrelsen, Danmarks
Naturfredningsforening samt lokale foreninger og lignende, der har en væsentlig inter-
esse i afgørelsen.

En eventuel klage skal indgives skriftligt til Fredningsnævnet, som derpå vil sørge for
sagens videresendeise til Naturklagenævnet.

Tilladelsen må ikke udnyttes, før klage fristen 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 lokalkomite v/Thomas Secher Jensen, Randersvej
51, 8680 Ry
Danmarks Naturfredningsforenings lokalkomite v/Bo Ryge Sørensen, Søholt Alle 26,
8600 Silkeborg.
Dansk Ornitologisk Forening i Århus Amt, Sølyst, Kjellerupvej 111, 8220 Brabrand
Gårdejer Frede Bakkær, Ålhøjvej 4, 8653 Them
Frede Johannesen, Emborgvej 45, 8660 Skanderborg
Ry Kommune, Knudsvej 34, 8680 Ry
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FREDNINGSNÆVNET FOR ÅRHUs AMT
Retten iRanders, Sandgade 12
8900 Randers - tlf. 86 43 70 00 14/12-1995

Ry Kommune
Knudsvej 34
8680 Ry

Vedr. Lnr. 112/95 - matr .nr. 1 g Alling by, Alling.

I skrivelse af 13. november 1995 har kommunen for Hanne Bruun og Allan Hansen,
der er ejere af ovennævnte ejendom, beliggende Silkeborgvej 80, Alling, 8680 Ry,
ansøgt om tilladelse til at opføre en mindre staldbygning på 29 m2 umiddelbart nordøst
for det eksisterende enfamiliehus.

Ejendommen er omfattet af Overfredningsnævnets kendelse af 30. december 1980 om
fredning af arealer nord for Knud Sø.

Fredningsnævnet meddeler i medfør af naturbeskyttelseslovens § 50, stk. 1, tilladelse
til det ansøgte på vilkår, at byggeriet udføres i overensstemmelse med den fremsendte
tegning med beliggenhedsplan. Udvidelsen skal ske på eksisterende plateau.

Klageveiledning

Der kan inden 4 uger fra den dag, afgørelsen er meddelt, klages til Naturklagenævnet
over afgørelsen.

Klageberettigede er:
Ansøgeren, Kommunalbestyrelsen, Århus Amt, Skov- og Naturstyrelsen, Danmarks
Naturfredningsforening samt lokale foreninger og lignende, der har en væsentlig inter-
esse i afgørelsen.

En eventuel klage skal indgives skriftligt til Fredningsnævnet, som derpå vil sørge for
sagens videresendeIse til Naturklagenævnet.

Tilladelsen må ikke udnyttes, før klagefristen er udløbet. Rettidig klage har opsættende
virkning for den påklagede 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

~
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FREDNINGSNÆVNET FOR ÅRHUs AMT
Retten iRanders, Sandgade 12
8900 Randers - tlf. 86 43 70 00 28/12 1995

Midtjysk Elforsyning
Tietgensvej 2-4
Postboks 330
8600 Silkeborg
(arkivnr. 47.042)

Vedr. matr.nr. 121/95 - matr.nr. 18 a m.fl. Alling by, Alling.

Den 23. november 1995 har Århus Amt fremsendt en ansøgning fra Midtjysk Elforsy-
ning om tilladelse til etablering af en transformerstation på ovennævnte ejendom, Birk-
hede Camping. Den nye transformerstation placeres i en nåletræsbeplantning umiddel-
bart syd for servicebygningen på campingpladsen.

Arealet er omfattet af Overfredningsnævnets kendelse af 30. december 1980 om
fredning af arealer nord for Knud Sø og deklaration tinglyst den 13.11.1971.

Århus Amt har erklæret sig enig i, at der meddeles tilladelse til det ansøgte.

Under hensyn til at der er tale om en mindre transformerstation på 2,10 x 2,10 og en
højde på 2,4 meter, som delvis graves ind i skrænten og placeres i en eksisterende
nåletræsbevoksning, meddeler Fredningsnævnet i medfør af naturbeskyttelseslovens §
50, stk. 1, tilladelse til det ansøgte.

Klageveiledning

Der kan inden 4 uger fra den dag, afgørelsen er meddelt, klages til Naturklagenævnet
over afgørelsen.

Klageberettigede er:
Ansøgeren, Kommunalbestyrelsen, Århus Amt, Skov- og Naturstyrelsen, Danmarks
Naturfredningsforening samt lokale foreninger og lignende, der har en væsentlig inter-
esse i afgørelsen.

En eventuel klage skal indgives skriftligt til Fredningsnævnet, som derpå vil sørge for
sagens videresendeise til Naturklagenævnet.



Tilladelsen må ikke udnyttes, før klagefristen er udløbet. Rettidig klage har opsættende
virkning for den påklagede afgørelse, med mindre klagemyndigheden bestemmer andet.

Tilladelsen bortfalder, hvis den ikke er udnyttet inden tre år fra i dag, jf. naturbeskyt-
telseslovens § 66, stk. 1.'

Med venlig hilsen

~

Kopi er sendt til:

•
Århus Amt, Natur & Miljø, Lyseng Alle 1, 8270 Højbjerg (j.nr. 8-70-51-8-737-5-95)
Skov- og Naturstyrelsen, Haraldsgade 53, 2100 København ø
Det centrale Fredningsregister, Haraldsgade 53, 2100 København ø
Danmarks Naturfredningsforening, Nørregade 2, 1165 København K
Danmarks Naturfredningssforenings lokalkomite v/Thomas Secher Jensen, Randersvej
51, 8680 Ry
Dansk Ornitologisk Forening i Århus Amt, Sølyst, Kjellerupvej 111, 8220 Brabrand
Gårdejer Frede Bakkær, Ålhøjvej 4, 8653 Them
Frede Johannesen, Emborgvej 45, 8660 Skanderborg
Ry Kommune, Knudsvej 34, 8680 Ry
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_ FREDNINGSNÆVNET FOR ÅRHUs AMT
Retten iRanders, Sandgade 12
8900 Randers· tlf. 86437000 11/03-96

Søhøjlandets Prærievognsferie
Skellerupvej 61-63
8600 Silkeborg

Vedr. j.nr. 22/1996 - overnatningsplads på matr.nr. 6 b Alling by, Alling.

De har overfor Århus Amt forelagt en række raste- og overnatningspladser til godken-
delse. En af pladserne til overnatning er beliggende inden for Overfredningsnævnets
kendelse af 30. december 1980 om fredning af arealer nord for Knud Sø på nævnte ma-
trikelnummer. Arealet ligger mellem Ry-Silkeborg landevej og Lyngvej, som bl.a. fø-
rer ind til opkørslen til Birkhede Camping.

Det fremgår af ansøgningen, at der er tale om 1- 2 prærievogne ad gangen.

Under hensyn til at der er tale om et areal, der ligger mellem to veje, og at der opstil-
les 1 - 2 prærievogne ad gangen, og at arealet ligger i umiddelbar tilknytning til bebyg-
gelse sydøst for Lyngvej, skal Fredningsnævnet herved i medfør af naturbeskyttelseslo-
vens § 50, meddele den ansøgte tilladelse, dog således, at tilladelsen foreløbig tidsbe-
grænses til fem år.

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.

Q dLCO Y0 \ ~ \L\\ ~-O()'iS>

~1-



r'

Med venlig hilsen
L

~

Kopi er sendt til:

Århus Amt, Natur & Miljø, Lyseng Alle 1, 8270 Højbjerg G.nr. 8-70-21-4-737-1-95)
Skov- og Naturstyre1sen, Haraldsgade 53, 2100 København ø
Det centrale Fredningsregister, Haraldsgade 53, 2100 København ø
Danmarks Naturfredningsforening, Nørregade 2, 1165 København K
Danmarks Naturfredningssforenings lokalkomite v/Thomas Secher Jensen, Randersvej
51, 8680 Ry.
Dansk Ornitologisk Forening i Århus Amt, Sølyst, Kjellerupvej 111, 8220 Brabrand
Gårdejer Frede Bakkær, Ålhøjvej 4, 8653 Them
Frede Johannesen, Emborgvej 45, 8660 Skanderborg
Ry Kommune, Knudsvej 34,8680 Ry
Folmar Hansen, Lyngvej 4, 8680 Ry
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FREDNINGSNÆVNET FOR ÅRHUs AMT
Retten iRanders, Sandgade 12
8900 Randers - tlf. 86 43 70 00 09/07-96

Ry Kommune
Teknisk Forvaltning
Rådhuset
Knudsvej 34
8680 Ry

REG. NR. b13~ - 00

Moafågetl
~k(:lV- og NaturstyreTSM

'l '! JULI 1996

Vedr. j.nr. 64/1996 - opførelse af kvist på beboelseshus på ejendommen matr.nr.
13 a Tørrinl: by, Tulstrup, belil:l:ende Oksevejen 16, 8680 Ry.

I skrivelse af 24. juni 1996 har kommunen for Tyt og Jens Kirkeby, der er ejere af
ovennævnte ejendom, søgt om tilladelse til at opføre en kvist på sydsiden af beboelses-
huset.

Ejendommen er omfattet af Overfredningsnævnets kendelse af 30. december 1980 om
fredning af arealer nord for Knudsø .

I medfør af naturbeskyttelseslovens § 50, stk. 1, meddeler Nævnet tilladelse til opfø-
relselse af en kvist på stuehusejendommen på vilkår, at byggeriet udføres som vist på
den fremsendte tegning.

Klageveiledning

Der kan inden 4 uger fra den dag, afgørelsen er meddelt, klages til Naturklagenævnet
over afgørelsen.

Klageberettigede er:
Ansøgeren, Kommunalbestyrelsen, Århus Amt, Skov- og Naturstyrelsen, Danmarks
Naturfredningsforening samt lokale foreninger og lignende, der har en væsentlig inter-
esse i afgørelsen.

En eventuel klage skal indgives skriftligt til Fredningsnævnet, som derpå vil sørge for
sagens videresendeise til Naturklagenævnet.

Tilladelsen må ikke udnyttes, før klagefristen er udløbet. Rettidig klage har opsættende
virkning for den påklagede afgørelse, med mindre klagemyndigheden bestemmer andet.

Tilladelsen bortfalder, hvis den ikke er udnyttet inden tre år fra i dag, jf. naturbeskyt-
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telseslovens § 66, stk. 1.

Med venlig hilsen

Kopi er sendt til:

Tyt og Jens Kirkeby, Oksevejen 16, 8680 Ry.
Århus Amt, Natur & Miljø, Lyseng Alle 1, 8270 Højbjerg
Skov- og Naturstyrelsen, Haraldsgade 53, 2100 København ø
Det centrale Fredningsregister, Haraldsgade 53, 2100 København ø
Danmarks Naturfredningsforening, Nørregade 2, 1165 København K
Danmarks Naturfredningssforenings lokalkomite v/Thomas Secher Jensen, Randersvej
51, 8680 Ry.
Dansk Ornitologisk Forening i Århus Amt,. Sølyst, Kjellerupvej 111, 8220 Brabrand
Gårdejer Frede Bakkær, Ålhøjvej 4, 8653 Them
Frede Johannesen, Emborgvej 45, 8660 Ry



"

'"

TIL ORIENTERING
FREDNINGSNÆVNET FOR ÅRHUs AMT
Retten iRanders, Sandgade 12
8900 Randers tlf. 86437000 19/08-96

Flemming Rindum Hansen
Tulstrupvej 36
Tørring
8680 Ry

REG. NR. lt,\ 3~, 00-

••
Vedr. j.nr. 69/1996 - tilladelse til opstilling af solvarmeanlæg på matr.nr. 9 i
Tørring by, Tulstrup, beliggende Tulstrupvej 36, Tørring .

Den 11. juli 1996 fremsendte Århus Amt en fra Dem modtaget ansøgning om tilladelse
til opstilling af solvarmeanlæg på ovennævnte ejendom på den eksisterende staldbyg-
nings tag på sydsiden.

Ejendommen er omfattet af Overfredningsnævnets kendelse af 30. december 1980 om
fredning af arealer nord for Knudsø.

Ejendommen ligger i den sydlige del af Tørring by, og det påtænkte solvarmeanlæg vil
ikke blive synlig fra offentligt tilgængelige steder i fredningen bortset fra en kortere
strækning af vejen, som fører fra det offentlige parkerings- og opholdsareal ved Knud-
sø til Tørring by.

.. På denne baggrund skal Fredningsnævnet herved i medfør af naturbeskyttelseslovens
§ 50, stk. 1, meddele tilladelse til opstilling af det ansøgte solvarmeanlæg på 6-12 m2 .

Klageveiledning

Der kan inden 4 uger fra den dag, afgørelsen er meddelt, klages til Naturklagenævnet
over afgørelsen.

Klageberettigede er:
Ansøgeren, Kommunalbestyrelsen, Århus Amt, Skov- og Naturstyrelsen, Danmarks
Naturfredningsforening samt lokale foreninger og lignende, der har en væsentlig inter-
esse i afgørelsen.

En eventuel klage skal indgives skriftligt til Fredningsnævnet, som derpå vil sørge for
sagens videresendeise til Naturklagenævnet.

Tilladelsen må ikke udnyttes, før klagefristen er udløbet. Rettidig klage har opsæt;tende
-~- ...-- -" ~- ~ ....~-......-...,. ..
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virkning for den påklagede afgørelse, med mindre klagemyndigheden bestemmer andet.

Tilladelsen bortfalder, hvis den ikke er udnyttet inden tre år fra i dag, jf. naturbeskyt-
telseslovens § 66, stk. 1.

Med venlig hilsen

Kopi er sendt til:

Århus Amt, Natur & Miljø, Lyseng Alle 1, 8270 Højbjerg G.nr. 8-70-51-8-737-5-96)
Skov- og Naturstyrelsen, Haraldsgade 53, 2100 København ø
Det centrale Fredningsregister, Haraldsgade 53, 2100 København ø
Danmarks Naturfredningsforening, Nørregade 2, 1165 København K
Danmarks Naturfredningssforenings lokalkomite v/Thomas Secher Jensen, Randersvej
51, 8680 Ry.
Dansk Ornitologisk Forening i Århus Amt, Sølyst, Kjellerupvej 111, 8220 Brabrand
Gårdejer Frede Bakkær, Ålhøjvej 4, 8653 Them
Frede Johannesen, Emborgvej 45, 8680 Ry
Ry Kommune, Knudsvej 34, 8680 Ry.



TIL ORIENTERING

• FREDNINGSNÆVNET FOR ÅRHUs AMT
MOdtaget r

Skov- og Naturstyreisen
11/12-96

J 3 DEC,i99~

Retten iRanders, Sandgade 12
8900 Randers - tlf. 86437000

Kaj Stenholt
Silkeborgvej 84
8680 Ry

REb.Nl ~\?>~. 00.

Vedr. j .nr. 33/1996 - spørgsmål om tilladelse til opførelse af et enfamiliehus på en
parcel omfattet af Overfredningsnævnets kendelse af 30. december 1980.

Ved skrivelse af 28. marts 1996 har Ry Kommune på Deres vegne forelagt spørgsmålet
om tilladelse til opførelse et enfamiliehus på en parcel af matr.nr. 2 a Bomholt Gdr.,
Alling.

Da dette areal er omfattet af Overfredningsnævnets kendelse af 30. december 1980 om
fredning af arealer nord for Knudsø, foretog Fredningsnævnet besigtigelse den 6.
november 1996.

I forbindelse med besigtigelsen oplyste De, at ejendommen ønskes opført med henblik
på en aftægtsbolig for Dem og Deres hustru. Det var oprindelig planen at opføre ejen-
dommen på et andet areal, som ved Overfredningsnævnets kendelse af 26. marts 1969
(Alling Vest-fredningen) var blevet undtaget fra den generelle fredning. Imidlertid er
der i dag opført et rensningsanlæg umiddelbart i forbindelse med det pågældende areal,
hvorfor dette ikke længere er attraktivt som byggeareal.

Danmarks Naturfredningsforenings lokalkomite anførte, at foreningen er imod, at der
meddeles tilladelse til opførelsen af huset, idet en fortsættelse af bebyggelsen langs Sil-
keborgvej vil indsnævre udsynet mod bakkerne nordøst for landevejen over til skovbry-
net.

Ry kommune og Århus Amt har overladt til Fredningsnævnet at træffe afgørelse.

Fredningsnævnets afgørelse:

Et flertal bestående af det kommunevalgte medlem Frede Johannesen og formanden,
Mogens Beier, fmder, at der ikke bør meddeles tilladelse til opførelsen af huset, idet
der herved lægges vægt på, at byggeriet vil indsnævre udsynet mod bakkerne over mod
skovbrynet, og idet områdets bebyggelse fmdes at være naturligt afgrænset ved forløbet
af bækken.

Det amtsrådsvalgte medlem Frede Bakkær, finder, at der generelt bør udvises tilbage-
holdenhed ved meddelelse af dispensation fra en fredningskendelse. Han lægger imid-
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•• lertid vægt på ansøgernes lokale tilknytning samt på, at muligheden for at opføre af-
tægtsboligen på det oprindeligt planlagte areal, som netop blev undtaget fra frednings-
bestemmelserne med henblik på senere bebyggelse, nu er væsentligt forringet på grund
af det på naboarealet opførte rensningsanlæg.

Nævnets afgørelse træffes efter flertallets indstilling, hvorfor der ikke kan meddeles
tilladelse til det ansøgte.

KlageveUedning

Der kan inden 4 uger fra den dag, afgørelsen er meddelt, klages til Naturklagenævnet
over afgørelsen.

Klageberettigede er:
Ansøgeren, Kommunalbestyrelsen, Århus Amt, Skov- og Naturstyrelsen, Danmarks
Naturfredningsforening samt lokale foreninger og lignende, der har en væsentlig inter-
esse i afgørelsen.

En eventuel klage skal indgives skriftligt til Fredningsnævnet, som derpå vil sørge for
sagens videresendeise til Naturklagenævnet.

Med venlig hilsen

~

Kopi er sendt til:

Århus Amt, Natur & Miljø, Lyseng Alle 1, 8270 Højbjerg (j.nr. 8-70-51-8-737-1-96)
Skov- og Naturstyrelsen, Haraldsgade 53, 2100 København ø
Det centrale Fredningsregister, Haraldsgade 53, 2100 København ø
Danmarks Naturfredningsforening, Nørregade 2, 1165 København K
Danmarks Naturfredningssforenings lokalkomite v/Thomas Secher Jensen, Randersvej

151, 8680 Ry
Dansk Ornitologisk Forening i Århus Amt, Sølyst, Kjellerupvej 111, 8220 Brabrand
Gårdejer Frede Bakkær, Ålhøjvej 4, 8653 Them
Frede Johannesen, Emborgvej 45, 8680 Ry
Ry Kommune, Knudsvej 34, 8680 Ry



TIL ORIENTERING
FREDNINGSNÆVNET FOR ÅRHUs AMT• Retten iRanders, Sandgade 12
8900 Randers - tlf. 86 43 70 00 21/05-97

Det Danske Spejderkorps
v/Anne Marie Sørensen
Oksevejen 6
8680 Ry

MOdtaget I
Skov· og Naturstyrersen

2 2 MAJ 1997
REG. NR.. lo) 3.~. OG

Vedr. j.nr. 4/1997 - etablering af spejderlejrplads på matr.nr. 18 c Alling by,
Alling.

•
-:.

Ved skrivelse af 12. november 1996 til Århus Amt har Det Danske Spejderkorps, 1.
Ry Gruppe, søgt om tilladelse til etablering af en spejderlejrplads på ovenævnte
ejendom.

Ejendommen er omfattet af Overfredningsnævnets kendelse af 30. december 1980 om
fredning af arealer nord for Knudsø.

Den 23. april 1997 afnoldt Fredningsnævnet for Århus Amt besigtigelse på ejendom-
men.

De oplyste i den forbindelse, at det er spejdernes ønske, at etablere en lejrplads på det
flade område, og at der ønskes etableret tre she1ters som nærmere angivet på fotos,
med en grundflade på max. 10 m2.

• Det oplystes endvidere, at det ikke er planen af atbolde egentlige lejre i området, men
at området skal bruges til weekendaktiviteter med en eller to overnatninger, og at ejen-
dommen pr~ært vil blive brugt af patruljer på 10-12 personer - dog ekstraordinært af
grupper på 20-25 personer.

Endvidere oplystes det, at spejderne ønsker etableret en lille sti ned til vandet, hvor
man kan komme op til ejendommen med en kano.

Endelig ønskede spejderne etableret en bålplads ved ejendommen.

Århus Amt, Natur og Miljø, v/Eva Ryberg anførte, at Amtet er positiv over for det an-
søgte på betingelse af, at der etableres slørende beplantning vest og syd for sommerhu-
set, at aktiviteterne på ejendommen alene bliver som oplyst, at der i forbindelse med
etablering af stien laves planke broer ved sumpede arealer, at stien bliver max. 1 meter
bred og at en bålplads etableres mellem shelterne på lejrpladsen.

•t1O \~C\ (o - \'2\ ~I \L - Doa %'
~IeT - 8'

Under henvisning til det om aktiviteternes karakter og omfang anførte, har Frednings-
nævnet besluttet at meddele tilladelse i medfør af naturbeskyttelseslovens § 50, stk. 1,



.,

•

•

•

til det ansøgte 'på de af Århus Amt anførte vilkår.

Klageveiledning

Der kan inden 4 uger fra den dag, afgørelsen er meddelt, klages til Naturklagenævnet
over afgørelsen.

Klageberettigede er:
Ansøgeren, Kommunalbestyrelsen, Århus Amt, Skov- og Naturstyrelsen, Danmarks
Naturfredningsforening samt lokale foreninger og lignende, der har en væsentlig inter-
esse i afgørelsen.

En eventuel klage skal indgives skriftligt til Fredningsnævnet, som derpå vil sørge for
sagens videresendeise til Naturklagenævnet.

Tilladelsen må ikke udnyttes, før klagefristen er udløbet. Rettidig klage har opsættende
virkning for de!r 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. 8-70-51-8-737-14-96)
Skov- og Naturstyrelsen, Haraldsgade 53, 2100 København ~
Det centrale Fredningsregister, Haraldsgade 53, 2100 København ø
Danmarks Naturfredningsforening, Nørregade 2, 1165 København K
Danmarks Naturfredningssforenings lokalkomite v/Thomas Secher Jensen, Randersvej
51,8680 Ry I
Dansk Ornitologisk Forening i :Århus Amt, Sølyst, Kjellerupvej 111, 8220 Brabrand
Gårdejer Frede Bakkær, Ålhøjvej 4, 8653 Them
Frede Johannesen, Emborgvej 45, 8660 Skanderborg
Ry Kommune, Knudsvej 34, 8680 Ry



FREDNINGSNÆVNET FOR ÅRHUs AMT
TIL ORIENTERING

• Retten iRanders, Sandgade 12
8900 Randers - tIC.86 43 70 00 09/07-97

Alfred Martin Vad
Tulstrupvej 77
Tulstrup
8680 Ry

REG. NR. to l3 'i, 00·

Vedr. j.nr. 26/1997 - tilladelse til plantning af 3-rækket læhegn på ejendommen
matr.nr. 2 a Tulstrup by, Tulstrup.

• Ved skrivelse af 18. februar 1997 ansøgte De Fredningsnævnet om tilladelse til at
plante et 3-rækket læhegn på 600 meter langs vestsiden af ovennævnte ejendom.

Arealet er omfattet af Overfredningsnævnets kendelse af 30. december 1980 om
fredning af arealer nord for Knudsø.

Den 4. juni 1997 afholdt Fredningsnævnet besigtigelse på ejendommen, og De oplyste i
den forbindelse nærmere, at formålet med hegnet er at beskytte faunaen, herunder at
give læ for den tilstødende mark.

Århus amt anførte, at der er tale om en udsigtsfredning , og at der fra landevejen er
udsigt op mod Baunehøjen, hvilket vil blive forstyrret af et hegn. Amtet ser derfor
helst, at der ikke plantes hegn de første 150 meter fra ejendommen, men har ikke i
øvrigt bemærkninger til det ansøgte.• De oplyste herefter, at De var indstillet på at efterkomme Amtets anmodning om ikke
at plante hegn de første 150 meter fra ejendommen.

Fredningsnævnet kan under henvisning til baggrunden for det ansøgte samt det begræn-
sede indgreb, som beplantningen vil udgøre, i medfør af naturbeskyttelseslovens § 50,
stk. 1, meddele tilladelse til det ansøgte dog således, at der ikke sker beplantning med
hegn de første 150 meter fra 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. 1.

Med venlig hilsen

~

• Kopi er sendt til:

Århus Amt, Natur & Miljø, Lyseng Alle 1, 8270 Højbjerg (j.nr. 8-70-51-8-737-5-97)
Skov- og Naturstyrelsen, Haraldsgade 53, 2100 København ø
Det centrale Fredningsregister, Haraldsgade 53, 2100 København ø
Danmarks Naturfredningsforening, Nørregade 2, 1165 København K
Danmarks Naturfredningsforenings lokalkomite v/Thomas Secher Jensen, Randersvej
51, 8680 Ry
Dansk Ornitologisk Forening i Århus Amt, Sølyst, Kjellerupvej 111, 8220 Brabrand
Gårdejer Frede Bakkær, Ålhøjvej 4, 8653 Them
Frede Johannesen, Emborgvej 45, 8660 Skanderborg
Ry Kommune, Knudsvej 34,8680 Ry

•



FREDNINGSNÆVNET FOR ÅRHUs AMT TIL ORIENTERING
Retten iRanders, Sandgade 12
8900 Randers - tIf. 86 43 70 00 09/07-97

Birkhede Camping
v/Niels Jørgen Dideriksen
Lyngvej 14
8680 Ry

MOdtaget i
Skov- og Naturstyreisen

1 O JULI 1997
REG.NR. lo\3~. 00.

Vedr. j.nr. 28/1996 - udvidelse af Lyngvej .

• De har over for Fredningsnævnet anmodet om tilladelse til, at der sker udvidelse af den
private fællesvej Lyngvej, som fungere som adgangsvej til Deres campingplads.

Området er omfattet af Overfredningsnævnets kendelse af 30. december 1980 om fred-
ning af arealer nord for Knudsø.

I forbindelse med sagen har en række tilgrænsende lodsejere gjort gældende, at der er
sket en uberettiget udvidelse af vejen ind på lodsejernes arealer. Da det ikke har været
mulig for Nævnet gennem kommunen eller på anden måde at finde ud af om, eller i
hvilket omfang dette har været tilfældet, vil der ikke ved nærværende afgørelse blive
taget stilling til dette spørgsmål.

I forbindelse med sagen har der flere gange været foretaget besigtigelse af området og
afholdt møder med Dem, med Ry Kommune samt med de tilgrænsende lodsejere senest
den 8. januar 1997 på Tulstrup Kro .• De har via Ry Kommune fremsat et oprindeligt forslag til udvidelse og regulering af
vejen og på Fredningsnævnets anmodning har Ry Kommune endvidere udarbejdet et
revideret forslag til udvidelse.

På mødet den 8. januar 1997 blev sagen udsat med henblik på en afklaring af, hvorvidt
de trafikale problemer i området kunne løses ved regulering med trafiklys.

Fredningsnævnet har herefter den 9. april 1997 modtaget en skrivelse fra Ry Kommu-
ne, hvori det anføres, at byrådets tekniske udvalg på et møde har vedtaget, at det prin-
cipielt kan tiltræde forslaget omkring lysregulering, dog således at dette kombineres
med det fremsatte alternative forslag, der omfatter etablering af to ny vigepladser, ud-
videlse af to eksisterende vigepladser , udvidelse af vej forløbet gennem svinget samt
etablering af vigespor på den offentlige del af Lyngvej . Ry Kommune har under sagen i
øvrigt anført, at kommunen fra Beredskabskommissionen har modtaget ønske om, at
vejen bliver så bred som mulig af hensyn til sikkerheden på campingpladsen .•



De har under sagen - med opbakning fra Dansk Campingunion - fremsat ønske om, at
udvidelserne gennemføres i overensstemmelse med det oprindeligt fremsatte forslag.
De har i den forbindelse oplyst, at et campingtræk er 12-13 meter lang, men kræver vi-
gepladser på cirka 18-20 meter. De har oplyst, at det ikke efter Deres opfattelse er no-
get problem, at der også med de fremlagte løsningsforslag vil kunne opstå en enkelt
"flaskehals" på vejen, idet problemet i dag snarere er, at campingtrækkene holder i kø
fra vigeplads til vigeplads og dermed spærrer for hinanden. Der vil ikke blive proble-
mer med høje hastigheder uanset en eventuel udvidelse, idet der er en fartbegrænsning
på 20 km/t i området. De har anført, at om end højsæsonen for camping er relativ kort
er det ikke alene campingvogne, der skal kunne komme uhindret frem og tilbage på ve-
jene, men derimod også campingpladsens leverandørvogne. Således kommer der jævn-
ligt en vogn, der kører med klor og syre til campingpladsen, og som vejen er i dag,
kan der meget let opstå farlige situationer. De har endvidere oplyst, at De flere gange
har været udsat for at folk henvender sig på campingpladsen og oplyser, at de gerne
ville slå lejr der, men ikke tør køre op til pladsen på grund af adgangsforholdene.

• De tilgrænsende lodsejere har protesteret mod såvel det oprindelige som det alternative
forslag til udvidelse og har anført, at de nuværende adgangsforhold til campingpladsen
er fuldt tilstrækkelige. Det er lodsejernes opfattelse, at naturen i området vil blive
skæmmet i det omfang de fremlagte udvidelsesforslag gennemføres. Ligeledes vil
skrænterne skride ud mange steder, hvilket nødvendiggør opfyldning. Ved en gennem-
førelse af det oprindelige forslag vil der skulle fjernes cirka 40 træer fra det forholdsvis
lille område, og ingen af de fremlagte forslag løser de problemer, som eksisterer i for-
bindelse med vejforløbet. For det første vil to campingtræk fortsat ikke kunne passere
hinanden på en vej, der er 5 meter bred, hvilket også gør sig gældende med brandbiler.
For det andet vil der vedblive at være en flaskehals på 55 meter ved matr.nr. 16 a.
Lodsejerne har endvidere anført, at det er et problem, at udvidelsen af vejen vil give
bilister et incitament til at køre med højere hastighed, ligesom der, når to biler vil for-
søge at passere hinanden, ikke bliver plads til cyklister eller fodgængere. Lodsejerne
har endvidere anført, at det allerede i dag ikke er noget problem at have to biler til at
passere hinanden i svinget.

• Århus Amt har under sagen anført, at det afgørende må være at finde en rimelig balan-
ce mellem de trafiksikkerhedsmæssige hensyn og de hensyn, der ligger bag fredningen .
De nuværende vigepladser findes imidlertid at være for små, og det alternative forslag
giver mulighed for at afvikle trafikken på en rimelig måde. Amtet har derfor anbefalet
det alternative løsningsforslag.

Fredningsnævnets afgørelse:

Fredningsnævnet har ved afgørelsen af sagen lagt vægt på, dels at der er tale om et om-
råde som er meget følsomt over for indgreb som de pågældende, og dels at der
samtidig foreligger trafiksikkerhedsmæssige hensyn, som begrunder visse ændringer i
vej forløbet. Der findes dog ikke at være tale om hensyn, som kan begrunde en
gennemførelse af det oprindelige og ret indgribende løsningsforslag.

Fredningsnævnet finder anledning til at bemærke, at campingpladsen, der ligger i et
fredet område, må acceptere begrænsede muligheder for trafikregulering henset til de
bag fredningen liggende hensyn. Det bemærkes i denne forbindelse, at netop placerin-



gen i et fredet området giver campingpladsen en række fordele.

Nævnet har herefter fundet, at en afvejning af ovenstående hensyn kan begrunde, at der
i medfør af naturbeskyttelseslovens § 50, stk. 1, meddeles tilladelse til gennemførelse
af det alternative forslag, jf. vedlagte kort, suppleret med en etablering af vigeplads på
den offentlige del af Lyngvej. Nævnet bemærker i denne forbindelse, at skitse herfor
skal fremsendes til Fredningsnævnet til godkendelse. Nævnet bemærker, at det ikke vil
have indvendinger imod at det alternative forslag suppleres med trafIkregulering ved
lyskurve.

Klagevejledning

Der kan inden 4 uger fra den dag, afgørelsen er meddelt, klages til Naturklagenævnet
over afgørelsen.

Klageberettigede er:
Ansøgeren, Kommunalbestyrelsen, Århus Amt, Skov- og Naturstyrelsen, Danmarks
Naturfredningsforening samt lokale foreninger og lignende, der har en væsentlig inter-
esse i afgørelsen.

En eventuel klage skal indgives skriftligt til Fredningsnævnet, som derpå vil sørge for
sagens videresendeise til Naturklagenævnet.

Tilladelsen må ikke udnyttes, før klagefristen er udløbet. Rettidig klage har opsættende
virkning for den påklagede afgørelse, med mindre klagemyndigheden bestemmer andet.

Tilladelsen bortfalder, hvis den ikke er udnyttet inden tre år fra i dag, jf. naturbeskyt-
telseslovens § 66, stk. 1.

Med venlig hilsen

~

Kopi er sendt til:

Århus Amt, Natur & Miljø, Lyseng Alle 1, 8270 Højbjerg (j.nr. 8-70-51-8-737-3-94)
Skov- og Naturstyrelsen, Haraldsgade 53, 2100 København ø
Det Centrale Fredningsregister, Haraldsgade 53, 2100 København ø
Danmarks Naturfredningsforening, Nørregade 2, 1165 København K
Danmarks Naturfredningssforenings lokalkomite v/Thomas Secher Jensen, Randersvej
51, 8680 Ry
Dansk Ornitologisk Forening i Århus Amt, Sølyst, Kjellerupvej 111, 8220 Brabrand
Gårdejer Frede Bakkær, Ålhøjvej 4, 8653 Them
Frede Johannesen, Emborgvej 45, 8680 Ry
Ry Kommune, v/borgmester Ib Madsen, Knudsvej 34, Ry
Campingrådet, Hesseløgade 16, 2100 København ø (ref. bn/udvcpl)
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• FREDNINGSNÆVNET FOR ÅRHUs AMT
Retten iRanders, Sandgade 12
8900 Randers - tlf. 86 43 70 00 20/08-97

MOdtaget l

Skov- og Naturstyrelsen
")? AUG 1qQj

1 ~'''''''Niels Jørgen Dideriksen
Birkhede Camping
Lyngvej 14
8680 Ry Rtu. NR. lo \ ~ '-t . O O .

• Vedr. j.nr. 66/1997 - omlægning og udvidelse af Birkhede Camping.

I skrivelse af 17. juni 1997 har De søgt om tilladelse til nedlægning af pladserne 17 -
26 til etablering af parkeringsplads og P-bane ved udkørsel, samtidig med nedlæggelse
af halvdelen af den nuværende parkeringsplads til vejareal til indkørsel. Desuden øn-
skes tilladelse til nedlæggelse af pladserne 62-64, 78-79 og 73-76 til etablering af hop-
pepuder og andre legeredskaber samt enten petanquebaner eller til at gøre ~dre plad-
ser større. Endvidere ønskes plads 8 nedlagt til gennemkørsel til nye pladser i det areal,
der på vedhæftede kort er mærket med fyrreskov. Til erstatning for de nedlagte pladser
ønskes 20 erstatningspladser i det areal, der er indtegnet som fyrreskov, og desuden
ønskes det, hvis pladsen tillader det, at udvide med op til 5 nye pladser. I så fald vil det
være nødvendigt med mindre terrænregulering i den østligste del af fyrreskoven.

I ansøgningen har ..Deanført, at fyrreskoven er omfattet af den af kommunen vedtagne
lokalplan nr. 65.

• Subsidiært har De ønsket nedlæggelse af halvdelen af den nuværende parkeringsplads
til vejareal, således at det med fyrreskov markerede areal anvendes til legeplads med
hoppepuder m.v., petanquebane og parkeringspladser. I så fald er det ikke nødvendigt
med terrænreguleringer.

Ejendommen er omfattet af Overfredningsnævnets kendelse af 30. december 1980 om
fredning af arealer nord for Knud Sø.

Nævnet har foretaget besigtigelse den 13. august 1997, hvor De nærmere redegjorde
for planerne, der ønskes af hensyn til trafIkafviklingen i højsæsonen. De oplyste, at
fyrretræsbevoksningen under alle omstændigheder vil blive fældet i oktober måned,
hvilket der ikke er noget til hinder for efter fredningskendelsen. Såfremt fyrretræsbe-
voksningen anvendes til parkeringsplads og legeplads med hoppepuder og petanqueba-
ner skal der skønsmæssigt kun anvendes 60 % af arealet. Ved afskridtning blev dette
vurderet til ca. 55 meter fra den vestlige ende. Hvis der skal anlægges campingpladser
på fyrretræsarealet, vil der inden for de 60 % af arealet, der ikke kræver terrænregule-

'. ring, kunne blive ca. 15 enheder.
Miljø· og
Skov- og .I.~' J.W"
J.nr. SN 19 -Bil.
Akt. m //



• Afgørelse:

Nævnet fmder, at campingpladsen, der nu har ca. 250 enheder, har en sådan størrelse
og udstrækning, at det ikke fmdes rimeligt at inddrage yderligere af de fredede arealer
i pladsens drift.

Nævnet kan derfor ikke meddele dispensation til inddragelse af fyrretræsbevoksningen
eller en del heraf.

Nævnet har ikke indvendinger imod, at de med rødt på kortet indrammede arealer dis-
poneres til p-areal, legeplads med hoppepuder m. v. og petanquebaner, alt som beskre-
vet i ansøgningen af 17. juni 1997.

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.

•
Med venlig hilsen

~

Kopi er sendt til:

Århus Amt, Natur & Miljø, Lyseng Alle 1, 8270 Højbjerg (j.nr. 8-70-51-8-737-3-94)
Skov- og Naturstyrelsen, Haraldsgade 53, 2100 København ø
Det centrale Fredningsregister, Haraldsgade 53, 2100 København ø
Danmarks Naturfredningsforening, Nørregade 2, 1165 København J(
Danmarks Naturfredningssforenings lokalkomite v/Thomas Secher Jensen, Randersvej
51,8680 Ry
Dansk Ornitologisk Forening i Århus Amt, Sølyst, Kjellerupvej 111, 8220 Brabrand
Gårdejer Frede Bakkær, Ålhøjvej 4, 8653 Them
Frede Johannesen, Emborgvej 45, 8660 Skanderborg
Ry Kommune, att. planlægger Erik Junge, Knudsvej 34, 8680 Ry
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TJL ORIENTERING
FREDNINGSNÆVNET FOR ÅRHUs AMT
Retten i Randers, Sandgade 12
8900 Randers - tlf. 86 43 70 00

09/12-97

Midtjysk Elforsyning
Tietgensvej 2-4
Postboks 330
8600 Silkeborg

REG. Nit lo\ 3~. 0 O.

Vedr. j.nr. 147/1997 - etablering af transformerstation på Oksevejen 16, Tørring,
8680 Ry.

Århus Amt har den 28. oktober 1997 fremsendt en fra elforsyningen modtaget ansøg-
ning om tilladelse til etablering af en ny transformerstation på matr.nr. 13 c Tørring
by, Tulstrup.

Arealet er omfattet af Overfredningsnævnets kendelse af 30. december 1980 om fred-
ning af arealer nord for Knud Sø.

Der er tale om etablering af en transformerstation på 180 x 160 x 189 cm. Den nye
transformerstation skal erstatte et eksisterende transformatortåm cirka 150 meter vestli-
gere. Samtidig nedtages en luftledning fra et punkt nordvest for Tørring til transfor-
merstationen, hvilket betyder, at højspændingsfremføringen indenfor det fredede områ-
de på denne strækning fremover sker med kabler.

Fredningsnævnet skal i medfør af naturbeskyttelseslovens § 50, stk. 1, meddele tilla-
delse til det ansøgte.

Klageveiledning

Der kan inden 4 uger fra den dag, afgørelsen er meddelt, klages til Naturklagenævnet
over afgørelsen.

Klageberettigede er:
Ansøgeren, Kommunalbestyrelsen, Århus Amt, Skov- og Naturstyrelsen, Danmarks
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. ej
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. 8-70-51-8-737-14-97
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/Thomas Secher Jensen, Randersvej
51, 8680 Ry
Dansk Ornitologisk Forening i Århus Amt, Sølyst, Kjellerupvej 111, 8220 Brabrand
Ry Kommune, Knudsvej 34,8680 Ry



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

03/11-98

Knud Holst
Tulstrupvej 3 A
8680 Ry Rt.b. Ni<. 6\3'-\· GO .

Vedr. j.nr. 86/1998 - tilladelse til opførelse af tilbygning på ejendommen matr.nr.
6 r Alling by, Alling, beliggende Lyngvej 11} Alling, 8680 Ry.

Ry Kommune har på Deres vegne søgt om tilladelse til opførelse af en tilbygning til det
eksisterende enfamliehus på ovennævnte ejendom.

Ejendommen er omfattet af Overfredningsnævnets kendelse af 30. december 1980 om
fredning af arealer nord for Knud Sø.

Ry Kommune oplyste i forbindelse med fremsendelsen af Deres ansøgning, at man
intet har at indvende mod det ansøgte, såfremt det ved tilkøb af areal fra
naboejendommen sikres, at bebyggelsesprocenten på 25 for parcelhuse kan overholdes,
at det samlede areal for boligen bliver under 250 m2, og at tilbygningen i form, farve
og materialevalg tilpasses den eksisterende bebyggelse mest muligt.

Fredningsnævnet foretog besigtigelse den 9. oktober 1998.

I forbindelse med besigtigelsen oplyste De, at der endnu ikke er udarbejdet konkrete
tegninger for projektet, men at det er planen på et tidspunkt at udvide ejendommen. De
oplyste, at dette vil forudsætte tilkøb af yderligere jord fra naboejendommen, men at
De ikke anser dette for noget problem.

Århus Amt udtalte i forbindelse med besigtigelsen, at man intet har at indvende mod
det ansøgte på de vilkår, som er foreslået af Ry Kommune, men man vil foreslå, at der
meddeles en principiel dispensation fra fredningskendelsen, således at bygningstegnin-
ger og plan for terrænregulering skal forelægges for Fredningsnævnet til godkendelse.

Fredningsnævnets bemærkninger:

Henset til ejendommens beliggenhed og til at beboelsesarealet i det eksisterende hus
alene er på 72 m2, meddeler Fredningsnævnet i medfør af naturbeskyttelseslovens § 50,
stk. 1, en principiel tilladelse til udvidelse af huset på vilkår, at endelige tegninger og
plan for eventuel terrænregulering fremsendes til Fredningsnævnet til godkendelse.

Qc::l~'10 \~~ ~~\ '1-\\\ \ ~ -cC)o1

\rx-



Klageveiledning

Der kan inden 4 uger fra den dag, afgørelsen er meddelt, klages til Naturklagenævnet
over afgørelsen.

Klageberettigede er:
Ansøgeren, Kommunalbestyrelsen, Århus Amt, Skov- og Naturstyrelsen, Danmarks
Naturfredningsforening samt lokale foreninger og lignende, der har en væsentlig inter-
esse i afgørelsen.

En eventuel klage skal indgives skriftligt til Fredningsnævnet, som derpå vil sørge for
sagens videresendeIse til Naturklagenævnet.

Tilladelsen må ikke udnyttes, før klagefristen er udløbet. Rettidig klage har opsættende
virkning for den påklagede afgørelse, med mindre klagemyndigheden bestemmer andet.

Tilladelsen bortfalder, hvis den ikke er udnyttet inden tre år fra i dag, jf. naturbeskyt-
telseslovens § 66, stk. 1.

Med venlig hilsen

~

Kopi er sendt til:

Århus Amt, Natur & Miljø, Lyseng Alle 1, 8f70 Højbjerg U.nr. 8-70-51-8-737-21-98
Skov- og Naturstyrelsen, Haraldsagde 53, 2100 København ø
Det Centrale Fredningsregister, Haraldsgade 53, 2100 København ø _
Danmarks Naturfredningsforening, Masnedøgade 20,2100 København ø
Danmarks Naturfredningssforenings lokalkomite v/Olaf J. Møller, Engvej 9, GI. Rye,
8680 Ry.
Dansk Ornitologisk Forening i Århus Amt, Sølyst, Gjellerupvej 11, 8220 Brabrand
Børge Sundahl, Vinkelvej 5, 8870 Langå
Frede Johannesen, Emborgvej 45, 8660 Skanderborg
Ry Kommune, Knudsvej 34, 8680 Ry
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Modtaget i
Skov- o~ NaturR!""',..1 ":n

17 DEC. 1998

at der ikke udsættes eller fodres fugle, fisk eller krebs i/ved vandhullet. Der må ikke
opsættes andehuse samt andet hegn end kreaturhegn ved vandhullet.

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 interesse 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.
naturbeskyttelseslovens § 66, stk. 1.

Med venlig hilsen
"-

~

Kopi er sendt til:

Klaus 0stergaard Petersen, Tulstrupvej 16, Tørring, 8680 Ry
Århus Amt, Sø og Moseafdelingen (j.nr. 8-70-52-3-737-3-98)
Skov- og Naturstyrelsen, Haraldsgade 53, 2100 København ø
Det Centrale Fredningsregister, Haraldsgade 53, 2100 København ø
Danmarks Naturfredningsforening, Masnedøgade 20, 2100 København ø
Danmarks Naturfredningssforenings lokalkomite v/Olaf J. Møller, Engvej 9, GI. Rye,
8680 Ry
Dansk Ornitologisk Forening i Århus Amt, Sølyst, Gjellerupvej 11, 8220 Brabrand
Børge Sundahl, Vinkelvej 5, 8870 Langå
Frede Johannesen, Emborgvej 45, 8660 Skanderborg
Ry Kommune, Knudsvej 34,8680 Ry
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FREDNINGSNÆVNET FOR ARHUS AMT
Retten i Randers, Sandgade 12
8900 Randers - tlf. 86 43 70 00

16/12-98

Århus Amt
Natur og Miljø
Lyseng Alle 1
8270 Højbjerg

Vedr. j.nr. 84/1998 - etablering af vandhul på matr.nr. 11 a Tørring by, Tulstrup.
(Amtets j.nr. 8-70-51-8-737-15-98)

Den 17. september 1998 fremsendte Amtet en fra Sø- og Moseafdelingen modtaget
sag, hvor Klaus 0stergaard Petersen, Tulstrupvej 16, Tørring, søger om tilladelse til
etablering af et vandhul på ovennævnte ejendom, som vist på vedhæftede kort.

Ejendommen er omfattet af Overfredningsnævnets kendelse af 30. december 1980 om
fredning af arealer nord for Knud Sø.

Ved sagens fremsendelse har Natur og Miljø anført, at projektet vil kunne berige land-
skabet og blive til meget stor gavn for områdets plante- og dyreliv . Vandstanden vil
sandsynligvis variere en del fra år til år - eventuelt vil lavningen stadig tørre delvis ud i
regnfattige somre.

Fredningsnævnets bemærkninger:

Da det ansøgte ikke findes at stride mod fredningens formål meddeler Fredningsnævnet
i medfør af naturbeskyttelseslovens § 50, stk. 1, tilladelse til etablering af vandhullet
som vist på kortet på vilkår,

at det etableres med en svag bredhældning under 1: 10 mod nord og 1:8 mod syd og
en største afgravet dybde på op mod 0,5 - 0,7 meter. Det opgravede materiale pla-
ceres som en 8-10 meter bred og 0,5 - 1 meter høj terræntilpasset opfyldning ind
mod vejen mod nord (hældning ned mod vandhullet max. 1: 10). Eventuelt over-
skydende materiale udjævnes på marken omkring vandhullet i et tyndt lag på højst
30 cm.

at der efter afgravning foretages en opstemning af vandet i lavningen ved etbalering
af et regulerbart overløb i kanten af vandhullet, med tilslutning til det eksisterende
dræn mod øst,

at vandhullet etableres uden øer

at arealet omkring vandhullet holdes fri for træer og buske.
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FREDNINGSNÆVNET FOR ÅRHUs AMT Modtaget t
Retten' i Randers, Sandgade 12
8900 Randers - tlf. 86437000

Skov- Og' NAturstyrelsen

2 9 APR, 1999 28/04-99

Claus Nielsen
Oudalsvej 7
8680 Ry REb. HR. b L:>~. 00·

Vedr. j.nr. 24/1999 - ansøgning om byggeri på ejendommen matr.nr. 2 b Tørring
by, Tulstrup, beliggende Oudalsvej 7, 8680 Ry.

Århus Amt har den 13. april 1999 fremsendt en fra Dem til Ry Kommune indgivet an-
søgning om tilladelse til at opføre en løsdriftsstald på 672 m2 på ovennævnte ejendom.

Arealet er omfattet af Overfredningsnævnets kendelse af 30. december 1980 om fred-
ning af arealer nord for Knud Sø i Ry kommune.

Nævnet foretog besigtigelse den 21. april 1999. De redegjorde nærmere for projektet
og oplyste, at De ønsker at placere en ridebane på den sydlige halvdel af ejendommen,
hvor der i dag er plantet juletræer. Træerne skal fjernes, da der agtes påkørt grus og
flis. De anviste endvidere det sted på grunden, hvor De ønsker at placere en løsdrift-
stald på 16 x 42 m. Bygningen ønskes opført i plastbelagte bølgeplader, således at høj-
den i siderne er 31/2 meter, og at taget har en hældning på 20 grader. Det er efter Deres
opfattelse ikke hensigtsmæssigt at placere stalden tættere ved den eksisterende bebyg-
gelse, ligesom det ved den påtænkte placering vil blive let at køre foder til stalden.

Amtet har anført, at man principielt er imod, at stalden ikke opføres i umiddelbar til-
knytning til de eksisterende bygninger.

Danmarks Naturfredningsforening har anført, at bygningen bør placeres i umiddelbar
tilknytning til den eksisterende bebyggelse.

Fredningsnævnets bemærkninger:

Indledningsvis bemærkes, at arealerne nord for den eksisterende bebyggelse er beplan-
tet med grankultur.

Under hensyn til at ejendommen er placeret yderst i fredningen, og at helhedsindtryk-
ket af ejendommen ikke vil blive ændret i uheldig retning, findes der ud fra en helt
konkret vurdering i medfør af naturbeskyttelseslovens § 50, stk. 1, at kunne meddeles
tilladelse til at opføre en stald på 16 x 42 meter i ejendommens nordøstlige hjørne, på
vilkår:

at der etableres slørende beplantning nord og øst for bygningen i form af et
beplantningsbælte på mindst 5 rækker i en bræmme på mindst 7 meter,



at bygningen opføres i en mørk jordfarve, eller en blanding af disse og
at taget ikke bliver reflekterende.

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 klage fristen er udløbet. Rettidig klage har opsættende
virkning for den påklagede afgørelse, med mindre klagemyndigheden bestemmer andet.

Tilladelsen bortfalder, hvis den ikke er udnyttet inden tre år fra i dag, jf. naturbeskyt-
telseslovens § 66, stk. 1.

Med venlig hilsen ..

Kopi er sendt til:

Århus Amt, Natur & Miljø, Lyseng Alle 1, 8270 Højbjerg (j.nr. 8-70-51-8-737-3-98)
Skov- og Naturstyrelsen, Haraldsgade 53, 2100 København ø
Det centrale Fredningsregister, Haraldsgade 53, 2100 København ø
Danmarks Naturfredningsforening, Masnedøgade 20,2100 København ø
Danmarks Naturfredningssforenings lokalkomite v/Olaf J. Møller, Engvej 9, 8680 Ry.
Dansk Ornitologisk Forening i Århus Amt, Sølyst, Gjellerupvej 11, 8220 Brabrand
Børge Sundahl, Vinkel vej 5, 8870 Langå
Frede Johannesen, Emborgvej 45, 8660 Skanderborg
Ry Kommune, Knudsvej 34,8680 Ry
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FREDNINGSNÆVNET FOR ÅRHUs AMT
Retten i Randers, Sandgade 12
8900 Randers - tlf. 86437000

22/07-99
Niels Jørgen Dideriksen
Birkhede Camping
Lyngvej 14
8680 Ry REG.NR. ~13~. 00

Vedr. j.nr. 28/96 - regulering af Lyngvej.

Århus Amt har den 5. juli 1999 fremsendt et fra Ry Kommune modtaget forslag til pro-
jekt, som er blevet til på baggrund af forhandlinger mellem lodsejerne langs vejen og
Dem. Det forelagte projekt svarer til det, Fredningsnævnet har godkendt den 20.
august 1997, med visse ændringer. Vigepladsernes placering er ændret, og der skal
etableres et "fodhegn" , med en maksimal højde på 25-30 cm over kørebanens niveau i
skræntsiden af vejen mod nordøst.

Ejendommen er omfattet af Overfredningsnævnets kendelse af 30. december 1980 om
fredning af arealer nord for Knud Sø.

Århus Amt har anført, at man ikke vil udtale sig mod det forelagte projekt.

Fredningsnævnets bemærkninger:

Da det forelagte projekt i hovedsagen svarer til det projekt, som Fredningsnævnet har
godkendt den 20. august 1997, meddeles der i medfør af naturbeskyttelseslovens § 50,
stk. 1, tilladelse hertil på vilkår, at projektet udføres i overensstemmelse med de frem-
sendte tegninger og inden for de rammer, der er anført i den fremsendte "Aftale om
den private fællesvej, Lyngvej ".

KIagevejledning

Der kan inden 4 uger fra den dag, afgørelsen er meddelt, klages til Naturklagenævnet
over afgørelsen.

Klageberettigede er:
Ansøgeren, Kommunalbestyrelsen, Århus Amt, Skov- og Naturstyrelsen, Danmarks
Naturfredningsforening samt lokale foreninger og lignende, der har en væsentlig inter-
esse i afgørelsen.

En eventuel klage skal indgives skriftligt til Fredningsnævnet, som derpå vil sørge for
sagens 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- ,el
telseslovens § 66, stk. l.

Med venlig hilsen

~

Kopi er sendt til:

Århus Amt, Natur & Miljø, Lyseng Alle 1, 8270 Højbjerg G.nr. 8-70-51-1-737-1-94)
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/Olaf J. Møller, Engvej 9, 8680 Ry
Dansk Ornitologisk Forening i Århus Amt, Sølyst, Gjellerupvej 11, 8220 Brabrand
Børge Sundahl, Vinkelvej 5, 8870 Langå
Frede Johannesen, Emborgvej 45, 8660 Skanderborg
Ry Kommune, Knudsvej 34, 8680 Ry G.nr. 05.02.0l.GOl)

I"
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FREDNINGSNÆVNET FOR ÅRHUS AMT TIL ORIENTERING
Retten iRanders, Sandgade 12
8900 Randers - tlf. 86437000 )

25/01-00x Tørring Beboerforening
v/Hans Peter Johannsen
Tulstrupvej 50 A
8680 Ry

REG.Nl ~ l S'1. 00
Vedr. j.nr. 121/1999 - etablering af legeplads på en del af matr.nr. S b Tørring
by, Tulstrup.

Den 8. december 1999 har Århus Amt fremsendt en fra beboerforeningen til Ry Kom-
mune indgivet ansøgning om tilladelse til etablering af en legeplads på et cirka 1.200
m2 stort areal af matr.nr. 5 b Tørring by, Tulstrup.

Ejendommen er omfattet af Overfredningsnævnets kendelse af 30. december 1980 om
fredning af arealer nord for Knud Sø.

Det fremgår af sagen, at beboerforeningen har lejet arealet for en periode af 10 år frem
til 30. april 2009. Beboerforeningen påtænker at anlægge en boldbane, lave bålplads
samt opstille borde og bænke på arealet.

Århus Amt har ved sagens fremsendelse anført, at arealet som ønskes anvendt til lege-
plads/værested ligger i umiddelbar tilknytning til Tørring by og op af et parcelhusom-
råde. Den smukke slugt som forløber fra Knud Sø mod Tørring og videre nordvest for
vejen, slutter cirka 50 m øst for grunden. Da det formentlig er svært at finde bedre
arealer ved/i Tørring by og anlægget ikke vil få afgørende landskabelig betydning, vil
amtet ikke modsætte sig det ansøgte. Der bør dog kræves etableret en slørende hegns-
beplantning nord og øst for arealet.

Fredningsnævnets bemærkninger og afgørelse:

Da anlæg af legepladsen ikke vil få afgørende landskabelig betydning og således ikke
findes at stride væsentlig mod fredningens formål, meddeler fredningsnævnet i medfør
af naturbeskyttelseslovens § 50, stk. 1, dispensation til etablering af legeplads/værested
på det på vedhæftede kort viste areal og på vilkår, at der nord og øst for arealet etab-
leres en slørende hegnsbeplantning.

Dispensationen meddeles foreløbig for tiden frem til 30. april 2009, og det tilføjes, at
der ikke kan forventes meddelt dispensation til yderligere aktiviteter/anlæg end angivet
i ansøgningen.

Klagevejledning

Der kan inden 4 uger fra den dag, afgørelsen er meddelt, klages til Naturklagenævnet

Miljø- og Energiministeriet
Skov- og Naturstyrelsen
J.nr. SN1996-\1\\ 1\1..- 000'1 ~
Akt. nr. ?.1....



over afgørelsen.

Klageberettigede er:
Ansøgeren, Kommunalbestyrelsen, Århus Amt, Skov- og Naturstyrelsen, Danmarks
Naturfredningsforening samt lokale foreninger og lignende, der har en væsentlig inter-
esse i afgørelsen.

En eventuel klage skal indgives skriftligt til Fredningsnævnet, som derpå vil sørge for
sagens videresendeise til Naturklagenævnet.

Tilladelsen må ikke udnyttes, før klagefristen er udløbet. Rettidig klage har opsættende
virkning for den påklagede afgørelse, med mindre klagemyndigheden bestemmer andet.

Tilladelsen bortfalder, hvis den ikke er udnyttet inden tre år fra i dag, jf. naturbeskyt-
telseslovens § 66, stk. 1.

Med venlig hilsen

~

Kopi er sendt til:

Århus Amt, Natur & Miljø, Lyseng Alle 1, 8270 Højbjerg G.nr. 8-70-51-8-737-16-99)
_ 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/Olaf J. Møller, Engvej 9, 8680 Ry
Dansk Ornitologisk Forening i Århus Amt, Sølyst, Gjellerupvej 11, 8220 Brabrand
Det amtsrådsvalgte medlem af Nævnet, Børge Sundahl, Vinkel vej 5, 8870 Langå
Det kommunevalgte medlem af Nævnet, Frede Johannesen, Emborgvej 45, 8660
Skanderborg
Ry Kommune, Knudsvej 34, 8680 Ry G.nr. 0403.G01, att. Rita Gregersen)
Steen og Flemming Rasmussen, Tulstrupvej 35, 8680 Ry
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Frederiksborggade 15, 1360 København K

Tlf: 33955700
Fax: 33955769
X400: S=nkn; P=sdn; A=dk400; C=dk
E-mai!: nkn@nkn.dk

NATURKLAGENÆVNET
SEKRETARIATET

Det centrale Fredningsregister,
Haraldsgade 53,
2100 København 0.

4. februar 2000
J.nr.: 97-121/700-0018
PIR

. ",--Hermed følger Naturklagenævnets afgørelse af dags dato l sagen om opfø-
relse af en løsdriftsstald i Tørring By, Tulstrup, Ry Kommune.

Med venlig hilsen

C?~
Pia Andersen

afdelingssekretær
Direkte tlf.: 3395 5721

Afgørelsen er sendt til:
• Fredningsnævnet for Århus Amt, Retten i Randers, Sandgade 12, 8900

Randers, ad J.nr.: 24/1999. Sagens akter returneres.
• Claus Nielsen, Oudalsvej 7, 8680 Ry.
• Århus Amt, Natur & Miljø, Lyseng Alle 1, 8270 Højbjerg. ad J.nr.: 8-

70-51-8-737-3-98
• Skov- og Naturstyrelsen, Haraldsgade 53, 2100 København 0.
• Det centrale Fredningsregister, Haraldsgade 53, 2100 København 0.
• Danmarks Naturfredningsforening, Masnedøgade 20,2100 København 0.
• Danmarks Naturfredningsforenings lokalkomite v/Olaf J. Møller, Engvej

9, 8640 Ry
• Dansk ornitologisk Forening i Århus Amt, Sølyst, Gjellerupvej 11,

8220 Brabrand
• Børge Sundahl, Vinkelvej 5, 8870 Langå.
• Frede Johannesen, Emborgvej 45, 8660 Skanderborg
• Ry Kommune, Vestervej 12, 8362 Hørning.

mailto:nkn@nkn.dk
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NATURKLAGENÆVNET
FORMANDEN

Frederiksborggade 15, 1360 København K

TI/.: 33955700
Fax: 33955769
K400; S=nkn; P=sdn; A=dk400; C=dk
E-maii: nkn@nkn.dk

J.nr.: 97-121/700-0018
kpa/lab

O" FEB. 2000

Afgørelse
i sagen om opførelse af en løsdriftsstald i Tørring By, Tulstrup,

Ry Kommune.

Fredningsnævnet for Århus Amt har den 28. april 1999 meddelt dispensati-
on efter naturbeskyttelseslovens § 50 til opførelse af en løsdriftsstald
på ejendommen matr. nr. 2b Tørring By, Tulstrup. Afgørelsen er påklaget
til Naturklagenævnet af Danmarks Naturfredningsforening.

Sagsfremstilling

Der er ansøgt om tilladelse til opførelse af en løsdriftsstald på 672 m2

(16 x 42 m) til heste i forbindelse med drift af en rideskole på en
landbrugsejendom på ca. 5,6 ha. Stalden ønskes placeret i d~t nordøstli-
ge hjørne af ejendommen i en afstand af ca. 50 m fra de eksisterende
bygninger.

Ejendommen ligger i landzone og er omfattet af OVerfredningsnævnets ken-
delse af 130. december 1980 om fredning af arealer nord for Knudsø. Fred-
ningen indeholder bl.a. følgende bestemmelser:

"§ 1. Bevaring.

Det fredede område skal bevares i dets nuværende tilstand.

§ 5. Bebyggelse m.v. og andre anlæg, herunder hegn.

a. Det følger af § 1, at der inden for det fredede område ikke må opfø-
res ny bebyggelse (herunder skure, boder og andre lignende indretninger
samt tilbygning til eksisterende bebyggelse). Der må heller ikke foreta-
ges ombygning af eksisterende bygninger, hvis der derved sker ændring af
bygningens ydre fremtræden.

mailto:nkn@nkn.dk
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~ Uanset bestemmelserne i pkt. a er fredningen dog ikke til hinder for,
at der på en landbrugsejendom opføres ny bebyggelse, herunder ved til-
bygning, eller foretages ombygning af eksisterende bebyggelse, når føl-
gende 3 betingelser alle er opfyldt:

1) at bebyggelsen er erhvervsmæssig nødvendig for den pågældende ejen-
doms drift som landbrugsejendom,

2) at bebyggelsen opføres i umiddelbar tilknytning til de eksisterende
bygninger på ejendommen eller er et læskur for kreaturer, og

3) at bygningshøjden ikke nødvendiggør dispensation fra bestemmelserne i
eller i medfør af § 43 i kommuneplanloven af 26. juni 1975 (dvs. ikke
overstiger 12,5 m for avls- og driftsbygninger, dog 15 m for visse
siloer, eller ikke overstiger 8,5 m for andre bygninger).

Hvis disse betingelser for bebyggelse på en landbrugsejendom ikke er op-
fyldt, må byggeriet kun udføres efter tilladelse fra fredningsnævnet,
men tilladelsen kan kun nægtes,

1) hvis helhedsindtrykket vil blive ændret i væsentlig grad og i uheldig
retning, og der samtidig kan påpeges anden mulighed for placering
og/eller ydre udformning, der funktionelt og uden væsentlig merbe-
kostning kan modsvare det af ejeren ønskede, eller

2) hvis det ønskede ikke tjener rimelige landbrugsøkonomiske formål, el-
ler

3) hvis bygningshøjden overstiger de ovennævnte mål."

Fredningsnævnet har meddelt dispensation til opførelse af løsdriftsstal-
den under hensyn til, at ejendommen er placeret yderst i fredningen, og
at helhedsindtrykket af ejendommen ikke vil blive ændret i en uheldig
retning. Tilladelsen er meddelt på betingelse af, at der etableres en
slørende beplantning nord og øst for bygningen i form af et beplant-
ningsbælte på mindst 5 rækker i en bræmme på mindst 7 meter, at bygnin-
gen opføres i en mørk jordfarve, og at taget ikke bliver reflekterende.

Danmarks Naturfredningsforening har den 25. maj 1999 klaget over fred-
ningsnævnets afgørelse og har anført, at fredningsnævnet kan nægte til-
ladelse, da placeringen er meget uheldig i forhold til helhedsindtryk-
ket, og at det er muligt at placere bygningen hensigtsmæssigt i tilknyt-
ning til de eksisterende bygninger på ejendommen.
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Ejeren af ejendommen har navnlig anført, at en placering i tilknytning
til den eksisterende bebyggelse på ejendommen vil virke arkitektonisk
malplaceret og vil kræve fældning af et større skovareal og jævning af
terrænet. Den ansøgte placering i det nordøstlige hjørne af ejendommen
ca. 50 m fra de nuværende bygninger vil ikke betyde terrænreguleringer,
og kun 10 træer skal fældes. Desuden vil løsdriftsstalden være mindre
synlig på dette sted.

Arhus Amt har den 16. juli 1999 meddelt tilladelse efter planlovens § 35
til opførelse af løsdriftsstalden. Det fremgår af afgørelsen, at amtet
har lagt vægt på, at opførelsen af stalden på det ansøgte sted vil være
mindre indgribende i skovarealet end en foreslået alternativ placering
tættere på de eksisterende bygninger, at skovarealet stort set kan beva-
res ved den ansøgte placering, og at bygningen muligvis kan blive mere
synlig, jo længere den trækkes mod syd. Landzonetilladelsen er ikke ble-
vet påklaget til Naturklagenævnet.

Arhus Amt har den 2. februar 2000 sendt en række fotos fra området hvor
løsdriftsstalden ønskes opført.

Afgørelse

Naturklagenævnets formand har på nævnets vegne, jf. naturbeskyttelseslo-
vens § 81, stk. 3, truffet følgende afgørelse.

Det følger af naturbeskyttelseslovens § 50, at fredningsnævnet kan med-
dele dispensation fra en fredningsbestemmelse, når det ansøgte ikke vil
stride mod fredningens formål. Formålet med Overfredningsnævnets kendel-
se af 30. december 1980 om fredning af arealer nord for Knudsø er at be-
vare tilstanden af det fredede areal.

På grundlag af de indsendte fotos finder Naturklagenævnet, at den ansøg-
te placering af løsdriftsstalden i det nordøstlige hjørne af ejendommen
opfylder betingelserne i § 5 b i Overfredningsnævnets kendelse for byg-
geri på en landbrugsejendom, der ikke placeres i tilknytning til de ek-
sisterende bygninger, da byggeriet ikke kan antages at ville ændre hel-
hedsindtrykket i væsentlig grad. Der henvises til, at tilladelsen bl.a.
er givet på vilkår af, at der etableres slørende beplantning. Desuden er
stalden mindre synlig på det ansøgte sted, og en placering her ikke kræ-
ver så indgribende foranstaltninger, som tilfældet ville være ved den
alternativt foreslåede placering i tilknytning til den eksisterende be-
byggelse på ejendommen.
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På denne baggrund ses der ikke at gøre sig sådanne landskabelige hensyn
gældende, at løsdriftsstalden ikke kan tillades opført det ansøgte sted.
Fredningsnævnets dispensation af 28. april 1999 stadfæstes derfor.

Det følger af naturbeskyttelseslovens § 66, stk. 2, at dispensationen
bortfalder, såfremt den ikke er udnyttet inden 3 år efter meddelelsen af
denne afgørelse.

f1M'?v~( ft/vt~
Mikkel Schaldemose /
Viceformand

Karen Paabøl
Fuldmægtig

Afgørelsen er endelig og kan ikke indbringes for anden administrativ myndighed, jf. naturbeskyttelseslovens § 82. Eventuel retssag til prø-
velse ar afgørelsen skal være anlagt inden 6 måneder, jf. lovens § 88, stk. 1.
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21/07-00
MOdtaget i

Skov- og Naturstyrelsen

Vedr. j.nr. 58/2000 - istandsættelse af privat fællesvej over matr.nr. 9 e m.fl.
Tulstrup by, Tørring.

Den 2. juni 2000 har Århus Amt, Natur og Miljø, fremsendt en fra kommunen modta-
get sag, hvorefter ovennævnte fællesvej kan istandsættes til en bredde på 2,5 meter,
hvilket medfører en begrænset afgravning af skrænter og jordvold i vej siderne.

Ejendommene er omfattet af Overfredningsnævnets kendelse af 30. december 1980 om
fredning af arealer nord for Knud Sø.

Amtet har ved sagens fremsendelse anført, at der er tale om et meget begrænset ind-
greb.

Under hensyn til det begrænsede indgreb, meddeler Fredningsnævnets formand i med-
før af naturbeskyttelseslovens § 50, stk. 1, tilladelse til istandsættelse af vejen i over-
ensstemmelse med kommunens kendelse om istandsættelse af den private fællesvej ,
Tulstrupvej 26-30 .

• 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.

e Tilladelsen bortfalder, hvis den ikke er udnyttet inden tre år fra i dag, jf. naturbeskyt-
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telseslovens § 66, stk. 2.

Med venlig hilsen

~

Kopi er sendt til:

Århus Amt, Natur & Miljø, Lyseng Alle 1, 8270 Højbjerg G.nr. 8-70-51-8-737-19-99)
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, Sølyst, Gjellerupvej 11, 8220 Brabrand
Det amtsrådsvalgte medlem af Nævnet, Børge Sundahl, Vinkelvej 5, 8870 Langå
Det kommunevalgte medlem af Nævnet, Frede Johannesen, Emborgvej 45, 8660
Skanderborg.

•

•
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Ry Kommune
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Sk MOdtag t·ov- og N e I
I aturstvre/sen

3 t JULi 2aO&
Att. Erik Junge (j .nr. 005-0250)

Vedr. j.n.r 72/2000 - opførelse af et 279 m2 stort drivhus på ejendommen matr.nr.
l b m.fl. Tørring by, Tulstrup, beliggende Oksevejen 7, 8680 Ry.

Århus Amt har den 5. juli 2000 fremsendt en ansøgning fra frilandsgartner Karsten
Sørensen, Oksevejen 7, 8680 Ry, om tilladelse til opførelse af et drivhus på
ovennævnte ejendom.

Drivhuset som ønskes opført, er på 30 x 9,3 meter og ønskes placeret umiddelbart øst
for landbrugsejendommens bygninger.

Der er tale om et drivhus med stålbuer og plasticoverdækning .

Ejendommen er omfattet af Overfredningsnævnets kendelse af 30. december 1980 om
fredning af arealer nord for Knud Sø.

Fredningsnævnet foretog besigtigelse den 12. juli 2000.

I forbindelse med besigtigelsen redegjorde ejeren for det ansøgte og oplyste, at de to
største af de eksisterende drivhuse skal fjernes i forbindelse med placering af det an-
søgte drivhus. Samtidig ønskes der tilladelse til etablering af slørende beplantning i
form af syrener m. v. mod syd samt langs vejen øst for stuehuset. Endvidere ønskes le-
vende hegn etableret fra nordgavlen af drivhuset og op til Oksevejen.

Under besigtigelsen havde hverken Danmarks Naturfredningsforening, Ry Kommune
eller Århus Amt indvendinger mod, at der meddeles tilladelse til det ansøgte.

Fredningsnævnets bemærkninger og afgørelse:

I fredningsbestemmelserne er det bI. a. anført, at fredningen ikke er til hinder for, at
der på en landbrugsejendom opføres ny bebyggelse, når denne er erhvervsmæssigt nød-
vendig for den pågældende ejendoms drift som landbrugsejendom, når bebyggelsen op-
føres i umiddelbar tilknytning til de eksisterende bygninger på ejendommen, og når
bygningshøjden ikke nødvendiggør dispensation fra bestemmelserne i medfør af § 43 i
kommuneplanloven af 26. juni 1975.

Når henses til at ejeren, samtidig med ansøgningen om etablering af et drivhus, har an-
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søgt om tilladelse til plantning af syrener og lignende buske, hvorved indsynet fra lan- •
devejen ved Alling sløres, og da byggeriet er omfattet af fredningens bestemmelser om
landbrugsbygninger, meddeler Fredningsnævnet i medfør af naturbeskyttelseslovens
§ 50, stk. 1, dispensation til det ansøgte, idet det samtidig bemærkes, at den tilladte
etablering af slørende beplantning syd for drivhuset langs vejen og øst for stuehuset, er
et vilkår for tilladelse til opførelse af drivhuset.

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:

Karsten Sørensen, Oksevejen 7, 8680 Ry
Århus Amt, Natur & Miljø, Lyseng Alle 1, 8270 Højbjerg (j.nr. 8-70-51-8-737-7-00)
Skov- og Naturstyrelsen, Haraldsgade 53,2100 København ø
Det centrale Fredningsregister, Haraldsgade 53, 2100 København ø
Danmarks Naturfredningsforening, Masnedøgade 20, 2100 København ø
Danmarks Naturfredningsforenings lokalkomite v/Olaf J. Møller., Engvej 9, 8680 Ry
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, Frede Johannesen, Emborgvej 45, 8660
Skanderborg
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Ry Kommune
Knudsvej 34
8680 Ry

Att. Erik Junge Madsen

Vedr. j.nr. 122/00 - udvidelse af sommerhus på matr.nr. 61 Alling by, Alling,
beliggende Silkeborgvej 54 •

• Den 31. oktober 2000 har Århus Amt, Natur og Miljø, fremsendt en fra kommunen
modtaget sag, hvor Jacob Skaarup, 0stergade 7, 8600 Silkeborg, søger om tilladelse til
en mindre udvidelse af ovennævnte sommerhus, samt til en udskiftning af taget på
ejendommen.

Ejendommen er omfattet af Overfredningsnævnets kendelse af 30. december 1980 om
fredning af arealer nord for Knudsø.

Fredningsnævnet foretog besigtigelse den 15. november 2000.

Under mødet udleveredes nye tegninger for projektet med angivelse af tekniske data.

Det oplystes, at udvidelsen nu alene bliver på ca. 2m2• Taglinien vil blive ca. 50 cm
højere end i dag, idet man i modsat fald ikke kan overholde garantikravene fra
eternitpladeleverandøren. Stilen på taget vil stort set blive som i dag, og taget vil blive
udført i sort bølgeeternit.

På baggrund af de nye tegninger havde Danmarks Naturfredningsforenings Lokalkomi-
te, Ry Kommune samt Århus Amt ingen indvendinger mod, at der meddeles dispensati-
on til det ansøgte.

Fredningsnævnets bemærkninger og afgørelse:

Da det ansøgte, således som det fremgår af de seneste tegninger, ikke vil ændre
væsentligt på bygningens ydre fremtræden, og da bygningen ikke vil virke domineren-
de i landskabet sammenlignet med de omkringliggende ejendomme, meddeler Fred-
ningsnævnet i medfør af naturbeskyttelseslovens § 50, stk. 1, tilladelse til det ansøgte
som vist på tegninger dateret 13. november 2000.

KIageveUedning

• 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. 2.

Med venlig hilsen

~

Kopi er sendt til:

Jacob Skaarup, 0stergade 7, 8600 Silkeborg
KL Byg og Renovering, Frydensgade 28, 8600 Silkeborg
Århus Amt, Natur & Miljø, Lyseng Al1e 1, 8270 Højbjerg (j.nr. 8-70-51-8-737-15-00)
Skov- og Naturstyrelsen, Haraldsgade 53,2100 København ø
Det centrale Fredningsregister, Haraldsgade 53, 2100 København ø
Danmarks Naturfredningsforening, Masnedøgade 20, 2100 København 0
Danmarks Naturfredningsforenings lokalkomite v/Olaf J. Møl1er, Engvej 9, 8680 Ry
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, Frede Johannesen, Emborgvej 45,8660
Skanderborg

•
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Kontortid: 09-15, fred. 08-14
Tlf. 86 43 70 00
Fax 86 43 67 77

Dir: 8642 7688/ 250

Rettens nr. 9112000

Vedr. ansøgning om svinehold på friland på matr.nr. 5 a 26. november 2001
Tulstrup by, Tulstrup, beliggende Tulstrupvej 58,8680 Ry

I juli 2000 søgte De om tilladelse til svinehold på friland på ejendommen.

Ejendommen er omfattet af Overfredningsnævnets kendelse af 30. december
1980 om fredning af arealer nord for Knudsø.

Fredningsnævnet foretog besigtigelse af arealerne den 15. november 2000,
hvor De redegjorde for Deres ansøgning og oplyste, at der er tale om svine-
hold med 25 - 30 svin. Det er ikke hensigten, at der skal opstilles hytter,
men derimod at svinene skal gå hjem til gården og blive fodret der. Det er
hensigten at svinene på skift afgræsser diverse områder - såvel områder, der
er i omdrift, som andre områder. Endelig henviste De til, at der fra Barrits-
kov gods er kørt forsøg med produktudvikling af økologisk svinehold i
skov, og at der er udarbejdet en rapport herom.

Såvel Danmarks Naturfredningsforenings lokalkomite som Århus Amt, Na-
tur og Miljø, udtrykte betænkelighed ved anvendelse af skråningsområdet
med løvskov og anbefalede, at dette vurderes af en forstkyndig.

På mødet blev sagen udsat med henblik på forelæggelse for forstkyndige.

Fredningsnævnet anmodede herefter Skov- og Naturstyrelsen, Silkeborg
Statsskovdistrikt, om en forstmæssig vurdering af ansøgningen om etable-
ring af svinehold på friland, særligt i relation til skræntskovarealeme.

Statsskovdistriktet afgav den 19. februar 200 l en udtalelse, hvor det bl.a.
hedder:

"Skræntskovene med gammel bøg og eg i den vestlige del af ejendommen:
Formålet medfrilandssvin i skræntskoven er ikke atfremme en naturligfor-
yngelse, men opdrættet af dyr. Det er ikke distriktets vurdering, at grisene
vil foretrække at opholde sig på de stejle skrænter, men specielt i efterårspe-



rioden med olmfald, kan der forventes en vis aktivitet her. Det kan ikke ude-
lukkes, at frilandssvin i dette område kan give anledning til erosion iforbin-
delse med kraftigt regnvejr. Distriktet vil på den baggrund være betænkelig
med at give tilladelse til svinehold i dette område. e·
Cirka 50-årig nåleskov på skrænt i den vestlige del af ejendommen:
Der er ikke knyttet særlige skovdyrkningsmæssige natur- eller kulturhisto-
riske værdier til dette skovareal. Arealet er sårbart for erosion på grund af
træernes skygge virkning for bundvegetationen. Det kunne være ønskeligt, at
arealet blev konverteret til løvskov. Dette kunne f eks. ske ved tynding af nå-
leskoven, så der kommer lys til bunden, kombineret med et styret svinehold
med henblik på naturlig foryngelse.

Distriktet er ikke betænkelig vedfrilandssvin i de øvrige "skovområder" på
ejendommen".

Danmarks Naturfredningsforenings lokalkomite har i skrivelse af28. marts
2001 anført, at der ikke bør meddeles dispensation til svinehold på skrænt-
skovarealeme og i nåleskoven, som gerne ses konverteret til løvskov.

Århus Amt har efter udtalelsen fra Statsskovdistriktet i skrivelse af 24. juli
200 l vurderet, at det kan anbefales, at der gives dispensation fra fredningen
til svinehold på de arealer, der på vedhæftede kort er omkranset med rødt,
Derimod har Amtet ikke kunnet anbefale svinehold på den øvrige del af det
ansøgte areal, der er vist med blå skravering på kortet.

Fredningsnævnet har på et møde i efteråret foretaget votering i sagen
og har truffet følgende afgørelse:

Det er Fredningsnævnets vurdering, at svinehold på friland ikke kan betrag-
tes som almindelig landbrugsdrift inden for Knudsø- fredningen, og at det
ansøgte således kræver en dispensation fra naturbeskyttelseslovens § 50,
stk. 1.

Fredningsnævnet finder ikke, at der vil være landskabsmæssige problemer
med svinehold på de arealer, der på vedhæftede kort er vist med rødt. I
medfør af naturbeskyttelseslovens § 50, stk. 1, meddeles tilladelse til det
ansøgte på disse arealer.

Derimod finder Fredningsnævnet, særlig i lyset af vurderingen fra Silkeborg
Statsskovdistrikt, at der er en risiko for erosion af stejle, skovbeklædte
skrænter ved svinehold på den øvrige del af det ansøgte areal, der er vist
med blåt på kortet.

Fredningsnævnet finder ikke grundlag for at meddele dispensation til svine-
hold på disse arealer.

Klagevejledning:

Der kan inden 4 uger fra den dag, afgørelsen er meddelt, klages til Naturkla-
genævnet over afgørelsen.



· .

Klageberettigede er:

Ansøgeren, Kommunalbestyrelsen, Århus Amt, Skov- og Naturstyrelsen,
Danmarks Naturfredningsforening samt lokale foreninger og lignende, der
har en væsentlig interesse i afgørelsen.

En eventuel klage skal indgives skriftligt til Fredningsnævnet, som derpå vil
sørge for sagens videresendeise til Naturklagenævnet.

Tilladelsen må ikke udnyttes, før klage fristen er udløbet. Rettidig klage har
opsættende virkning for den påklagede afgørelse, med mindre klagemyndig-
heden bestemmer andet.

Tilladelsen bortfalder, hvis den ikke er udnyttet inden 3 år fra i dag, jf. na-
turbeskyttelseslovens § 66, stk. 2.

Med venlig hilsen

Kopi er sendt til:

Århus Amt, Natur og Miljø, Lyseng Alle 1,8270 Højbjerg G.nr. 8-70-51-8-
701-14-01)
Skov~ ~gNaturstyrelsen, Haraldsgade 53, 2100 København ø
Det Centrale Fredningsregister, Haraldsgade 53, 1200 København ø
Danmarks Naturfredningsforening, Masnedøgade 20,2100 København ø
Danmarks Naturfredningsforenings lokalkomite v/Olaf J. Møller, Engvej 9,
8680 Ry
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 afnævnet, Frede Johannesen, Emborgvej 45,
8680 Ry
Ry Kommune, Knudsvej 34, 8680 Ry
Silkeborg Statsskovdistrikt, Vejlbo, Vejlsøvej 12,8600 Silkeborg
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13/12-01

Foldagers Tegnestue ApS
Ny Kirkevej 10
8680 Ry

Vedr. j.nr. 98/2001 - ansøgning om tilladelse til ombygning af stuehus m.v. på
matr.nr. 4 a Tørring by, Tulstrup, beliggende Skovsrodvej 22, 8680 Ry.

Den 26. oktober 2001 har Århus Amt, Natur og Miljø, fremsendt en fra Tegnestuen
modtaget ansøgning om tilladelse til ombygning af stuehus m. v. på ovennævnte ejen-
dom tilhørende Kent K. Sørensen.

Ejendommen er omfattet af Overfredningsnævnets kendelse af 30. december 1980 om
fredning af arealer nord for Knudsø.

Den pågældende ejendom er en nedlagt landbrugsejendom. Stuehuset og 2 landbrugs-
bygningers grå eternittage ønskes udskiftet med rødt tegl. Tagets hældning på stuehuset
ønskes samtidig hævet fra 40° til 45°, ligesom der ønskes etableret to mindre kviste og
"en stor kvist" (en frontispice- en kvistagtig forhøjelse af ydermuren).

Århus Amt, Natur og Miljø, har ved sagens fremsendelse anbefalet, at der meddeles
dispensation til det ansøgte.

Fredningsnævnets bemærkninger og afgørelse:

• Den ansøgte ombygning findes at være i harmoni med den eksisterende bebyggelse på
stedet, og vil dermed ikke skæmme i landskabsmæssig henseende. Da det ansøgte såle-
des 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 fore 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.

e
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:

Kent K. Sørensen, Bakkelyparken 31, 8680 Ry
Århus Amt, Natur & Miljø, Lyseng Alle 1, 8270 Højbjerg G.nr. 8-70-51-8-737-16-01)
Skov- og Naturstyrelsen, Haraldsgade 53, 2100 København ø el
Det centrale Fredningsregister, Haraldsgade 53, 2100 København ø
Danmarks Naturfredningsforening, Masnedøgade 20,2100 København ø
Danmarks Naturfredningsforenings lokalkomite v/Olaf J. Møller, Engvej 9, 8680 Ry
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, Frede Johannesen, Emborgvej 45, 8680 Ry
Ry Kommune, Knudsvej 34, 8680 Ry
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Retten i Randers, Sandgade 12
8900 Randers - tlf. 8643 7000

19/12-01

M&BA/S
Bomholtvej 10
8680 Ry

Vedr. j.nr. 106/2001 - opstilling af 3 containere på virksomheden Bomholtgård,
matr.nr. 1 a Bomholt Gdr., Alling.

Den 9. november 2001 fremsendte Århus Amt en fra selskabet modtaget ansøgning
om tilladelse til opstilling af 3 containere på ovennævnte ejendom.

Ejendommen er omfattet af Overfredningsnævnets kendelse af 30. december 1980 om
fredning af arealer nord for Knudsø

På ejendommen, der er en tidligere landbrugsejendom, findes ca. 3.200 m2 erhverv til
produktion af laboratoriedyr . Der ønskes tilladelse til opstilling af 3 containere på ialt
ca. 90 m2 til opstaldning af såvel genetisk modificerede som ikke genetisk modificerede
mus og rotter. Århus Amt anførte, at man ikke kunne anbefale, at der meddeles dispen-
sation.

Selskabet har derefter i skrivelse af 16. november 2001 til Århus Amt anført, at "den
faglige udvikling på det biomedicinske forskningsområde for tiden går så stærkt, at det
er vanskeligt at planlægge "permanente" løsninger". Selskabet vil derfor være tilfreds
med en tidsbegrænset tilladelse til de 3 containere på 2 - 3 år. Selskabet oplyser i
øvrigt, at containerne vil blive placeret således, at de ikke kan ses udefra på grund af
afskærmende beplantning .

På denne baggrund har Århus Amt anbefalet, at der meddeles en midlertidig dispensati-
on for en periode af 2 år med tilkendegivelse af, at der ikke kan forventes en forlæn-
gelse af denne tilladelse.

Fredningsnævnets bemærkninger og afgørelse:

Efter det af selskabet anførte og når hense s til, at containerne placeres på en sådan
måde, at de ikke vil virke skæmmende på det omgivende landskab, meddeler Fred-
ningsnævnet i medfør af naturbeskyttelseslovens § 50, stk. 1, tilladelse til opstilling af
de 3 containere for en periode af 2 år på vilkår, at de placeres som vist på den frem-
sendte beliggenhedsplan. Containerne skal således være fjernet senest den 1. januar
2004.



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. 8-70-51-8-737-17-01)
Skov- og Naturstyrelsen, Haraldsgade 53, 2100 København ø
Det centrale Fredningsregister, Haraldsgade 53, 2100 København ø
DanmarkSNaturfredningsforenmg, Masnedøgade 20, 2100 KØbenhavn ø
Danmarks Naturfredningsforenings lokalkomite v/Olaf J. Møller, Engvej 9, 8680 Ry
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, Frede Johannesen, Emborgvej 45, 8680 Ry
Ry Kommune, Knudsvej 34, 8680 Ry

•
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TIL ORIENTERING
FREDNINGSNÆVNET FOR ÅRHUS AMT
Retten i Randers, Sand gade 12
8900 Randers - tlf. 8643 7000

11/02-02

Foldagers Tegnestue ApS
Ny Kirkevej 10
8680 Ry

Modtaget i
Skov- (l' , .•-,.,tvrelsen

Vedr. j.nr. 7/2002 - ansøgning om tilladelse til ombygning af tagetagen på ejen-
dommen matr.nr. 8 a Tørring by, Tulstrup, beliggende Oksevejen 4, Tulstrup,
8680 Ry .

• Den 21. januar 2002 har Århus Amt, Natur og Miljø, fremsendt en fra Dem modtaget
ansøgning, hvor De for Lotte og Niels Sørensen søger om tilladelse til at indrette eksi-
sterende tagetage til beboelse samt til at opføre kvist og altan på ovennævnte ejendom.

Ejendommen er omfattet af Overfredningsnævnets kendelse af 30. december 1980 om
fredning af arealer nord for Knudsø.

Det eksisterende stuehus blev opført i 1992. Huset blev opført med høj tagrejsning med
henblik på senere udnyttelse af tagetagen til beboelse. I forbindelse med ombygningen
ønskes der opført kvist og altan.

Amtet har ved sagens fremsendelse anbefalet, at Fredningsnævnet meddeler dispensati-
on til den ønskede ombygning.

Da den ansøgte ombygning ud fra en arkitektonisk bedømmelse vil være en forbedring,
der medfører at bygningen som helhed vil fremstå mere harmonisk, meddeler Fred-
ningsnævnets formand i medfør af naturbeskyttelseslovens § 50, stk. l, tilladelse til det
ansøgte.

Klagevejledning

Der kan inden 4 uger fra den dag, afgørelsen er meddelt, klages til Naturklagenævnet
over afgørelsen.

Klageberettigede er:
Ansøgeren, Kommunalbestyrelsen, Århus Amt, Skov- og Naturstyrelsen, Danmarks
Naturfredningsforening samt lokale foreninger og lignende, der har en væsentlig inter-
esse i afgørelsen.

• En eventuel klage skal indgives skriftligt til Fredningsnævnet, som derpå vil sørge for
sagens videresende Ise til Naturklagenævnet.

Sko~urstY.reIsen
J.nr.SN 2001 - ~~\l T \ ~ -o o~ '1
Akt. nr. Bil.

<o



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:

Lotte og Niels Sørensen, Oksevejen 4, Tulstrup, 8680 Ry
Århus Amt, Natur & Miljø, Lyseng Alle 1, 8270 Højbjerg (j.nr. 8-70-51-8-737-20-01)
Skov- og Naturstyrelsen, Haraldsgade 53, 2100 København ø
Det centrale Fredningsregister, Haraldsgade 53, 2100 København ø
Danmarks Naturfredmngsforemng, Masnedøgade 20, 2100 KØbenhavn ø
Danmarks Naturfredningsforenings lokalkomite v/Olaf J. Møller, Engvej 9, 8680 Ry
Dansk Ornitologisk Forening i Århus Amt, Sølyst, Gjellerupvej 11, 8220 Brabrand
Ry Kommune, Knudsvej 34, 8680 Ry

•

•



TIL ORIENTERING

FREDNINGSNÆVNET FOR ÅRHUS AMT
Retten i Randers, Sandgade 12
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05/03-02

Ry Kommune
Knudsvej 34
8680 Ry

Vedr. j.nr. 17/2002 - ansøgning omjordkælder på matr.nr. 7 a Tulstrup by, Tul-
strup, beliggende Randersvej 111, 8680 Ry.

Den 15. februar 2002 fremsendte Århus Amt, Natur og Miljø, en fra kommunen mod-
taget sag, hvor Harry Andersen søger om tilladelse til at etablere en jordkælder på ca.
8 m2 til opbevaring af frugt og grøntsager.

Ejendommen er omfattet af Overfredningsnævnets kendelse af 30. december 1980 om
fredning af arealer nord for Knudsø i Ry Kommune.

Kælderen etableres i eksisterende skrænt og tildækkes med jord på alle sider, hvorefter
skrænten vil blive beplantet med buske. Alene døren til kælderen vil blive synlig.

Amtet har ved sagens fremsendelse anbefalet, at Fredningsnævnet, såfremt det ansøgte
kræver nævnets tilladelse, meddeler dispensation.

Da jordkælderen etableres i en eksisterende skrænt og efter etablering stort set ikke vil
blive synlig, meddeler Fredningsnævnets formand 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- e,
telseslovens § 66, stk. 2.

Med venlig hilsen

Kopi er sendt til:

Harry Andersen, Randersvej 111, 8680 Ry
Århus Amt, Natur & Miljø, Lyseng Alle 1, 8270 Højbjerg (j.nr. 8-70-51-8-737-24-01)
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/Olaf J. Møller, Engvej 9, 8680 Ry
Dansk Ornitologisk Forening i Århus Amt, Sølyst, Gjellerupvej 11, 8220 Brabrand

•
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FREDNINGSNÆVNET FOR ÅRHUs AMT
Retten i Randers, Sandgade 12
8900 Randers - tlf. 86437000

08/07-02

Niels Jørgen Dideriksen
Birkhede Camping
Lyngvej 14
8680 Ry

Vedr. j.nr. 69/2002 - ansøgning om ændring af byggefelt på matr.nr. 18 a m.fl.
Alling by, Alling, beliggende Lyngvej 14, 8680 Ry (Birkhede Camping).

Den 13. juni 2002 fremsendte Århus Amt, Natur og Miljø, en fra Dem modtaget an-
søgning om ændring af byggefeltet på ovennævnte ejendom.

Ejendommen er omfattet af Overfredningsnævnets kendelse af 30. december 1980 om
fredning af arealer nord for Knudsø i Ry Kommune.

Af lokalplan nr. 65 fra 1994, som er gældende for området, fremgår det, at der på
ejendommen er udlagt et byggefelt øst for eksisterende bebyggelse i lokalplanens områ-
de II B. Dette byggefelt ønskes nu ændret, således at der kan etableres en tilbygning til
den eksisterende bebyggelse samt etableres bebyggelse mellem to bebyggelser i stedet
for. Bebyggelserne skal fortsat ligge inden for lokalplanens område II B.

De har fremsendt bygningstegninger over de bygninger de ønsker etableret. Til den ek-
sisterende garage- og redskabsbygning ønsker De etableret en tilbygning på 42 m2• Den
nye bygning på ialt 130 m2 ønsker De at benytte til familierum, køkkenfaciliteter , ba-
derum m.v. De har oplyst, at tilbygningen kommer til at fremstå i gule mursten og med
næsten fladt mørkt tag i lighed med den eksisterende bebyggelse på stedet og i overens-
stemmelse med lokalplanen.

Endvidere ønsker de etableret en garage på ca. 60 m2 mellem den ovennævnte bygning
og en eksisterende bebyggelse. Garagen vil blive udført i træ og med et tag i lighed
med den eksisterende bebyggelse.

Både Ry Kommune og Århus Amt, Natur og Miljø, har anbefalet, at det ansøgte imø-
dekommes.

Da det ansøgte ikke findes at stride mod fredningens formål meddeler formanden for
fredningsnævnet i medfør af naturbeskyttelseslovens § 50, stk. 1, tilladelse til det ansøg-
te på følgende vilkår:

at byggeriet udføres i overensstemmelse med de fremsendte tegninger og de i øvrigt
meddelte oplysninger og



at garagen kan etableres i træ under forudsætning af, at garagen fremstår i
naturmaterialer eller i en afdæmpet mat farve.

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. 8-70-51-8-737-6-02)
Skov- og Naturstyrelsen, Haraldsgade 53, 2100 København ø
Det centrale Fredningsregister, Haraldsgade 53. 2100 København øc
Danmarks Naturfredningsforening, Masnedøgade 20, 2100 København ø
Danmarks Naturfredningsforenings lokalkomite v/Olaf J. Møller, Engvej 9, 8680 Ry
Dansk Ornitologisk Forening i Århus Amt, Sølyst, Gjellerupvej 11, 8220 Brabrand
Det amtsrådsvalgte medlem af Nævnet, Børge Sundahl, Vinkelvej 5, 8870 Langå
Suppleanten for det kommunevalgte medlem af Nævnet, Thomas Meyer Balle,
Tulstrupvej 62, 8680 Ry
Ry Kommune, Knudsvej 34, 8680 Ry
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19/09-02

Klaus Egelund Pedersen
Tulstrupvej 8
Alling
8680 Ry

J.nr. 82/2002 - etablering af vandhul på matr.nr. 6 a Alling by, Alling, beliggende
Tulstrupvej 8, Alling, 8680 Ry.

Den 9. august 2002 har Århus Amt, Natur og Miljø, fremsendt en fra Dem modtaget
ansøgning om tilladelse til etablering af et vandhul på ovennævnte ejendom.

Ejendommen er omfattet af Overfredningsnævnets kendelse af 30. december 1980 om
fredning af arealer nord for Knudsø i Ry Kommune.

Der ønskes anlagt et vandhul på ca. 300 m2 i en naturlig lavning på en eng. Det er op-
lyst, at der tidligere har været et vandhul på stedet.

Århus Amt har ved sagens fremsendelse anbefalet, at der meddeles dispensation til det
ansøgte.

Fredningsnævnets bemærkninger og afgørelse:

• Da det ansøgte vandhul anlægges naturligt i terrænet og indpasses godt i landskabet,
findes det ansøgte ikke at stride mod fredningens formål, hvorfor Fredningsnævnet i
medfør af naturbeskyttelseslovens § 50, stk. 1, meddeler tilladelse til det ansøgte på
vilkår, at vandhullet placeres som vist på det fremsendte oversigtskort.

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
N aturfredningsforening 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 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. 2.

Med venlig hilsen

Kopi er sendt til:

Århus Amt, Natur & Miljø, Lyseng Alle 1, 8270 Højbjerg (j.nr. 8-70-51-8-737-15-02)
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/Olaf J. Møller, Engvej 9, 8680 Ry
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, Niels Jørgem Dideriksen, Lyngvej 14, 8680
Ry
Ry Kommune, Knudsvej 34,8680 Ry

•



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

26/11-02

M&B A/S
Bomholtvej 10
8680 Ry

Vedr. j.nr. 112/2002 - opstilling af 3 containere på virksomheden Bomholtgård-
matr.nr. 1a Bomholt Gdr., Alling.

Den 19. december 2001 meddelte Fredningsnævnet i medfør af naturbeskyttelseslovens
§ 50, stk. 1, en tidsbegrænset tilladelse til opstilling af 3 containere på vilkår, at contai-
nerne blev placeret som vist på en fremsendt beliggenhedsplan. Containerne skulle
være fjernet senest 1. januar 2004.

Ejendommen er omfattet af Overfredningsnævnets kendelse af 30. december 1980 om
fredning af arealer nord for Knudsø.

Den 5. november 2002 har Århus Amt, Natur og Miljø, fremsendt en fra Dem modta-
get ansøgning om forlængelse af fjernelsesfristen.

Virksomheden har oplyst, at klargøring af de 3 containere har taget ca. et halvt år,
hvorfor der søges om en tilsvarende forlængelse af fjernelsesfristen.

Containerne anvendes til opstaldning af laboratoriedyr .

Århus Amt har ved sagens fremsendelse anbefalet, at fjernelsesfristen forlænges med et
halvt år til den 1. juli 2004. Amtet har samtidig anført, at virksomheden ikke kan for-
vente en yderligere forlængelse af fjernelsesfristen.

Da klargøring af de 3 containere har taget ca. et halvt år, meddeler fredningsnævnets
formand i medfør af naturbeskyttelseslovens § 50, stk. 1, tilladelse til en forlængelse af
fjernelsesfristen, således at de 3 containere skal være fjernet senest den 1. juli 2004.

KIagevejledning

Der kan inden 4 uger fra den dag, afgørelsen er meddelt, klages til Naturklagenævnet
over afgørelsen.

Klageberettigede er:
Ansøgeren, Kommunalbestyrelsen, Århus Amt, Skov- og Naturstyrelsen, Danmarks
Naturfredningsforening samt lokale foreninger og lignende, der har en væsentlig inter-
esse i afgørelsen.
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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. 8-70-51-8-737-17-01)
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/Olaf J. Møller, Engvej 9, 8680 Ry
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, Niels Jørgen Dideriksen, Lyngvej 14, 8680
Ry
Ry Kommune, Knudsvej 34, 8680 Ry
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FREDNINGSNÆVNET FOR ÅRHUS AMT
Retten i Randers, Sandgade 12
8900 Randers - tlf. 86437000

13/02-03

Ry Kommune
Knudsvej 34
8680 Ry Sk Modtaget f

ovwIjg NaturstYTelsen

1 l! FER ?OD:~

Vedr. j.nr. 108/02 - ansøgning om tilladelse til opførelse af hestestald på matr.nr.
13 a Tørring by, Tulstrup, beliggende Oksevejen 16, 8680 Ry .

• Den 29. oktober 2002 fremsendte Ry Kommune en fra Tyt og Jens Kirkeby modtaget
ansøgning om tilladelse til opførelse af hestestald på 36 m2 på ovennævnte ejendom.

Ejendommen er omfattet af Overfredningsnævnets kendelse af 30. december 1980 om
fredning af arealer nord for Knudsø.

Der søges om tilladelse til at opføre en hestestald til 3 - 4 islandske heste. Ejerne
ønsker at give hestene bedre forhold og efterleve de lovmæssige krav til hestehold.
Stalden ønskes opført i forlængelse af den eksisterende carport ved ejendommens bebo-
else. Staldens udformning er tilpasset den eksisterende bebyggelse med facader i
svenskrødt træ og tag i bølgeplader.

Sagen har været fremsendt til Århus Amt, Natur og Miljø, der i skrivelse af 12. de-
cember 2002 har anbefalet, at der meddeles dispensation til det ansøgte.

Fredningsnævnets bemærkninger og afgørelse:

Den ansøgte hestestald ønskes opført i tilknytning til eksisterende bygninger og med en
udformning, der er tilpasset den eksisterende bebyggelse. Det ansøgte findes ikke at
stride mod fredningens formål. Fredningsnævnet meddeler herefter i medfør af natur-
beskyttelseslovens § 50, stk. 1, tilladelse til det ansøgte på vilkår, at stalden udføres i
overensstemmelse med den fremsendte tegning med beliggenhedsplan.

Klagevejledning

Der kan inden 4 uger fra den dag, afgørelsen er meddelt, klages til Naturklagenævnet
over afgørelsen.

Klageberettigede er:
Ansøgeren, Kommunalbestyrelsen, Århus Amt, Skov- og Naturstyrelsen, Danmarks
Naturfredningsforening samt lokale foreninger og lignende, der har en væsentlig inter-
esse i afgørelsen.



En eventuel klage skal indgives skriftligt til Fredningsnævnet, som derpå vil sørge for
sag~ns 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: •Ty t og Jens Kirkeby, Oksevejen 16, Tørring Mark, 8680 Ry
Århus Amt, Natur & Miljø, Lyseng Alle 1, 8270 Højbjerg U.nr. 8-70-51-8-737-18-02)
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/Olaf J. Møller, Engvej 9, 8680 Ry
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, Niels Jørgen Dideriksen, Lyngvej 14, 8680
Ry

•



• FREDNINGSNÆVNET FOR ÅRHUS AMT
Retten i Randers, Sandgade 12
8900 Randers - tlf. 86437000

21/08-03

Ry Kommune
Knudsvej 34
8680 Ry

Vedr. j.nr. 32/03 - ansøgning om tilladelse til opførelse af læskur på matr.nr. 4 d
Alling by, Alling, beliggende Silkeborgvej 55.

• Den 16. april 2003 har kommunen for Ole Skov Bertelsen ansøgt om tilladelse til opfø-
relse af et læskur på ca. 9m2 på ovennævnte ejendom.

Ejendommen er omfattet af Overfredningsnævnets kendelse af 30. december 1980 om
fredning af arealer nord for Knudsø.

Det fremgår af sagen, at der er tale om en selvstændig ubebygget ejendom på ca. 4 ha.
uden landbrugspligt. Der er blevet indhegnet ca. 2 ha. jord, og der er indgået græs-
ningsaftale med Amtet. Der skal gå ca. 8 - 10 får på arealet. Skuret opføres af 8 stol-
per, der beklædes med træ på tre sider og males grønt.

Amtet har ved sagens fremsendelse anbefalet, at der meddeles tilladelse tillæskuret,
idet der er tale om en mindre bygning, der i placering og udformning er tilpasset land-
skabet, og som er nødvendig for fårene, der græsser arealet som led i plejen.

• Læskuret er allerede opført og er placeret med ryggen mod skovbrynet.

Fredningsnævnets bemærkninger og afgørelse:

Da der er tale om et nødvendigt læskur i forbindelse med afgræsning af det pågældende
areal, findes det ansøgte ikke at stride mod fredningens formål, hvorfor nævnet i med-
før af naturbeskyttelseslovens § 50, stk. l, meddeler tilladelse til det allerede opførte
skur på vilkår, at skuret skal fjernes, når der ikke længere går får på arealet.

Klageveiledning

Der kan inden 4 uger fra den dag, afgørelsen er meddelt, klages til Naturklagenævnet
over afgørelsen.

Klageberettigede er:
Ansøgeren, Kommunalbestyrelsen, Århus Amt, Skov- og Naturstyrelsen, Danmarks
Naturfredningsforening samt lokale foreninger og lignende, der har en væsentlig inter-



esse i afgørelsen. •
El) eventuel klage skal indgives skriftligt til Fredningsnævnet, som derpå vil sørge for
sagens videresende Ise til Naturklagenævnet.

Med venlig hilsen

~

Kopi er sendt til:

Ole Skov Bertelsen, Birkhedevej 4, 8680 Ry
Århus Amt, Natur & Miljø, Lyseng Alle 1, 8270 Højbjerg G.nr. 8-70-51-8-737-5-03)
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/Olaf J. Møller, Engvej 9, 8680 Ry
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, Niels Jørgen Dideriksen, Lyngvej 14, 8680
Ry

•

•
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• FREDNINGSNÆVNET FOR ÅRHUS AMT
Retten i Randers, Sandgade 12
8900 Randers - tlf. 8643 7000 21/08-03

Jan og Ann-Mari Bjerregaard
Tulstrupvej 10
8680 Ry

Vedr. j.nr. 50/03 - ansøgning om tilladelse til til-log ombygning af ejendommen
matr.nr. 16 a Alling by, Alling, beliggende Tulstrupvej 10, 8680 Ry.

De har via Ry Kommune den 11. juni 2003 søgt om Fredningsnævnets tilladelse til ud-
videlse af beboelsen på ovennævnte ejendom. Ansøgningen er blevet behandlet af
Århus Amt, Natur og Miljø, som den 23. juli 2003 fremkom med deres indstilling i sa-
gen. På baggrund heraf fremsendte De et revideret projekt, som er modtaget den 29.
juli 2003.

Ejendommen er omfattet af Overfredningsnævnets kendelse af 30. december 1980 om
fredning af arealer nord for Knudsø i Ry Kommune.

Fredningsnævnet foretog besigtigelse den 13. august 2003.

Det er oplyst, at der er landbrugspligt på ejendommen, der har et grundareal på 9,9 ha.
Boligen har et bebygget areal på 170 m2, etageareal 233 m2, heraf 60 m2 anneks.

•
Under besigtigelsen oplyste De, at De søger tilladelse til projektet som fremsendt ved
brev af 29. juli 2003. De ansøger om tilladelse til at bygge en vinkel på 45 m2 til stue-
huset i den nordøstlige ende. Vinklen skal indrettes med kontor og stue. Endvidere
ønsker De monteret en kvist i tagfladen mod øst og tre kviste i tagfladen mod vest ind
mod gårdspladsen. Isætningen af kviste forbedrer lysindfaldet på 1ste-salen samt giver
bedre mulighed for indretning og nødåbninger. Træværket i gavlen mod syd fjernes og
erstattes med murværk og taget udskiftes med nye røde teglsten. Mod nord ønskes
etableret en altan i forbindelse med sammenføjningen af længehuset og etableringen af
vinklen mod øst. Kvistene i taget etableres således, at der minimum er to rækker
tagsten op til tagrygningen, ligesom der vil være 3 - 4 rækker tagsten under kvistene.

Vedrørende vinduerne i kvistene mod vest erklærede De Dem indforstået med at isætte
4-fags vinduer i stedet for de på tegningerne skitserede 3-fags vinduer med henblik på
at opnå bedre harmoni i ejendommens udformning. Midtersprosserne i kvistvinduerne
skal således flugte med midtersprosserne på de underliggende vinduer i stueplan.

Endvidere erklærede De under besigtigelsen, at der var mulighed for at lave en ændret
løsning for ejendommens nordgavl, således at den projekterede altan udgår og erstattes
af en forlængelse af tagfladerne, der føres op og sammen.

Med den nye bebyggelse kommer beboelsesarealet op på 278 m2, heri indregnet annek-
set, hvortil kommer et disponibelt rum på 1ste sal. De har oplyst, at årsagen til areal-
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forøgelsen skyldes, at De er en familie bestående af 7 personer. Endvidere har De op-
lyst, at til- og ombygningen er erhvervsmæssig nødvendig for landbrugsdriften på ejen-
dommen, idet denne bl.a. drives med hestestutteri og bondegårdsferie.

Århus Amt, Natur og Miljø, har meddelt, at Amtet ikke kan anbefale, at der gives tilla-
delse til det ansøgte, reviderede projekt. Amtet har særlig anført, at tagfladen mod vest
ved påsætning af 3 kviste bliver ændret væsentlig i uheldig retning, idet kvistene virker
for voldsomme på bygningen. Endvidere har Amtet anført, at de mange døre/glasfaca-
der på ejendommen giver ejendommen et uroligt udtryk, hvilket er uhensigtsmæssigt.
Amtet har meddelt, at den ønskede vinkel kan accepteres. Vedrørende etablering af al-
tan i nordgavlen kan denne ikke accepteres. Det kan accepteres, såfremt der findes en
løsning, hvorefter tagfladerne for henholdsvis vinklen og længehuset føres sammen
uden etablering af en altan.

Danmarks Naturfredningsforenings lokalkomite har meddelt, at det anbefales, at der
gives tilladelse til etablering af de ansøgte kviste på ejendommen. Lokalkomiteen finder
ikke, at der bør gives tilladelse til etablering af en vinkel på ejendommen. Ejendommen
bør i stedet forlænges.

Ry Kommune har anbefalet, at der gives tilladelse til den ansøgte vinkel på ejendom-
men samt de ansøgte kviste, såfremt disse ikke går helt op til tagrygningen. Vedrøren-
de den ansøgte løsning for nordgavlen finder kommunen, at der alene bør gives tilla-
delse til en løsning, hvorefter der ikke etableres en altan.

Ved brev af 18. august 2003 har De fremsendt reviderede tegninger, der svarer til
Fredningsnævnets tilkendegivelse under besigtigelsen.

Fredningsnævnets bemærkninger og afgørelse:

Under hensyn til at helhedsindtrykket for ejendommen ikke vil blive ændret i væsentlig
grad og i uheldig retning, finder Fredningsnævnet, at der i medfør af naturbeskyttelses-
lovens § 50, stk. 1, kan meddeles dispensation til det ansøgte projekt som det fremtræ-
der ved de fremsendte tegninger af 18. august 2003. Dette betyder følgende: •1. i tagfladen mod vest isættes tre kviste med 4-fags vinduer, hvor midtersprossen

flugter med midtersprossen i det underliggende vindue i stueplan,

2. i tagfladen mod øst isættes en kvist med 3-fags vindue.

3. kvistene i tagfladerne både mod øst og vest placeres minimum to rækker tagsten
nede fra tagrygningen

4. Tagfladerne mod nord fra vinklen og længehuset føres sammen og op, således at
der ikke etableres en altan.

Klagevejledning

Der kan inden 4 uger fra den dag, afgørelsen er meddelt, klages til Naturklagenævnet



over afgørelsen.

K~ageberettigede 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. 8-70-51-8-737-7-03)
Skov- og Naturstyrelsen, Haraldsgade 53, 2100 København ø
Det centrale Fredp.ingsregister, Haraldsgade 53, 2100 København ø
Danmarks Naturfredningsforening, Masnedøgade 20, 2100 København ø
Danmarks Naturfredningsforenings lokalkomite v/Olaf J. Møller, Engvej 9, 8680 Ry
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, Niels Jørgen Dideriksen, Lyngvej 14, 8680
Ry
Ry Kommune, att. Knud Martin Kjeldsen, Knudsvej 34, 8680 Ry



Fredningsnævnet for Århus Amt

SCANl~Erl~
Steen og Flemming Rasmussen
Tulstrupvej 25
8680 Ry

Vedrørende journal nr. 72/03 - ansøgning om tilladelse til opførelse af
gyllebeholder samt ungkreaturstald på matr. nr. 3 k m.fl. Tørring By,
Tulstrup, beliggende Skovsrodvej 20,8680 Ry.

Fredningsnævnet har modtaget jeres ansøgning om tilladelse til opførelse af
henholdsvis en gyllebeholder og en ungkreaturstald på ovennævnte ejen-
dom.

Oprindelig omfattede ansøgningen alene tilladelse til opførelse af en gylle-
beholder på 5048 m2 . Gyllebeholderen skulle placeres ca. 230 meter nord-
vest for ejendommens bygninger, d.v.s. frit i det åbne land.

Århus Amt, Natur & Miljø, vurderede ansøgningen og afgav ved brev af 19.
september 2003 en udtalelse til Fredningsnævnet vedrørende gyllebeholde-
ren. På denne baggrund anmodede Fredningsnævnet jer ved brev af29. sep-
tember 2003 om nærmere at begrunde ønsket om gyllebeholderens place-
nng.

Dansk landbrugsbyggeri A/S v/Johan Dalsgaard svarede på jeres vegne ved
brev af 20. oktober 2003. Han oplyste, at en placering af gyllebeholderen
ved produktionsanlægget på Tulstrupvej 35 inde i Tørring By ikke er hen-
sigtsmæssig på grund af flue- og lugtplage. Endvidere er den ønskede place-
ring mere central i forhold til ejendommens marker, ligesom der er en langs-
igtet planlægning i gang med hensyn til udflytning af samtlige produktions-
bygninger til marken, hvor gylletanken ønskes placeret.

Ved brev af 1. december 2003 fra Johan Dalsgaard udvidede I jeres ansøg-
ning til Fredningsnævnet til tillige at omfatte opførelse af en ungkreaturstald
på ca. 2.000 m2 til 306 ungkreaturer.

Ejendommen, hvor henholdsvis gyllebeholderen og ungkreaturstalden ønsk-
es opført, er omfattet af Overfredningsnævnets kendelse af 30. december
1980 om fredning af arealer nord for Knudsø.
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Fredningsnævnet har foretaget besigtigelse i sagen henholdsvis den 8. januar
2004 og den 23. februar 2004.

I forbindelse med besigtigelsen den 8. januar 2004 redegjorde I nærmere for
det ansøgte og oplyste bl.a., at I er ejere af2 ejendomme, beliggende hen-
holdsvis Skovsrodvej 20 og Tulstrupvej 25. Den førstnævnte ejendom ligger
uden for Tørring by og huser ungdyr, mens den anden ejendom ligger inden
for Tørring by og huser køer. Planen er at føre den animalske produktion ud
afTørring by og samle den nord for byen ved ejendommen Skovsrodvej 20.

Under mødet fremlagde I situationsplan dateret 5. januar 2004. Planen viser,
hvorledes ungkreaturstalden og gyllebeholderen ønskes placeret henholdsvis
vest og nordvest for ejendommen på Skovsrodvej 20. Som begrundelse for
at placere bygningerne som ansøgt har I anført, at det er for at have plads
nok til det fremtidige produktionsanlæg, der ønskes opført, ligesom udsigten
fra Riis Bakke mod Tørring by generes mindst muligt. Gyllebeholderen pla-
ceres i første omgang forholdsvis langt væk fra ejendommen på Skovsrod-
vej, da udvidelsen skal ske i området mellem gyllebeholderen og ungkrea-
turstalden.

De tilstedeværende repræsentanter fra Ry Kommune, Danmarks Naturfreds-
ningsforenings lokalkomite og Århus Amt, Natur & Miljø, udtrykte betæn-
kelighed ved det ansøgte, da det er et stort stykke åbent land som formentlig
på længere sigt ønskes bebygget med produktionsanlæg. På mødet drøftedes
derfor muligheden for at lægge nye bygninger i tilknytning til de eksisteren-
de bygninger på Skovsrodvej 20. Sagen blev herefter udsat på jeres overve-
jelser vedrørende de fremtidige planer for udflytningen af produktionen
samt på Århus Amts vurdering af ansøgningen om opførelse af ungkrea-
turstalden.

Ved brev af 13. januar 2004 fremkom Århus Amt med sin indstilling i sagen
vedrørende ungkreaturstalden, hvorefter der blev afholdt fornyet møde på
ejendommen den 23. februar 2004. På mødet fremlagde l to forskellige situ-
ationsplaner vedrørende udflytning af den samlede produktion; begge date-
ret den 18. februar 2004. Den ene plan viser opførelse af produktions-anlæg-
get vest og nordvest for den eksisterende bebyggelse på Skovsrodvej 20,
mens den anden plan viser opførelse af produktionsanlægget nord og øst for
den eksisterende bebyggelse.

I oplyste på mødet, at der principalt søges tilladelse til placeringen vest og
nordvest for den eksisterende bebyggelse. Endvidere oplyste l, at ungkrea-
turstalden - ved udflytning mod vest - vil blive placeret ca. 25 meter fra vej-
kanten. Der er herved afsat 10 meter til eventuel opførelse af et serviceområ-
de, såfremt der i fremtiden skal indføres robotmalkning i produktionen. I så
fald vil ungkreaturstalden incl. serviceområdet ligge 15 meter fra vejkanten.

På mødet meddelte Århus Amt, Natur & Miljø, at Amtet fastholdt sin ind-
stilling i brev af 13. januar 2004, hvorefter udflytning af produktionsanlæg-
get mod vest og nordvest ikke kan anbefales. Amtet var derimod positivt
indstillet over for den alternative plan om udflytning af produktionsanlægget
nord og øst for den eksisterende bebyggelse.

Danmarks Naturfredningsforenings lokalkomite henviste til, at nybyggeri på



ejendommen bør ske på samme side af vejen som den eksisterende bebyg-
gelse er beliggende. Lokalkomiteen kunne derfor ikke anbefale, at nævnet
giver tilladelse til en udflytning af produktionsanlægget mod vest og nord.
Endvidere anførte lokalkomiteen, at der i forbindelse med nybyggeri på
ejendommen bør kunne fjernes nogle af de eksisterende bygninger.

Ry Kommune oplyste, at byggeriet bør ligge så lavt som muligt i terrænet,
hvilket kommunen fandt bedst kunne ske ved en placering af produktionsan-
lægget mod øst.

I forlængelse af det sidste møde på ejendommen foretog Fredningsnævnet
en besigtigelse af udsigten over landskabet fra Riis Bakke for derved at kun-
ne vurdere, hvilken betydning opførelsen af produktionsanlægget vil få for
landskabet.

Fredningsnævnets bemærkninger og afgørelse:

Under hensyn til afstanden fra henholdsvis den ansøgte placering for ung-
kreaturstalden og gyllebeholderen til den eksisterende bebyggelse, herunder
også Skovsrodvejs naturlige adskillelse af områderne, finder Fredningsnæv-
net, at projektet med udflytning af produktionsanlægget vest og nordvest for
den eksisterende bebyggelse på ejendommen ikke kan anses for at være i u-
middelbar tilknytning til disse bygninger. Byggeriet kræver derfor tilladelse
fra Fredningsnævnet.

Da ungkreaturstalden og gyllebeholderen ved den valgte placering i det åbne
landskab virker forstyrrende i landskabet, herunder specielt for udsigten
over området bl.a. fra Riis Bakke, finder Fredningsnævnet, at helhedsind-
trykket af området vil blive ændret i væsentlig grad og i uheldig retning ved
gennemførelse af det ansøgte projekt med bygninger vest og nordvest for de
eksisterende bygninger. Samtidig har ansøgerne mulighed for at placere
bygningerne andetsteds. På denne baggrund meddeler Fredningsnævnet af-
slag på det ansøgte projekt om opførelse afungkreaturstald og gyllebeholder
m.v. henholdsvis vest og nordvest for den eksisterende bebyggelse på ejen-
dommen, beliggende Skovsrodvej 20, jf. Naturbeskyttelseslovens § 50, stk.
l.

Vedrørende ansøgernes alternative ønske om opførelse af en ungkreaturstald
finder Fredningsnævnet, at en placering 20 - 25 meter øst og/eller nord for
den eksisterende bebyggelse på ejendommen Skovsrodvej 20 vil være i u-
middelbar tilknytning til disse bygninger. Forudsat, at de øvrige betingelser i
Fredningskendelsen er opfyldt, er der herefter ikke krav om Fredningsnæv-
nets godkendelse af byggeriet.

Vedrørende ansøgernes alternative ønske om opførelse af en gyllebeholder
nordøst for den eksisterende bebyggelse og frit i det åbne land finder Fred-
ningsnævnet, at denne ikke opføres i umiddelbar tilknytning til den eksiste-
rende bebyggelse. Fredningsnævnet skal herefter give tilladelse til byggeri-
et.
Under hensyn til ansøgerne s fremtidige planer for udflytning af produktions-
anlægget, som skitseret ved situationsplan af 18. februar 2004, herunder un-
der hensyn til, at placeringen af produktionsanlægget nord og øst for den



eksisterende bebyggelse findes at være mindst forstyrrende i området, med-
deler Fredningsnævnet tilladelse til opførelse af gyllebeholderen som ansøgt
nordøst for den eksisterende bebyggelse, jf. Naturbeskyttelseslovens § 50,
stk. 1.

Klagevejledning:

Der kan inden 4 uger fra den dag, afgørelsen er meddelt, klages til Naturkla-
genævnet over afgørelsen.
En eventuel klage skal indgives skriftligt til Fredningsnævnet, som derefter
vil fremsende sagen til Naturklagenævnet.
For behandling af klager, der indbringes for Naturklagenævnet, betales et
gebyr på 500 kr.
Gebyret skal indbetales til Naturklagenævnet, Frederiksborggade 15, 1360
København K.
Såfremt Naturklagenævnet ikke ved modtagelsen af en klage har modtaget
gebyret, fastsætter Naturklagenævnet en frist for indbetalingen af beløbet.
Indbetales gebyret herefter ikke inden udløbet af fristen, afvises klagen.

Klageberettigede er:
Ansøgeren, Kommunalbestyrelsen, Århus Amt, Skov- og Naturstyrelsen,
Danmarks Naturfredningsforening samt lokale foreninger og lignende, der
har en væsentlig interesse i afgørelsen.

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. na-
turbeskyttelseslovens § 66, stk. 2.

Med venlig hilsen

Per Holkmann Olsen

Kopi er sendt til:
Århus Amt, Natur & Miljø, Lyseng Alle 1,8270 Højbjerg G.nr. 8-70-51-8-
737-2-03)
Skov- og Naturstyrelsen, Haraldsgade 53, 2100 København ø
Det Centrale Fredningsregister, Haraldsgade 53, 2100 København ø
Danmarks Naturfredningsforening, Masnedøgade 20, 2100 København ø
Danmarks Naturfredningsforenings lokalkomite v/Olaf J. Møller, Engvej 9,
8680 Ry,
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, Niels Jørgen Dideriksen, Lyngvej
14,8680 Ry
Johan Dalsgaard, Dansk Landbrugsbyggeri NS, Bødskovgårdsvej 4, 8600
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SCANNET

Den 14. juni 2004

Vedrørende journal nr. 37/04 - ansøgning om tilladelse til ombygning af hovedbygning samt
påsætning af skorsten på toiletbygning på Birkhede Camping, matr. nr. 18 a m.fl. Alling By,
Alling, beliggende Lyngvej 14,8680 Ry.

Fredningsnævnet har modtaget Deres ansøgning af 22. marts 2004 om tilladelse til ombygning af
hovedbygningen samt opsætning af skorsten på toiletbygningen på Birkhede Camping.
Ansøgningen har været forelagt Århus Amt, Natur & Miljø, som er fremkommet med indstilling i
sagen ved brev af 6. maj 2004.

Ejendommen er omfattet af Overfredningsnævnets kendelse om fredning af arealer nord for
Knudsø.

Fredningsnævnet foretog besigtigelse den 18. maj 2004.

Vedrørende ombygningen afhovedbygningen er det oplyst, at den nuværende bygningsmasse ikke
er tidssvarende, idet kravene til information/kontor er blevet større. Endvidere kræver
campingpladsens butik mere plads. Det nuværende personalerum og en del af et lagerrum ønskes
derfor inddraget til disse formål, hvilket nødvendiggør en udvidelse af hovedbygningen.

Vedrørende skorstenen er det oplyst, at denne skal anvendes i forbindelse med træfyr og rar en
højde over tagryggen på ca.3m.

Under besigtigelsen oplyste De, at De har privat beboelse i den eksisterende overbygning på
hovedbygningen. Beboelsen blev etableret i 1987/88. Udvidelsen er udelukkende til
erhvervsmæssigt brug, og byggeriet vil blive udført i overensstemmelse med den stil, som det
eksisterende hus har, herunder med en kvist på sydsiden. Beplantningen syd for hovedbygningen vil
blive bevark

Vedrørende skorstenen erklærede De under besigtigelsen, at De var indforstået med at opstille en
sort skorsten.

Århus Amt, Natur & Miljø, gar anbefalet, at der gives tilladelse til det ansøgte. Amtet har særligt
anført, at ombygningen af h'Ovedbygningen i udformning og materialer er tilpasset den eksisterende
bebyggelse.

Skov- og NaturstY.I"elsen
J.nr. SN 2001- I~I 'LI'? - ~Lj
Akt. nr. \ 1 Bil.
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Danmarks Naturfredningsforenings lokalkomite og Ry Kommune har ligeledes anbefalet, at der
gives tilladelse til det ansøgte. Det er afgørende for lokalforeningen, at stilen i huset, herunder
materialerne, er i overensstemmelse med det eksisterende, og at udvidelsen alene er til
erhvervsmæssigt brug. Kommunen har særlig anført, at ombygningen af hovedbygningen vil give et
mere harmonisk helhedsindtryk. Begge finder, at skorstenen, der ønskes opført, bør være sort.

Fredningsnævnets bemærkninger og afgørelse:

Fredningsnævnet finder, at ombygningen af hovedbygningen i udformning og materialer er tilpasset
den eksisterende bebyggelse, og at helhedsindtrykket i området bliver mere harmonisk.
Endvidere finder nævnet, at opsætning af skorsten på toiletbygningen, under forudsætning af, at
skorstenen er sort, ikke kan anses for at stride med fredningens formål. Nævnet meddeler derfor
tilladelse til det ansøgte på vilkår, at byggerierne udføres i overensstemmelse med de fremsendte
tegninger og det i øvrigt oplyste.

Klagevejledning

Der kan inden 4 uger fra den dag, afgørelsen er meddelt, klages til Naturklagenævnet over
afgørelsen.
En eventuel klage skal indgives skriftligt til Fredningsnævnet, som derefter vil fremsende sagen til
Naturklagenævnet.
For behandling af klager, der indbringes for Naturklagenævnet, betales et gebyr på 500 kr.
Gebyret skal indbetales til Naturklagenævnet, Frederiksborggade 15, 1360 København K.
Såfremt Naturklagenævnet ikke ved modtagelsen af en klage har modtaget gebyret, fastsætter
Naturklagenævnet en frist for indbetalingen af beløbet. Indbetales gebyret herefter ikke inden
udløbet af fristen, afvises klagen.

Klageberettigede er:
Ansøgeren, Kommunalbestyrelsen, Århus Amt, Skov- og Naturstyrelsen, Danmarks
Naturfredningsforening samt lokale foreninger og lignende, der har en væsentlig interesse i
afgørelsen.

Tilladelsen må ikke udnyttes, før klagefristen er udløbet.
Rettidig klage har opsættende virkning for den påklagede afgørelse, medmindre klagemyndigheden

• bestemmer andet.

Tilladelsen bortfalder, hvis den ikke er udnyttet inden tre år fra i dag, jf. naturbeskyttelseslovens §
66, stk. 2.

Med venlig hilsen

Per Holkmann Olsen
i

Kopi er tilsendt:

Århus Amt, Natur & Miljø, Lyseng Alle 1, 8270 Højbjerg Gournalnr. 8-70-51-8-737-7-04)
Danmarks Naturfredningsf~ning, 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
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4. juli 2004

Vedr. j. nr. 20/2004 Ansøgning om tilladelse til opførelse aftag på garage samt udskift-
ning aftagmateriale på ejendommen matr. nr. 6

r
a Alling By, Alling, beliggende Tuls-

trupvej 8, 8680 Ry.

I brev af 4. februar 2004 har De forespurgt, om De skulle ansøge Ry Kommune eller andre om
tilladelse til udskiftning af tagmateriale fra eternit til glaserede sorte tagsten. De har anført, at
der er tale om dels et vinkelhus, dels en garage på ca. 40 m2, der er bygget sammen med hu-
set. Garagen har i dag fladt tag, men ønskes forsynet med tag, der har en taghældning svaren-
de til husets. Husets taghældning ændres ikke.

Det er oplyst, at ejendommen i dag er beklædt med B6 tagplader og at det overdækkede areal
på i alt 230 m2 ikke ændres.
Der er landbrugspligt på ejendommen, der har et jordtiIliggende på ca. 7,4 ha.
De har endvidere oplyst, at huset ligger ca 200 m fra nærmeste nabo, og at der er træer imel-
lem Deres ejendom og naboens, ligesom huset ligger ca 80 m fra Tulstrupvej, hvorfor glasere-
de tegl ikke skulle give gener for nabo eller forbipasserende.

Ejendommen er omfattet afOverfredningsnævnets kendelse af30. december 1980 om fred-
ning af arealer nord for Knudsø.

Frednin&ens formål er at bevare området i dets nuværende tilstand.

Ifølge fredningsbestemmelsernes § 5 pkt. a. må der ikke opføres ny bebyggelse, og der må
heller ikke foret~ges ombygning af eksisterende bygninger, hvis der derved sker ændring af
bygningens ydre fremtræden.

Ifølge fredningsbestemmeisemes § 5 pkt. b. er fredningen dog, uanset bestemmelsen i § 5 pkt.
a., ikke til hinder for, at der på en landbrugsejendom opføres ny bebyggelse, herunder ved til-
bygning, eller foretages ombygning af eksisterende bebyggelse, når følgende 3 betingelser alle
er opfyldt:

1) at bebyggelsen er erhvervsmæssig nødvendig for den pågældende ejendoms drift som land-
brugsej endom,
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2) at bebyggelsen opføres i umiddelbar tilknytning til de eksisterende bygninger på ejendom-
men eller er et læskur for kreaturer, og

3) at bygningshøjden ikke overstiger (nærmere angivne højder).

Hvis disse betingelser for bebyggelse på en landbrugsejendom ikke er opfyldt, må byggeriet
kun udføres efter tilladelse fra Fredningsnævnet, men tilladelsen kan kun nægtes,

1) hvis helhedsindtrykket vil blive ændret i væsentlig grad og i uheldig retning, og der samti-
dig kan påpeges en anden mulighed for placering og/eller ydre udformning, der funktionelt og
uden væsentlig merornkostning kan modsvare det af ejeren ønskede, eller

2) hvis det ønskede ikke tjener rimelige landbrugsøkonomiske formål, eller

3) hvis bygningshøjden overstiger de (nærmere angivne højder).

Århus Amt, Natur & Miljø, har i brev af 11. juni 2004 afgivet udtalelse i sagen.
Det er amtets opfattelse, at de førstnævnte betingelser 1 - 3 alle er opfyldt, og at det ansøgte
derfor kan udføres uden tilladelse fra Fredningsnæynet.
Amtet har endvidere anført, at såfremt Fredningsnævnet vurderer, at det ansøgte kræver tilla-
delse, kan amtet anbefale en tilladelse, på vilkår om at taget udføres af ikke-reflekterende ma-
terialer.

Fredningsnævnets bemærkninger og afgørelse:
Afgørelsen er truffet af formanden på baggrund af det foreliggende skriftlige materiale, herun-
der fotos afhuset.
Ændring aftagbeklædning fra eternittag til vingeteglsten samt ændring af garagetag fra fladt
tag til tag med samme taghældning som hovedhuset findes ikke at kunne betragtes som en
ombygning, der er erhvervsmæssig nødvendig for ejendommens drift som landbrugsejendom.
Det ansøgte findes derfor at kræve en tilladelse fra Fredningsnævnet.

På baggrund af, at garagens forsyning med tag svarende til hovedhusets findes at kunne give
bebyggelsen et mere hannonisk udseende, og på baggrund af, at der er tale om et et-plans hus
med ringe kiphøjde, findes hverken den ønskede ombygning af garagen eller ejendommens
forsyning med tagsten at ændre helhedsindtrykket i væsentlig grad og i uheldig retning.
Fredningsnævnet finder derfor ikke grundlag for at nægte tilladelse af ombygningen.
Derimod må glaserede teglsten frygtes at medføre en refleksvirkning, der vil ændre helheds-
indtrykket i væsentlig grad og i uheldig retning, hvorfor Fredningsnævnet ikke finder at kunne
meddele tilladelse til anvendelse af glaserede teglsten.
Fredningsnævnet meddeler derfor i medfør afnaturbeskyttelseslovens § 50, stk. 1, tilladelse
til det ansøgte, men på vilkår at taget beklædes med uglaserede teglsten .

..
Klagevejledning

Der kan inden 4 uger fra den dag, afgørelsen er meddelt, klages til Naturklagenævnet over af-
gørelsen.
En eventuel klage skal indgives skriftligt til Fredningsnævnet, som derefter vil fremsende sa-
gen til Naturklagenævnet.
For behandling af klager, der indbringes for Naturklagenævnet, betales et gebyr på 500 kr.
Gebyret skal indbetales til Naturklagenævnet, Frederiksborggade 15, 1360 København K.



Såfremt Naturklagenævnet ikke ved modtagelsen af en klage har modtaget gebyret, fastsætter
Naturklagenævnet en frist for indbetalingen afbeløbet. Indbetales gebyret herefter ikke inden
udløbet af fristen, afvises klagen.

Klageberettigede er:
Ansøgeren, Kommunalbestyrelsen, Århus Amt, Skov- og Naturstyrelsen, Danmarks Natur-
fredningsforening samt lokale foreninger og lignende, der har en væsentlig interesse i afgørel-
sen.

Tilladelsen må ikke udnyttes, før klage fristen er udløbet.
Rettidig klage har opsættende virkning for den påklagede afgørelse, medmindre klagemyndig-
heden bestemmer andet.

Tilladelsen bortfalder, hvis den ikke er udnyttet inden tre år fra i dag, jf. naturbeskyttelseslo-
vens § 66, stk. 2.

Med venlig hilsen

p e
Per Holkmann Olsen

).

Kopi er sendt til:

Århus Amt, Natur & Miljø, Lyseng Alle 1,8270 Højbjerg (j.nr.8-70-5l-8-737-4-04)
Skov- og Naturstyrelsen, Haraldsgade 53, 2100 København ø
Det centrale Fredningsregister, Haraldsgade 53, 2100 København ø
Danmarks Naturfredningsforening, Masnedøgade 20, 2100 København ø
Danmarks Naturfredningsforenings lokalkomite vi Olaf J.Møller, Engvej 9, 8680 Ry
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, Niels Jørgen Dideriksen,Lyngvej 14,8680 Ry
Ry Kommune, Knudsvej 34, 8680 Ry
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3. august 2004

Vedr. j. nr. 52/2004 - ansøgning om forlængelse Jlf dispensation til opstilling af contai-
nere på ejendommen matr. nr. 1 a Bomholt Gdr., Alling, beliggende Bomholtvej 10,
8680 Ry.

Den 19. december 2001 meddelte Fredningsnævnet i medfør afnaturbeskyttelseslovens § 50,
stk. 1, en tidsbegrænset tilladelse til opstilling af 3 containere på nærmere betingelser om
placering.
I afgørelsen fastsattes frist til den 1. januar 2004 for fjernelse af containerne.

Den 26. november 2002 forlængede Fredningsnævnet fristen for fjernelse af containerne til
1. juli 2004 på baggrund af oplysning om, at det havde taget Yz år at klargøre containerne,
hvorfor der søgtes tilsvarende forlængelse af fristen.
Århus Amt anbefalede ved den lejlighed fristforlængelsen, men anførte samtidig, at De ikke
kunne forvente yderligere fristforlængelse.

Århus Amt, Natur & Miljø, har ved brev af 11. juni 2004 fremsendt Deres ansøgning om at
fristen forlænges med yderligere 10 år.

I forbindelse med den oprindelige ansøgning oplystes, at der på ejendommen, der er en tidli-
gere lanpbrugsejendom, findes ca. 3.200 m2 erhverv til produktion aflaboratoriedyr, og at
containerne med at areal på i alt ca. 90 m2 skulle anvendes til opstaldning af mus og rotter.

Ejendommen et omfattet afOverfredningsnævnets kendelse af30. december 1980 om fred-
ning af arealer nord for Knudsø.

Fredningens formål er at"l,evare området i den tilstand, det havde ved fredningen.

Ifølge fredningskendelsens bestemmelser om bebyggelse gælder, at der ikke må opføres ny
bebyggelse (herunder skure, boder og andre lignende indretninger), samt tilbygninger til ek-
sisterende bygninger, hvis der derved sker ændring af bygningens ydre fremtræden

Fredningen er dog ikke til hinder for, at der på en landbrugsejendom opføres ny bebyggelse,
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herunder ved tilbygning, eller foretages ombygning af eksisterende bebyggelse, når følgende
3 betingelser alle er opfyldt:
l. at bebyggelsen er erhvervsmæssigt nødvendig for den pågældende ejendoms drift som
landbrugsejendom,
2. at bebyggelsen opføres i umiddelbar tilknytning til de eksisterende bygninger på ejendom~
men, og
3. at bygningshøjden ikke overstiger (nærmere angivne højder)

Hvis betingelserne 1-3 ikke er opfyldt, må byggeriet kun udføres efter tilladelse fra Fred-
ningsnævnet, men tilladelsen kan kun nægtes,

-hvis helhedsindtrykket vil blive ændret i væsentlig grad og i uheldig retning, og der samti-
dig kan påpeges anden mulighed for placering og leller ydre udformning, der funktionelt og
uden væsentlig merbekostning kan modsvare det af ejeren ansøgte,

- hvis det ønskede ikke tjener rimelige landbrugsøkonomiske formål, eller

- hvis bygningshøjden overstiger de (nærmere anførte mål).

Århus Amt, Natur & Miljø, har i brev af 11. juni 2004 til Fredningsnævnet anført, at amtet
vurderer, at betingelserne 1 og 2 ikke er opfyldt, og at det ansøgte derfor kræver Frednings-
nævnets godkendelse.
Det er videre anført, at den midlertidige tilladelse til opstilling af containerne blev meddelt
på baggrund af Deres oplysning om, at "den faglige udvikling på det biomedicinske område
for tiden går så stærkt, at det er vanskeligt at planlægge "permanente" løsninger". Amtet an-
befalede på den baggrund en midlertidig tilladelse for en periode på 2 år, med tilkendegivel-
se af, at der ikke kunne forventes en forlængelse af fristen.
Det var amtets holdning, at udvidelse af virksomheden burde ske ved en decideret tilbyg-
ning, såfremt der efter de 2 år fortsat var behov for den udvidelse, der var sket ved opstilling
af containerne.
En forlængelse af den midlertidige tilladelse med yderligere 1Oår er efter amtets opfattelse at
sidestille med en permanent tilladelse. Det er amtets holdning, at permanent opstilling af
containere er i strid med fredningens formål samt fredningens bestemmelser om bebyggelse.
Endvidere kan det ansøgte ikke siges at tjene rimelige landbrugsøkonomiske formål.
Amtet kan på den baggrund ikke anbefale forlængelse af tilladelsen til opstilling af contai-
nerne.
Da virksomheden har vist sig at have et længerevarende behov for yderligere plads, bør udvi-
delse efter amtets opfattelse ske ved opførelse aftilbygning, der i udformning og materiale-
valg er tilpasset ejendommens eksisterende bebyggelse.

Fredningsnævnets bemærkninger og afgørelse:

"Fredningsnævnet har behandlet sagen på skriftligt grundlag.
Fredningsnævnet finder som Århus Amt, Natur & Miljø, at en forlængelse af tilladelsen til
opstilling af containerne 1yderligere 10 år må sidestilles med tilladelse til en permanent løs-
ning. Fredningsnævnet finder, at dette vil være i strid med fredningsbestemmelserne, og af-
slår derfor at meddele tilladelse til yderligere forlængelse af fristen med 10 år.
Containerne skal være fjernet senest 1. december 2004.

Med venlig hilsen
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~ <6' ...
Per Holkmann Olsen

KIagevejledning, 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 afk1agen, at klageren indbetaler et
gebyr på 500,- kr. til Naturk1agenævnet.
Naturk1agenævnet vil sende klageren en opkrævning på gebyret, når nævnet har modtaget sa-
gen fra Fredningsnævnet.
Naturklagenævnet vil ikke påbegynde behandlingen af klagen, før gebyret er modtaget.

• K.1ageberettigede 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.

Kopi er sendt til:

Århus Amt, Natur & Miljø, Lyseng Alle 1,8270 Højbjerg (j.nr.8-70-51-8-737-17-01)
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 vi Olaf J. Møller, Engvej 9, 8680 Ry
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, Niels Jørgen Dideriksen, Lyngvej 14, 8680 Ry
Ry Kommune, Knudsvej 34, 8680 Ry

..
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11. ~ ,Fredningsnævnet for Århus Amt
Tinghuset. Vester Alle 10
8000 Århus C

Finn Møller Nielsen
Oksevejen 8
8680 Ry

Modtaget i
Skov- og Naturstyrefsen
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Tlf. 86 122077
Fax 861971 91
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Direkte: 86125911 - 4000
CVR-nr. 11 986293

SCANN'ET
3. august 2004

• Vedr. j. nr. 83/2003 - ansøgning om efterfølgende tilladelse til etablering af brændeskur og
overdækket terrasse på ejendommen matr. nr. 3 f, Tørring By, Tulstrup, beliggende Oksevejen
8,8680 Ry.

Århus Amt, Natur & Miljø, har i brev af 15. juni 2004 afgivet udtalelse i anledning af Deres ansøg--
nign om tilladelse til opførelse af et mindre brændeskjul samt overdækning af eksisterende terrasse
på ovennnævnte ejendom.
Overdækningen til brænde er 8 m2 stor, mens den overdækkede terrasse er 35 m2 stor.

Ejendommen er omfattet afOverferdningsnævnets kendelse af30. december 1980 om fredning af
arealer nord for Knudsø.

Fredningens formål er at bevare det fredede område i dets nuværende tilstand.
Ifølge fredningskendelsen må der ikke opføres ny bebyggelse, herunder ombygning af eksisterende
bygninger, hvis der derved sker ændring af bygningens ydre fremtræden.

Århus Amt har besigtiget forholdene og har i indstillingen til Fredningsnævnet anført, at brændeskju-
let og den overdækkede terrasse, som er etableret, stort set ikke er synlig andre steder fra end fra
selve ejendommen.
Amtet har derfor vurderet, at det ansøgte ikke har nogen betydning for fredningens formål og har på
denne baggrund anbefalet, at Fredningsnævnet lovliggør såvel brændeskj~l som overdækket terrasse.

Fredningsnævnets bemærkninger og afgørelse:
Fredninfsnævnet afgør sagen på det foreliggende skriftlige grundlag.
På baggrund af de foreliggende fotos og amtets angivelse af, at brændeskjul og terrasse stort set ikke
er synlige udenfor ejendommen, finder Fredningsnævnet at.trunne tiltræde amtets vurdering, hvoref-
ter det udførte ikke strider mod fredningens formål. .
I medfør af nanirbeskyttelseslovens § 50, stk. l, meddeler Fredningsnævnet derfor herved godken-
delse af det udførte.

"
Med venlig hilsen

-t7
~ Holkmann Olsen

Skov- og Naturstyrelsen
J.nr. SN 2001 • 12/1(/ 2.
Akt. nr. IS .........Bi&. -.::>::>::>'1
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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 sa-
gen fra Fredningsnævnet.
Naturklagenævnet vil ikke påbegynde behandlingen af klagen, før gebyret er modtaget.

K1ageberettigede er:
Adressaten for afgørelsen,
ejeren af den ejendom, som afgørelsen vedrører,
offentlige myndigheder,
lokale foreninger og organisationer, som har en væsentlig interesse i afgørelsen,e 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.

Kopi af denne afgørelse er sendt til:

Århus Amt, Natur & Miljø, Lyseng Alle 1,8270 Højbjerg (j.nr.8-70-5l-8-
737-10-03)
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 vI Olaf 1. Møller, Engvej 9,
GI. Rye, 8680 Ry
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, Niels Jørgen Dideriksen; Lyngvej
14,8580 Ry
Ry KOJpmune, Knudsvej 34, 8680 Ry

/



Karsten og Gunhild Sørensen
Oksevejen 7
8680 Ry

• Vedrørende journal nr. 34/04 - ansøgning om etablering af mindre
frugtplantage på ejendommen matr. nr. 1 b m.fl. Tørring By, Tulstrup,
med adressen Oksevejen 7, 8680 Ry.

Fredningsnævnet har den 14. juni 2004 fra Århus Amt modtaget Deres
ansøgning om tilladelse til etablering af en mindre frugtplantage på
ovennævnte ejendom.

Ejendommen er omfattet af Overfredningsnævnets kendelse af 30.
december 1980 om fredning af arealer nord for Knudsø.

Fredningsnævnet foretog besigtigelse den 29. juli 2004.

•
Ifølge den oprindelige ansøgning ville frugtplantagen i alt dække et areal på
2,5 ha, hvoraf 1 ha ønskedes tilplantet i foråret 2005 og 1~ ha i år 2006.
Under besigtigelsen ændrede De Deres ansøgning således, at der alene
ønskes frugtplantage på ca. halvdelen af det ansøgte areal, beliggende vest
for beboelsen på ejendommen. Arealet er i dag dyrket (korn og grøntsager) .
De har oplyst, at der på ejendommen sker intensiv produktion afkål, og at
dette giver problemer med sygdom i kålen. Med frugtplantagen forventes en
bedre harmoni imellem afgrøderne samt en større variation i salget fra
ejendommen.

Under besigtigelsen anførte De endvidere til støtte for Deres ansøgning, at
frugttræerne ikke vil blive så høje, maksimalt 2-2Y2 meter. På tidspunktet for
fredningens gennemførelse var frugttræer væsentligt højere. Etablering af en
frugtplantage virker derfor i dag ikke så forstyrrende i landskabet som
tidligere.

•
Arhus Amt, Natur & Miljø, har meddelt, at det ikke kan anbefales, at der
gives tilladelse til det ansøgte. Amtet har særlig henvist til
fredningskendelsens bestemmelse, hvorefter nyanlæg af frugtplantager ikke
er tilladt. Endvidere har amtet anført, at tilplantning af arealet kan hindre det
frie udsyn af arealerne nord for Knudsø, hvilket er i strid med fredningens
formål.

Danmarks Naturfredningsforenings lokalkomite har tilsluttet sig amtets
Skov..og Naturstyrelsen
J.nr. SN 2001 "l2..\ l / 12.· ooe:> ~
hI_' ~. (III Ri!
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Retten iArhus
Tinghuset, Vester Alle 10
8000 Arhus C
Tlf. 86 122077
Fax 861971 91
E-mail:
post@aarhus.byret.dk
Direkte: 86125911 - 4000
CVR-nr.21-65-95-09

13. august 2004
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indstilling i sagen og særlig anført, at etablering af en frugtplantage vil
medføre en væsentlig ændring af landskabets udtryk, uanset frugttræerne
har en maksimal højde på 2Y2meter.

Ry Kommune har meddelt, at der ikke er bemærkninger til det ansøgte.

Fredningsnævnets bemærkninger og afgørelse:

Ifølge fredningskendelsens bestemmelser om arealernes drift og pleje er
nyanlæg af frugtplantager, beplantning eller såning ikke tilladt.

Herefter, og da Fredningsnævnet finder, at en beplantning på arealerne vil
'ændre landskabets udtryk væsentligt, ligesom udsigten fra Riis Bakke vil
forringes, meddeler nævnet afsl~g på 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 af klagen, at
klageren indbetaler et gebyr på 500,- kr. til Naturklagenævnet.
Naturklagenævnet vil sende klageren en opkrævning på gebyret, når nævnet
har modtaget sagen fra Fredningsnævnet.
Naturklagenævnet vil ikke påbegynde behandlingen af klagen, før gebyret
er modtaget.

Klageberettigede er:

Adressaten for afgørelsen,
ejeren af den ejendom, som afgørelsen vedrører,
offentlige myndigheder,
lokale foreninger og organisationer, som har en væsentlig interesse i
afgørelsen,
landsdækkende foreninger og organisationer, hvis hovedformål er
beskyttelse af natur og miljø, og
landsdækkende foreninger og organisationer, som efter deres formål
varetager væsentlige rekreative interesser, når afgørelsen berører sådanne
interesser.

Rettidig klage har opsættende virkning for den påklagede afgørelse, med
mindre klagemyndigheden bestemmer andet.

Med venlig hilsen

~ e~
Per Holkmann Olsen• Kopi er tilsendt:

Arhus Amt, Natur & Miljø, Lyseng Alle 1,8270 Højbjerg Gournalnr. 8-70-
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•
51-8-737-6-04)
Danmarks Naturfredningsforening, Masnedøgade 20, 2100 København ø
Skov- og Naturstyrelsen samt Det centrale Fredningsregister, Haraldsgade
53, 2100 København ø
Dansk Ornitologisk Forening i Århus Amt, Louisevej 100, 8220 Brabrand
Danmarks Naturfredningsforenings lokalkomite v/Olaf J. Møller, Engvej 9,
GI. Rye, 8680 Ry
Det amtsrådsvalgte medlem af nævnet, Børge Sundahl, Vinkelvej 5, 8870
Langå
Det kommunevalgte medlem af nævnet, Niels Jørgen Dideriksen, Lyngvej
14,8680 Ry
Ry Kommune, Knudsvej 34, 8680 Ry
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Fredningsnævnet for Århus Amt

Thomas Meyer Balle
Tulstrupvej 62
8680 Ry
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Retten i Århus
Tinghuset, Vester Alle 10
8000 Århus C

Tlf. 86 12 20 77
Fax 86 1971 91
E-mai!:
post@aarhus.byret.dk
Direkte: 86125911 - 4001
CVR 11 98 62 93
Den 12. oktober 2004

Vedrørende journal nr. 130/04 - ansøgning om tilladelse til udskiftning af tag på ejendommen
matr.nr. 4 a m.fl. Tulstrup By, Tulstrup, beliggende Tulstrupvej 62, 8680 Ry.

Århus Amt har den 2. september 2004 modtaget en ansøgning fra Dem om tilladelse til at udskifte
taget på ejendommen matr.nr. 4 a m.fl. Tulstrup By, Tulstrup, med adressen Tulstrupvej 62.

Det nuværende tag består af 100 år gamle cementtagsten, der oprindeligt var sorte. Dette ønskes
udskiftet med glaseret rødt vingetegl. Hvis glaserede tegl ikke kan godkendes, ønskes taget udført af
engoberet mat rød/rødbrun tegl.

Fredningen
Ejendommen ligger inden for fredningen af arealer nord for Knudsø, Overfredningsnævnets
kendelse af30. december 1980.

Fredningens formål er at bevare det fredede område i dets nuværende tilstand.

Ifølge fredningskendelsens bestemmelser om bebyggelse gælder, at der inden for det fredede
område ikke må opføres ny bebyggelse, samt at der heller ikke må foretages ombygning af
eksisterende bygninger, hvis der derved sker ændring af bygningens ydre fremtræden.

Fredningen er dog ikke til hinder for, at der på en landbrugsejendom opføres ny bebyggelse,
herunder ved tilbygning, eller foretages ombygning af eksisterende bebyggelse, når følgende 3
betingelser er opfyldt:

1. at bebyggelsen er erhvervsmæssig nødvendig for den pågældende ejendoms drift som
landbrugsejendom,

2. at bebyggelsen opføres i umiddelbar tilknytning til de eksisterende bygninger på
ejendommen eller er et læskur for kreaturer, og

3. at bygningshøjden ikke overstiger 12,5 m for avls- og driftsbygninger, dog 15 m for visse
siloer, eller ikke overstiger 8,5 m for andre bygninger.

Sl<ov- af; ~(~:~"::~Gt~r~s:'~3;
J,,:r SN 2001 ~ l~ll/l2..:-,OOO~
AkL nl. 2.{ - I:::lJt.
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• Århus Amt, Natur & Miljø, har i brev af 16. september 2004 til Fredningsnævnet udtalt, at
udskiftning aftaget på stuehuset ikke vurderes at henhøre under pkt. 1-3, og at det ansøgte derfor
kræver tilladelse fra Fredningsnævnet.

Amtet kan anbefale en tilladelse til udførelse af taget med matte, røde/rødbrune vingetegl.
Glaserede tegl kan ikke anbefales på den aktuelle ejendom, der ligger relativt frit i landskabet, med
stuehuset i an afstand af ca. 150 m fra Knudsø. Glaserede tegl vil kunne medføre uhensigtsmæssige
refleksioner i det sønære landskab.

Amtet har i brev af27. september 2004 anført, at De efterfølgende har bemærket, at der ikke søges
om vingetegl, men blot om tegl, samt at det af en fredningskendelse fra 1976 fremgår, at fredningen
ikke skal være til hinder for, at der lægges nyt tag på stuehuset og etableres en kvist på denne. Dog
skal bygningstegninger med angivelse af materialevalg forelægges nævnet til godkendelse, inden
arbejdet påbegyndes.

• Det bemærkes, at det af Overfredningsnævnets afgørelse fremgår, at der, såfremt ovennævnte
betingelser 1-3 ikke er opfyldt, kræves tilladelse fra Fredningsnævnet, men at tilladelsen kun kan
nægtes, hvis helhedsindtrykket vil blive ændret i væsentlig grad og i uheldig retning, og der
samtidig kan påpeges anden mulighed for placering og/eller ydre udformning, der funktionelt og
uden væsentlig merbekostning kan modsvare det af ejeren ønskede.

Fredningsnævnets bemærkninger og afgørelse:

•

Fredningsnævnets formand træffer afgørelsen på det foreliggende skriftlige grundlag.
Da der er tale om ombygning, der ikke falder ind under de nævnte forudsætninger, nævnt under
punkt 1-3, kræves tilladelse fra Fredningsnævnet.
Henset til eksisterende tags alder må det antages at være nødvendigt at foretage uskiftning, hvorfor
der bør meddeles tilladelse hertil, jfr. naturbeskyttelseslovens § 50, stk. 1.
Fredningsnævnet kan tiltræde udtalelsen fra Århus Amt om at glaserede tegl på ejendommen, der
ligger relativt frit i landskabet og tæt ved Knudsø, vil kunne medføre uhensigtsmæssige refleksioner
i det sønære område og dermed vil ændre helhedsindtrykket i væsentlig grad og i uheldig retning.
Derimod findes anvendelse af matte tegl ikke at ændre bygningens ydre fremtræden i en sådan grad,
at det strider mod fredningens formål, hvorfor tilladelsen til tagudskiftningen meddeles på vilkår at
taget udføres med engoberede matte røde/rødbrune tegl.

Klagevejledning,jf. naturbeskyttelseslovens §86 og §87:

Der kan inden 4 uger fra den dag, afgørelsen er meddelt, klages til Naturklagenævnet over
afgørelsen.
En eventuel klage skal indgives skriftligt til Fredningsnævnet, som derefter vil fremsende sagen til
Naturklagenævnet.
Det er en betingelse for Naturklagenævnets behandling af klagen, at klageren indbetaler et gebyr på
500,- kr. til Naturklagenævnet.
Naturklagenævnet vil sende klageren en opkrævning på gebyret, når nævnet har modtaget sagen fra
Fredningsnævnet.
Naturklagenævnet vil ikke påbegynde behandlingen af klagen, før gebyret er modtaget.

Klageberettigede er:•



Adressaten for afgørelsen,
ejeren af den ejendom, som afgørelsen vedrører,
offentlige myndigheder,
lokale foreninger og organisationer, som har en væsentlig interesse iafgørelsen,
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, j fr. Naturbeskyttelseslovens §
66, stk. 2.

Med venlig hilsen

~-.5B
Per Holkmann Olsen

-
Kopi er tilsendt:
Århus Amt, Natur & Miljø, Lyseng Alle 1,8270 Højbjerg (joumalnr. 8-70-51-8-737-12-04)
Skov- og Naturstyrelsen, Haraldsgade 53, 2100 København 0.
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/Olaf J. Møller, Engvej 9, GI. Rye, 8680 Ry
Det amtsrådsvalgte medlem af nævnet, Børge Sundahl, Vinkelvej 5,8870 Langå
Det kommunevalgte medlem afnævnet, Niels Jørgen Dideriksen, Lyngvej 14,8680 Ry
Ry Kommune, Knudsvej 34, 8680 Ry.
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Skov~og NaturstyrelsSh

SCANNET ..
Afgørelse

i sagen om opstilling af containere i Ry Kommune

• Fredningsnævnet for Århus Amt har den 3. august 2004 efter naturbeskyt-
telseslovens § 50 truffet afgørelse om afslag på forlængelse af opstil-
ling af 3 containere på ejendommen matr.nr. la Bomholt Gdr., Alling,
Bornholtvej 10, 8680 Ry. Afgørelsen er påklaget til Naturklagenævnet af
ansøger.

Sagsfremstilling

Ejendommen, der udgør ca. 10,9 ha, er en del af en samlet landbrugs-
ejendom på ca. 14,2 ha beliggende i landzone. Ca. 1,1 ha af arealet er
noteret som fredskov.

• Arealet er ifølge Regionplan 2001 for Århus Amt udpeget til Jordbrugs-
område - Landbrug og område af særlig landskabelig og geologisk inte-
resse. Ejendommen ligger inden for skovbyggelinien for et mindre skov-
bevokset areal og kræver dispensation efter naturbeskyttelseslovens §

17.

Ejendommen er i BBR registreret med et stuehus på 230 m2, 2 avls- og
driftsbygninger på 320/461 m2 og 5 bygninger til undervisning og forsk-
ning på 744/131/158/440/466 m2. Fra ejendommen, der er en tidligere
landbrugsejendom, foretages produktion af laboratoriedyr.

Ejendommen er omfattet af Overfredningsnævnets kendelse af 30. december
1980 om fredning af arealer nord for Knudsø .

•
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Den 19. december 2001 meddelte fredningsnævnet en tidsbegrænset tilla-
delse til opstilling af 3 containere på i alt 90 m2 på nærmere betingel-
se om placering. I afgørelsen blev der fastsat en frist til den l. ja-
nuar 2004 for fjernelse af containerne.

I forbindelse med den oprindelige ansøgning blev det oplyst, at der på
ejendommen findes ca. 3.200 m2 erhverv til produktion af laboratoriedyr,
og at containerne skulle anvendes til opstalding af mus og rotter. Som
begrundelse for ansøgningen blev det anført, at valg af containere ske-
te ud fra et økonomisk synspunkt, og at virksomheden lige så godt kunne
have valgt en anden form for bygninger af samme form og udseende.

•
Den 26. november 2002 forlængede fredningsnævnet fristen for fjernelse
af containerne til den 1. juli 2004 på baggrund af oplysning om, at det
havde taget ~ år at klargøre containerne, hvorfor der ansøgtes om til-
svarende fristforlængelse. Århus Amt anbefalede fristforlængelsen, men
anførte samtidig, at der ikke kunne forventes yderligere fristforlæn-
geIse.

•

Der er ansøgt om forlængelse af fristen for opstilling af containerne
med 10 år. Ansøgningen er begrundet med, at virksomheden har en speciel
landbrugsdrift bestående i avl af mus og rotter til forskningsbrug. Der
er specielle krav til, hvilke bakterier og mikroorganismer, der er til-
ladt i det enkelte dyr afhængig af, hvilken sundhedsstatus stammen har.
I containerne er placeret specielle mus med den højeste sundheds status
i forhold til de andre dyrestalde. Det er derfor en meget stor fordel,
at containerne ligger isoleret i forhold til de andre dyrestalde, hvor-
ved smitterisiko mindskes .

Fredningens formål er at bevare området i den tilstand, det havde ved
fredningen, jf. § 1.

Det fremgår af fredningskendelsens § 5, pkt. a, at der ikke må opføres
ny bebyggelse, og der må heller ikke foretages ombygning af eksisteren-
de bygninger, hvis der derved sker ændring af bygningens ydre fremtræ-
den.

Ifølge fredningsbestemmelsernes § 5, pkt. b, er fredningen dog, uanset
bestemmelserne i § 5, pkt. a, ikke til hinder for, at der på en land-
brugsejendom opføres nye bebyggelser, herunder ved tilbygning, eller
foretages ombygning af eksisterende bebyggelse, når følgende 3 betin-

• gelser alle er opfyldt:
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• l) at bebyggelsen er erhvervsmæssig nødvendig for den pågældende ejen-
doms drift som landbrugsejendom,

2) at bebyggelsen opføres i umiddelbar tilknytning til de eksisterende
bygninger på ejendommen, og

3) at bygningshøjden ikke overstiger (nærmere angivne højder) .

•

Hvis disse betingelser for bebyggelse på en landbrugsejendom ikke er
opfyldt, må byggeriet kun udføres efter tilladelse fra fredningsnævnet,
men tilladelsen kan kun nægtes,
l) hvis helhedsindtrykket vil blive ændret i væsentlig grad og i uhel-

dig retning, og der samtidig kan påpeges en anden mulighed for pla-
cering og/eller ydre udformning, der funktionelt og uden væsentlig
meromkostning kan modsvare det af ejeren ønskede, eller

2) hvis det ønskede ikke tjener rimelige landbrugsøkonomiske formål,
eller

3) hvis bygningshøjden overstiger (nærmere angivne højder).

Amtets bemærkninger

•

Århus Amt har i brev af ll. juni 2004 anført, at amtet vurderer, at be-
tingelserne l og 2 ikke er opfyldt, og at det ansøgte derfor kræver
fredningsnævnets godkendelse. Den midlertidige tilladelse til opstil-
ling af containerne blev meddelt på baggrund af oplysningerne om, at
"den faglige udvikling på det biomedicinske område for tiden går så
stærkt, at det er vanskeligt at planlægge permanente løsninger". Amtet
anbefalede på den baggrund en midlertidig tilladelse for en periode på
2 år, men tilkendegav, at der ikke kunne forventes yderligere fristfor-
længelse, og at udvidelse af virksomheden burde ske ved en decideret
tilbygning, såfremt der efter de 2 år fortsat var behov for den udvi-
delse, der var sket ved opstilling af containerne.

En forlængelse af den midlertidige tilladelse med yderligere la år er
efter amtets opfattelse at sidestille med en permanent tilladelse. Per-
manent opstilling af containere er i strid med fredningens formål samt
fredningens bestemmelser om bebyggelse. Endvidere kan det ansøgte ikke
siges at tjene rimelige landbrugsøkonomiske formål. Amtet kan på den
baggrund ikke anbefale en fristforlængelse. Da virksomheden har vist
sig at have et længerevarende behov for yderligere plads, bør udvidelse
ske ved opførelse af tilbygning, der i udformning og materialevalg er
tilpasset ejendommens eksisterende bebyggelse.
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~ Amtet har ved en fejl ikke meddelt dispensation fra skovbyggelinien,
jf. naturbeskyttelseslovens § 17, til det ansøgte, men amtets sagsbe-
handling vil nu afvente fredningsnævnets afgørelse.

Kommunes bemærkninger

Ry Kommune har anført, at containerne, der skal anvendes til opdræt af
rotter og mus i forbindelse med forskning, ikke kan anses for nødvendi-
ge driftsbygninger i forbindelse med en landbrugsejendom. såfremt con-
tainerne fortsat ønskes benyttet til opdræt af mus og rotter, skal de
placeres i en bygning, der er tilpasset den eksisterende bebyggelse ved
valg af materialer og udformning eller ved opførelse af en ny bygning,
der udføres efter disse principper .

• Kommunen har ved en fejl ikke meddelt landzonetilladelse, jf. planlo-
vens § 35, til det ansøgte, men kommunens sagsbehandling vil nu afvente
fredningsnævnets afgørelse.

Fredningsnævnets afgørelse

Fredningsnævnet har behandlet sagen på skriftligt grundlag.

Fredningsnævnet har som begrundelse for afgørelsen anført, at en for-
længelse af tilladelsen til opstilling af containerne i yderligere 10
år må sidestilles med en permanent løsning, hvilket fredningsnævnet
finder vil være i strid med fredningsbestemmelserne.

Samtidig med afgørelsen blev der fastsat en frist for fjernelse af con-
tainerne til den 1. december 2004.

Klagen

Klager har anført, at der på ejendommen finder en speciel landbrugspro-
duktion sted, som er meget sårbar over for smitteoverførsel fra dyr med
anden sundhedsstatus. Det er derfor ikke muligt at opfylde betingelse 2
om, at bebyggelsen skal opføres i umiddelbar tilknytning til eksiste-
rende bygninger på ejendommens grund, da man derved eksponerer produk-
tionen i de pågældende containere med en alt for stor risiko.

Containerne er beklædt med hvide flader og fladt tag, hvilket svarer
til udformningen af de eksisterende produktionsbygninger. Containerne
kan ikke ses uden for ejendommen. på grund af den anførte smitterisiko
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vil der ikke kunne ændres på placeringen af containerne. Den anførte
løsning om opførelse af en tilbygning, der i udformning og materiale-
valg er tilpasset ejendommens eksisterende bebyggelse, er imødekommet
med det forbehold, at der er opført en nybygning og ikke en tilbygning.
Ry Kommune har i deres foreløbige vurdering af 7. juli 2004 anført, at
udvidelsen af produktionen kan ske ved nybygning.

Det ansøgte tjener rimelige landbrugsøkonomiske formål, idet Taconic er
registreret med branche kode 01.25.90 Opdræt af andre dyr og er regi-
streret som en landbrugsproduktion. At kunne producere specielt følsom-
me dyr i containere udgør et betydningsfuldt landbrugsøkonomisk formål
for virksomheden, da et afslag vil betyde, at det ikke længere er mu-
ligt at opdrætte disse dyr.

Afgørelse

Naturklagenævnets formand har på nævnets vegne, jf. naturbeskyttelses-
lovens § 81, stk. 3, truffet følgende afgørelse:

Ejendommen matr.nr. la Bomholt Gdr., Alling, er omfattet af Overfred-
ningsnævnets kendelse af 30. december 1980 om fredning af arealer nord
for Knudsø.

Efter fredningens § 5, pkt. a, må der ikke opføres ny bebyggelse, og
der må heller ikke foretages ombygning af eksisterende bygninger, hvis
der derved sker ændring af bygningens ydre fremtræden.

Det ansøgte er ikke omfattet af undtagelsesbestemmelsen i § 5, pkt. b,
om bebyggelse, der er erhvervsmæssig nødvendig for den pågældende ejen-
doms drift som landbrugsejendom, idet opstilling af containere ikke kan
betragtes som et byggeri. Det ansøgte kræver derfor fredningsnævnets
dispensation.

Naturklagenævnet finder på baggrund af en konkret vurdering ikke grund-
lag for at tilsidesætte fredningsnævnets afgørelse, hvorefter en frist-
forlængelse på 10 år er at sidestille med en permanent tilladelse til
opstilling af containerne, hvilket er i strid med fredningsbestemmel-
serne.

Der er ved afgørelsen lagt vægt på, at der oprindelig er meddelt en
tidsbegrænset dispensation, som er blevet forlænget. Dispensati~nen
blev meddelt på grund af vanskeligheder ved at planlægge permanente
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... løsninger på det biomedicinske område og under forudsætning af, at
yderligere fristforlængelse ud over de allerede meddelte 6 måneder ikke
kunne påregnes.

Nævnet har endvidere lagt vægt på, at der vil kunne ansøges om dispen-
sation fra fredningen til opførelse at et nyt byggeri, som i udformning
og materialevalg er tilpasset ejendommens eksisterende bygninger. De
omhandlede containere kan ikke sidestilles med egentlige bygninger og
fremtræder ikke i deres ydre udformning og materialevalg som tilpasset
de eksisterende bygninger på ejendommen, jf. også begrundelsen for den
oprindelige ansøgning om, at valget af containere var økonomisk begrun-
det, og at der kunne have været valgt en anden form for bygninger af
samme form og udseende (De eksisterende bygninger er med undtagelse af
en enkelt bindingsværksbygning med stråtag opført i mursten med fladt
tag) .

Der ses ikke med klagen eller i øvrigt at være forhold, der kan føre
til tilsidesættelse af Fredningsnævnet for Århus Amts afgørelse af 3.
august 2004, der derfor stadfæstes.

Bi~ar- I~'" ,J-YuJ[b
Fuldmægtig

Mikkel Schaldemose
Viceformand /

Afgørelsen el' endelig og kan ikke indbringes for anden administrativ myndighed, jf. naturbeskyttelseslovens § 82. Eventuel retssag til prø-
velse af afgørelsen skal være anlagt inden 6 måneder, jf. naturbeskyttelseslovens § 88, stk. l, jf. stk. 3.
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Den 23. juni 2005.

Vedrørende journal nr. 145/2004 - ansøgning om tilladelse til udskiftning af sommerhus og
carport på ejendommen matr. nr. 6 m Alling By, Alling, beliggende Silkeborgvej 52,8680 Ry.

• Planet-Huse A/S har på vegne ejeren af ovennævnte ejendom, Lars Hinkbøl, anmodet
Fredningsnævnet om tilladelse til at udskifte sommerhuset på ejendommen matr.nr. 6 m Alling By,
Alling, med adressen Silkeborgvej 52,8680 Ry.

Der er ansøgt om et nyt sommerhus med et bruttoboligareal på 73 m2 samt et terrasseareal på 50 m2

heraf 18 m2 overdækket.

Samtidig er der ansøgt om tilladelse til at flytte den på ejendommen værende carport, således at den
kommer til at ligge i nærheden af den øvrige bebyggelse på grunden.

Fredningen
Ejendommen er omfattet afOverfredningsnævnets kendelse af30. december 1980 om fredning af
Knudsø.

Fredningsnævnet foretog besigtigelse den 18. maj 2005.

• Ejeren af ejendommen oplyste i forbindelse med besigtigelsen, at det primære ønske er at opføre et
nyt sommerhus som beskrevet i ansøgningen samt flytte carporten længere ned i haven. Udhusene
vil efter opførelsen af det nye sommerhus skulle bruges til opbevaring afbåd samt til biavl. For så
vidt angår flytningen af carporten er denne begrundet af trafiksikkerhedsmæssige hensyn.

Århus Amt havde den 14. april 2005 fremsendt vurdering og indstilling til Fredningsnævnet. Under
besigtigelsen anførte Århus Amt, at amtet kan anbefale, at der meddeles tilladelse til opførelsen af
nyt sommerhus på vilkår, at bygningens facader males, så de fremstår med mørke jordfarver, at
vinduespartiet mod søen udføres med refleksfrit glas, at taget udføres af mørke uglaserede tagsten
samt at byggefeltet hæves maks. 0,5 meter.

For så vidt angår de øvrige bygninger på ejendommen henstilledes det til Fredningsnævnet at
overveje, om disse fortsat kan forblive på grunden eller om de bør fjernes i forbindelse med
opførelsen af det nye sommerhus.

Danmarks Naturfredningsforenings lokalkomit6 erklærede sig enig i det af amtet anførte.

•

mailto:post@aarhus.byret.dk
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Ry Kommune havde ikke indvendinger mod det ansøgte, såfremt der anvendes refleksfrie'
vinduesglas, og såfremt der ikke anvendes glaserede tegl til byggeriet.

• Planet-Huse anførte, at ejeren naturligvis er indstillet på at efterkomme de krav der stilles, men at
det foreslås at opføre ejendommen med almindelig glas, men således at han er forpligtet til at
udskifte dette med refleksfrie glas, såfremt der modtages klager herover.

Fredningsnævnets bemærkninger og afgørelse:

Det er Fredningsnævnets opfattelse, at dispensation til det ansøgte ikke vil være i strid med
fredningskendelsens formål.

Herefter, og da sommerhuset ikke vil blive større end de øvrige sommerhuse i området, har
Fredningsnævnet i medfør af naturbeskyttelseslovens § 50, stk. 1, besluttet at meddele dispensation
til det ansøgte sommerhus på vilkår, at bygningens facader males så de fremstår med mørke
jordfarver, at vinduespartiet mod søen udføres med refleksfrit glas, at tagbelægningen bliver mørke
uglaserede tagsten, at byggefeltet hæves maks. 0,5 meter og at det på grunden værende anneks ikke
længere anvendes til beboelse.

• Fredningsnævnet har endvidere besluttet at meddele dispensation til flytning af den på ejendommen
værende carport, således at den flyttes tættere på de øvrige bygninger på ejendommen.

Klagevejledning, jf. naturbeskyttelseslovens §86 og §87:

Der kan inden 4 uger fra den dag, afgørelsen er meddelt, klages til Naturklagenævnet over
afgørelsen.
En eventuel klage skal indgives skriftligt til Fredningsnævnet, som derefter vil fremsende sagen til
Naturklagenævnet.
Det er en betingelse for Naturklagenævnets behandling af klagen, at klageren indbetaler et gebyr på
500,- kr. til Naturklagenævnet.
Naturklagenævnet vil sende klageren en opkrævning på gebyret, når nævnet har modtaget sagen fra
Fredningsnævnet.
Naturklagenævnet vil ikke påbegynde behandlingen afklagen, før gebyret er modtaget.

Klageberettigede er:• Adressaten for afgørelsen,
ejeren af den ejendom, som afgørelsen vedrører,
offentlige myndigheder,
lokale foreninger og organisationer, som har en væsentlig interesse i afgørelsen,
landsdækkende foreninger og organisationer, hvis hovedformål er beskyttelse af natur og miljø, og
landsdækkende foreninger og organisationer, som efter deres formål varetager væsentlige rekreative
interesser, når afgørelsen berører sådanne interesser.

Rettidig klage har opsættende virkning for den påklagede afgørelse, med mindre klagemyndigheden
bestemmer andet.

Tilladelsen må ikke udnyttes før klagefristen er udløbet uden at der er indgivet klage.

Tilladelsen bortfalder, hvis den ikke er udnyttet inden tre år fra dato, jf. naturbeskyttelseslovens §
66, stk. 2.

•
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•

Med venlig hilsen

~ e--
Per Holkmann Olsen

Kopi er tilsendt:
Lars Hinkbøl, Ny Kirkevej 8,8680 Ry
Århus Amt, Natur & Miljø, Lyseng Alle l, 8270 Højbjerg (journalnr. 8-70-51-8-737-13-04)
Danmarks Naturfredningsforening, Masnedøgade 20, 2100 København ø
Skov- og Naturstyrelsen, Haraldsgade 53, 2100 København ø
Det Centrale Fredningsregister, Haraldsgade 53, 2100 København ø
Dansk Ornitologisk Forening i Århus Amt, Louisevej 100,8220 Brabrand
Danmarks Naturfredningsforenings lokalkomite v/Olaf J. Møller, Engvej 9, GI. Rye, 8680 Ry
Det amtsrådsvalgte medlem af nævnet, Børge Sundahl, Vinkelvej 5, 8870 Langå
Detkommunevalgte medlem af nævnet, Niels Jørgen Dideriksen, Lyngvej 14,8680 Ry
Ry Kommune, Knudsvej 34, 8680 Ry
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Modtaget i
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Vedrørende journal nr. 142/2004 - ansøgning om dispensation til udvidelse af et eksisterende
vandhul på matr.nr. 4g, Tulstrup By, Tulstrup, med adressen Grønnevej 9,8680 Ry.

Fredningsnævnet har modtaget indstilling af 13. oktober 2004 fra Århus Amt, Natur & Miljø, i
forbindelse med Deres ansøgning om ansøgning om tilladelse til udvidelse af et vandhul på matr.nr.
4g, Tulstrup By, Tulstrup, med adressen Grønnevej 9,8680 Ry.

Vandhullet er i dag ca. 100 m2 og ønskes udvidet til ca. 1.000 m2
,

Ejendommen ligger inden for fredningen af arealer nord for Knudsø, Overfredningsnævnets
kendelse af 30. december 1980. Fredningens formål er at bevare området i den tilstand, det var i på
fredningstidspunktet.

Ifølge fredningskendelsens bestemmelser om terrænændringer gælder, at ændringer i
terrænformene, herunder udnyttelse af forekomster i jorden samt opfyldning og planering, ikke er
tilladt. Der er i kendelsen ikke særlige bestemmelser om etablering/udvidelse af vandhuller.

Århus Amt, Natur & Miljø, har besigtiget området sammen med Dem den 21. juli 2004. Amtet
anfører, at vandhullet, der ønskes udvidet, sandsynligvis er en nedlagt mergelgrav. Vandhullet
fremstod ved besigtigelsen tilgroet og dækket af andemad. Arealet, der ønskes inddraget ved
udvidelsen af vandhullet, består af en få år gammel plantage af nobilisgran. Der er mulighed for at
placere det opgravede materiale på markerne sydvest for vandhullet.

Amtet har i relation til fredningen ingen indvendinger imod en udvidelse af vandhullet, idet
udvidelsen sker på et areal uden særlige naturmæssige interesser. Det ansøgte er efter amtets
vurdering ikke i strid med fredningens formål. Det opgravede materiale bør udlægges i et jævnt lag
på de dyrkede marker, således at landskabets konturer bibeholdes.

Fredningsnævnets bemærkninger og afgørelse:

Nævnet træffer afgørelse på det foreliggende skriftlige grundlag.
Nævnet kan tiltræde amtets vurdering, hvorefter den ønskede udvidelse af vandhullet ikke strider
mod fredningens formål, og nævnet meddeler derfor i medfør af naturbeskyttelseslovens § 50, stk.
l, dispensation til det ansøgte, på betingelse af, at det opgravede materiale udlægges iet jævnt lag
på de dyrkede marker, således at landskabets konturer bevares .

•
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Det bemærkes, at Århus Amt, Natur & Miljø, i forbindelse med dispensation fra
,) naturbeskyttelseslovens § 3 har stillet en række betingelser for udvidelsen og at det endvidere er

henstillet, at der rettes henvendelse til Silkeborg Museum inden gravearbejdet påbegyndes.
Der henvises i denne forbindelse til amtets brev af 3. december 2004 med "Dispensation til
udvidelse af et eksisterende vandhul på matrikel nr. 4g, Tulstrup By, Tulstrup".

Klagevejledning,jf. naturbeskyttelseslovens §86 og §87:

Der kan inden 4 uger fra den dag, afgørelsen er meddelt, klages til Naturklagenævnet over
afgørelsen.
En eventuel klage skal indgives skriftligt til Fredningsnævnet, som derefter vil fremsende sagen til
Naturklagenævnet.
Det er en betingelse for Naturklagenævnets behandling af klagen, at klageren indbetaler et gebyr på
500,- kr. til Naturklagenævnet.
Naturklagenævnet vil sende klageren en opkrævning på gebyret, når nævnet har modtaget sagen fra
Fredningsnævnet.
Naturklagenævnet vil ikke påbegynde behandlingen afklagen, før gebyret er modtaget.

Klageberettigede er:

Adressaten for afgørelsen,
ejeren af den ejendom, som afgørelsen vedrører,
offentlige myndigheder,
lokale foreninger og organisationer, som har en væsentlig interesse i afgørelsen,
landsdækkende foreninger og organisationer, hvis hovedformål er beskyttelse af natur og miljø, og
landsdækkende foreninger og organisationer, som efter deres formål varetager væsentlige rekreative
interesser, når afgørelsen berører sådanne interesser.

Tilladelsen må ikke udnyttes, før klagefristen er udløbet uden at der er klaget.

Tilladelsen bortfader, hvis den ikke er udnyttet inden tre år fra dato, jf naturbeskyttelseslovens § 66,
stk. 2.

Med venlig hilsen

~ ""f!J
Per Holkmann Olsen

Kopi er tilsendt:
Århus Amt, Natur & Miljø, Lyseng Alle 1,8270 Højbjerg Gournalnr. 8-70-51-3-737-3-03)
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 Olaf 1. Møller, Engvej 9, GI. Rye, 8680 Ry
Det amtsrådsvalgte medlem af nævnet, Børge Sundahl, Vinkelvej 5, 8870 Langå
Det kommunevalgte medlem af nævnet, Niels Jørgen Dideriksen, Lyngvej 14,8680 Ry
Ry Kommune, Knudsvej 34, 8680 Ry
Silkeborg Statsskovdistrikt, Vejlbo, Vejlsøvej 12,8600 Silkeborg
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Den 28. juni 2005

Vedrørende journal nr. 117/2004, ansøgning om tilladelse til opførelse af enfamiliehus .

• Fredningsnævnet har modtaget brev af27. september 2004 fra Århus Amt, Natur & Miljø, i
anledning af Deres ansøgning om tilladelse til at opføre et enfamiliehus på ejendommen matr. nr. 9 t
Tørring By, Tulstrup, beliggende Tulstrupvej 38, Tørring.

Ejendommen er omfattet afOverfredningsnævnets kendelse af30. december 1980 om fredning af
arealer nord for Knudsø. .

Af "Oversigt over Overfredningsnævnets beslutninger i sagen om fredning af arealer nord for
Knudsø i Ry Kommune" af 30. januar 1978 fremgår om den pågældende ejendom: "Fredningen
skal ikke være til hinder for, at der kan opføres et aftægtshus på ejendommen"

Det fremgår af kendelsen af30. december 1980, at særtilladelser, som er meddelt i kendelsen eller i
Overfredningsnævnets oversigt af 30. januar 1978 bortfaldt pr. 1. januar 1984, hvis de ikke var
udnyttet forinden.

Fredningsnævnet har i 1986 (j.nr. 122/86) behandlet en tilsvarende ansøgning om tilladelse til
opførelse af et enfamiliehus på ejendommen, og der blev ved afgørelse af 29. september 1986
meddelt afslag på ansøgningen, idet det var oplyst, at huset ikke skulle anvendes som aftægtsbolig.

Afgørelsen blev stadfæstet af Overfredningsnævnet den 3. december 1986.

Århus Amt har i indstilling af27. september 2004 anført, at det er amtets vurdering, at der ikke
foreligger nye forhold, der kan begrunde en genbehandling af sagen.

FredIlingsnævnets bemærkninger og afgørelse:
Afgørelsen træffes af nævnets formand.
Nævnet finder ikke, at der foreligger nye forhold, der kan begrunde en fornyet realitetsbehandling
af sagen. Nævnet afviser derfor at behandle ansøgningen.

Nævnet beklager den meget sene besvarelse, der skyldes, at sagen fejlagtigt var blevet henlagt.

• Klagevejledning,jf. naturbeskyttelseslovens §86 og §87:
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Der kan inden 4 uger fra den dag, afgørelsen er meddelt, klages til Naturklagenævnet over
afgørelsen.
En eventuel klage skal indgives skriftligt til Fredningsnævnet, som derefter vil fremsende sagen til
Naturklagenævnet.
Det er en betingelse for Naturklagenævnets behandling af klagen, at klageren indbetaler et gebyr på
500,- kr. til Naturklagenævnet.
Naturklagenævnet vil sende klageren en opkrævning på gebyret, når nævnet har modtaget sagen fra
Fredningsnævnet.
Naturklagenævnet vil ikke påbegynde behandlingen af klagen, før gebyret er modtaget.

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

~ er
Per Holkrnann Olsen

•

Kopi er tilsendt:
Århus Amt, Natur & Miljø, Lyseng Alle 1,8270 Højbjerg Goumalnr. 8-70-51-8-737-10-04)
Danmarks Naturfredningsforening, Masnedøgade 20, 2100 København ø
Skov- og Naturstyrelsen, Haraldsgade 53, 2100 København ø
Det Centrale Fredningsregister, Haraldsgade 53, 2100 København ø
Dansk Ornitologisk Forening i Århus Amt, Louisevej 100,8220 Brabrand
Danmarks Naturfredningsforenings lokal komite vi Olaf J. Møller, Engvej 9, GI. Rye, 8680 Ry
Det amtsrådsvalgte medlem af nævnet, Børge Sundahl, Vinkelvej 5,8870 Langå
Det kommunevalgte medlem afnævnet, Niels Jørgen Dideriksen, Lyngvej 14,8680 Ry
Ry Kommune, Knudsvej 34, 8680 Ry

•
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Den 26. februar 2006.

Vedrørende journal nr. 11.01.2005-132, ansøgning om tilladelse til opførelse af ny bygning på
ejendommen, matr. nr. 1 a Bomholt Grd., Alling, med adressen Bomholtvej 10,8680 Ry.

Århus Amt, Natur & Miljø, har den 10. november 2005 modtaget en ansøgning fra Advokatfirmaet
Kromann Reumert, der repræsenterer Taconic A/S, Bomho1tvej 10, Bomholt, 8680 Ry,
om tilladelse til at opføre en tilbygning på cirka 520 m2 på ejendommen matr. nr. la
Bomholt Gdr., Alling, med adressen Bomholtvej 10, Bomho1t, 8680 Ry, som erstatning for tre
containere, der er påbudt fjernet.

Århus Amt, Natur & Miljø, har afgivet indstilling af29. november 2005 til Fredningsnævnet.

Den ansøgte bygning skal erstatte de eksisterende tre container, som er blevet påbudt
fjernet i 2004. Bygningen bliver opført som en tilbygning til en eksisterende bygning og
bliver på cirka 520 m2• Bygningen får en højde på 3,6 meter og opføres i tegl med et tag
aftagpap.

Da der kun er tale om foreløbige skitsetegninger, kan der ske ændringer i placeringen af
døre, porte og vinduer.

Fredningsnævnet meddelte den 19. december 2001 en tidsbegrænset tilladelse til
opstilling af tre container på nærmere betingelser om placering. Fristen for fjernelse af
containerne var den l. januar 2004, der senere blev forlænget til den 1.juli 2004.
Den 21. april 2004 søgte Taconic M&B om en forlængelse af tilladelsen med 10 år.
Fredningsnævnet meddelte den 3. august 2004 afslag på en forlængelse af tidsfristen, da
en forlængelse af tilladelsen til opstilling af containerne i yderligere 10 år måtte
sidestilles med en tilladelse til en permanent løsning. Det blev vurderet, at dette ville
være i strid med fredningsbestemrnelserne. Fredningsnævnet satte en frist til fjernelse af
containerne til den l. december 2004.
Fredningsnævnets afgørelse blev den 27. august 2004 påklaget til Naturklagenævnet,
som i afgørelse den 19. oktober 2004 stadfæstede Fredningsnævnets afgørelse.
Århus Amt har efterfølgende haft kontakt til Advokat Kim Trenskow fra Kromann
Reumert og Taconic M&B for at finde en løsning til lovliggørelse af forholdene
omkring de tre container.

Fredningen:
Ejendommen er omfattet afOverfredningsnævnets kendelse af30. december 1980 om
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fredning af arealer nord for Knudsø,
" Fredningens formål er at bevare området i dets tilstand på fredningstidspunktet.

Ifølge fredningskendelsens bestemmelse §5, pkt. a om bebyggelse gælder, at der inden
for det fredede område ikke må opføres ny bebyggelse (herunder skure, boder og andre
lignende indretninger), samt tilbygninger til eksisterende bebyggelse. Der må heller
ikke foretages ombygning af eksisterende bygninger, hvis der derved sker ændring af
bygningens ydre fremtræden.

Ifølge fredningsbestemmelsens §5, pkt. b er fredningen dog ikke til hinder for, at der på
en landbrugsejendom opføres ny bebyggelse, herunder ved tilbygning, eller foretages
ombygning af eksisterende bebyggelse, når følgende 3 betingelser alle er opfyldt:

1. at bebyggelsen er erhvervsmæssigt nødvendig for den pågældende ejendoms drift
som landbrugsejendom,
2. at bebyggelsen opføres i umiddelbar tilknytning til de eksisterende bygninger på
ejendommen, og
3. at bygningshøjden ikke overstiger 12,5 m for avls- og driftsbygninger, dog 15 m
for visse siloer, og 8,5 m for andre bygninger.

Hvis betingelserne 1-3 ikke er opfyldt, må byggeriet kun udføres efter tilladelse fra
Fredningsnævnet, men tilladelsen kan kun nægtes,
• hvis helhedsindtrykket vil blive ændret i væsentlig grad og i uheldig retning, og
der samtidig kan påpeges anden mulighed for placering og/eller ydre
udformning, der funktionelt og uden væsentlig merbekostning kan modsvare det
af ejeren ansøgte,
• hvis det ønskede ikke tjener rimelige landbrugsøkonomiske formål, eller
• hvis bygningshøjden overstiger de ovennævnte mål.

•

Amtets vurdering:
Betingelse 1 er ikke opfyldt, da opdræt af laboratoriedyr ikke er knyttet til
landbrugsejendommens jordtilliggende eller eksisterende landbrugsbygninger. På den
baggrund vurderes det, at en tilbygning til erhverv til produktion af laboratoriedyr ikke
er "erhvervsmæssigt nødvendigt for den pågældende ejendoms drift som
landbrugsejendom". Opførelsen af en ny bygning kræver derfor Fredningsnævnets
godkendelse.
Tilbygningen placeres i forlængelse af de to eksisterende avlsbygninger på et areal, der i
dag fungerer som parkeringsareal. Arealet er mod øst afgrænset fra det omgivende
landskab af et bredt levende hegn. Den nye bygning vil således ikke blive synlig fra det
omkringliggende landskab. Bygningen vil i byggestil være tilpasset de bygninger den
ligger i forbindelse med.
Der er tale om en meget stor tilbygning til virksomheden, sammenlignet med den
størrelse de tre container har i dag. Det er oplyst i ansøgningen, at virksomheden har et
behov for en øget avlskapacitet i forhold til de tre container.
Amtet kan anbefale placeringen af den ansøgte tilbygning. Det bør dog efter amtets
mening forudsættes, at beplantningen mod øst opretholdes.
Med hensyn til bygningens
størrelse må det formodes, at der herved er skabt en løsning, der kan dække
virksomhedens behov for øget avlskapacitet, således at en supplering af container ikke
vil være nødvendig i fremtiden.



"

Fredningsnævnets bemærkninger og afgørelse:
Fredningsnævnet træffer afgørelsen på det foreliggende skriftlige grundlag.
Nævnet er enig i amtets vurdering af, at opdræt af laboratoriedyr ikke er knyttet til
landbrugsejendommens jordtilliggende eller eksisterende landbrugsbygninger, og at en
tilbygning til erhverv til produktion af laboratoriedyr ikke er erhvervsmæssigt nødvendig
for ejendommens drift som landbrugsejendom. Det ønskede tjener således heller ikke rimelige
landbrugsøkonomiske formål.
Opførelse af ny bygning kræver derfor nævnets godkendelse som dispensation fra
fredningsbestemmelserne .

Henset til at tilbygningen placeres i forlængelse af de to eksisterende avlsbygninger på et
areal, der i dag fungerer som parkeringsareal, til at bygningen i byggestil vil være tilpasset
de bygninger, den kommer til at ligge i forbindelse med, og til at arealet mod øst er afgrænset
fra det omgivende landskab af et bredt levende hegn, således at den nye bygning ikke vil blive
synlig fra det omkringliggende landskab, finder nævnet, at det ansøgte ikke strider afgørende
mod fredningens formål, hvorfor der i medfør af naturbeskyttelseslovens § 50, stk. 1 meddeles
dispensation fra fredningsbestemme1seme til det ansøgte, på betingelse af, at tegninger af
bygningens ydre, inden byggeriets igangsættelse, indsendes til nævnet via Århus Amt, Natur &
Miljø, til godkendelse.

Det bemærkes, at Danmarks Naturfredningsforenings lokalkomite har tiltrådt amtets indstilling
og betingelsen om godkendelse aftegning.

Klagevejledning,.i{. naturbeskyttelseslovens §86 og §87:

Der kan inden 4 uger fra den dag, afgørelsen er meddelt, klages til Naturklagenævnet over
afgørelsen.
En eventuel klage skal indgives skriftligt til Fredningsnævnet, som derefter vil fremsende sagen til
Naturklagenævnet.
Det er en betingelse for Naturklagenævnets behandling af klagen, at klageren indbetaler et gebyr på
500,- kr. til Naturklagenævnet.
N aturklagenævnet 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 .

• Andre tilladelser
Opmærksomheden henledes på, at amtet i indstillingen af 29. november 2005 har anført
følgende:
såfremt Fredningsnævnet meddeler tilladelse til det ansøgte, vil amtet tage stilling efter
naturbeskyttelseslovens § 17 (skovbyggelinie).
Ansøger skal selv sørge for indhentning af tilladelse i henhold til
miljøbeskyttelsesloven.
Det ansøgte kræver endvidere tilladelse efter planlovens § 35 og byggetilladelse fra
kommunen.

Med venlig hilsen

~ O
Per Holkmann Olsen

Kopi af denne afgørelse er tilsendt:
Taconic Europe A/S, Tornbjergvej 40, Ejby, 4623 Lille Skensved
Taconic A/S, Bomholtvej 10, Bomholt, 8680 Ry
Århus Amt, Natur & Miljø, Lyseng Alle 1,8270 Højbjerg Gournalnr. 8-70-51-8-737-17-01)
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 Olaf J. Møller, Engvej 9, GI. Rye, 8680 Ry
Det amtsrådsvalgte medlem af nævnet, Børge Sundahl, Vinkelvej 5, 8870 Langå
Det kommunevalgte medlem af nævnet, Niels Jørgen Dideriksen, Lyngvej 14,8680 Ry
Ry Kommune, Knudsvej 34, 8680 Ry



·....
Fredningsnævnet for Århus Amt

Ejnar Bak Jepsen
Lokesvej 5
8680 Ry

Retten i Århus
Tinghuset, Vester Alle 10
8000 Århus C

Modtaget i
Skov- OP' NAturstyrelsen

Tlf. 86 122077
Fax 86 1971 91
E-mail:
post@aarhus.byret.dk
Direkte: 86125911 - 4001
CVR 11 98 62 93

1 3 MRS. 2006
Den 12. marts 2006.

Vedrørende journal nr. 11.01.2005-54 - ansøgning om tilladelse til opførelse af sommerhus på
'. ejendommen Silkeborgvej 50,8680 Ry.

De har via Ry Kommune ansøgt Fredningsnævnet om tilladelse til opførelse af et nyt sommerhus på
ca. 83 m2 på ejendommen matr. nr. 6 n Alling By, beliggende Si1keborgvej 50, 8680 Ry.

Sommerhuset ønskes opført til erstatning for et eksisterende, mindre, ubrugeligt, sommerhus på
ejendommen.

Ejendommen er omfattet afOverfredningsnævnets kendelse af 30. december 1980 om fredning af
arealer nord for Knudsø.

Fredningsnævnet foretog besigtigelse den 25. januar 2006.

På mødet redegjorde De nærmere for det ansøgte projekt.

Århus Amt redegjorde for sin holdning til det ansøgte og anførte bl.a., at amtet finder det ønskede
sommerhus for stort, idet man finder, at en af Fredningsnævnet tidligere meddelt dispensation til
udskiftning af sommerhus på naboejendommen på 73 m2 må være det absolutte maksimum for
husstørrelserne i området.

Amtet anførte endvidere, at det er vanskeligt at administrere betingelser om udførelse af
vinduespartier i refleksfrit glas, hvorfor reflektioner bør undgås ved at reducere store glasflader eller
ændre bygningens placering.

Danmarks Naturfredningsforenings lokalkomit6 deltog ikke i mødet, men havde inden mødet
telefonisk oplyst, at man principalt protesterer mod opførelsen af et nyt hus, og subsidiært, at der
ikke må fældes træer ned mod søen.

Ry Kommune havde ingen bemærkninger til det ansøgte.

I relation til Århus Amts indvendinger anførte De under besigtigelsen, at De naturligvis ønsker at
bevare udsigten mod søen. Det ønskede hus er placeret i ca. samme afstand fra søen som
nabo husene, og det er i øvrigt Deres hensigt, at grunden skal ligge som naturgrund i videst omfang .• S1V~- 12' - OD J2/
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•
Hertil kommer, at De netop ønsker bebyggelse på samme størrelse som det tidligere af
Fredningsnævnet tilladte på nabo grunden. De ønsker således principalt tilladelse til den ansøgte
størrelse, men kan også acceptere et lidt mindre hus, såfremt De får tilladelse til opførelse af udhuse
på samme størrelse som naboens. De bemærkede i den forbindelse, at Deres grund er i hvert fald
dobbelt så stor som naboens.

Fredningsnævnets bemærkninger og afgørelse:

Fredningsnævnet bemærker indledningsvis, at man ikke på nuværende tidspunkt har fået forelagt et
endeligt byggeprojekt med detailtegninger.

Henset til størrelsen på de omkringliggende huse, samt henset til størrelsen på grunden, har
Fredningsnævnet besluttet at meddele principgodkendelse til opførelse af et nyt sommerhus på ca.
83 m2 på ejendommen som anført i ansøgningen.

Dispensationen fra fredningskendelsen er betinget af, at de to store træer ved badebroen på
ejendommen skal blive stående.

Dispensationen er endvidere betinget af,
at glaspartier mod søen udføres i refleksfrit glas,
at huset facader skal males i mørke jordfarver, samt
at tagbelægningen skal udgøres af et mørkt, ikke-reflekterende materiale.

Dispensationen er endelig betinget af, at detailtegninger af husets ydre godkendes af
Fredningsnævnet inden byggeriets igangsætning.
Tegningerne skal indsendes via Århus Amt, Natur & Miljø, der derefter afgiver indstilling til
Fredningsnævnet om tegningerne.

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

CG:> ---(!j-<D--
Per Holkmann Olsen

•
Kopi er tilsendt:
Århus Amt, Natur & Miljø, Lyseng Alle 1,8270 Højbjerg (journalnr. 8-70-51-8-737-3-05)
Danmarks Naturfredningsforening, Masnedøgade 20, 2100 København ø
Skov- og Naturstyrelsen, Haraldsgade 53, 2100 København ø
Det Centrale Fredningsregister, Haraldsgade 53, 2100 København ø
Dansk Ornitologisk Forening i Århus Amt, Louisevej 100, 8220 Brabrand
Danmarks Naturfredningsforenings lokalkomite v/Olaf J. Møller, Engvej 9, GI. Rye, 8680 Ry
Det amtsrådsvalgte medlem af nævnet, Børge Sundahl, Vinkelvej 5, 8870 Langå
Det kommunevalgte medlem af nævnet, Niels Jørgen Dideriksen, Lyngvej 14, 8680 Ry
Ry Kommune, Knudsvej 34,8680 Ry (journal nr. 2005-0114)
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•
Retten i Århus
Tinghuset, Vester Alle 10
8000 Århus C

Vibeke og Flemming Hansen
Tulstrupvej 36
8680 Ry

Tlf. 86 122077
Fax 86 1971 91
E-mail:
post@aarhus.byret.dk
Direkte: 86125911 - 4001
CVR 11 98 62 93
Den 26. april 2006.

Vedrørende journal nr. 11.01.2006-40, ansøgning om tilladelse til udskiftning af tag og
påsætning af kviste.

• Århus Amt har den 31. januar 2006 modtaget en ansøgning fra Flemming og Vibeke Hansen,
Tulstrupvej 36, 8680 Ry, om tilladelse til at udskifte taget og påsætte kviste på en staldbygning på
ejendommen matr. nr. 9i Tørring By, Tulstrup, med adressen Tulstrupvej 36.

Taget på udbygningen består i dag ifølge BBR af eternit. Taget ønskes udskiftet med et tegltag, og
der ønskes påført 2 kviste mod syd.

Ejendommen er et nedlagt landbrug uden landbrugspligt. Ejendommens bebyggelse består af et
trelænget gårdanlæg beliggende i landsbyen Tørring.

Fredningen
Ejendommen er omfattet af fredningen af arealer nord for Knudsø, Overfredningsnævnets kendelse
af 30. december 1980.

Fredningens formål er at bevare området i den på fredningstidspunktet værende tilstand.

Ifølge fredningskendelsens bestemmelser om bebyggelse gælder bl.a., at der ikke må foretages
ombygning af eksisterende bygninger, hvis der derved sker ændring af bygningens ydre
fremtræden.

Fredningsnævnet kan dog tillade, at der foretages tilbygning til- eller ombygning af et eksisterende
og lovligt opført helårs- eller sommerhus.

Da ejendommen er nedlagt som landbrug, betragtes bygningen som et udhus til et helårshus.

Amtets vurdering
Taget på stuehuset er ifølge BBR ligeledes beklædt med tegl. Udskiftning af tagbeklædningen på
staldbygningen fra eternit til tegl vil derfor være tilpasset ejendommens øvrige bebyggelse.
Kvistene, der påføres tagetagen, er begrænsede i størrelse og diskret udformet.

Bygningen ændrer ikke karakter som følge af det ansøgte. Amtet kan på den baggrund anbefale
Fredningsnævnet at meddele tilladelse.
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Det forudsættes, at der ikke sker ændringer i anvendelsen af bygningen. Det forudsættes endvidere,
I at der ikke anvendes tegl med reflekterende virkning.

Danmarks Naturfredningsforenings lokal komite har tiltrådt amtets indstilling .•
Fredningsnævnets bemærkninger og afgørelse:
Fredningsnævnet træffer afgørelse på baggrund af det foreliggende skriftlige materiale.
Nævnet kan tiltræde amtets vurdering og indstilling, og der meddeles derfor i medfør af
naturbeskyttelseslovens § 50, stk. 1, tilladelse til det ansøgte, på betingelse af, at der ikke anvendes
tegl med reflekterende virkning.

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

p -e:-Gi:::::Jl---
Per Holkmann Olsen
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Den 23. maj 2006.

Vedrørende journal nr. 11.01.2005-50 - ansøgning om efterfølgende dispensation til placering
af gyllebeholder samt til beplantning på ejendommen Skovsrodvej 20, 8680 Ry.

Fredningsnævnet meddelte ved afgørelse af 17. maj 2004 tilladelse til placering af en gyllebeholder.
Gyllebeholderen er efterfølgende blevet opført, men placeret et andet sted end tilladt, ligesom der er
etableret skærmende beplantning omkring den.

Ejendommen er omfattet af Overfredningsnævnets kendelse af 30. december 1980 om fredning af
arealer nord for Knudsø.

Fredningsnævnet holdt møde på ejendommen den 5. april 2006, hvor gylletankens placering og
såvel etableret som påtænkt beplantning rundt om den blev drøftet.

Der var på mødet enighed om, at gylletanken var placeret hensigtsmæssigt og fortsat forholdsvis
lavt i forhold til omgivelserne.

Spørgsmålet om beplantning drøftedes. Hedeselskabet vN emer Møller foreslog forskellige
løsninger for så vidt angår beplantningen, herunder plantning af 4 solitære lindetræer, 10-12'ere,
opstammet til 1,75 m, sammen med beplantningen rundt om gylletanken. De 4 lindetræer vil blive
placeret ved indkørslen til gylletanken.

Danmarks Naturfredningsforenings lokalkomite havde ikke indvendinger mod
beplantningsforslaget, men beklagede placeringen af gylletanken.

På mødet drøftedes endvidere den indsendte ansøgning om malke- og goldkostald opført ca. 15 m
nord for den staldbygning, som blev opført i 2005 med opført plansilo ca. 12 m syd for samme
staldbygning.

Århus Amt har vurderet, at byggeriet kan gennemføres uden tilladelse fra Fredningsnævnet, jf.
fredningskendelsens § 5 B.
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~ Fredningsnævnets bemærkninger og afgørelse:
,

Gylletanken er placeret i tilknytning til eksisterende og kommende byggeri af stalde i det område,
hvor nævnet oprindelig afgjorde, at byggeriet kunne lægges, således at udsigten fra Rishøj generes

• mindst muligt.

Fredningsnævnet har derfor besluttet i medfør af naturbeskyttelseslovens § 50, stk. 1, at meddele
efterfølgende dispensation til placeringen af gylletanken som sket.

Den allerede etablerede beplantning vil ikke medføre nogen yderligere forringelse af udsigten fra
Rishøj, men vil derimod medvirke til at sløre gylletanken fra udsigtspunkterne, herunder særligt
Rishøj. Fredningsnævnet meddeler derfor i medfør af samme bestemmelse efterfølgende
dispensation til den skete beplantning.

Da det findes hensigtsmæssigt at afskærme gyllebeholderen ud mod oksevejen og dermed op mod
udsigtspunktet Rishøj, meddeles endvidere tilladelse til den foreslåede løsning med etablering af 4
solitære lindetræer, 10-12'ere, opstammede til 1,75 m, ved indkørslen til gylletanken.

For så vidt angår den ansøgte udvidelse af kvæghold med en malkestald og en goldkostald med
tilhørende plansilo finder Fredningsnævnet, at betingelserne i fredningskendelsens § 5 B er opfyldt,
idet bebyggelsen er erhvervsmæssigt nødvendig for den pågældende ejendoms drift som
landbrugsejendom, idet bebyggelsen opføres i umiddelbar tilknytning til de eksisterende bygninger
på ejendommen, og idet bygningshøjden ikke forventes at overstige de grænser, der er anført i
fredningsbestemmelsen.

Klagevejledning,i[. naturbeskyttelseslovens §86 og §87:

Der kan inden 4 uger fra den dag, afgørelsen er meddelt, klages til Naturklagenævnet over
afgørelsen.
En eventuel klage skal indgives skriftligt til Fredningsnævnet, som derefter vil fremsende sagen til
Naturklagenævnet.
Det er en betingelse for Naturklagenævnets behandling af klagen, at klageren indbetaler et gebyr på
500,- kr. til Naturklagenævnet.
Naturklagenævnet vil sende klageren en opkrævning på gebyret, når nævnet har modtaget sagen fra
Fredningsnævnet.
Naturklagenævnet vil ikke påbegynde behandlingen af klagen, før gebyret er modtaget.

Rettidig klage har opsættende virkning for den påklagede afgørelse, med mindre klagemyndigheden
bestemmer andet.

Tilladelsen må ikke udnyttes, før klagefristen er udløbet uden at klage er modtaget.

Tilladelsen bortfalder, hvis den ikke er udnyttet inden tre år fra i dag, jf naturbeskyttelseslovens §
66, stk. 2.

Klageberettigede er:

Adressaten for afgørelsen,
ejeren af den ejendom, som afgørelsen vedrører,
offentlige myndigheder,
lokale foreninger og organisationer, som har en væsentlig interesse i afgørelsen,
landsdækkende foreninger og organisationer, hvis hovedformål er beskyttelse af natur og miljø, og

•



landsdækkende foreninger og organisationer, som efter deres formål varetager væsentlige rekreative
~ interesser, når afgørelsen berører sådanne interesser.

Med venlig hilsen

~ ~
Per Holkrnann Olsen

Kopi er tilsendt:
Århus Amt, Natur & Miljø, Lyseng Alle 1,8270 Højbjerg (journalm. 8-70-51-8-737-5-05)
Hedeselskabet, Skov- og Landskab, Bødskovgårdsvej 20, 8653 Them
Danmarks Naturfredningsforening, Masnedøgade 20, 2100 København ø
Skov- og Naturstyrelsen, Haraldsgade 53, 2100 København ø
Det Centrale Fredningsregister, Haraldsgade 53, 2100 København ø
Dansk Ornitologisk Forening i Århus Amt, Louisevej 100, 8220 Brabrand
Danmarks Naturfredningsforenings lokalkomite v/Olaf J. Møller, Engvej 9, GI. Rye, 8680 Ry
Det amtsrådsvalgte medlem af nævnet, Børge Sundahl, Vinkelvej 5,8870 Langå
Det kommunevalgte medlem af nævnet, Niels Jørgen Dideriksen, Lyngvej 14,8680 Ry
Ry Kommune, Knudsvej 34, 8680 Ry
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Den 16. juni 2006

Vedrørende j.nr. 11.01.2005-112 - ansøgning om tilladelse til udstykning fra ejendommen
Lyngvej 4, 8680 Ry, og 11.01.2006-1- ansøgning om tilladelse til opførelse af garage og

• tilbygning til boligen på ejendommen Lyngvej 4,8680 Ry. Matr. nr. er 6b Alling By, Alling,

Fredningsnævnet har den 4. november 2005 fra Århus Amt, Natur & Miljø, modtaget ansøgning om
tilladelse til at udstykke ovennævnte ejendom i 2 selvstændige ejendomme.

Fredningsnævnet har den 29. marts 2006 endvidere modtaget ansøgning om tilladelse til at opføre
en tilbygning til en af boligerne, ligeledes på ovennævnte ejendom.

Ejendommen er omfattet afOverfredningsnævnets kendelse af30. december 1980 om fredning af
arealer nord for Knudsø.

Fredningsnævnet foretog besigtigelse den 16. maj 2006.

Det er oplyst, at ejendommen er på 29158 m2 og beliggende i landzone. Ifølge BBR er
ejendommen registreret som beboelsesejendom med 2 beboelser med et samlet boligareal på i alt
287 m2.

• Vedrørende ansøgningen om tilladelse til udstykning:
Udover brevet af den 3. november 2005 fra Århus Amt har Fredningsnævnet modtaget breve af den
9. og den 29. november 2005 fra advokat Morten Boas Therkildsen, samt brev af 22. november
2005 fra Århus Amt, Natur & Miljø.

Det er oplyst, at Ry Kommune ved brev af den 10. februar 2005 har meddelt planlovstilladelse til
udstykningen på følgende betingelser:

1. at boligen restaureres (evt. tilbygges ) på en sådan måde, at dens hidtidige ydre fastholdes,
2. at den derefter fastholdes i den istandsatte stand, og
3. at den således ikke senere udbygges eller afløses af et nyt beboelseshus.

Betingelserne vil ifølge kommunen blive tinglyst på ejendommen.

Det er endvidere oplyst, at De oprindeligt ansøgte om udstykning af ejendommen med henblik på,
at den ene bolig skulle nedrives, og der skulle opføres et nyt en-familiehus med et bebygget areal på
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· .' ca. 180 - 200 m2 samt garage/udhus et andet sted på ejendommen. Efter afgørelsen af 10. februar
2005 fra Ry Kommune har De tiltrådt kommunens betingelser og ændret Deres ansøgning i
overensstemmelse hermed.

Århus Amt har indstillet til Fredningsnævnet, at der meddeles afslag til udstykning.

Amtet begrunder sin indstilling således:

"Formålet medfredningen er at bevare detfredede område i samme tilstand sompåfrednings-
tidspunktet. I dette tilfælde er der tale om en ejendom med to beboelseshuse, der ligger samlet
omkring enfælles gårdsplads. Husene ligger tæt, og det har derfor været ønsket fra ansøger at rive
det ene hus ned og opføre et nyt parcelhus længere væk på grunden.

Det er Arhus Amts vurdering, at en udstykningen af ejendommen i to selvstændige beboelsesejen-
domme vil medføre en tilstandsændring af det fredede område. Det forhold, at der kommer en ny
selvstændig ejendom vil typisk medføre, at arealet kommer til at fremstå med et ændret præg. Her-
udover vil det skabe forventning om mulighedfor yderligere udhusbebyggelse og tilbygning til de
eksisterende beboelseshuse. "

Under besigtigelsen fastholdt Århus Amt sin indstilling i sagen .

• Ved brev af29. november 2005 har advokat Morten Boas Therkildsen på Deres vegne anført
følgende til støtte for ansøgningen:

•

1. "den del af ejendommen, der ønskesfrastykket, har gennem hele min klients ejertid, og
angiveligt også mange, mange år tidligere, været anvendt til beboelse, således at
belastningen af det fredede område ikke bliver større end i øjeblikket. Min klients skøde på
ejendommen er tinglyst den 24/8 1976,

2. denfrastykkede del af ejendommen ligger ganske tæt op ad Silkeborgvej, en meget trafikeret
vej på hvilken der i henhold til oplysninger fra Ry Kommune dagligt kører cirka 2000
køretøjer. Ejendommen ligger på en hjørnegrund, og ad den private Lyngvej er der stor
trafik i sommermånederne hen til den meget store campingplads, Birkhede Camping.
Endvidere er der umiddelbart foran nærværende ejendom adskillige sommerhuse, hvoraf en
del udlejes, således at der også til ogfra disse, i hvert fald i sommersæsonen, er en
betragtelig trafik.

3. der er således ikke tale om, at nærværende ejendom, udfra en almindelig betragtning, synes
at være placeret i et fredet område, hvorforfrastykning under de forudsætninger, som Ry
Kommune har skitseret, på ingen måde medfører en tilstandsændring af det fredede
område. "

Under besigtigelsen oplyste De supplerende, at der tidligere har været 4 beboelseslejemål på
ejendommen, hvor der i dag alene er 2. De ønsker nu at bo på ejendommen sammen med Deres
datter og familie i hver sin beboelse. De har tidligere boet på ejendommen samtidig med, at Deres
forældre boede i den ene bolig. Der er endvidere henvist til, at de to huse på ejendommen anses for
selvstændige, idet kommunen opkræver både særskilt vandaf1edningsafgift og kloakafgift og
vurderer husene separat.

Ry Kommune oplyste under besigtigelsen, at kommunen henholder sig til afgørelsen af den 10.
februar 2005 og de deri opstillede betingelser for tilladelse til udstykning.

Vedrørende ansøgningen om tilladelse til opførelse af en tilbygning:
Det er oplyst, at De søger om tilladelse til at opføre en tilbygning med et bebygget areal på ca. 100
m2 til en beboelse, der ønskes udstykket til selvstændig ejendom.

•



Tilbygningen er på samme størrelse og med ca. samme udformning som den beboelsesbygning,
som tilbygningen opføres i tilknytning til. Tilbygningen forbindes med den eksisterende bygning
med en mellemgang.

Byggeprojektet er nærmere beskrevet i et brev af23. december 2005 fra Salomonsson ApS
Arkitekter. Brevet er vedlagt tegningsmateriale af samme dato. Det oplyses i brevet, at den
fremtidige tilbygning tænkes opført som parallelforskudt selvstændig bygning til sikring af den
eksisterende bygnings selvstændige fremtræden. Det vil herefter være tydeligt, hvad der er
oprindeligt, og hvad der er af nyere oprindelse, ligesom der foretages mindst muligt indgreb i den
eksisterende bygning. Tilbygningen vil blive opført med facader i pudset murværk i egnstypiske
farver eller brændte jordfarver. Tagbeklædningen bliver stråtag i overensstemmelse med den
eksisterende bygning. Vinduer og døre udføres i sprossede træelementer i samme farve som
elementerne i den eksisterende by~ning. Den nye tilbygning får et bebygget areal på ca. 100 m2 og
mellemgangen bliver på ca. 8,5 m . Det fremtidige bebyggede areal incl. det eksisterende hus
bliver derfor på ca. 208,5 m2 .

Der ønskes ligeledes opført en garage i sortmalet træ, pålagt tagpap. Garagen vil få en størrelse på
ca. 60 m2

•

• Under besigtigelsen fik nævnet forevist den ønskede placering for tilbygningen, og arkitekt Niels
Salomonsson redegjorde nærmere for projektet. Han oplyste herunder supplerende, at tilbygningen
bygges bagud i forhold til den eksisterende bolig, således at gårdmiljøet bibeholdes fuldt ud.
Beplantning i området vil blive bibeholdt, så bygningen sløres og ikke vil være synlig udefra. Der
etableres en selvstændig indkørsel til den nye del af ejendommen. Garagen etableres i forbindelse
med denne indkørsel. Gennemgangen mellem det eksisterende hus og tilbygningen vil blive udført
af glas. Det blev under besigtigelsen endvidere oplyst, at tagetagen på den eksisterende bolig ikke er
mulig at udnytte til beboelse. De lovmæssige krav tilloftshøjde og areal samt isoleringskrav kan
ikke opfyldes. Ud imod vandet er der foranliggende sommerhusbebyggelse, som hindrer indsyn til
bygningen.

•

Arhus Amt, Natur & Miljø, har anbefalet, at der ikke gives tilladelse til opførelsen af tilbygningen.
Amtet har anført, at tilbygningen er i strid med fredningens formål om at bevare arealernes tilstand,
samt i strid med fredningens bestemmelser om bebyggelse. Ejendommen fremstår i dag som en
ejendom med bygninger (stuehus og anneks) omkring et gårdanlæg. Yderligere opførelse af et
"stuehus" på ejendommen vil ødelægge denne fremtoning. Udstykningen, som der ligeledes er
protesteret imod, og det dermed følgende krav til en selvstændig boligs størrelse, behovet for
udbygninger (som den ansøgte garage), haveanlæg, indkørsel m.v., vil i væsentlig grad ændre de
fredede arealers tilstand. Amtet er af den holdning, at beboelsen på ejendommen bør kunne rummes
inden for de nuværende bygningsmæssige rammer. Det anføres, at der er mulighed for at renovere
den eksisterende bygning, og amtet har lagt til grund, at der er mulighed for at inddrage tagetagen
til beboelse, hvorefter der kan opnås et boligareal, der svarer til den anden bolig på ejendommen.
Boligen vil herefter svare til et nutidigt krav til størrelsen af et en-familiehus. Amtet mener
endvidere, at en tilladelse til at indrette en bolig som ansøgt kan danne uheldig præcedens.

Amtet har oplyst, at såfremt Fredningsnævnet meddeler tilladelse til udstykningen og til den
ansøgte tilbygning, har amtet ingen indvendinger imod udformningen og placeringen af
tilbygningen, idet bygningen opføres i stil med det eksisterende hus og placeres i et haveareal. Dog
bør det store glasparti i gavlen mod øst reduceres til eksempelvis en enkelt dør og et vindue, idet
glasparti som ønsket er atypisk for hustypen.

Under besigtigelsen fastholdt Arhus Amt sin indstilling i sagen som beskrevet ovenfor.

•



Ry Kommune anførte, at tilbygningen nok er lidt større, end Teknisk Udvalg forventede, da der
brev givet tilladelse til udstykningen, men tilbygningen virker tilpasset til den øvrige bebyggelse og
landskabet.

Fredningsnævnets bemærkninger og afgørelse:

Ifølge fredningskendelsen er fredningens formål at bevare det fredede område i dets nuværende
tilstand.

Ifølge kendeisens bestemmelser om bebyggelse § 5a, må der ikke foretages ombygning af
eksisterende bygninger, hvis der derved sker ændring af bygningens ydre fremtræden. Ifølge § 5c
kan Fredningsnævnet dog tillade, at der - uanset § 5a - foretages tilbygning til eller ombygning af
et eksisterende og lovligt opført helårs- eller sommerhus.

To af nævnets medlemmer finder, at ansøgningen om tilladelse til udstykning samt det ansøgte
byggeprojekt ikke strider imod fredningens formål. Der er to beboelsesbygninger på ejendommen.
Begge bygninger benyttes til beboelse og har i mange år været benyttet til beboelse for flere
familier. Under hensyn hertil, og da den ansøgte tilbygning er tilpasset den øvrige bebyggelse og
landskabet, ligesom den er sløret ved beplantning for indkik, stemmer disse medlemmer for at
meddele dispensation til det ansøgte, jf. naturbeskyttelseslovens § 50, stk. 1.

Det forudsættes, at tilbygningen og garagen opføres i overensstemmelse med beskrivelsen i brev af
23. december 2005 samt dertil hørende tegningsmateriale fra Salomonsson ApS Arkitekter.

Formanden for nævnet stemmer for at meddele afslag på ansøgningen om tilladelse til
udstykningen. Dette medlem lægger vægt på, at formålet med fredningen er at bevare det fredede
område i samme tilstand som på fredningstidspunktet. Ejendommen fremstår i dag som en ejendom
med 2 bygninger omkring et gårdanlæg. Husene ligger tæt og giver indtryk af en samlet bebyggelse.
En udstykning med skel mellem de nu eksisterende bygninger, opførelse af en ny selvstændig
bygning med glasgangsforbindelse til den ene af de nu eksisterende bygninger og opførelse af
garage til brug for den ene del af bebyggelsen vil kunne medføre en tilstandsændring af det fredede
område, idet der, i hvert fald ved ejerskifte, vil kunne være risiko for, at den nuværende ene
ejendom med 2 beboelseshuse og fælles gårdsplads, vil blive opsplittet og komme til at fremstå med
et ændret præg ved, at der bliver tale om 2 nye, selvstændige ejendomme, og hvor der vil være en
forventning om mulighed for yderligere udhusbebyggelse og tilbygning til de eksisterende
beboelseshuse.

e Der træffes afgørelse i overensstemmelse med stemmeflertallet.

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.

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

~ ----OJ'f'"1"-~
Per Holkmann Olsen

Kopi er tilsendt:
Advokat Morten Boas Therkildsen, Skanderborgvej 5, 8680 Ry
Salomonsson Arkitekter ApS, Frederiksberggade 15 a, 8600 Silkeborg
Betina Lund Hansen og Klaus Pape Møller, P. Malrnkjærsvej 5 a, 8600 Silkeborg
Århus Amt, Natur & Miljø, Lyseng Alle 1,8270 Højbjerg (joumalnr. 8-70-51-8-737-9-05 og 8-70-
51-8-737-06)
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 v/Olaf J. Møller, Engvej 9, GI. Rye, 8680 Ry
Det amtsrådsvalgte medlem af nævnet, Børge Sundahl, Vinkelvej 5, 8870 Langå
Det kommunevalgte medlem af nævnet, Niels Jørgen Dideriksen, Lyngvej 14,8680 Ry
Ry Kommune, Knudsvej 34, 8680 Ry (j.nr. 0306-0163)
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Vedrørende journal nr. 11.01.2006-63 Ansøgning om tilladelse til opførelse af
nyt stuehus og garage mv. på matr. nr. 14 b Tulstrup By, Tulstrup, beliggende
Randersvej 119,8680 Ry.

Ansøgning
Århus Amt har den 30. maj 2006 modtaget en ansøgning fra Karina Kristensen,
Gudenåvej l, l. sal, 8600 Silkeborg, om tilladelse til at opføre et nyt stuehus og en
garage samt ombygge det eksisterende stuehus til rytterstue/fyrrum på ejendommen
matr. nr. 14b Tulstrup By, Tulstrup, beliggende Randersvej 119.

Ejendommen har et grundareal på ca. l ha, hvorpå der er landbrugspligt. Ejendommen
er i dag bebygget med et stuehus på ca. 90 m2 samt flere udhuse på i alt 220 m2•

Det ansøgte omfatter opførelse af et nyt stuehus med bruttoetageareal på 187 m2• Det
nuværende stuehus ombygges til udhus og indrettes som rytterstue på 76 m2 samt et
fyrrum. Den nye garage får et bebygget areal på 52 m2• Flere udhuse nedrives i
forbindelse med nyopførelsen. 2 mindre eksisterende udhuse på hhv. 20 og 32 m2

• bibeholdes.

Fredningen
Ejendommen er omfattet af fredningen af arealer nord for Knudsø, jf.
Overfredningsnævnets kendelse af30. december 1980.

Fredningens formål er at bevare arealerne i deres nuværende tilstand.

Ifølge kendelsens § 5a må der inden for det fredede område ikke opføres ny bebyggelse,
(herunder skure, boder og andre lignende indretninger samt tilbygning til eksisterende
bebyggelse). Der må heller ikke foretages ombygning af eksisterende bygninger, hvis
der derved sker ændring af bygningens ydre fremtræden.

Ifølge kendeisens § 5b er fredningen dog ikke til hinder for, at der på en
landbrugsejendom opføres ny bebyggelse, herunder ved tilbygning, eller foretages
ombygning af eksisterende bebyggelse, når følgende 3 betingelser er opfyldt:

•
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1. at bebyggelsen er erhvervsmæssigt nødvendig for den pågældende ejendoms
drift som landbrugsejendom,
2. at bebyggelsen opføres i umiddelbar tilknytning til de eksisterende bygninger på
ejendommen eller er et læskur for kreaturer, og
3. at bygningshøjden ikke overstiger 12,5 m for avls- og driftsbygninger, dog 15 m
for visse siloer, eller ikke overstiger 8,5 m for andre bygninger.

Hvis ikke disse betingelser er opfyldt, kræver byggeriet tilladelse fra Fredningsnævnet.
En tilladelse kan dog kun nægtes, hvis:
l. helhedsindtrykket vil blive ændret i væsentlig grad og i uheldig retning, og der
samtidig kan påpeges anden mulighed for placering og/eller ydre udformning,
der funktionelt og uden væsentlig merbekostning kan modsvare det af ejeren
ønskede,
2. hvis det ønskede ikke tjener rimelige landbrugsøkonomiske formål, eller
3. hvis bygningshøjden overstiger de ovennævnte mål.

Fredningsnævnet kan tillade at der - uanset bestemmelserne i pkt. a - foretages
ombygning til eller ombygning af et eksisterende og lovligt opført helårs- og
sommerhus.

Amtets vurdering
Som følge af ejendommens begrænsede grundstørrelse, der ikke giver mulighed for
tidssvarende landbrugsrnæssig drift, er det amtets vurdering, at de ansøgte bygninger
kræver Fredningsnævnets tilladelse, idet § 5b stk. 1 ikke er opfyldt.

Den del af udhuskomplekset, der i dag er sammenbygget med den nuværende bolig,
fjernes som led i opførelsen af de nye bygninger. Det nye stuehus placeres omtrent på
disse udbygningers byggefelt og vil danne en vinkel med det eksisterende stuehus, der
ombygges til udhus (rytterstue). Den nye garage opføres umiddelbart sydvest for det
nye stuehus. Der etableres flisebelægning nord og vest for det nye stuehus, og
gårdspladsen øst og vest for bebyggelsen belægges med ral. Der etableres ny indkørsel
nord for den nuværende indkørsel til gårdanlægget.

De nuværende bygninger er af ældre dato og fremstår med murede facader, der er
pudset og kalket, og med tag af eternit.

De nye bygninger opføres i traditionel landlig byggestil med halvvalmede gavle og
sprossede vinduespartier. Facaderne mure s af blødstrøgne teglsten, der vandskures.
Tagbeklædningen vil bestå af vingeteglsten. Det nuværende stuehus ombygges, således
at det i udtrykket er tilpasset det nye stuehus, men med vinduer og døre, der giver
bygningen udhuspræg. Garagen opføres i samme stil.

Det er amtets vurdering, at gårdanlægget efter ombygningen/nyopførelsen vil være fint
tilpasset den stedlige landlige byggestil. På den baggrund kan amtet anbefale en
tilladelse til det ansøgte.

Det forudsættes, at der ikke anvendes reflekterende tagmateriale som f.eks. glaserede
tagsten, idet dette kan give anledning til uheldige refleksioner af sollys i det åbne land.

Andre tilladelser
Såfremt Fredningsnævnet meddeler tilladelse til det ansøgte, vil amtet tage stilling efter
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naturbeskyttelseslovens § 17 (skovbygge1inie).
Da byggefeltet er omfattet afvejbyggelinier, har Århus Amt, Natur & Miljø, endvidere
videresendt sagen til Veje og Trafik, Århus Amt, til videre behandling efter vejloven.
Det ansøgte kræver endvidere tilladelse efter planlovens § 35 og byggetilladelse fra
kommunen.

Fredningsnævnets bemærkninger og afgørelse:
Nævnet træffer afgørelse på det foreliggende skriftlige grundlag. Det bemærkes, at Danmarks
Naturfredningsforenings lokalkomite har tiltrådt amtets indstilling.
Nævnet kan tiltræde amtets vurdering, hvorefter gårdanlægget efter ombygningen/nyopførelsen vil
være fint tilpasset den stedlige landlige byggestil.
Fredningsnævnet meddeler derfor i medfør afnaturbeskyttelseslovens § 50. stk. 1, tilladelse til det
ansøgte, på betingelse af, at der ikke anvendes reflekterende tagmateriale.

Klagevejledning,jf. naturbeskyttelseslovens §86 og §87:

tit 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 dåg, 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 afnatur og miljø, og
landsdækkende foreninger og organisationer, som efter deres formål varetager væsentlige rekreative
interesser, når afgørelsen berører sådanne interesser.

Med venlig hilsen

le
Per Holkmann Olsen
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Vedrørende journal nr. 11.01.2005-54 Ansøgning om tilladelse til opførelse af
sommerhus på ejendommen Silkeborgvej 50, 8680 Ry.

Den 12. marts 2006 meddelte Fredningsnævnet principgodkendelse med hensyn til opførelse afnyt
sommerhus på ovennævnte adresse på nærmere angivne betingelser, herunder at detailtegninger af
husets ydre indsendtes til nævnets godkendelse via Århus Amt, Natur & Miljø, og med indstilling
fra sidstnævnte.

Den 31. juli 2006 har Århus Amt, Natur & Miljø, fremsendt indstilling om godkendelse af
tegningsmateriale, der af amtet var modtaget fra Ry Kommune den 20. juli, omfattende sommerhus
på 82 m2.

Tegningsmaterialet er herefter skriftligt forelagt nævnets medlemmer samt Danmarks
Naturfredningsforenings lokalkomite, der alle kan tiltræde amtets indstilling om godkendelse.

e Fredningsnævnets bemærkninger og afgørelse:
Nævnet træffer afgørelse på det foreliggende skriftlige grundlag.
Nævnet kan tiltræde amtets indstilling om godkendelse.
Fredningsnævnet meddeler derfor i medfør afnaturbeskyttelseslovens § 50. stk. 1, dispensation til
opførelse af det ansøgte sommerhus på betingelse af, at det opføres i overensstemmelse med det
nævnte tegningsmateriale, modtaget af amtet den 20. juli, og i overensstemmelse med de øvrige
betingelser anført i nævnets afgørelse af 12. marts 2006.

Klagevejledning,jf. naturbeskyttelseslovens §86 og §87:

Der kan inden 4 uger fra den dag, afgørelsen er meddelt, klages til Naturklagenævnet over
afgørelsen.
En eventuel klage skal indgives skriftligt til Fredningsnævnet, som derefter vil fremsende sagen til
Naturklagenævnet.
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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.

e 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 l, 8270 Højbjerg (journalnr. 8-70-51-8-737-3-05)
Danmarks Naturfredningsforening, Masnedøgade 20, 2100 København ø
Skov- og Naturstyrelsen, Haraldsgade 53,2100 København ø
Det Centrale Fredningsregister, Haraldsgade 53, 2100 København ø
Dansk Ornitologisk Forening i Århus Amt, Louisevej 100, 8220 Brabrand
Danmarks Naturfredningsforenings lokalkomite vi Olaf J. Møller, Engvej 9, GI. Rye, 8680 Ry
Det amtsrådsvalgte medlem af nævnet, Børge Sundahl, Vinkelvej 5, 8870 Langå
Det kommunevalgte medlem af nævnet, Niels Jørgen Dideriksen, Lyngvej 14, 8680 Ry
Ry Kommune, Knudsvej 34, 8680 Ry
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Afgørelse
i sagen om udstykning af ejendom i Ry Kommune

Fredningsnævnet for Århus Amt har den 16. juni 2006 efter naturbeskyt-
telseslovens § 50, stk. 1, meddelt dispensation til udstykning fra
ejendommen matr.nr. 6b Alling By, Alling, beliggende Lyngvej 4. Fred-
ningsnævnet meddelte samtidig dispensation til opførelse af en tilbyg-
ning til en beboelse på ejendommen og til opførelse af en garage. Århus
Amt har påklaget afgørelsen til Naturklagenævnet for så vidt angår di-
spensationen til udstykning.

Ejendommen, der er et nedlagt landbrug med et areal på ca. 2,9 ha, lig-
ger i landzone vest for Knudsø, nord for et mindre sommerhusområde.
Ejendommen er omfattet af Overfredningsnævnets kendelse af 30. december
1980 om fredning af arealer nord for Knudsø og ligger desuden inden for
søbeskyttelseslinje og skovbyggelinje, jf. naturbeskyttelseslovens §§

16 og 17.

loverfredningsnævnet kendelse af 30. december 1980 er fastsat, at det
fredede område skal bevares i dets nuværende tilstand, jf. fredningens
§ 1. I § 5 er fastsat bestemmelser om bebyggelse mv. og andre anlæg,
herunder hegn. Det er bl.a. anført, at det følger af § 1, at der inden
for det fredede område ikke må opføres ny bebyggelse, og at der ikke må
foretages ombygning af eksisterende bygninger, hvis der herved sker æn-
dring af bygningens ydre fremtræden (§ 5, pkt. a). Fredningsnævnet kan
dog tillade, at der foretages tilbygning eller ombygning af et eksiste-
rende og lovligt opført helårs- eller sommerhus (§ 5, pkt. c).
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4It Ifølge BBR er ejendommen bebygget med beboelse på i alt 287 m2 fordelt
på to boliger på henholdsvis 187 m2 og 100 m2• De to boliger ligger vin-
kelret på hinanden omkring en fælles gårdsplads.

Der er søgt om tilladelse till) at udstykke en del af matr.nr. 6b,
inkl. boligen på 100 m2 ved fastlæggelse af skel gennem gårdspladsen, og
til 2) at opføre en tilbygning på ca. 100 m2 til den pågældende bolig
samt at opføre en garage på ca. 60 m2 på den ansøgte udstykning. Om bag-
grunden for ansøgningen er oplyst, at ansøger ønsker at b~ på ejendom-
men sammen med sin datter og familie i hver sin beboelse. Tilbygningen
til beboelsen er begrundet i ønsket om en beboelse, der lever op til
nutidige krav til størrelsen af et enfamiliehus. Ansøger har tidligere
boet på ejendommen samtidig med, at ansøgers forældre boede i den ene
bolig.

Ry Kommune har den 10. februar 2005 meddelt tilladelse efter planlovens
§ 35 til udstykningen på vilkår om, at boligen restaureres (eventuelt
tilbygges) på en sådan måde, at dens hidtidige ydre fastholdes, at den
derefter fastholdes i den istandsatte stand, og at den således ikke se-
nere udbygges eller afløses af et nyt beboelseshus. Det fremgår af sa-
gens akter, at ansøger tidligere har ønsket at rive det ene hus ned og
at opføre et nyt hus længere væk fra den anden beboelse på ejendommen,
hvilket Ry Kommune meddelte afslag til i medfør af planlovens § 35.

Århus Amt har i udtalelse af 28. marts 2006 til fredningsnævnet bemær-
ket, at der er tale om en ejendom med to beboelseshuse, der ligger sam-
let omkring en fælles gårdsplads. Det er amtets vurdering, at en ud-
stykning af ejendommen i to selvstændige beboelsesejendomme vil medføre
en tilstandsændring af det fredede område. Det forhold, at der kommer
en ny selvstændig ejendom, vil typisk medføre, at arealet kommer til at
fremstå med et ændret præg. Herudover vil det skabe forventning om mu-
lighed for yderligere udhusbebyggelse og tilbygning til eksisterende
beboelseshuse. Amtet kan på den baggrund ikke anbefale udstykning af
ejendommen. Det er i udtalelsen anført, at amtet heller ikke kan anbe-
fale en tilladelse til den ansøgte tilbygning og garage.

Under fredningsnævnets besigtigelse på ejendommen har ansøger supple-
rende bl.a. oplyst, at der tidligere har været fire beboelseslejemål på
ejendommen, hvor der nu er to. De to huse på ejendommen anses for selv-
stændige, idet kommunen opkræver både særskilt vandafledningsafgift og
kloakafgift og vurderer husene separat. Tidligere har ansøgers advokat
bl.a. bemærket, at den del af ejendommen, der ønskes frastykket, i hele
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4It ansøgers ejertid (skøde tinglyst den 24.8.1976) og angiveligt også man-
ge år tidligere har været anvendt til beboelse, og at det ansøgte der-
for ikke vil medføre en øget belastning af det fredede område. Arealet
ligger ganske tæt op ad den trafikerede Silkeborgvej, hvor der i hen-
hold til oplysninger fra Ry Kommune dagligt kører ca. 2.000 køretøjer,
og i sommermånederne er der meget trafik på den private Lyngvej, der
fører hen til Birkhede Camping og sommerhusbebyggelse. Det anføres i
forlængelse heraf, at ejendommen således ud fra en almindelig betragt-
ning ikke synes at være placeret i et fredet område, og a~ udstykning,
under de forudsætninger som Ry Kommune har skitseret, på ingen måde vil
medføre en tilstandsændring af det fredede område.

Fredningsnævnet har ved afgørelse af 16. juni 2006 meddelt dispensation
til den ansøgte udstykning samt til den ansøgte tilbygning til beboel-
sen og opførelse af garage. Det fremgår, at to af nævnets tre medlemmer
finder, at ansøgningen om tilladelse til udstykning samt det ansøgte
byggeprojekt ikke strider imod fredningens formål om at bevare det fre-
dede område i dets nuværende tilstand. Flertallet bemærker, at der er
to beboelsesbygninger på ejendommen, og at begge bygninger benyttes til
beboelse og i mange år har været benyttet til beboelse for flere fami-
lier. Under hensyn hertil, og da den ansøgte tilbygning er tilpasset
den øvrige bebyggelse og landskabet, ligesom den er sløret ved beplant-
ning for indkig, finder de to medlemmer, at der bør meddeles dispensa-
tion til det ansøgte i medfør af naturbeskyttelseslovens § 50, stk. l.

Århus Amt har ved brev af 3. juli 2006 administrativt påklage t fred-
ningsnævnets afgørelse og efterfølgende ved brev af l. september 2006 -
efter behandling i amtets Udvalg for Miljø og Trafik - opretholdt kla-
gen for så vidt angår den meddelte dispensation til udstykning. Amtet
har ikke ønsket at opretholde klagen over dispensation til opførelse af
tilbygningen og garagen. Om baggrunden for klagen er anført, at fred-
ningens formål er at bevare det fredede område i dets nuværende til-
stand, og at udstykningen af ejendommen i to selvstændige ejendomme vil
skabe yderligere forventning om mulighed for udhusbebyggelse og tilbyg-
ning til de eksisterende beboelseshuse. Ejendommen fremstår i dag som
et samlet gårdanlæg med stuehus og anneks omkring en fælles gårdsplads.
Frastykning af ejendommens ene bolig ved fastlæggelse af skel gennem
gårdspladsen er efter amtets vurdering et så væsentligt indgreb i det
fredede områdes tilstand, at projektet er i strid med fredningen s for-
mål. Endvidere vil en tilladelse danne uheldig præcedens. Det er i dag
normalt at have to boliger på en landbrugsejendom, idet der med planlo-
vens § 37, stk. l, er mulighed for at indrette en bolig i overflødige



4

4It driftsbygninger. Det er imidlertid ikke hensigten med bestemmelsen, at
sådanne ekstra boliger frastykkes.

Århus Amt har efterfølgende den 6. september 2006 meddelt dispensation
fra søbeskyttelseslinjen (nbl § 16) og skovbyggelinjen (nbl § 17) til
opførelse af tilbygning til beboelsen og til opførelse af garage. Det
fremgår, at den nye tilbygning skal udformes som et længehus i stil med
ejendommens øvrige bygninger og forbindes med beboelsen med en glasmel-
lemgang. Garagen opføres vest for ejendommens bebyggelse ?g får et be-
bygget areal på 60 m2•

Ansøgers arkitekt har i brev af 11. december 2006 gjort gældende, at
det forhold, at der på et matrikelkort angives nye skellinjer for ejen-
dommen ikke ændrer på områdets tilstand og fysiske forhold. Med de med-
delte tilladelser til opførelse af tilbygning og garage vil ejendommen
også fremover blive beboet af to familier.

Naturklagenævnets afgørelse

Naturklagenævnets formand har på nævnets vegne, jf. naturbeskyttelses-
lovens § 81, stk. 3, truffet følgende afgørelse:

Efter naturbeskyttelseslovens § 50, stk. 1, kan fredningsnævnet dispen-
sere fra bestemmelserne i en fastsat fredning, når det ansøgte ikke vil
stride mod fredningens formål.

Ejendommen Lyngvej 4 er omfattet af fredningen af arealer nord for
Knudsø, jf.Overfredningsnævnets kendelse af 30. december 1980. Fred-
ningen har til formål, at bevare det fredede område i dets nuværende
tilstand. Der er med henblik herpå fastsat bestemmelser om bl.a. bebyg-
gelse mv. og andre anlæg, herunder hegn, jf. fredningens § 5.

Fredningsnævnet for Århus Amt har i medfør af naturbeskyttelseslovens §

50, stk. 1, meddelt dispensation til den ansøgte udstykning og til det
ansøgte byggeprojekt. Århus Amt har påklaget afgørelsen for så vidt an-
går den meddelte dispensation til udstykning.

Ansøger ønsker at udstykke ejendommen i to selvstændige beboelsesejen-
domme ved fastlæggelse af bl.a. et skel gennem gårdspladsen. Naturkla-
genævnet vurderer, at det ansøgte vil medføre, at ejendommen, der hid-
til har fremstået som et samlet gårdanlæg omkring en fælles gårdsplads,
vil ændre karakter. Det må antages, at udstykningen af ejendommen med
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~ tiden, herunder i forbindelse med ejerskifte, vil føre til en vis æn-
dring omkring beboelserne og eventuelt et øget ønske om hegning og sup-
plerende bygninger mv. Den ansøgte udstykning må på den baggrund be-
tragtes som en tilstandsændring i fredningens forstand, der som sådan
kræver dispensation.

Nævnet finder imidlertid ikke, at den ansøgte udstykning vil være i
strid med fredningens formål. Det ligger hermed inden for rammerne af
naturbeskyttelseslovens § 50, stk. 1, at meddele dispensa~ion. Ved af-
gørelsen skal der foretages en konkret vurdering, hvori navnlig hensy-
net til de værdier, der ønskes bevaret med fredningen, skal indgå.

Efter en samlet vurdering finder Naturklagenævnet ikke, at der er
grundlag for at tilsidesætte fredningsnævnets vurdering af, at der bør
meddeles dispensation til den ansøgte udstykning. Der er herved navnlig
lagt vægt på, at den ansøgte udstykning - henset til bl.a. ejendommens
nuværende, lovlige anvendelse og bebyggelse - alene må forventes at
medføre en ganske begrænset påvirkning af de fredningsmæssige interes-
ser i området. Under disse omstændigheder kan det af Århus Amt anførte
ikke føre til et andet resultat.

på ovenstående baggrund stadfæstes Fredningsnævnet for Århus Amts afgø-
relse af 16. juni 2006.

f1~!I.~
Vice formand / g~oufMn

Fuldmægtig

Afgørelsen er endelig og kan ikke indbringes for anden administrativ myndighed,jf. naturbeskyttelseslovens § 82. Eventuel retssag til prø-

,else af afgørelsen skal være anlagt inden 6 måneder, jf. naturbeskyttelseslovens § 88.



Vivi Hansen
Kirkevej 23
9440 Åbybro Tlf. 86 122077
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Direkte: 86125911 - 4001
CVR 1198 62 93

Den 16. oktober 2007.

Vedrørende j.nr. 8901-01.2007.84 - ansøgning om tilladelse til udvidelse af sommerhus på
ejendommen matr. nr. 6i Alling by, Alling, beliggende Silkeborgvej 60, 8680 Ry.

Fredningsnævnet har den 7. juni 2007 fra Miljøcenter Århus modtaget Deres ansøgning om
tilladelse til udvidelse af sommerhuset på ovennævnte ejendom.

Der ønskes opført en 18,4 m2 stor tilbygning samt 5 m2 stor overdækning til det eksisterende
sommerhus på ejendommen, som er 38 m2• Ejendommen har et grundareal på 615 m2•

Den ønskede tilbygning sker ved opstilling af en mandskabsbygning på 18,4 m2, som kommer til at
fungere som anneks til det eksisterende sommerhus. Mellem denne mandskabsbygning og det
eksisterende sommerhus ønskes en overdækning på 5 ~.

Ejendommen er omfattet af Overfredningsnævnets kendelse af 30. december 1980, Knudsø
fredningen.

Fredningens formål er at bevare det fredede område i dets nuværende tilstand.

Ifølge fredningskendelsens § 5 om bebyggelse m.v. gælder det, at der inden for det fredede område
ikke må opføres ny bebyggelse, herunder skure, boder og andre lignende indretninger samt
tilbygning til eksisterende bebyggelse. Der må heller ikke foretages ombygning af eksisterende
bygninger, hvis der derved sker ændring af bygningens ydre fremtræden.

Ifølge kendeisens § 5 c kan Fredningsnævnet tillade, at der - uanset bestemmelserne under punkt 5
a - kan foretages tilbygning til eller ombygning af et eksisterende og lovligt opført helårs- eller
sommerhus.

Fredningsnævnet har tidligere truffet afgørelse om udvidelse af sommerhuse på flere ejendomme i
nabolaget. Den i denne sag ansøgte udvidelse afviger størrelsesmæssigt ikke væsentligt fra de
øvrige sager i området.

Fredningsnævnet foretog besigtigelse den 19. september 2007.



/,

~ De me.ddelte nævnet, at De ikke havde mulighed for at deltage i besigtigelsen. De oplyste i den
t

forbindelse, at bygningen, som ansøgningen drejer sig om, allerede befinder sig på grunden.
Bygningen skulle for godt et år siden fjernes fra den hidtidige placering. Der var tale om, at De
kunne overtage bygningen mod at fjerne den og rydde op. Der er ikke udført sokkelarbejde eller
anden permanent tilslutning til den eksisterende bygning på ejendommen.

Under besigtigelsen kunne nævnet konstatere, at den ansøgte bygning er placeret bag ved den
eksisterende bebyggelse på grunden, væk fra søen. Bygningen er stilmæssigt i harmoni med den
eksisterende bebyggelse.

Både repræsentanterne fra Danmarks Naturfredningsforenings lokalkomite og fra Skanderborg
Kommune kunne anbefale, at der meddeles tilladelse til det ansøgte.

Fredningsnævnets bemærkninger og afgørelse:

Den ansøgte udvidelse af det eksisterende sommerhus på ejendommen består i opsætning af en
særskilt bygning, som sammenbygges med det eksisterende hus med en overdækning. Den nye
bygning er placeret bag ved den eksisterende bebyggelse, væk fra søen. Bygningen er i stil med den
eksisterende. På denne baggrund, og da den ansøgte udvidelse er i overensstemmelse med, hvad der
tidligere er givet tilladelse til i området, besluttede Fredningsnævnet at meddele dispensation til det
ansøgte, jf. naturbeskyttelseslovens § 50, stk. 1, herunder den ansøgte overdækning af arealet
mellem bygningerne.

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.

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
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 Den 8. september 2009. 
 
 
Vedrørende j.nr. 8901-01.2007.163 og 8901-2008.167, ansøgning om tilladelse til reparation af 
dræning på ejendommen Skovsrodvej 24, samt opfyldning med jord fra Skovsrodvej 20 dels 
på Skovsrodvej 24 og dels på ejendommen Oksevej 10, tæt ved Skovsrodvej 22. 
 
 
Efter anmeldelse fra Danmarks Naturfredningsforenings lokalkomité meddelte Skanderborg 
Kommune i medfør af naturbeskyttelseslovens § 73, stk. 5, den 16. november 2007 påbud om at 
standse opfyldning af jord på ejendommen matr. Nr. 4 q Tørring By, Tulstrup, Skovsrodvej 24, 
Tørring, 8680 Ry. 
 
Fredningsnævnet fortog besigtigelse den 10. marts 2008. Afgørelse udsattes på afventen af 
Naturklagenævnets afgørelse af klage over standsningspåbudet, samt yderligere oplysninger, 
herunder fotos. 
 
Naturklagenævnet stadfæstede den 18. marts 2008 afgørelsen. 
Endvidere modtog Fredningsnævnet fotos fra Skanderborg Kommune. 
 
Fredningsnævnet har foretaget ny besigtigelse den 26. maj 2009. 
 
Det er oplyst at jord placeret på Skovsrodvej 24 og på Oksevej 10 er overskudsjord fra Skovsrodvej 
20, stammende fra udgravning til bygninger.   
Jorden på Oksevej drives af ejerne af Skovsrodvej 20. 
 
Ejer af Skovsrodvej 24 har oplyst, at der ønskes lagt et lag i den lille lavning tæt ved huset. Der er i 
lavningen drænrør, der bl.a. afvander naboejendommens jord. Der er så lidt jord over drænet, at det 
risikerer at fryse i stykker og at blive trykket i stykker af heste, der går på stedet. Drænet, der er 
løbende vedligeholdt, kan ikke graves dybere ned grundet afløbet. Det er ikke meningen at udjævne 
området men alene at lægge et lag, der følger terrænets konturer. Området, der er på ca. 40 x 70 m, 
vil fortsat være græsområde. 
 
Ejerne af Skovsrodvej 20 har oplyst, at der er lagt jord ud på Oksevejsjorden på et sted, hvor der er 
defekt dræn. Jord er derfor fyldt på i lavning for at undgå våde områder. Der er ikke tale om 
forurenet jord. 
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Det er under den seneste besigtigelse konstateret, at der på Oksevejsjorden er placeret større 
mængder jord i bunker ved højdedrag tæt ved den lavning, hvori jord er planeret. 
 
Ejendommene er omfattet af Overfredningsnævnets kendelse af 30. december 1980 om fredning af 
arealer nord for Knudsø i Ry Kommune. 
 
Fredningens formål er ifølge fredningskendelsens § 1 bl.a. at bevare det fredede område i dets 
nuværende tilstand. Det fremgår af fredningskendelsens § 2 om terrænændringer, at det følger af § 
1, at ændringer i terrænet eller terrænformer, herunder udnyttelse af forekomster i jorden samt 
opfyldning eller planering ikke er tilladt. 
 
Danmarks Naturfredningsforenings lokalkomité har anført, at der ikke bør meddeles dispensation til 
udlægning af jorden. Der er tale om en landskabsfredning, hvor terrænreguleringer er forbudt. Våde 
lavninger i terrænet er en del af landskabet. 
 
 
Fredningsnævnets bemærkninger og afgørelse: 
Af fredningsbestemmelserne fremgår, at ændringer i terrænet eller terrænformer, herunder 
udnyttelse af forekomster i jorden samt opfyldning eller planering ikke er tilladt. 
Nævnet lægger til grund, at der i den tæt ved huset liggende lavning på Skovsrodvej 24, ligger 
dræn, der er udsat for skadelig påvirkning, fordi der kun er et forholdsvis tyndt jordlag over rørene. 
For at sikre drænet, der efter det oplyste dræner et større område på nabojord, finder nævnet, at 
udlægning af et mindre lag jord i lavningen, der er af begrænset størrelse, og ikke er synligt fra 
større områder, ikke vil være i afgørende modstrid med fredningens formål.  
Der meddeles derfor i medfør af naturbeskyttelseslovens § 50, stk. 1, tilladelse til udlægning af et 
lag på ikke over 30 cm i den omhandlede lavning, jævnt fordelt således at terrænets konturer 
bevares. 
Det bemærkes, at vedligeholdelse af eksisterende dræn ikke kan antages at være i strid med 
fredningen. 
 
For så vidt angår Oksevej 10 bemærkes, at der er tale om et større og meget synligt område med 
markante terrænformer, herunder lavninger op mod højdedrag og at der i lavning er sket en 
betydelig udjævning. Det er nævnets opfattelse, at formålet med udjævning dels har været at 
komme af med overskudsjord fra Skovsrodvej 20, dels at gøre det lettere at maskinbehandle jorden. 
Nævnet finder, at der er tale om så store ændringer af landskabet, at det vil stride mod fredningens 
formål, hvorfor der ikke meddelelse dispensation til udlægning af jord fra Skovsrodvej 20.  
Det pålægges ejerne af Skovsrodvej 20 at reetablere terrænet og at fjerne overskudsjorden. 
Pålægget skal være efterkommet senest 1. april 2010. 
 
 
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 vedrørende Skovsrodvej 24 må ikke udnyttes, før klagefristen er udløbet uden at klage 
er modtaget. 
 
Tilladelsen bortfalder, hvis den ikke er udnyttet inden tre år fra i dag, jf. naturbeskyttelseslovens § 
66, stk. 2. 
 
 
Klageberettigede er: 
 
Adressaten for afgørelsen, 
ejeren af den ejendom, som afgørelsen vedrører, 
offentlige myndigheder, 
lokale foreninger og organisationer, som har en væsentlig interesse i afgørelsen, 
landsdækkende foreninger og organisationer, hvis hovedformål er beskyttelse af natur og miljø, og 
landsdækkende foreninger og organisationer, som efter deres formål varetager væsentlige rekreative 
interesser, når afgørelsen berører sådanne interesser. 
 
Med venlig hilsen 
 
 
Per Holkmann Olsen 
 
Denne afgørelse er pr. post fremsendt til: 
Hanne Storgaard og Henrik Dahlgren, Skovsrodvej 24, Tørring, 8680 Ry 
LandboØst, Juridisk Afdeling, Kastaniehøjvej 4, 8600 Silkeborg 
Steen Rasmussen, Skovsrodvej 20, Tørring, 8680 Ry 
Flemming Rasmussen, Tulstrupvej 35, 8680 Ry 
pr. mail fremsendt til: 
By- og Landskabsstyrelsen, Haraldsgade 53, 2100 København Ø, { HYPERLINK 
"mailto:blst@blst.dk" }
Det Centrale Fredningsregister, Haraldsgade 53, 2100 København Ø, { HYPERLINK 
"mailto:blstnatur@blst.dk" }
Danmarks Naturfredningsforening, Masnedøgade 20, 2100 København Ø, { HYPERLINK 
"mailto:dn@dn.dk" }
Danmarks Naturfredningsforenings lokalkomité v/ Olaf J. Møller, Engvej 9, Gl. Rye, 8680 Ry,  { 
HYPERLINK "mailto:skanderborg@dn.dk" }
Det ministerudpegede medlem af nævnet, Jytte Heslop, Katterhøjvej 4, 8270 Højbjerg, { 
HYPERLINK "mailto:jytte.heslop@gmail.com" }
Det kommunevalgte medlem af nævnet, Flemming Pedersen, Rosenvænget 86, 8362 Hørning, { 
HYPERLINK "mailto:bi-avler@mail.tele.dk" }
Skanderborg Kommune, Teknik og Miljø, Adelgade 44, 8660 Skanderborg, { HYPERLINK 
"mailto:geert.nielsen@skanderborg.dk" }   
Skanderborg Kommune, Adelgade 44, 8660 Skanderborg, 
{ HYPERLINK "mailto:Skanderborg.Kommune@skanderborg.dk" }
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 Den 10. januar 2010. 
 
Vedr. j.nr. 8901-01.2009.107 Ansøgning om tilladelse til opførelse af tilbygning til sommerhus 
på Silkeborgvej 56. 
 
Skanderborg Kommune har den 26. marts 2009 modtaget en ansøgning om opførelse af to 
tilbygninger til sommerhuset på  ejendommen matr.nr. 6 k, Alling By, Alling med adressen 
Silkeborgvej 56. Den 22. juni 2009 er ansøgningen ændret således at der kun søges om tilbygning 
mod vest – 42 m². 
 
Ejendommen, der er beliggende i landzone, er omfattet af fredning jf. Overfredningsnævnets 
kendelse af 30. december 1980 i sagen nr. 2215/73 om fredning af arealer nord for Knudsø i Ry 
kommune, Århus amt.  
 
Af kendelsens § 5 – Bebyggelse m.v. og andre anlæg, herunder hegn punkt a fremgår, at 
 
”det  følger af § 1, at der inden for det fredede område ikke må opføres ny bebyggelse (herunder 
skure, boder og andre lignende indretninger samt tilbygning til eksisterende bebyggelse). Der må 
heller ikke foretages ombygning af eksisterende bygninger, hvis der derved sker ændring af 
bygningens ydre fremtræden”. 
 
Og af punkt c fremgår, at 
”Fredningsnævnet kan tillade, at der – uanset om bestemmelserne under pkt. a – foretages 
tilbygning til eller ombygning af et eksisterende og lovligt opført helårs- eller sommerhus”.  
 
Sommerhuset ligger i en mindre gruppe sommerhuse ved den vestlige ende af Knudsø mellem 
denne og landevejen  
 
Tilbygningen, areal 42 m², til sommerhuset (der er på 51 m²) vil ske som en forlængelse af huset 
mod vest, d.v.s. væk fra søen. I forbindelse med tilbygningen skiftes taget på eksisterende 
sommerhus fra græstag til eternittag og der isættes vinduer/dør i væg/tag. Gavlen mod søen ændres 
ikke.  
 
Kommunens bemærkninger 
Da ejendommen ligger i landzone, skal ansøgningen behandles efter planlovens § 35. Derudover 
skal ansøgningen behandles efter naturbeskyttelseslovens § 16 - søbeskyttelseslinie 
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I den aktuelle sag er Kommunen indstillet på at meddele tilladelse efter planlovens § 35 og 
naturbeskyttelseslovens § 16 til det ansøgte, såfremt Fredningsnævnet meddeler dispensation. 
 
Nævnet foretog besigtigelse den 19. november 2009. 
 
Fredningsnævnets bemærkninger og afgørelse: 
Nævnet finder, at der i medfør af naturbeskyttelseslovens § 50, stk. 1, kan meddelelse tilladelse til 
det ansøgte som beskrevet og vist i tegningsmaterialet med forlængelse væk fra søen og med 
udvidelse på 42 m2. Nævnet har foreslået liste-tag, men stiller ikke vilkår herom. 
 
 
 
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 er pr. post fremsendt til: 
Birgit og Jørn Birch Sørensen, Tretommervej 47, 8240 Risskov 



 
og pr. mail fremsendt til: 
By- og Landskabsstyrelsen, Haraldsgade 53, 2100 København Ø, { HYPERLINK 
"mailto:blst@blst.dk" }
Det Centrale Fredningsregister, Haraldsgade 53, 2100 København Ø, { HYPERLINK 
"mailto:blstnatur@blst.dk" }
Danmarks Naturfredningsforening, Masnedøgade 20, 2100 København Ø, { HYPERLINK 
"mailto:dn@dn.dk" }
Danmarks Naturfredningsforenings lokalkomité v/ Olaf J. Møller, Engvej 9, Gl. Rye, 8680 Ry,  { 
HYPERLINK "mailto:skanderborg@dn.dk" }
Det ministerudpegede medlem af nævnet, Jytte Heslop, Katterhøjvej 4, 8270 Højbjerg, { 
HYPERLINK "mailto:jytte.heslop@gmail.com" }
Det kommunevalgte medlem af nævnet, Flemming Pedersen, Rosenvænget 86, 8362 Hørning, { 
HYPERLINK "mailto:bi-avler@mail.tele.dk" }
Inger Juul, Skanderborg Kommune, Teknik og Miljø, Adelgade 44, 8660 Skanderborg 
{ HYPERLINK "mailto:inger.juul@skanderborg.dk" }   
Skanderborg Kommune, Adelgade 44, 8660 Skanderborg, { HYPERLINK 
"mailto:Skanderborg.Kommune@skanderborg.dk" }
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Fredningsnævnet for Midtjylland, østlig del 
 
 Retten i Århus                   
 Tinghuset, Vester Alle 10 

8000 Århus C 
Steen Ehlers Pedersen 
Ørnedalen 45 
8520 Lystrup Tlf. 86 12 20 77 
 Fax 86 19 71 91 
 E-mail: 
 { HYPERLINK 
"mailto:pho@domstol.dk" }
  
 CVR 11 98 62 93 
  
 Den 14. februar 2010. 
 
Vedr. j.nr. 8901-01.2010.16, Ansøgning om tilladelse til opførelse af tilbygning til sommerhus 
på matr. nr. 6 g Alling By, Alling, Silkeborgvej 64, 8660 Ry. 
 
Skanderborg Kommune har den 15. januar 2010 modtaget en ansøgning om opførelse af en 
tilbygning til et sommerhus på matr. nr. 6g, Alling By, Alling med adressen Silkeborgvej 64, 8680 
Ry. 
 
Ansøgningsmaterialet er vedlagt indstilling af 21. januar 2010 til fredningsnævnet. 
 

 
 
 
Fredning 
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Ejendommen, der er beliggende i landzone, er omfattet af fredning jf. Overfredningsnævnets 
kendelse af 30. december 1980 i sagen nr. 2215/73 om fredning af arealer nord for Knudsø i Ry 
kommune, Århus amt.  
 
Af kendelsens § 5 – Bebyggelse m.v. og andre anlæg, herunder hegn punkt a fremgår, at 
 
”det  følger af § 1, at der inden for det fredede område ikke må opføres ny bebyggelse (herunder 
skure, boder og andre lignende indretninger samt tilbygning til eksisterende bebyggelse). Der må 
heller ikke foretages ombygning af eksisterende bygninger, hvis der derved sker ændring af 
bygningens ydre fremtræden”. 
 
Af § 5,  punkt c fremgår, at 
”Fredningsnævnet kan tillade, at der – uanset bestemmelserne under pkt. a – foretages tilbygning til 
eller ombygning af et eksisterende og lovligt opført helårs- eller sommerhus”.  
 
 
Ansøgningen 
Sommerhuset ligger i en mindre gruppe af sommerhuse ved den vestlige ende af Knudsø.   
 
Det eksisterende hus er i dag 36 m². Der ansøges om opførelse af en tilbygning på 25 m², hvormed 
sommerhuset vil få en samlet størrelse på 61 m². Tilbygningen bygges i forlængelse af huset, i 
nordlig retning væk fra søen.  
 
Tegninger af projektet er vedhæftet ansøgningen.  
 
Skanderborg Kommune har den 21. januar 2010 fremsendt sagen til Fredningsnævnet med henblik 
på afgørelse iht. ovennævnte frednings bestemmelser. 
 
Kommunens bemærkninger 
Da ejendommen ligger i landzone, skal ansøgningen behandles efter planlovens § 35. Derudover 
skal ansøgningen behandles efter naturbeskyttelseslovens § 16 – søbeskyttelseslinie og § 17 
(skovbyggelinie) 
 
Kommunen er jf. ovenstående indstillet på at meddele tilladelse efter planlovens § 35 og 
dispensation fra naturbeskyttelseslovens §§ 16 og 17 til det ansøgte, såfremt Fredningsnævnet 
meddeler dispensation. 
 
Indstilling med bilag er forelagt Danmarks Naturfredningsforenings lokalkomité, der har meddelt, 
at der ikke er indvending, forudsat at tilbygningen ikke bliver højere end eksisterende bygning, 
males i mørke farver og er en direkte forlængelse af eksisterende bygning. 
 
 
Fredningsnævnets bemærkninger og afgørelse: 
Nævnet træffer afgørelse på det foreliggende skriftlige materiale. 
Fredningens formål er, at området skal bevares i den på fredningstidspunktet værende tilstand. 
Nævnet finder, at der i medfør af naturbeskyttelseslovens § 50, stk. 1, kan meddelelse tilladelse til 
det ansøgte som beskrevet og vist i tegningsmateriale, på betingelse af, at bygningen ikke er højere 
end eksisterende bygning, er en direkte forlængelse af denne som anført i indstillingen fra 
kommunen, og holdes i mørke farver, idet dette ikke findes at være i strid med fredningens formål. 
 
 
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 er pr. mail fremsendt til: 
Steen Ehlers Pedersen, Ørnedalen 45, 8520 Lystrup, { HYPERLINK 
"mailto:ehlers.pedersen@privat.dk" }
By- og Landskabsstyrelsen, Haraldsgade 53, 2100 København Ø, { HYPERLINK 
"mailto:blst@blst.dk" }
Det Centrale Fredningsregister, Haraldsgade 53, 2100 København Ø, { HYPERLINK 
"mailto:blstnatur@blst.dk" }
Danmarks Naturfredningsforening, Masnedøgade 20, 2100 København Ø, { HYPERLINK 
"mailto:dn@dn.dk" }
Danmarks Naturfredningsforenings lokalkomité v/ Olaf J. Møller, Engvej 9, Gl. Rye, 8680 Ry,  { 
HYPERLINK "mailto:skanderborg@dn.dk" }
Det ministerudpegede medlem af nævnet, Jytte Heslop, Katterhøjvej 4, 8270 Højbjerg, { 
HYPERLINK "mailto:jytte.heslop@gmail.com" }
Det kommunevalgte medlem af nævnet, Flemming Pedersen, Rosenvænget 86, 8362 Hørning, { 
HYPERLINK "mailto:bi-avler@mail.tele.dk" }
Lise Højfeldt, Skanderborg Kommune, Teknik og Miljø, Adelgade 44, 8660 Skanderborg 
{ HYPERLINK "mailto:lisa.hojfeldt@skanderborg.dk" }   
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Fredningsnævnet for Midtjylland, østlig del 
 
 Retten i Århus                   
 Tinghuset, Vester Alle 10 

8000 Århus C 
Foldagers Tegnestue Aps 
Bakkelyvej 2 
8680 Ry Tlf. 86 12 20 77 
 Fax 86 19 71 91 
 E-mail: 
 { HYPERLINK 
"mailto:pho@domstol.dk" }
  
 CVR 11 98 62 93 
  
 Den 10. februar 2011. 
 
Vedr. j.nr. 8901-01.2010.87, Ansøgning om tilladelse til at etablere tilbygning mellem hus og 
carport på ejendommen Tulstrupvej 61, 8680 Ry. 
 
Skanderborg Kommune har den 12. april 2010 modtaget en ansøgning om opførelse af en 
tilbygning til helårsbeboelsen på matr.nr. 4 v, Tulstrup By, Tulstrup, Tulstrupvej 61. Ansøgningen er 
fremsendt af Foldagers Tegnestue på vegne af ejerne af ejendommen - Britta og Jesper Thuun-
Petersen. 
 
Ansøgningsmaterialet samt luftfoto er vedlagt indstillingen til fredningsnævnet. 
 
Ejendommen, der ligger i landzone, er delvist omfattet af fredning jf. Overfredningsnævnets 
kendelse af 30. december 1980 i sagen nr. 2215/73 om fredning af arealer nord for Knudsø i Ry 
Kommune.  
 
Af fredningskendelsens § 1 fremgår, at ”formålet med fredningen er, at det fredede areal skal 
bevares i dets nuværende tilstand”. 
 
Af fredningskendelsens bestemmelser i § 5, stk. a, at ”det følger af § 1, at der inden for det fredede 
område ikke må opføres ny bebyggelse (herunder sure, boder og andre indretninger samt 
tilbygning til eksisterende bebyggelse). Der må heller ikke foretages ombygning af eksisterende 
bygninger, hvis der derved sker ændring af bygningens ydre fremtræden.  
 
Af § 5, stk. c fremgår, at ”Fredningsnævnet kan tillade, at der – uanset bestemmelserne under 
punkt a – foretages tilbygning til eller ombygning af et eksisterende og lovligt opført helårs- eller 
sommerhus. 
 
I 1996 er der givet landzonetilladelse til udstykning af parcellen og til opførelse af en 
helårsbeboelse. Tilladelsen blev udnyttet for så vidt angår udstykningen, men ikke for så vidt angår 
helårsbeboelsen. I 2004 blev der givet landzonetilladelse til opførelse af helårsbeboelse og carport 
på parcellen.  
 
Den tilladelse er udnyttet og ejerne ønsker nu at opføre en tilbygning til beboelsen. Tilbygningen 
ønskes opført i én etage med fladt tag og placeret, så carport og beboelse sammenbygges. 
Tilbygningen skal indeholde brygges og et værelse, areal i alt ca. 25 m². 
 
Eksisterende helårsbeboelse ligger umiddelbart uden for fredningen. Carporten ligger inden for 
fredningen. Den ønskede tilbygning placeres delvist indenfor fredningen, jf. kortet på side 1.  
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Skanderborg Kommune fremsender hermed sagen til Fredningsnævnet med henblik på afgørelse 
iht. ovennævnte frednings bestemmelser. 
 
Kommunens bemærkninger 
Da helårsbeboelsen efter opførelse af tilbygningen vil være under 250 m²  forudsættes ikke 
tilladelse efter planlovens § 35 - landzonetilladelse. 
 
Ejendommen er omfattet af skovbyggelinie, hvorfor den ansøgte tilbygning forudsætter 
dispensation fra 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 den ansøgte tilbygning 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 tilbygningen, 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 tilbygningen 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 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. 
 
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: 
Foldagers Tegnestue Aps, Bakkelyvej 2, 8680 Ry, { HYPERLINK "mailto:lars@foldager.dk" }
Naturstyrelsen, Haraldsgade 53, 2100 København Ø, { HYPERLINK "mailto:nst@nst.dk" }
Danmarks Naturfredningsforening, Masnedøgade 20, 2100 København Ø, { HYPERLINK 
"mailto:dn@dn.dk" }
Danmarks Naturfredningsforenings lokalkomité v/ Olaf J. Møller, Engvej 9, Gl. Rye, 8680 Ry,  { 
HYPERLINK "mailto:skanderborg@dn.dk" }
Det ministerudpegede medlem af nævnet, Jytte Heslop, Katterhøjvej 4, 8270 Højbjerg, { 
HYPERLINK "mailto:jytte.heslop@gmail.com" }
Det kommunevalgte medlem af nævnet, Flemming Pedersen, Rosenvænget 86, 8362 Hørning, { 
HYPERLINK "mailto:bi-avler@mail.tele.dk" }
Inger Juul, Skanderborg Kommune, Teknik og Miljø, Knudsvej 34, 8680 Ry 
{ HYPERLINK "mailto:inger.juul@skanderborg.dk" }  
Skanderborg Kommune, Adelgade 44, 8660 Skanderborg, { HYPERLINK 
"mailto:Skanderborg.Kommune@skanderborg.dk" }
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Fredningsnævnet for Midtjylland, østlig del 
   
 Per Holkmann Olsen 
 Københavns Byret 
 Domhuset, Nytorv 

1450 København K. 
Vibeke Larsen e-mail: pho@domstol.dk
Flemming Rindom Hansen tlf. 40143099 
Tulstrupvej 36 
8680 Ry 
  
 Den 2. november 2011. 
 
Vedr. j.nr. FN 2011.132, ansøgning om tilladelse til ændring af tagkonstruktion på 
garagebygning Tulstrupvej 36, 8680 Ry. 
 
Skanderborg Kommune har den 21. oktober 2011 fremsendt følgende indstilling til 
fredningsnævnet: 
 
”Ansøgning om ændring af tagkonstruktion på Tulstrupvej 36, Ry. 
 
Skanderborg Kommune har modtaget en ansøgning om ændring af tagkonstruktionen på en 
garagebygning på 73 m² på ejendommen matr. nr. 9 i, Tørring By, Tulstrup med adressen 
Tulstrupvej 36, 8680 Ry.  
 
Ejendommen, der har et areal på 5.484 m², er beliggende i landzone og omfattet af 
naturbeskyttelseslovens § 17 – skovbyggelinjer samt fredningen af Knudsø nord. 
 
 
Beliggenheden fremgår af nedenstående kort 
 

 
 
© Kort og matrikelstyrelsen 
© Kortet må alene anv. iflg. aftale med kortejer 
 
Ansøgning 
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Der søges om tilladelse til ændring af tagkonstruktionen fra ensidig taghældning til en 
tagkonstruktion med sadeltag og med en taghældning mellem 35² og 45°. Til tagmateriale 
anvendes røde vingetegl. Tagkonstruktionen udføres med gitterspær og loftsrummet kan derfor 
ikke udnyttes. 
 
Kopi af ansøgningen er vedlagt. 
 
Fredning 
Ejendommen ligger indenfor Overfredningsnævnets kendelse af 30. december 1980 jr. nr. 2215/73 
om fredningen af arealer nord for Knudsø i Ry.  Formålet med fredning er, at området skal bevares 
i dets nuværende tilstand (§1). 
 
Af kendelsens § 5 – Bebyggelse m.v. og andre anlæg, herunder hegn punkt a og c fremgår, at: 
 

• Det følge af § 1, at der inden for det fredede område ikke må opføres ny bebyggelse 
(herunder skure, boder og andre lignende indretninger samt tilbygning til eksisterende 
bebyggelse). Der må heller ikke foretages ombygning af eksisterende bygninger, hvis der 
derved sker ændring af bygningens ydre fremtræden (punkt a) 

 
Det er Skanderborg Kommunes vurdering, at helhedsindtrykket af ejendommen og landsbyen vil 
blive væsentligt forbedret med den ansøgte ændring af tagkonstruktionen. 
 
Lovgivninger der varetages af kommunen 
Da ejendommen ligger i landzone, skal ansøgningen behandles efter planlovens § 35 samt 
naturbeskyttelseslovens § 17 – skovbyggelinjer. 
 
§ 35 landzonetilladelse 
Da der ikke er tale om en arealudvidelse skal ansøgningen ikke behandles efter planlovens § 35 
(landzonetilladelse). 
 
Naturbeskyttelseslovens § 17 
Formålet med naturbeskyttelseslovens § 17 - skovbyggelinje 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. 
 
I den aktuelle sag, er der tale om ændring af en tagkonstruktion på en ejendom, hvor der i forvejen 
er en del bebyggelse med saddeltag, hvorfor det vurderes at en ændring er uden betydning for det 
de hensyn, der skal tilgodeses jf. naturbeskyttelsesloven. 
 
 
Andre tilladelser 
Kommunen er jf. ovenstående indstillet på at meddele dispensation fra naturbeskyttelseslovens § 
17, såfremt Fredningsnævnet meddeler dispensation.” 
 
 
Danmarks Naturfredningsforenings lokalkomité har tilsluttet sig, at der meddeles dispensation. 
 
Fredningsnævnets bemærkninger og afgørelse: 
Nævnet træffer afgørelse på det foreliggende skriftlige materiale. 
Nævnet kan tiltræde Skanderborg Kommunes vurdering og finder, at det ansøgte ikke strider mod 
fredningens formål. 
Derfor meddeles der i medfør af naturbeskyttelseslovens § 50, stk. 1 hermed tilladelse til det 
ansøgte.  
 



Klagevejledning, jf. naturbeskyttelseslovens § 86 og § 87: 
Der kan inden 4 uger fra den dag, afgørelsen er meddelt, klages til Natur- og Miljøklagenævnet over 
afgørelsen. 
En eventuel klage skal indgives skriftligt til Fredningsnævnet, som derefter vil fremsende sagen til 
Natur- og Miljøklagenævnet. 
Det er en betingelse for Natur- og Miljøklagenævnets behandling af klagen, at klageren indbetaler 
et gebyr til Natur- og Miljøklagenævnet. 
Gebyret udgør 500,- kr. for privatpersoner og 3.000,- kr. for alle andre klagere. 
Natur- og Miljøklagenævnet vil sende klageren en opkrævning på gebyret, når nævnet har modtaget 
sagen fra Fredningsnævnet. 
Natur- og Miljøklagenævnet vil ikke påbegynde behandlingen af klagen, før gebyret er modtaget. 
 
Rettidig klage har opsættende virkning for den påklagede afgørelse, med mindre Natur- og 
Miljøklagenævnet bestemmer andet. 
 
Tilladelsen må ikke udnyttes, før klagefristen er udløbet uden at klage er modtaget. 
 
Tilladelsen bortfalder, hvis den ikke er udnyttet inden tre år fra i dag, jf. naturbeskyttelseslovens § 
66, stk. 2. 
 
 
Klageberettigede er: 
 
Adressaten for afgørelsen, 
ejeren af den ejendom, som afgørelsen vedrører, 
offentlige myndigheder, 
lokale foreninger og organisationer, som har en væsentlig interesse i afgørelsen, 
landsdækkende foreninger og organisationer, hvis hovedformål er beskyttelse af natur og miljø, og 
landsdækkende foreninger og organisationer, som efter deres formål varetager væsentlige rekreative 
interesser, når afgørelsen berører sådanne interesser. 
 
Med venlig hilsen 
 
 
Per Holkmann Olsen 
 
 
Denne afgørelse er pr. mail sendt til: 
Vibeke Larsen og Flemming  Rindom Hansen, Tulstrupvej 36, 8680 Ry, 
vibeke.larsen@fibermail.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
Hanne Mortensen, Skanderborg Kommune, Teknik og Miljø, Knudsvej 34, 8680 Ry 
hanne.mortensen@skanderborg.dk  
Geert Nielsen, samme, geert.nielsen@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 

Pia Adamsen og Nils Risgaard-Petersen 
Lyngvej 24 
8680 Ry   
 
 
Pr. mail  
 Den 31. marts 2013.          
 
Vedrørende journal nr. FN 2012.183, ansøgning om tilladelse til renovering af tag på 

ejendommen Lyngvej 24, 8680 Ry. 

 
Skanderborg Kommune har fremsendt følgende indstilling til nævnet: 
 
”Ansøgning om renovering af tag på Lyngvej 24 
Skanderborg Kommune har den 3. november 2012 modtaget en ansøgning fra ejeren af 
ejendommen matr.nr. 7d Alling By, Alling med adressen Lyngvej 24, 8680 Ry. 
 
Ejendommen, der er beliggende i landzone, er omfattet af fredning af Knudsø Nord. Ejendommen 
er i Kommuneplan 09 for Skanderborg Kommune beliggende indenfor for følgende udpegede 
arealer: særlig landskabeligt interesseområde, geologisk rammeområde samt særlig geologisk 
interesseområde. 
 
Ejendommen har et areal på 1305 m². 
 
Beliggenheden fremgår af nedenstående kort  

 
© Kort og matrikelstyrelsen 
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© Kortet må alene anv. iflg. aftale med kortejer 
 
Ansøgning 
Ansøgningen omfatter renovering af tag på bolig med etablering af MetroTile (Roman) ståltag i 
farven matsort, som monteres ovenpå eksisterende eternittag som beholdes som undertag. 
Boligen er et træhus. 
 
Kopi af relevant ansøgningsmaterial er vedlagt. 
 
Fredning 
Ejendommen ligger indenfor Overfredningsnævnets kendelse af 30. december 1980 jr. nr. 2215/73 
om fredningen af arealer nord for Knudsø i Ry.   
 
Formålet med fredningen er, at området skal bevares i dets nuværende tilstand (§1). 
 
Af kendelsens § 5 – Bebyggelse m.v. og andre anlæg, herunder hegn punkt a og c fremgår, at: 
 

 Det følger af § 1, at der inden for det fredede område ikke må opføres ny bebyggelse 
(herunder skure, boder og andre lignende indretninger samt tilbygning til eksisterende 
bebyggelse). Der må heller ikke foretages ombygning af eksisterende bygninger, hvis der 
derved sker ændring af bygningens ydre fremtræden (punkt a) 

 Fredningen kan tillade, at der – uanset bestemmelserne i pkt. a – foretages tilbygning til 
eller ombygning af et eksisterende lovligt opført helårs- eller sommerhus (punkt c).   

 
Vurdering 
Ejendommen er beliggende ca. 800 m fra Knudsø, og er ikke synlig fra Knudsø. 
 
Skanderborg Kommune finder ikke, ar renoveringen af taget strider mod de hensyn som 
fredningen skal sikre.” 
 
 
 
Fredningsnævnets bemærkninger og afgørelse: 
 
Nævnet har behandlet sagen på det foreliggende skriftlige grundlag. 
Nævnet kan i det hele tiltræde indstillingen fra Skanderborg Kommune. Nævnet finder ikke, at 
udskiftning af tag som ansøgt vil stride mod fredningens formål. 
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: 
Pia Adamsen og Nils Risgaard-Petersen, nilsogpia@gmail.com 
Naturstyrelsen, nst@nst.dk 
Danmarks Naturfredningsforening, dn@dn.dk 
Danmarks Naturfredningsforenings lokalkomité, skanderborg@dn.dk 
Det ministerudpegede medlem af nævnet, Jytte Heslop, jytte.heslop@gmail.com 
Det kommunevalgte medlem af nævnet, Flemming Pedersen, bi-avler@mail.tele.dk 
Skanderborg Kommune, Skanderborg.Kommune@skanderborg.dk 
Louise Friis Hansen, Skanderborg Kommune, louise.friis.hansen@skanderborg.dk 
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Fredningsnævnet for Midtjylland, østlig del 

(midtjyllandoest@fredningsnaevn.dk) 

 

 

Den 28. september 2016 

 

FN-MJØ-92-2016. Tilbygning til campinghytter 

Fredningsnævnet har den 18. juli 2016 fra Skanderborg Kommune modtaget en udtalelse om en an-

søgning om at udvide 5 campinghytter på Birkhede Campings ejendom matr.nr. 2a Alling By, Al-

ling, Lyngvej 14, 8680 Ry. 

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 30. december 1980 om fredning af 

arealer nord for Knudsø, der er en tilstandsfredning. Der må som udgangspunkt ikke ske yderligere 

bebyggelse. Fredningen er dog ikke til hinder for, at driften af campingpladsen fortsætter i henhold 

til de meddelte tilladelser og dermed på de vilkår, der er fastsat i tilladelserne. 

Skanderborg Kommune har oplyst, at ansøgningen omfatter udvidelse af 5 campinghytter på Birkhe-

de Camping. De er på ca. 20 m
2
 og udvides med ca. 8 m

2
 mod vest. Tilbygningerne opføres i samme 

materialer og stil som de eksisterende bygninger med ydervægge i plank i naturfarve og tagkonstruk-

tion med bølgeplader med over 30 graders hældning. Tilbygningerne skal benyttes til toilet, hånd-

vask og garderobe. Da campinghytterne blev opført i 1997, var det efter det dagældende campingreg-

lement ikke muligt at lave toilet i hytterne. I dag er der stor efterspørgsel på campinghytter med toi-

letter.  

Fredningsnævnet har behandlet sagen på et møde med besigtigelse den 14. september 2016. I besig-

tigelsen deltog fredningsnævnet, campingpladsens ejere Tina Dideriksen, Conny Dideriksen og Niels 

Jørgen Dideriksen, Skanderborg Kommune ved Louise Friis Hansen og Danmarks Naturfrednings-

forening ved Olaf Møller og Niels Thernø. Det blev oplyst, at ansøgningen omfatter de fem cam-

pinghytter, der er længst væk fra campingpladsens nuværende toiletbygninger. 

Fredningsnævnets afgørelse 

Fredningen af arealer nord for Knudsø 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 der er tale om mindre udvidelser af eksisterende bygninger på campingpladsen, der er tilladt i 

fredningen, meddeler fredningsnævnet efter bygningernes og tilbygningernes udseende 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-
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stens udløb. Hvis klagefristen udløber på en lørdag eller en helligdag, forlænges fristen til den føl-

gende hverdag.  

Klageberettigede er, jf. naturbeskyttelseslovens § 86: 

 Adressaten for afgørelsen, 

 ejeren af den ejendom, som afgørelsen vedrører, 

 offentlige myndigheder, 

 en berørt nationalparkfond, 

 lokale foreninger og organisationer, som har en væsentlig interesse i afgørelsen, 

 landsdækkende foreninger og organisationer, hvis hovedformål er beskyttelse af natur og mil-

jø, og 

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

kreative interesser, når afgørelsen berører sådanne interesser. 

 

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

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

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

Natur- og Miljøklagenævnets hjemmeside www.nmkn.dk.  

 

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

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

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

genævnets kompetence. Det bemærkes, at hvis den eneste ændring af den påklagede afgørelse er 

forlængelse af en frist for efterkommelse af en afgørelse som følge af den tid, der er medgået til at 

behandle sagen i Natur- og Miljøklagenævnet, så tilbagebetales gebyret dog ikke.  

 

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

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

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

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

Natur- og Miljøklagenævnet vurderer, at der er forhold, der taler imod at tilbagebetale gebyret, f.eks. 

hvis klagen trækkes tilbage meget sent, herunder efter at klager har haft et afgørelsesudkast i partshø-

ring. 

En dispensation må i henhold til naturbeskyttelseslovens § 87, stk. 3, ikke udnyttes, før klagefristen 

er udløbet, eller behandling af en eventuel klage måtte være afsluttet. 

Det følger endvidere af naturbeskyttelseslovens § 50, stk. 1, jf. § 66, stk. 2, at dispensationen bortfal-

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

 

    

               Martin Møller-Heuer 

 

Denne afgørelse sendes til: 
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1. Vilhelm Brage Michelsen, 

2. Flemming Pedersen, 

3. Tina Dideriksen, Conny Dideriksen og Niels Jørgen Dideriksen, 

4. Styrelsen for Vand- og Naturforvaltning, 

5. Skanderborg Kommune, sagsnr. 01.03.03-P19-5021-16, 

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 4. september 2017

FN-MJØ-76-2017. Opførelse af et konferencecenter

Fredningsnævnet har den 12. juli 2017 fra Skanderborg Kommune modtaget en udtalelse om en ansøgning 
om at opføre et konferencecenter på matr.nr. 1a Bomholt Gde., Alling, Bomholtvej 10, 8680 Ry. Ansøgningen 
er indsendt af Gl. Bomholtgård I/S ved Pernille Guldager.

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

Sagens baggrund

Ejendommen, der er en landbrugsejendom på ca. 6,1 ha, er omfattet af Overfredningsnævnets afgørelse af 
30. december 1980 om fredning af arealer nord for Knudsø ved Ry, der er en tilstandsfredning. Der må ikke 
opføres ny bebyggelse, herunder skure, boder og andre lignende indretninger samt tilbygning til eksisteren-
de bebyggelse. Der må heller ikke foretages ombygning af eksisterende bygninger, hvis der derved sker æn-
dring af bygningens ydre fremtræden. 

Fredningen hindrer dog ikke, at der på en landbrugsejendom opføres nye bygninger eller tilbygninger eller 
foretages ombygninger, hvis bebyggelsen er erhvervsmæssig nødvendig for den pågældende ejendoms drift 
som landbrugsejendom, hvis bebyggelsen opføres i umiddelbar tilknytning til de eksisterende bygninger på 
ejendommen eller er et læskur for kreaturer, og hvis bygningshøjden ikke nødvendiggør dispensation fra 
bestemmelserne i eller i medfør af § 43 i kommuneplanloven af 26. juni 1975 (ikke overstiger 12,5 meter for 
avls- og driftsbygninger, dog 15 meter for visse siloer, eller ikke overstiger 8,5 meter for andre bygninger). 
Hvis disse betingelser ikke alle er opfyldt, må byggeriet kun udføres efter tilladelse fra fredningsnævnet, som 
dog kun kan nægte tilladelse, hvis helhedsindtrykket vil blive ændret i væsentlig grad og i uheldig retning, og 
der samtidig kan påpeges en anden mulighed for placering og/eller ydre udformning, der funktionelt og 
uden væsentlig meromkostning kan modsvare det af ejeren ønskede, eller hvis det ønskede ikke tjener rime-
lige landbrugsøkonomiske formål, eller hvis bygningshøjden overstiger de nævnte mål.

Der kan i fredningen anlægges mindre private veje, der følger det naturlige terræn, og fredningsnævnet kan i 
øvrigt tillade anlæg af nye veje og foretagelse af vejreguleringer. 

Skanderborg Kommune har anført, at ansøgningen omfatter opførelse af et konferencecenter på en ejen-
dom, som tidligere har været brugt til opdræt af mus til forsøg. Visionen er at gøre Gl. Bomholtgård til et 
samlingssted, der byder mennesker indenfor i kreative og spændende lokaler, som skaber gode rammer for 
arbejde, ideudvikling og samvær. Målet er at skabe en multifunktionel facilitet i bygning C, der kan huse for-
skellige former for arrangementer i form af konferencer, møder, seminarer, udstillinger, pop up køkken, bryl-
lupper og mindre musikarrangementer. En af kongstankerne for Gl. Bomholtgård er tillige at skabe rammer 
for forskellige typer af samarbejde med lokale kræfter.

Den eksisterende bygningsmasse er illustreret på følgende vis:
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Det er oplyst, at bygning A er en beboelsesbygning (hovedhuset), mens de øvrige bygninger er erhvervsbyg-
ninger. Bygning A er på 378,8 m2, B1 på 487 m2, B2 på 600 m2 i grundplan med delvis udnyttet 1. sal, på 789 
m2 i to plan, D på 175,1 m2 i to plan, G på 440 m2 i to plan og H på 465,7 m2 i et plan. Det samlede erhvervsa-
real er på 2.957,4 m2. De illustrererede bygninger E og F er beliggende på naboejendommen, som ligeledes 
Gl. Bomholtgård. 

Skanderborg kommune har anført, at der er tale om opførelse af et konferencecenter i to faser. Ansøgningen 
om dispensation vedrører fase 1, mens der ønskes fredningsnævnets vurdering af mulighederne for også at 
gennemføre fase 2.

Fase 1 består i at nedrive gårdens nuværende midterste længe (B2) på ca. 600 m2, at bygge ny facilitet med 
udgangspunkt i bygning C på i alt 925 m2, og at fritlægge laden, genopbygge den ene ende af gavlen og re-
staurere bygningen (B1).   

Bygning C tilføjes en 1. sal og får dermed tag i kip, som komplementerer lade og hovedhus. Bygningen redu-
ceres kvadratmetermæssigt i grundplan. Den tilføres samlet set 136 m2 med en højde på 9,5 meter svarende 
til ladens højde. Hovedhuset har en højde på ca. 8,20 meter. Hoveddelene i bygning C vil være konferen-
cesal, køkken, spiseareal og fire værelser/møderum. Der lægges vægt på, at den kommer til at komplemen-
tere de ældre bygninger på matriklen (B1 og A). Den er bygget i 1970’erne og er en hvid minimalistisk byg-
ning med fladt tag, der ikke passer til gårdens ældre stil. Det påtænkte bygningsdesign lader sig inspirere af 
hovedbygningens indgangsparti og ladens form. Som hovedbygningens tag er sort, planlægges også sort tag 
på bygningen. Det overvejes, om bygningen skal holdes i hvidt som hovedhuset eller i træ, der komplemen-
terer træet i ladens bindingsværk. 

Adgangen til Gl. Bomholtgård sker fra Bomholtvej, der er en snoet stejl vej gennem skov, som fører til Him-
melbjergvej i Laven og Oksevejen mod Tulstrup. Der er parkering i gårdspladsen og bag bygning C. Der øn-
skes etableret en ny indkørsel og skabt flere parkeringsmuligheder. De foreløbige tanker er at etablere sup-
plerende indkørsel over marken foran og rundt om bygning E og F, så parkering kan ske foran bygning C. Der 
forventes konferencer med op til 100 deltagere. Det skal sammenholdes med, at den virksomhed, der tidli-
gere ejede Gl. Bomholtgård, har vurderet, at der tidligere var ca. 30 biler pr. dag samt 2-3 lastbiler pr. uge. 
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Fase 2 vil bestå i en ombygning af bygning D og G til værelser/konferencefaciliteter. De to bygningers nuvæ-
rende form og størrelse fastholdes, dog ændres tagkonstruktionen, så der opstår 2. sal på bygningerne. En 
mulighed er at bygge et orangeri i direkte forbindelse med bygningerne. Hensigten er, at udtrykket på disse 
bygninger skal komplementere og fremstå i samme stil som bygning C. Bygningerne er for tiden uudnyttede.

Skanderborg Kommune har oplyst, at nærmeste Natura 2000-område er nr. N52 ved Mossø mv., der ligger 
ca. 6 km mod syd. Skanderborg Kommune vurderer, at det ansøgte på baggrund af projektets karakter og 
den store afstand ikke vil kunne påvirke Natura 2000-området og ikke er i strid med Natura 2000-planens 
bevaringsmålsætninger. Nærmeste kendte forekomst af bilag IV-arter er stor vandsalamander i en beskyttet 
sø ca. 650 m fra det ansøgte. Det berørte område er efter kommunens vurdering uegnet som yngle- eller 
rasteområde for arten, hvorfor det ansøgte ikke vil påvirke arten. Skovområderne omkring ejendommen 
antages at være yngle- og rasteområder for arter af flagermus. Da projektet drejer sig om ændret anvendel-
se af eksisterende bygninger, vurderes projektet ikke at påvirke yngle- og rasteområder for flagermus. Øvri-
ge danske bilag IV-arter vurderes ikke at være relevante på den givne lokalitet eller i forbindelse med det 
ansøgte. 

Skanderborg Kommune har i sin vurdering anført, at da der tidligere har været erhverv på ejendommen, vil 
der også fremover kunne etableres erhverv på ejendommen. Ved opførelse af konferencecenteret vil en stor 
del af bygningsmassen på ejendommen kunne bibeholdes ved renovering. Kommunen har taget stilling til 
fase 1 og til, at der i fase 2 vil kunne indrettes værelser. Der er endnu ikke taget stilling til orangeriet.

Fredningsnævnet har behandlet sagen på et møde med besigtigelse den 28. august 2017. I besigtigelsen 
deltog endvidere Pernille Guldager og Jacob Hallin Guldager, Skanderborg Kommune ved Louise Friis Hansen 
og Betinna Grønkjær-Petersen og Danmarks Naturfredningsforening ved Olaf Møller. Projektets fase 1 blev 
gennemgået. Det blev oplyst, at den renoverede bygning C ikke bliver højere end den nuværende bygning 
B2, som fjernes. Det påtænkte vejtracé blev forevist. Det blev oplyst, at der ikke forventes at være behov for, 
at parkeringspladsen udvides. Danmarks Naturfredningsforening anførte ikke at have bemærkninger til byg-
geprojekterne, men at det derimod ikke er hensigtsmæssigt med anlæggelse af nye veje i fredningen. Fred-
ningsnævnet tilkendegav, at der vil blive meddelt dispensation til fase 1 og vejen, dog i relation til vejen såle-
des, at den ikke må blive synlig i terrænet og derfor skal etableres langs de nuværende terrænforhold og 
udføres i stabilgrus og stenmel eller tilsvarende materialer. En stillingtagen til fase 2 må afvente et mere 
detaljeret projekt.

Fredningsnævnets afgørelse

Fredningen af arealer ved Knudsø betyder, at projektet kræver fredningsnævnets dispensation i medfør af 
naturbeskyttelseslovens § 50, stk. 1, hvorefter fredningsnævnet kan meddele dispensation, hvis det ansøgte 
ikke strider mod fredningens formål.

Det fremgår endvidere af naturbeskyttelseslovens § 50, stk. 2, at fredningsnævnet kun kan meddele dispen-
sation fra en fredning i eller uden for et internationalt naturbeskyttelsesområde, hvis det ansøgte ikke inde-
bærer en forringelse af naturtyper og levesteder for arter eller betydelig forstyrrelse af arter, som området 
er udpeget for. Fredningsnævnet kan endvidere i medfør af § 50, stk. 3 kun meddele dispensation, hvis det 
ansøgte ikke kan ødelægge yngle- eller rasteområder i det naturlige udbredelsesområde for de dyrearter, 
der er nævnt i bilag 3 til loven, eller ødelægge de plantearter, der er nævnt i bilag 5 til loven, i alle livsstadier. 

Fredningsnævnet lægger efter sagens oplysninger til grund, at en dispensation ikke er i strid med naturbe-
skyttelseslovens § 50, stk. 2 eller 3.

Fredningsnævnet meddeler dispensation til projektets fase 1, da det grundet forholdene på ejendommene 
er uden betydning for oplevelsen af fredningen. Fredningsnævnet meddeler endvidere dispensation til vejen, 
da den alene er udtryk for en begrænset ændret tilkørselsadgang til ejendommen, på vilkår om at den udfø-
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res, så kote til overside a ikke overstiger nuværende terrænkote og i materialer som anført ved besigtigel-
sen. 

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. Gl. Bomholtgård I/S att. Pernille Guldager,
4. Miljøstyrelsen, København,
5. Skanderborg Kommune, sagsnr. 01.03.03-P19-5129-16,
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-79-2017. Nyt enfamiliehus

Fredningsnævnet har den 4. august 2017 fra Skanderborg Kommune modtaget en udtalelse om en ansøg-
ning om tilladelse til efter nedrivning af eksisterende bebyggelse at opføre et nyt enfamiliehus på ejendom-
men matr.nr. 4q Tulstrup By, Tulstrup, Grønnevej 6, 8680 Ry. Ansøgningen er indsendt af LTM Arkitekt- og 
Byggefirma ApS for ejerne Louise Mark Aarestrup og Paw Friis Pedersen.

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

Sagens baggrund

Ejendommen er omfattet af Overfredningsnævnets afgørelse af 30. december 1980 om fredning af arealer 
nord for Knudsø. Der må ikke opføres ny bebyggelse, herunder skure, boder eller andre lignende indretnin-
ger eller tilbygninger til eksisterende bygninger, hvorved der sker ændring af bygningernes ydre fremtræden. 
Fredningsnævnet kan tillade, at der foretages tilbygning eller ombygning af et eksisterende lovligt opført 
helårs- eller sommerhus.

Skanderborg Kommune har anført, at ejendommen er på 1.330 m2. Ansøgningen omfatter opførelse af nyt 
enfamiliehus til erstatning for et eksisterende hus, der nedrives. Huset opføres i 1½ plan med et bebygget 
areal på 171 m2 samt 85 m2 på førstesalen, som for tiden ikke skal udnyttes, men vil kunne udnyttes. Boliga-
realet er dermed på 171 m2. Huset opføres med ydervægge i teglsten i sort samt tagkonstruktion med sorte 
betontagsten. Huset opføres med nogenlunde samme placering som det eksisterende, men lidt mere mod 
øst. Det eksisterende hus, der nedrives, er registeret i BBR med et boligareal på 85 m2. Facaderne opføres i 
mursten, og der bruges mørke materialer i et moderne udseende. Tagdækningen bliver cementsten. 

Skanderborg Kommune har endvidere oplyst, at nærmeste Natura 2000-område er nr. N52 ved Mossø mv., 
der ligger ca. 4,8 km mod syd. Det vurderes ikke at blive påvirket. Nærmeste kendte forekomst af bilag IV-ar-
ter er stor vandsalamander i en beskyttet sø ca. 100 meter fra det ansøgte. Da det ansøgte vil berøre et eksi-
sterende bebygget areal, der efter kommunens vurdering er uegnet som yngle- eller rasteområde for arten, 
vurderes det ansøgte ikke at ville påvirke arten eller i øvrigt andre arter. 

Fredningsnævnet har behandlet sagen på et møde med besigtigelse den 20. december 2017. I besigtigelsen 
deltog endvidere Paw Friis Hansen med arkitekt Nikolaj Kirsch Kragelund, Skanderborg Kommune ved Louise 
Friis Hansen, Danmarks Naturfredningsforening ved Olaf Møller og Hans Jakobsen og Friluftsrådet ved John 
Balle Jensen. Projektet blev gennemgået. Det kunne konstatere, at det bebyggede areal er markant større 
end anført i sagen. Det er i det hele meget gammelt og nedrivningsmodent. Bygningen vil blive opført i sorte 
mursten og matte betonteglsten. Den bygning, som på tegningerne er placeret ved husets sydøstlige hjørne, 
ansøges der ikke om. Derimod ønskes der opført en carport med indbygget depotrum på omkring 60 m2 med 
den indtegnede placering sydvest for huset. Den vil formentlig blive opført som en let trækonstruktion. Skan-
derborg Kommune oplyste, at der ikke er ansøgt om en sådan kombineret carport/depotrum, og at denne 
derfor ikke er omtalt i kommunens udtalelse. Fredningsnævnet tilkendegav, at der vil blive meddelt dispen-
sation til huset, men at en eventuel dispensation til en carport med depotrum kræver en egentlig ansøgning 
til fredningsnævnet.

Fredningsnævnets afgørelse
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Fredningen af arealer ved Knudsø 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 i lyset af den eksisterende bygningsmasse på ejendommen, der fjernes, dispen-
sation til projektet, som ikke findes at ville påvirke oplevelsen af fredningen i større grad end den nuværende 
bygningsmasse, og som i øvrigt ikke findes at være i strid med naturbeskyttelseslovens § 50, stk. 2 eller stk. 
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-
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nævnet vurderer, at der er forhold, der taler imod at tilbagebetale gebyret, f.eks. hvis klagen trækkes tilbage 
meget sent, herunder efter at klager har haft et afgørelsesudkast i partshøring.

En dispensation må i henhold til naturbeskyttelseslovens § 87, stk. 3, ikke udnyttes, før klagefristen er udlø-
bet, eller behandling af en eventuel klage måtte være afsluttet.

Det følger endvidere af naturbeskyttelseslovens § 50, stk. 1, jf. § 66, stk. 2, at dispensationen bortfalder, hvis 
den ikke udnyttes inden 3 år efter, at den er meddelt.

Martin Møller-Heuer

Denne afgørelse sendes til:

1. Vilhelm Brage Michelsen,
2. Flemming Pedersen,
3. Louise Mark Aarestrup og Paw Friis Pedersen,
4. LTM Arkitekt- og Byggefirma ApS,
5. Miljøstyrelsen, København,
6. Skanderborg Kommune, j.nr. 01.03.03-P19-5124-16,
7. Danmark Naturfredningsforening, København,
8. Danmarks Naturfredningsforening, Skanderborg,
9. Dansk Ornitologisk Forening, København,
10. Dansk Ornitologisk Forening, Skanderborg,
11. Dansk Botanisk Forening,
12. Friluftsrådet, Skanderborg,
13. Region Midtjylland,
14. Slots- og Kulturstyrelsen.
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Fredningsnævnet for Midtjylland, østlig del
(midtjyllandoest@fredningsnaevn.dk)

Den 22. december 2017

FN-MJØ-117-2017. Nyt sommerhus, udhus og carport

Fredningsnævnet har den 7. december 2017 fra Skanderborg Kommune modtaget en udtalelse om en ansøg-
ning om tilladelse til efter nedrivning af et eksisterende sommerhus og udhus at opføre et nyt sommerhus 
med udhus og carport på ejendommen matr.nr. 6q Alling By, Alling, Silkeborgvej 58, 8680 Ry. Ansøgningen 
er indsendt af Kalmargården A/S på vegne af ejerne Gitte og Brian Nielsen.

Fredningsnævnet har efter besigtigelse af ejendommen besluttet at meddele dispensation til sommerhuset 
og udhuset, men ikke til carporten. Begrundelsen for afgørelsen er anført neden for i afsnittet om fred-
ningsnævnets afgørelse.

Sagens baggrund

Ejendommen er omfattet af Overfredningsnævnets afgørelse af 30. december 1980 om fredning af arealer 
nord for Knudsø. Der må ikke opføres ny bebyggelse, herunder skure, boder eller andre lignende indretnin-
ger eller tilbygninger til eksisterende bygninger, hvorved der sker ændring af bygningernes ydre fremtræden. 
Fredningsnævnet kan tillade, at der foretages tilbygning eller ombygning af et eksisterende lovligt opført 
helårs- eller sommerhus.

Skanderborg Kommune har anført, at ejendommen er på 630 m2. Ansøgningen omfatter opførelse af et nyt 
sommerhus med udhus og carport til erstatning for et sommerhus på 56 m2 og et udhus på 10 m2, der begge 
nedrives. Sommerhuset opføres med et boligareal på 94 m2 med nogenlunde samme placering som det eksi-
sterende, dog er det lidt mere tilbagetrukket fra søen end det eksisterende. Udhuset og carporten ønskes 
etableret i forbindelse med hinanden ud til vejen. Udhuset vil få et areal på ca. 14 m2, mens carporten vil få 
et areal på ca. 19 m2. Udhus og carport vil blive opført med træbeklædning og tagpap. Sommerhuset ønskes 
ligeledes opført med træbeklædning i jordfarver. Tagdækningen bliver med cementsten. Der etableres end-
videre en terrasse i terræn for gavlenden af sommerhuset mod søen på ca. 15 m2.

Skanderborg Kommune har endvidere anført som sin vurdering, at de omkringliggende sommerhuse er etab-
leret med at areal på 94 m2, hvorfor kommunen vil kunne tillades et sommerhus med et tilsvarende areal på 
ejendommen. Der er tillagt betydning, at sommerhuset ikke rykkes nærmere søen end det eksisterende, og 
at udhuset og carporten er beliggende væk fra søen bag ved sommerhuset, så der hverken er indsigt fra søen 
eller etableres en forhindring af udsigten til søen.

Skanderborg Kommune har i øvrigt anført, at der er så stor afstand til nærmeste Natura2000-område, at det 
ansøgte ikke vil få negativ indflydelse herpå.

Fredningsnævnet har behandlet sagen på et møde med besigtigelse den 20. december 2017. I besigtigelsen 
deltog endvidere Gitte og Brian Nielsen, Skanderborg Kommune ved Louise Friis Hansen, Danmarks Natur-
fredningsforening ved Olaf Møller og Hans Jakobsen og Friluftsrådet ved John Balle Jensen. Projektet blev 
gennemgået. Det blev supplerende oplyst, at et vindue i forhold til tegningerne muligvis vil blive flyttet til 
taget. Sommerhuset bliver omkring 4,7 meter i højden mod de nuværende omkring 2,5 meter. Fred-
ningsnævnet tilkendegav, at der vil blive meddelt dispensation til sommerhuset og udhuset, men ikke til 
carporten.

Fredningsnævnets afgørelse
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Fredningen af arealer ved Knudsø 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 bemærker indledningsvis, at sommerhuset er nedrivningsmodent, og at der på de om-
kringliggende ejendomme er sommerhuse, som ikke er større eller højere end det ansøgte sommerhus, og at 
disse sommerhuse efter det oplyste har fået deres nuværende størrelse efter fredningen. 

På den baggrund og i lyset af det nye sommerhus ydre fremtræden og placering længere væk fra søen med-
deler fredningsnævnet dispensation til det ansøgte sommerhus. Fredningsnævnet meddeler endvidere dis-
pensation til udhuset, der efter sin størrelse og placering ikke findes at påvirke oplevelsen af fredningen i 
større omfang end det eksisterende udhus.

Fredningsnævnet meddeler derimod ikke dispensation til carporten, da der er tale om et sommerhusgrund, 
og da også en carport findes at ville medføre en for markant bygningsmasse på 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. 
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Miljø- og Fødevareklagenævnet kan også beslutte at tilbagebetale klagegebyret, hvis der er indledt forhand-
linger med afgørelsens adressat og/eller førsteinstansen om projekttilpasninger, og disse forhandlinger fører 
til, at klager trækker sin klage tilbage, eller hvis klager i øvrigt trækker sin klage tilbage, før Miljø- og Fødeva-
reklagenævnet har truffet afgørelse i sagen. Gebyret tilbagebetales dog ikke, hvis Miljø- og Fødevareklage-
nævnet vurderer, at der er forhold, der taler imod at tilbagebetale gebyret, f.eks. hvis klagen trækkes tilbage 
meget sent, herunder efter at klager har haft et afgørelsesudkast i partshøring.

En dispensation må i henhold til naturbeskyttelseslovens § 87, stk. 3, ikke udnyttes, før klagefristen er udlø-
bet, eller behandling af en eventuel klage måtte være afsluttet.

Det følger endvidere af naturbeskyttelseslovens § 50, stk. 1, jf. § 66, stk. 2, at dispensationen bortfalder, hvis 
den ikke udnyttes inden 3 år efter, at den er meddelt.

Martin Møller-Heuer

Denne afgørelse sendes til:

1. Vilhelm Brage Michelsen,
2. Flemming Pedersen,
3. Gitte og Brian Nielsen,
4. Kalmargården A/S,
5. Miljøstyrelsen, København,
6. Skanderborg Kommune, j.nr. 01.03.03-P19-5108-16,
7. Danmark Naturfredningsforening, København,
8. Danmarks Naturfredningsforening, Skanderborg,
9. Dansk Ornitologisk Forening, København,
10. Dansk Ornitologisk Forening, Skanderborg,
11. Dansk Botanisk Forening,
12. Friluftsrådet, Skanderborg,
13. Region Midtjylland,
14. Slots- og Kulturstyrelsen.
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Fredningsnævnet for Midtjylland, østlig del
(midtjyllandoest@fredningsnaevn.dk)

Den 19. februar 2018

FN-MJØ-10-2018. Udhus/carport

Fredningsnævnet har den 23. januar 2018 fra Skanderborg Kommune modtaget en udtalelse om en ansøg-
ning om tilladelse til at opføre et udhus/en carport på ejendommen matr.nr. 4q Tulstrup By, Tulstrup, Grøn-
nevej 6, 8680 Ry. Ansøgningen er indsendt af LTM Arkitekt- og Byggefirma ApS for ejerne Louise Mark Aare-
strup og Paw Friis Pedersen.

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 30. december 1980 om fredning af arealer 
nord for Knudsø. Der må som udgangspunkt ikke opføres ny bebyggelse, herunder skure, boder eller andre 
lignende indretninger eller tilbygninger til eksisterende bygninger, hvorved der sker ændring af bygningernes 
ydre fremtræden. 

Fredningsnævnet meddelte den 22. december 2017 dispensation til efter nedrivning af eksisterende bebyg-
gelse at opføre et nyt enfamiliehus på ejendommen (FN-MJØ-79-2017). Projektet var nærmere beskrevet 
således, at huset blev opført i 1½ plan med et bebygget areal på 171 m2 samt 85 m2 på førstesalen, som for 
tiden ikke skulle udnyttes, men ville kunne udnyttes. Boligarealet var dermed på 171 m2. Det blev opført 
med ydervægge i teglsten i sort samt tagkonstruktion med sorte betontagsten med nogenlunde samme pla-
cering som det eksisterende, men lidt mere mod øst. Dispensationen blev meddelt efter en forudgående 
besigtigelse af ejendommen med gennemgang af projektet. Det blev i den forbindelse oplyst, at der også 
ønskedes opført en carport med et indbygget depotrum på omkring 60 m2 sydvest for huset. Carporten ville 
formentlig blive opført som en let trækonstruktion. Fredningsnævnet gjorde opmærksom på, at en eventuel 
dispensation til en carport med depotrum kræver en egentlig ansøgning til fredningsnævnet.

Skanderborg Kommune har oplyst, at ansøgningen omfatter et udhus/en carport på 65 m2, hvoraf 46 m2 er 
carport, mens 19 m2 er udhus. Bygningen opføres i tilknytning til den nye bolig til erstatning for et eksiste-
rende udhus på ca. 50 m2, der nedrives. Det opføres i en let trækonstruktion i sortmalet træ med fladt tag og 
en højde på 2,7 meter. 

Bygningen er illustreret i ansøgningsmaterialet.

Skanderborg Kommune har endvidere oplyst, at nærmeste Natura 2000-område er nr. N52 ved Mossø mv., 
der ligger ca. 4,8 km mod syd. Det vurderes ikke at blive påvirket. Nærmeste kendte forekomst af bilag IV-ar-
ter er stor vandsalamander i en beskyttet sø ca. 100 meter fra det ansøgte. Da det ansøgte vil berøre et eksi-
sterende bebygget areal, der efter kommunens vurdering er uegnet som yngle- eller rasteområde for arten, 
vurderes det ansøgte ikke at ville påvirke arten eller i øvrigt andre arter. 

Fredningsnævnets afgørelse

Fredningen af arealer ved Knudsø 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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Fredningsnævnet meddeler i lyset af den eksisterende bygningsmasse på ejendommen, herunder at bygnin-
gen opføres til erstatning for en eksisterende bygning, der fjernes, dispensation til projektet, som ikke findes 
at ville påvirke oplevelsen af fredningen i større grad end den nuværende bygningsmasse, og som i øvrigt ik-
ke findes at være i strid med naturbeskyttelseslovens § 50, stk. 2 eller stk. 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.
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Det følger endvidere af naturbeskyttelseslovens § 50, stk. 1, jf. § 66, stk. 2, at dispensationen bortfalder, hvis 
den ikke udnyttes inden 3 år efter, at den er meddelt.

Martin Møller-Heuer

Denne afgørelse sendes til:

1. Vilhelm Brage Michelsen,
2. Flemming Pedersen,
3. Louise Mark Aarestrup og Paw Friis Pedersen,
4. LTM Arkitekt- og Byggefirma ApS,
5. Miljøstyrelsen, København,
6. Skanderborg Kommune, j.nr. 01.03.03-P19-5124-16,
7. Danmark Naturfredningsforening, København,
8. Danmarks Naturfredningsforening, Skanderborg,
9. Dansk Ornitologisk Forening, København,
10. Dansk Ornitologisk Forening, Skanderborg,
11. Dansk Botanisk Forening,
12. Friluftsrådet, Skanderborg,
13. Region Midtjylland,
14. Slots- og Kulturstyrelsen.
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Fredningsnævnet for Midtjylland, østlig del
(midtjyllandoest@fredningsnaevn.dk)

Den 19. juni 2018

FN-MJØ-53-2018. Ny gårdbebyggelse

Fredningsnævnet har den 1. maj 2018 fra Skanderborg Kommune modtaget en udtalelse om en ansøgning 
om efter nedrivning af eksisterende bygninger at opføre en ny gårdbebyggelse i form af stuehus, driftsbyg-
ninger og udhus på matr.nr. 4a Tulstrup By, Tulstrup, Tulstrupvej 62, 8680 Ry. Ansøgningen er indsendt af 
arkitekt Louise Balle, NODO Arkitekter for ejendommens ejere Ann Christina Date Gadeberg og Michael Car-
sten Christian Gadeberg.

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 30. december 1980 om fredning af arealer 
ved Knudsø, som er en tilstandsfredning. Der må ikke foretages terrænændringer. Der må heller ikke opføres 
ny bebyggelse, tilbygning til eksisterende bebyggelse eller ombygning af eksisterende bygninger, hvis der 
derved sker ændring af bygningens ydre fremtræden. Fredningen hindrer dog ikke, at der på en landbrugse-
jendom opføres ny bebyggelse, tilbygning eller ombygning, hvis bebyggelsen er erhvervsmæssig nødvendig 
for den pågældende ejendoms drift som landbrugsejendom, hvis bebyggelsen opføres i umiddelbar tilknyt-
ning til de eksisterende bygninger på ejendommen, og hvis bygningshøjden ikke nødvendiggør dispensation 
fra bestemmelserne om bygningers højde. Hvis disse betingelser ikke er opfyldt, må byggeriet kun udføres 
efter tilladelse fra fredningsnævnet, men tilladelse kan kun nægtes, hvis helhedsindtrykket vil blive ændret i 
væsentlig grad og i uheldig retning, og der samtidig kan påpeges en anden mulighed for placering og/eller 
ydre udformning, der funktionelt og uden væsentlig meromkostning kan modsvare det af ejeren ønskede, 
hvis det ønskede ikke tjener rimelige landbrugsøkonomiske formål, eller hvis bygningshøjden overstiger det 
tilladte.

Det er om den konkrete ejendom bestemt i fredningen, at der kan lægges nyt tag på stuehuset og etableres 
en kvist på stuehuset efter fredningsnævnets godkendelse af bygningstegninger og materialevalg.

Ejendommen er en landbrugsejendom på 6,9 ha i landzone.

Skanderborg Kommune har oplyst, at den eksisterende bebyggelse på 1.075 m2 nedrives. Det drejer sig om 
et stuehus med bebygget areal på 216 m2 (+ kælder 10 m2 og uudnyttet tagetage på 100 m2), en driftsbyg-
ning på 400 m2, et maskinhus på 90 m2, en garage på 216 m2 og en lade på 153 m2. Der ønskes opført ny 
gårdbebyggelse med 4 længer i form af hovedhus/bolig, som er orienteret mod søen (bebygget areal på 261 
m2 med 1. sal på 196,8 m2), vestlænge som privat garage/udhus (182,9 m2), østlænge som anneks, fyrrum og 
driftsbygning (boligareal på 42,2 m2 og driftsbygning på 140,7 m2) og portbygning som ankomstport, maskin-
hus og driftsbygning (driftsbygning på 168 m2 og portoverdækning på 48,7 m2). Det bebyggede areal er såle-
des på 743 m2 med en samlet bebyggelse på 1.040 m2.

Det eksisterende bygningsaftryk og det fremtidige bygningsaftryk er illustreret på følgende måde:
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Projektet er endvidere visualiseret på følgende måde:

Skanderborg Kommune har videre oplyst, at nærmeste Natura 2000-område er nr. N52 ved Mossø mv., der 
ligger ca. 3,5 km mod syd. Projektet vil ikke kunne påvirke Natura 2000-området og er ikke i strid med Natu-
ra 2000-planens bevaringsmålsætninger. Det vurderes ikke at påvirke bilag IV-arter. 

Fredningsnævnets behandling af sagen

Fredningsnævnet har behandlet sagen på et møde med besigtigelse den 8. juni 2018. I besigtigelsen deltog 
endvidere Ann Christina Date Gadeberg og Michael Carsten Christian Gadeberg med arkitekt Louise Balle og 
landskabsarkitekt Bendt Nielsen, Skanderborg Kommune ved Louise Friis Hansen og Danmarks Naturfred-
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ningsforening ved Hans Jacobsen og Niels Thernøe. Projektet blev gennemgået. Fredningsnævnet tilkende-
gav, at der vil blive meddelt dispensation.

Skanderborg Kommune oplyste efter besigtigelsen, at der var etableret et drivhus på ejendommen. Ejerne 
har efterfølgende oplyst, at det er på 9 m2 og erstatter et drivhus med samme placering og nogenlunde sam-
me størrelse som et drivhus, der har stået på ejendommen i hvert fald siden 1970.

Fredningsnævnets afgørelse

Fredningen af arealer ved Knudsø betyder, at projektet kræver fredningsnævnets dispensation i medfør af 
naturbeskyttelseslovens § 50, stk. 1, hvorefter fredningsnævnet kan meddele dispensation, hvis det ansøgte 
ikke strider mod fredningens formål.

Det fremgår endvidere af naturbeskyttelseslovens § 50, stk. 2, at fredningsnævnet kun kan meddele dispen-
sation fra en fredning i eller uden for et internationalt naturbeskyttelsesområde, hvis det ansøgte ikke inde-
bærer en forringelse af naturtyper og levesteder for arter eller betydelig forstyrrelse af arter, som området 
er udpeget for. Fredningsnævnet kan endvidere i medfør af § 50, stk. 3 kun meddele dispensation, hvis det 
ansøgte ikke kan ødelægge yngle- eller rasteområder i det naturlige udbredelsesområde for de dyrearter, 
der er nævnt i bilag 3 til loven, eller ødelægge de plantearter, der er nævnt i bilag 5 til loven, i alle livsstadier.

Fredningsnævnet lægger efter sagens oplysninger til grund, at en dispensation ikke er i strid med naturbe-
skyttelseslovens § 50, stk. 2 eller 3.

Fredningsnævnet meddeler dispensation til projektet, som med sin størrelse, placering og ydre udformning 
ikke findes at påvirke oplevelsen af fredningen negativt i forhold til den eksisterende bebyggelse.

Dispensationen omfatter også drivhuset, som efter det oplyste er etableret til erstatning for et tidligere driv-
hus.

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. Kresten Thorup,
3. Flemming Pedersen,
4. Ann Christina Date Gadeberg og Michael Carsten Christian Gadeberg,
5. NODO Arkitekter, att. Louise Balle,
6. Landskabsarkitekt Bendt Nielsen,
7. Miljøstyrelsen, København,
8. Skanderborg Kommune, sagsnr. 01.03.03-P19-165-17,
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-67-2018. Tunneldrivhuse

Fredningsnævnet har den 18. maj 2018 fra Skanderborg Kommune modtaget en udtalelse om en ansøgning 
om at opsætte to tunneldrivhuse på matr.nr. 1a Bomholt Gde., Alling, Bomholtvej 10, 8680 Ry. Ejendommen 
ejes af Gl. Bomholtgård I/S.  Ansøgningen er indsendt af Bernd Nissen, som forpagter jorden.

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 30. december 1980 om fredning af arealer 
nord for Knudsø. Der er tale om en tilstandsfredning. Der må ikke opføres ny bebyggelse, herunder skure, 
boder og andre lignende indretninger. Fredningen hindrer dog ikke, at der på en landbrugsejendom opføres 
ny bebyggelse, hvis bebyggelsen er erhvervsmæssig nødvendig for den pågældende ejendoms drift som 
landbrugsejendom, hvis bebyggelsen opføres i umiddelbar tilknytning til de eksisterende bygninger på ejen-
dommen eller er et læskur for kreaturer, og hvis bygningshøjden ikke nødvendiggør dispensation. Hvis disse 
betingelser ikke er opfyldt, må byggeriet kun udføres efter tilladelse fra fredningsnævnet, men tilladelsen 
kan kun nægtes, hvis helhedsindtrykket vil blive ændret i væsentlig grad og i uheldig retning, og der samtidig 
kan påpeges en anden mulighed for placering og/eller ydre udformning, der funktionelt og uden væsentlig 
meromkostning kan modsvare det af ejeren ønskede, hvis det ønskede ikke tjener rimelige landbrugsøkono-
miske formål, eller hvis bygningshøjden overstiger de nævnte mål.

Der er tale om en landbrugsejendom på ca. 6,1 ha.

Skanderborg Kommune har oplyst, at Bomholt Økologi har forpagtet 3 ha jord siden den 1. januar 2017. Jor-
den er under omlægning til økologi, og der dyrkes en bred vifte af grønsager, som for tiden 35 lokale familier 
høster af om sommeren. I vinterhalvåret afhenter familierne grønsagerne i butikken på gården. Ordningen 
er en CSA model (Community Supported Agriculture), som i Danmark bedre kendes som KundeBonde ord-
ningen. Denne ordning kan byde på en lang række fordele for kunden, bonden og miljøet i form af lokalpro-
duktion og afsætning, fællesskab og medindflydelse, spændende råvarer, alsidig produktion, læring, synergi 
og udvikling, mindre madspild, mindre emballage, mindre CO2 udledning, ingen sprøjtemidler og kunstgød-
ning samt øget biodiversitet og jordfrugtbarhed. En af målsætningerne for Bomholt Økologi er at kunne leve-
re et bredt sortiment af grønsager af egen avl hele året til KundeBonde-medlemmerne, og i bestræbelserne 
på at kunne indfri det mål, ansøges der om etablering af to poly-tunneldrivhuse. De bliver på i alt på 400 m2, 
hver med en bredde på 8 meter og en længde på 25 meter. Højden bliver 3 meter. 

Det er Skanderborg Kommunes vurdering, at Bomholt Økologi er afhængig af at opføre to tunneldrivhuse for 
at producere grøntsager på årsbasis til medlemmerne. Tunneldrivhusene vurderes at være driftsmæssig 
nødvendige. Den ansøgte placering er dog ikke i tilknytning til den eksisterende bebyggelse, og drivhusene 
kræver derfor en landzonetilladelse. I forhold til den ansøgte placering vil kommunen foretrække at få truk-
ket drivhusene længere mod syd, så de kommer tættere på den eksisterende bebyggelse. Drivhusene vil ikke 
stå så markante i landskabet og synlige fra den offentlige vej. Ansøgeren har herom oplyst, at den ansøgte 
placering er valgt ud fra trafikale hensyn, og at der skal være en tilstrækkelig mængde lysindfald.

Skanderborg Kommune har videre oplyst, at nærmeste Natura 2000-område er nr. N52 ved Mossø mv., der 
ligger ca. 6 km mod syd. Det ansøgte vil ikke kunne påvirke Natura 2000-området og er ikke i strid med Natu-
ra 2000-planens bevaringsmålsætninger. Det vil heller ikke påvirke bilag IV-arter.

Tunneldrivhusenes placering er illustreret på følgende vis:
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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 Skanderborg Kommune ved Anne-Mette Norup og Louise Friis Hansen og Danmarks Naturfred-
ningsforening ved Niels Thernøe. Ansøgeren var også indkaldt til besigtigelsen, men deltog ikke.

Fredningsnævnets afgørelse

Fredningen af arealer ved Knudsø 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 af sagen, at ansøgerens tilknytning til den ejendom, hvor tunneldrivhusene ønskes opført, be-
står i, at han har forpagtet jorden til dyrkning af grøntsager, mens han i øvrigt ikke driver erhvervsvirksom-
hed fra ejendommen, der ejes og drives af Gl. Bomholtgård I/S. Det er fredningsnævnets opfattelse, at den-
ne tilknytning til ejendommen ikke giver grundlag for i et fredet område at opføre bygninger eller tilsvarende 
konstruktioner som tunneldrivhuse til brug for ansøgerens dyrkningen af grøntsager.

Fredningsnævnet bemærker i øvrigt, at der under alle omstændigheder ikke er grundlag for at opføre tun-
neldrivhuse med den ansøgte placering, da de med en placering åbent i landskabet vil have en ikke accepta-
bel negativ indflydelse på oplevelsen af fredningen, som netop skal beskytte området mod bebyggelse i land-
skabet. 

Fredningen meddeler herefter ikke 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. 
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Klageberettigede er, jf. naturbeskyttelseslovens § 86:

 Adressaten for afgørelsen,
 ejeren af den ejendom, som afgørelsen vedrører,
 offentlige myndigheder,
 en berørt nationalparkfond,
 lokale foreninger og organisationer, som har en væsentlig interesse i afgørelsen,
 landsdækkende foreninger og organisationer, hvis hovedformål er beskyttelse af natur og miljø, og
 landsdækkende foreninger og organisationer, som efter deres formål varetager væsentlige, rekreati-

ve interesser, når afgørelsen berører sådanne interesser.

Det er en betingelse for Miljø- og Fødevareklagenævnets behandling af en klage, at den, der klager, indbeta-
ler et gebyr på 900 kr. for privatpersoner og 1.800 kr. for virksomheder og organisationer (2016-niveau). 
Klagegebyret reguleres den 1. januar hvert år efter den af Finansministeriet fastsatte sats for det generelle 
pris- og lønindeks som løbende offentliggjort i forslag til finanslov med virkning for klager, der modtages i 
Miljø- og Fødevareklagenævnet fra og med den 1. februar 2017. Miljø- og Fødevareklagenævnet offentliggør 
størrelsen af klagegebyret på sin hjemmeside www.naevneneshus.dk. 

Gebyret opkræves i forbindelse med klagens oprettelse i Miljø- og Fødevareklagenævnets digitale selvbetje-
ning. Klagen behandles først, når gebyret er betalt. Vejledning om gebyrbetalingen kan ligeledes findes på 
Miljø- og Fødevareklagenævnets hjemmeside www.naevneneshus.dk. 

Gebyret tilbagebetales, hvis klagesagen fører til, at den påklagede afgørelse ændres eller ophæves, hvis kla-
geren får helt eller delvis medhold i klagen, eller hvis klagen afvises som følge af overskredet klagefrist, 
manglende klageberettigelse eller fordi klagen ikke er omfattet af Miljø- og Fødevareklagenævnets kompe-
tence. Det bemærkes, at hvis den eneste ændring af den påklagede afgørelse er forlængelse af en frist for 
efterkommelse af en afgørelse som følge af den tid, der er medgået til at behandle sagen i Miljø- og Fødeva-
reklagenævnet, så tilbagebetales gebyret dog ikke. 

Miljø- og Fødevareklagenævnet kan også beslutte at tilbagebetale klagegebyret, hvis der er indledt forhand-
linger med afgørelsens adressat og/eller førsteinstansen om projekttilpasninger, og disse forhandlinger fører 
til, at klager trækker sin klage tilbage, eller hvis klager i øvrigt trækker sin klage tilbage, før Miljø- og Fødeva-
reklagenævnet har truffet afgørelse i sagen. Gebyret tilbagebetales dog ikke, hvis Miljø- og Fødevareklage-
nævnet vurderer, at der er forhold, der taler imod at tilbagebetale gebyret, f.eks. hvis klagen trækkes tilbage 
meget sent, herunder efter at klager har haft et afgørelsesudkast i partshøring.

En dispensation må i henhold til naturbeskyttelseslovens § 87, stk. 3, ikke udnyttes, før klagefristen er udlø-
bet, eller behandling af en eventuel klage måtte være afsluttet.

Det følger endvidere af naturbeskyttelseslovens § 50, stk. 1, jf. § 66, stk. 2, at dispensationen bortfalder, hvis 
den ikke udnyttes inden 3 år efter, at den er meddelt.

Martin Møller-Heuer

Denne afgørelse sendes til:

1. Vilhelm Brage Michelsen,
2. Flemming Pedersen,
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3. Gl. Bomholtgård I/S,
4. Bernd Nissen,
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-143-2018 og FN-MJØ-163-2018. Lovliggørelse af terrænreguleringer

Fredningsnævnet har den 20. november 2018 fra Skanderborg Kommune modtaget en udtalelse om en an-
søgning om lovliggørelse af en terrænændring på matr.nr. 13c Tørring By, Tulstrup, Skovsrodvej 20, 8680 Ry. 
Ansøgningen er indsendt af Prolex Advokaterne for ejendommens ejer Steen Weigelt Rasmussen.

Fredningsnævnet har endvidere den 13. december 2018 fra Skanderborg Kommune modtaget en udtalelse 
om tre andre terrænændringer, som fredningsnævnet i 2009 traf afgørelse om ikke at meddele lovliggøren-
de dispensation til, men som kommunen ikke tidligere har fulgt op på. Terrænændringerne var foretaget på 
naboejendommen matr.nr. 3b og 3k Tørring By, Tulstrup, der ligeledes ejes og på daværende tidspunkt blev 
ejet af Steen Weigelt Rasmussen.

Fredningsnævnet har efter besigtigelse besluttet at meddele delvis dispensation. Begrundelsen for afgørel-
sen er anført neden for i afsnittet om fredningsnævnets afgørelse. 

Sagens baggrund

Ejendommene er omfattet af Overfredningsnævnets afgørelse af 30. december 1980 om fredning af arealer 
nord for Knudsø. Der er tale om en tilstandsfredning. Der må ikke foretages ændringer i terrænet eller ter-
rænformerne, herunder ske opfyldning eller planering. Arealerne må anvendes som hidtil, således at almin-
delig landbrugsdrift på de eksisterende landbrugsarealer kan fortsætte.

Fredningsnævnet traf den 8. september 2009 afgørelse om ikke at meddele lovliggørende dispensation til 
opfyldning med jord tre steder på matr.nr. 3b og 3k Tørring By, Tulstrup. Der skulle derfor ske retablering 
senest den 1. april 2010. Der blev samtidig meddelt lovliggørende dispensation til en mindre terrænændring, 
som skulle sikre et dræn. Det daværende Naturklagenævn havde forud for fredningsnævnets afgørelse stad-
fæstet et standsningspåbud fra Skanderborg Kommune

Skanderborg Kommune har oplyst, at fredningsnævnets afgørelse fra 2009 vedrørte jord, som var udlagt 
inden for tre lavninger i 2006. Kommunen havde ved en fejl ikke fulgt op på afgørelsen og besigtigede derfor 
ejendommen i oktober 2018. Den ene lavning fremstår fortsat som en vandfyldt lavning, mens de to andre 
lavninger fremstår naturligt i landskabet og ikke som et resultat af opfyld. Det er umiddelbart kommunens 
vurdering, at det ikke er nødvendigt at ændre yderligere i terrænet, idet jorden har sat sig, så terrænet og 
landskabet i dag har et naturligt udseende med bakker og lavninger.  

Skanderborg Kommune har endvidere oplyst, at ejendommen er en landbrugsejendom på ca. 62 ha. Den 
seneste regulering er foretaget i 2016 i en fugtig lavning på ca. 10 x 15 meter. Der er tilført 15-20 læs muld-
jord med jordvogn og traktor, og jorden er derefter blevet jævnet ud med en gummiged. Jorden stammer fra 
ejendommen og er ikke forurenet. Før reguleringen var arealet uhensigtsmæssigt i forhold til landbrugsdrif-
ten, idet kørsel og ekstreme vejrforhold med tiden havde skabt en fugtig lavning, hvor ejeren gentagne gan-
ge kørte fast i forbindelse med landbrugsdriften. Arealet kunne derved ikke opretholdes til landbrugsdrift 
som hidtil. Kommunen har med henvisning til et luftfoto fra 2015 med højdemodel henvist til, at det kan ses, 
at terrænet faldt fra vest mod øst, og at der var en lavning på marken det sted, hvor reguleringen er foreta-
get. 

Skanderborg Kommune har yderligere oplyst, at nærmeste Natura 2000-område er nr. N52 Mossø mv., der 
ligger ca. 5 km mod syd. Det er kommunens vurdering, at det ansøgte på baggrund af projektets karakter og 
den store afstand ikke vil kunne påvirke Natura 2000-området og ikke er i strid med Natura 2000-planens 
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bevaringsmålsætninger. Det ansøgte vurderes heller ikke at kunne påvirke bilag IV-arter, idet arealet er op-
dyrket.

Fredningsnævnets behandling af sagen

Fredningsnævnet har behandlet sagen på et møde med besigtigelse den 27. februar 2019. I besigtigelsen 
deltog endvidere Skanderborg Kommune ved Louise Friis Hansen og Danmarks Naturfredningsforening ved 
Niels Thernøe og Hans Jacobsen. Ejendommens ejer var indkaldt til besigtigelsen, men deltog ikke. 

Fredningsnævnets afgørelse

Fredningen af arealer nord for Knudsø 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. Der er således tale om en terrænændring i form af opfyldning og 
efterfølgende planering, som ikke kan foretages uden fredningsnævnets dispensation blot med henvisning 
til, at det er nødvendigt for at kunne drive almindelig landbrugsdrift, eller at der ikke stod vand på frednings-
tidspunktet.

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 traf i 2009 afgørelse om ikke at meddele dispensation til tre terrænændringer på matr.nr. 
3b og 3k Tørring By, Tulstrup. Der skulle derfor ske retablering senest den 1. april 2010. 

Skanderborg Kommune har imidlertid ikke fulgt op på fredningsnævnets afgørelse før i oktober 2018. På den 
baggrund og efter forholdene på ejendommen finder fredningsnævnet ikke grundlag for fortsat at kræve 
forholdene retableret. Der meddeles derfor lovliggørende dispensation til de terrænændringer, der ikke blev 
meddelt lovliggørende dispensation til i 2009. 

Der er i 2016 gennemført endnu en terrænændring uden forudgående dispensation fra fredningsnævnet. 

Fredningen indeholder forbud mod terrænændringer, og fredningsnævnet finder ikke, at der kan ske opfyld-
ning blot med henvisning til, at der ellers ikke kan være almindelig landbrugsdrift på arealet. På den bag-
grund og efter omfanget af terrænændringen meddeler fredningsnævnet ikke lovliggørende dispensation. 
Der skal derfor ske retablering. Fristen herfor fastsættes til den 1. maj 2019. 

Hensynet til at undgå en uheldig præcedensvirkning er indgået i fredningsnævnets afgørelse. 

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,
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 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. Flemming Pedersen,
2. Steen Weigelt Rasmussen,
3. Prolex Advokaterne, att. Helene Maria Biendzus Jensen,
4. Miljøstyrelsen, København,
5. Skanderborg Kommune, sagsnr. 02.00.00-K00-117-16 og 01.03.04-P19-42668-07, 
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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 15. juli 2019

FN-MJØ-041-2019. Forstærkning og tætning af læhegn og fjernelse af beplantning

Fredningsnævnet har den 17. april 2019 fra Skanderborg Kommune modtaget en udtalelse om en udført 
forstærkning og tætning af læhegn og fjernelse af beplantning på matr.nr. 4a Tulstrup By, Tulstrup, Tulstrup-
vej 62, 8680 Ry. Ejendommen ejes af Michael Carsten Christian Gadeberg og Ann Christina Gadeberg.

Fredningsnævnet har efter besigtigelse besluttet at meddele lovliggørende dispensation til læhegnet, men 
ikke at meddele lovliggørende dispensation til fjernelsen af beplantningen. Begrundelsen for afgørelsen er 
anført neden for i afsnittet om fredningsnævnets afgørelse.

Sagens baggrund

Ejendommen er omfattet af Overfredningsnævnets afgørelse af 30. december 1980 om fredning af arealer 
nord for Knudsø. 

Fredningen tilsigter at bevare de landskabelige værdier i området, herunder i udsigtsmæssig henseende og 
at beskytte de til området knyttede naturvidenskabelige interesser i både undervisnings- og forskningsmæs-
sig henseende navnlig med hensyn til geologi, zoologi og botanik. Fredningen tilsigter endvidere at give of-
fentligheden adgang til området.  

Det fremgår af fredningsbestemmelserne, at området skal bevares i dets nuværende tilstand og således i 
tilstanden på fredningstidspunktet. Skovdrift på de eksisterende skovarealer, der er vist på fredningskortet 
med særlig signatur, kan fortsætte. Skovarealer, der ikke er undergivet fredskovspligt, kan uanset bestem-
melsen om bevarelse af områdets tilstand tilbageføres til ager eller henligge udyrkede. Nyanlæg af skov, 
juletræ- og pyntegrøntkulturer og frugtplantager er ikke tilladt ved plantning eller såning heller ikke på area-
ler, der er eller bliver dækket af selvsået trævækst af skovlignende karakter. Fredningen hindrer ikke nytil-
plantning i øvrigt, når det er nødvendigt til opfyldelse af fredskovspligten, men i så fald kun i overensstem-
melse med en beplantningsplan, der er godkendt af skovtilsynet. Fredningen hindrer heller ikke etablering af 
læhegn, der består af løvtræer. Fredningsnævnet kan tillade etablering af andre levende hegn end løvtræs-
hegn, og en tilladelse hertil skal meddeles, medmindre fredningsnævnet skønner, at hegnet vil hæmme en 
udsigt, der bør bevares. Århus Amtsråd har ret til efter forudgående meddelelse til og uden udgift for ejeren 
at fjerne selvsåede buske og træer på udyrkede arealer. 

Skanderborg Kommune har oplyst, at ejendommen er på ca. 7 ha. En gennemgang af luftfoto fra 1980 til 
2018 viser, at der mellem 2008 og 2010 er ryddet et areal med store træer. Arealet er sandsynligvis vokset til 
på ny ved selvsåning. De øvrige luftfotos vidner ikke om øvrige væsentlige indgreb. Kommunen har været på 
besigtigelse på ejendommen i februar 2019, hvor det kunne konstateres, at der var sket flere aktiviteter i 
området mod Knudsø, hvor der foruden en terrænregulering ved søbredden var foretaget beplantning for at 
forstærke et eksisterende læhegn og tætning af læhegnet, ligesom der var sket fældning og rydning af træer 
og krat. 

Det er oplyst, at der er plantet en række ahorn for at forstærke det eksisterende læhegn. Det er kommunens 
vurdering, at der er tale om en begrænset beplantning. Det er sket for at forstærke et eksisterende læhegn 
og har dermed begrænset betydning for indsyn fra og udsyn til søen. Der er fældet en del træer ved søbred-
den både grundet råd og ved fjernelse af yngre træer på skråningen ned mod søbredden grundet udsigten. 
Der er yderligere fældet træer langs det eksisterende læhegn i det østlige skel. Ved bunden af skrænten på 
søbredden er der desuden fjernet et brombærkrat. Det afskårne materiale er bl.a. benyttet til at tætne det 
eksisterende læhegn. 
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Der er i sagen luftfotos herunder fra april 1980. Det fremgår heraf, at der var beplantning på det sted, som 
nu er ryddet.   

Skanderborg Kommune har oplyst, at ejendommen er beliggende ca. 3,5 km fra nærmeste Natura 2000 om-
råde nr. 52 Salten å, Salten Langsø, Mossø og søer syd for Salten Langsø og dele af Gudenå. Området rum-
mer EF-habitat H48 og EF-fuglebeskyttelsesområde F33 og F35. Det er kommunens vurdering, at projektet 
ikke påvirker Natura 2000 området eller bilag IV-arter væsentligt.

Fredningsnævnets behandling af sagen

Fredningsnævnet har behandlet sagen på et møde med besigtigelse den 14. juni 2019. I besigtigelsen deltog 
endvidere Michael Carsten Christian Gadeberg, Skanderborg Kommune ved Anne-Mette Norup og Danmarks 
Naturfredningsforening ved Hans Jakobsen. Fredningsnævnets ministerudpegede medlem deltog ikke i be-
sigtigelsen. Forholdene blev gennemgået. Beplantningen og placeringen af grene mv. mod naboejendom-
men skyldtes både, at der var åbent, og at brugere af den offentlige sti gik ind på ejendommen og grillede 
mv. Fældningen af træerne mod søen er primært begrundet i at skabe udsyn. De tidligere ejere havde oplyst, 
at arealet jævnligt har været ryddet og så er groet til igen. Stubbene er skåret ned, men er ikke fjernet eller 
fræset. I forbindelse med den skrabning, der skete ved stranden for at fjerne buske, skete der en begrænset 
afgravning på 1 meter i bunden af skrænten. Påfyldning af jorden ved søen vil blive fjernet efter kommunens 
krav herom. Danmarks Naturfredningsforening anførte ikke at have bemærkninger til forholdene, når kom-
munen har taget sig af påfyldningen ved søen. 

Fredningsnævnets afgørelse

Fredningen af arealer ved Knudsø betyder, at projektet kræver fredningsnævnets dispensation i medfør af 
naturbeskyttelseslovens § 50, stk. 1, hvorefter fredningsnævnet kan meddele dispensation, hvis det ansøgte 
ikke strider mod fredningens formål.

Det fremgår endvidere af naturbeskyttelseslovens § 50, stk. 2, at fredningsnævnet kun kan meddele dispen-
sation fra en fredning i eller uden for et internationalt naturbeskyttelsesområde, hvis det ansøgte ikke inde-
bærer en forringelse af naturtyper og levesteder for arter eller betydelig forstyrrelse af arter, som området 
er udpeget for. Fredningsnævnet kan endvidere i medfør af § 50, stk. 3 kun meddele dispensation, hvis det 
ansøgte ikke kan ødelægge yngle- eller rasteområder i det naturlige udbredelsesområde for de dyrearter, 
der er nævnt i bilag 3 til loven, eller ødelægge de plantearter, der er nævnt i bilag 5 til loven, i alle livsstadier.

Fredningsnævnet lægger efter sagens oplysninger til grund, at en dispensation ikke er i strid med naturbe-
skyttelseslovens § 50, stk. 2 eller 3.

Fredningsnævnet har ikke bemærkninger til den begrænsede afskrabning langs foden af skrænten, som ske-
te i forbindelse med fjernelse af brombærkrat på stranden. Fredningsnævnet har heller ikke bemærkninger 
til den skete forstærkning og begrænsede yderligere beplantning af læhegnet mod naboejendommen. Fred-
ningsnævnet meddeler herefter lovliggørende dispensation til disse forhold.

Fredningen indeholder ikke bestemmelser om fjernelse af beplantning. Det var et af formålene med frednin-
gen, at de landskabelige kvaliteter, herunder i udsigtsmæssig henseende skulle bevares, hvilket på den ene 
side taler for, at der kan ske fældning af beplantning, som var på fredningstidspunktet.

Det fremgår derimod omvendt, at der i et nærmere bestemt omfang kan ske tilplantning i fredningen, men 
særligt at området skulle bevares i dets tilstand på fredningstidspunktet.

Det er herefter fredningsnævnets opfattelse, at der ikke uden dispensation kan ske fjernelse af beplantning, 
som var på fredningstidspunktet, eller fjernelse af beplantning, som er vokset op efter en tidligere ikke god-
kendt fjernelse af beplantning.
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På den baggrund meddeler fredningsnævnet ikke dispensation til den skete fældning af beplantning i det 
område, hvor der var beplantning på fredningstidspunktet. Der skal derfor ske retablering ved at lade be-
plantningen gro op igen.

Hensynet til at undgå en uheldig præcedens med en uheldig landskabsoplevelse, hvis der frit kunne ske fjer-
nelse af beplantningen ved Knudsø, er indgået i fredningsnævnets afgørelse.   

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. Kresten Thorup,
2. Michael Carsten Christian Gadeberg og Ann Christina Gadeberg,
3. Miljøstyrelsen, København,
4. Skanderborg Kommune, 01.05.02-P25-12-19,
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-128-2018. Bådebro 

Fredningsnævnet har den 9. oktober 2018 modtaget Skanderborg Kommunes ansøgning om at etablere en 
bådebro på matr.nr. 6l Alling By, Alling, Silkeborgvej 60, 8680 Ry. Ansøgningen er indsendt på vegne af ejen-
dommens ejer Sune Fruerlund Knudsen. Fredningsnævnet har endvidere den 11. oktober 2018 modtaget 
kommunens udtalelse om ansøgningen.

Fredningsnævnet har truffet afgørelse om, at bådebroen ikke kræver fredningsnævnets dispensation. Be-
grundelsen for afgørelsen er anført neden for i afsnittet om fredningsnævnets afgørelse.

Sagens baggrund

Ejendommen er omfattet af Overfredningsnævnets afgørelse af 30. december 1980 om fredning af arealer 
ved Knudsø. Det er fredningens formål at bevare de landskabelige værdier i området, herunder i udsigts-
mæssig henseende, og at beskytte de til området knyttede naturvidenskabelige interesser i både undervis-
nings- og forskningsmæssig henseende navnlig med hensyn til geologi, zoologi og botanik. Området skal 
bevares i tilstanden på fredningstidspunktet. Der må ikke som udgangspunkt ikke bygges. Der må ikke etab-
leres andre faste konstruktioner og anlæg end bygninger. Der er ikke i fredningsbestemmelserne eller i gen-
givelsen af sagsbehandlingen for fredningsnævnet eller Overfredningsnævnet omtalt bådebroer.

Fredningsnævnets forudgående afgørelse om fredning af arealer ved Knudsø blev truffet den 28. maj 1976, 
efter at fredningssagen var blevet rejst i august 1972.

Skanderborg Kommune har den 15. juli 2019 orienteret fredningsnævnet om det daværende Århus Amts 
regulativ for Knudsø. Det fremgår heraf bl.a., at eksisterende broer blev betragtet som lovlige, for så vidt de 
ikke var opført i strid med bestemmelserne i regulativerne fra 1972 og 1980. Regulativet indeholdt i øvrigt 
retningslinjer for, i hvilke tilfælde der uden amtets tilladelse kunne etableres bådebroer, og der var ikke i den 
forbindelse omtalt forelæggelse for fredningsnævnet. 

Skanderborg Kommune har oplyst, broen opføres som en træbro på pæle uden gelænder eller andre foran-
staltninger på brodækket, som kan være skæmmende i landskabet. Den vil være på 1,4 x 8 meter. Vanger og 
gangbrædder forventes opført i douglasgran eller fyrretræ eller alternativt en anden miljørigtig træart. Den 
behandles med miljørigtig jordfarve. Kommunen er indstillet på at meddele dispensation.

Skanderborg Kommune har videre oplyst, at broen vil være ca. 3 km fra Natura 2000-området N52 ”Salten Å, 
Salten Langsø, Mossø og søer syd for Salten Langsø og dele af Gudenå.” Det vurderes, at broen ikke vil påvir-
ke områdets arter eller naturtyper væsentligt. 

Fredningsnævnets behandling af sagen

Fredningsnævnet behandlede sagen på et møde med besigtigelse den 26. november 2018. I besigtigelsen 
deltog endvidere Skanderborg Kommune ved Hanne Medum Lærke og Kasper Skjærlund og Danmarks Na-
turfredningsforening ved Niels Thernøe og Hans Jakobsen. Skanderborg Kommune oplyste, at det fremgår af 
luftfotos, at der i mange år har været en bro på ejendommen. En sådan kan ses helt tilbage til 1954. Der er 
ikke en bro nu, og der har ikke kontinuerligt været en bro i årene siden. Der foreligger tilsyneladende ikke 
dispensationer, men i nogle tilfælde bemærkninger fra Aarhus Amt om områdets øvrige broer. Danmarks 
Naturfredningsforening anførte, at der ved en eventuel dispensation ikke bør meddeles tilladelse til en pla-
cering, så en bro vil genere sivene i søen. 
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Fredningsnævnets afgørelse

Fredningen af arealer ved Knudsø indeholder i modsætning til en række andre fredninger omkring søer i 
Skanderborg Kommune ikke bestemmelser om bådebroer.

Fredningsnævnet lægger efter oplysningerne om amtets regulativ for Knudsø endvidere til grund, at det var 
amtets opfattelse, at det ikke krævede fredningsnævnets dispensation at opføre bådebroer.

Det er herefter fredningsnævnets opfattelse, at projektet ikke kræver fredningsnævnets dispensation i med-
før af naturbeskyttelseslovens § 50, stk. 1, hvorefter fredningsnævnet kan meddele dispensation, hvis det 
ansøgte ikke strider mod fredningens formål.

Klagevejledning

Der kan klages over fredningsnævnets afgørelser i medfør af naturbeskyttelseslovens § 50, stk. 1, til Miljø- og 
Fødevareklagenævnet.

Det er Miljø- og Fødevareklagenævnet, som afgør, om der kan klages over den konkrete afgørelse. Klagefri-
sten 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 Fødeva-
reklagenævnets 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. Vivi Engholt Rohde Hansen, 
3. Sune Fruerlund Knudsen, 
4. Lona Engholt Rohde Pedersen, 
5. Miljøstyrelsen, København,
6. Skanderborg Kommune, att.: Hanne Medum Lærke,
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 25. februar 2020

FN-MJØ-121-2019. Ydre bygningsændringer, garage, solceller og lovliggørelse af udhus

Fredningsnævnet modtog den 7. november 2019 Skanderborg Kommunes udtalelse om en ansøgning om 
renovering og ombygning af en bolig, opsætning af solceller, opførelse af ny garage til erstatning for en eksi-
sterende garage, lovliggørelse af et udhus og renovering af udhuset på matr.nr. 5c Tulstrup By, Tulstrup, 
Tulstrupvej 60, 8680 Ry. Ansøgningen er indsendt af Sanne Holm-Søndergaard ejendommens ejere Bjørn Sejr 
Nielsen og Laila Kirsten Nielsen. 

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

Sagens baggrund

Ejendommen er omfattet af Overfredningsnævnets afgørelse af 30. december 1980 om fredning af arealer 
nord for Knudsø. Der er tale om en tilstandsfredning. Der må ikke opføres ny bebyggelse, herunder skure 
boder og andre lignende indretninger samt tilbygning til eksisterende bebyggelse. Der må heller ikke foreta-
ges ombygning af eksisterende begninger, hvis der derved sker ændring af bygningens ydre fremtræden.

Skanderborg Kommune har oplyst, at der er tale om en større indvendig og udvendig renovering og ombyg-
ning af boligen. Den er på 154 m2 og udvides med 4,7 m2 på 1. sal, så den bliver ca. 160 m2. Den renoveres 
udvendigt med nyt fladt tag med sort tagpap. Vinduespartierne udskiftes, hvoraf flere vinduer lægges sam-
men og udvides med større vinduesflader. Vinduesrammerne bliver antracit grå. Facaden pudses hvid, men 
ansøgerne har to alternative forslag i gyldne farver, hvis fredningsnævnet ikke kan godkende en hvid facade. 
Solcellerne er ca. 10 cm tykke og placeres fladt på tagfladen. De vil ikke kunne ses på det flade tag. Den eksi-
sterende garage på 29 m2 nedrives, og der opføres en ny garage på 44 m2 med samme placering. Den ønskes 
udvidet ud til skel i nord, mod vest med 90 cm og mod øst med ca. 30 cm. Den får samme udtryk som boli-
gen med pudsede facader. For at integrere garagen og skabe en bekvem adgangsvej til boligen, der har høje-
re sokkel end garagen, ønskes garagen hævet, så den får en højde på 3½ meter. Garagens nuværende højde 
er 1,9 meter mod skel og ca. 3½ meter mod boligen. Udhuset ønskes bevaret og renoveret. Der foreligger 
ikke tilladelse til det. Det er på luftfoto først muligt at erkende det omkring 1993. Ejeren har oplyst, at det er 
på 11½ m2 og bl.a. har været benyttet til tørreplads og afskærmning af boligens olietank. Renoveringen vil 
bestå i at beklæde det mod øst med samme træmateriale, som vil blive benyttet til en ny garageport og en 
ny hoveddør, for at skabe et mere homogent udtryk på ejendommen.   

Skanderborg Kommune har videre oplyst, at nærmeste Natura 2000-område er 3,3 km mod syd. Projektet vil 
ikke kunne påvirke området og er ikke i strid med Natura 2000-planens bevaringsmålsætninger. Det vil heller 
ikke påvirke bilag IV-arter. 

Skanderborg Kommune har sammenfattende vurderet, at der er tale om en omfattende renovering for at 
bringe de eksisterende bygninger til et tidssvarende niveau. Der foretages en større indvendig ombygning af 
boligen med bl.a. etablering af en mindre tilbygning. Den eksisterende garage nedrives, og der opføres en ny 
og lidt større garage. Udtrykket af bygningsmassen ændrer sig derved til et mere moderne udtryk, men uden 
at der er tale om voldsomme udvidelser, der kommer nærmere Knudsø. Udhuset er i tilknytning til boligen 
og er ikke nærmere Knudsø end ejendommens øvrige byggeri. Det er af begrænset størrelse og er opført i 
naturlige materialer. Tiltagene vil forskønne bygningerne og skabe et mere harmonisk udtryk i den samlede 
bygningsmasse. Den mindre udvidelse af boligen og garagen ændrer bygningsmassens udtryk i begrænset 
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omfang. Kommunen er dog bekymret for, at en hvid facade vil synliggøre byggeriet i væsentlig grad og ser 
mere positivt på de alternative farveforslag. Kommunen er i øvrigt indstillet på at tillade det ansøgte.  

Fredningsnævnets behandling af sagen

Fredningsnævnet behandlede sagen på et møde med besigtigelse den 19. februar 2020. I besigtigelsen delt-
og endvidere ejendommens ejere, Skanderborg Kommune ved Betinna Grønkjær-Petersen, Danmarks Natur-
fredningsforening ved Niels Thernøe og Hans Jakobsen og Mads Emil Toustrup og Søren Kjærgaard fra natur-
teamet i Nævnenes Hus. Projektet blev gennemgået. Ejerne oplyste, at de købte ejendommen for to år si-
den. De vil gerne have en ny og lidt større garage. Den udvides væk fra søen, men også ca. én meter mod 
vest, hvor denne del af garagen vil være synlig fra søen. Den bliver også en meter højere, men vil fortsat 
være væsentligt lavere end beboelsesbygningen. Udhuset er fra 1984. De vil gerne renovere det. Det vil få 
samme størrelse og fortsat være beklædt med træ. De ønsker at udvide boligens øverste etage, så en del af 
denne fremrykkes til samme niveau som underetagen. Det giver forøgelsen på ca. 5 m2, men bygningen vil 
ikke i øvrigt syne anderledes fra søen. Bygningen ønskes pudset og malet. I forbindelse med ændringen vil 
taget blive ændret til faldt tag, og solcellerne vil blive lagt fladt langs taget, så de ikke kan ses fra omgivelser-
ne. Betinna Grønkjær-Petersen oplyste, at kommunen er betænkelig ved en hvid facade. Den kan eventuel 
være rødlig. Danmarks Naturfredningsforening tilsluttede sig dette. Ejerne oplyste at være indstillet på et 
sådant farvevalg, som ikke vil være markant anderledes end den nuværende farve på murstenene. Fred-
ningsnævnet tilkendegav, at der vil blive meddelt dispensation.  

Fredningsnævnets afgørelse

Fredningen af arealer nord for Knudsø 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 dispensation til samlede projekt, idet bygningsændringerne i lyset af den nuvæ-
rende bygningsmasse og afstanden til Knudsø ikke findes at medføre nogen ændret landskabsoplevelse. En 
ændring af facaden skal som drøftet under besigtigelsen også være i røde farver. Der meddeles ved afgørel-
sen således også lovliggørende dispensation til udhuset, som efter det oplyste har været på ejendommen 
siden 1984, og som med sin placering og ydre fremtræden ikke har 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,
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 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. Flemming Pedersen,
2. Bjørn Sejr Nielsen og Laila Kirsten Nielsen,
3. Sanne Holm-Søndergaard,
4. Miljøstyrelsen,
5. Skanderborg Kommune, sagsnr. 01.05.02-P25-27-19,
6. Danmarks Naturfredningsforening, København,
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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 27. maj 2020

FN-MJØ-025-2020. Sommerhus, udhus og terrasse

Fredningsnævnet modtog den 24. februar 2020 Skanderborg Kommunes udtalelse om en ansøgning om at 
opføre et nyt sommerhus med udhus og terrasse på matr.nr. 6f Alling By, Alling, Silkeborgvej 66, 8680 Ry. 
Ansøgningen er indsendt af ejendommens ejere Jørgen Fredslund Sørensen og Birte Sørensen.

Fredningsnævnet har efter besigtigelse besluttet ikke at meddele dispensation, men at give anvisninger for 
et projekt, som størrelsesmæssigt kan forventes godkendt i fredningen. Begrundelsen for afgørelsen er an-
ført neden for i afsnittet om fredningsnævnets afgørelse.

Sagens baggrund

Ejendommen er omfattet af Overfredningsnævnets afgørelse af 30. december 1980 om fredning af arealer 
nord for Knudsø. Fredningen tilsigter at bevare de landskabelige værdier i området, herunder i udsigtsmæs-
sig henseende og at beskytte de til området knyttede naturvidenskabelige interesser i både undervisnings- 
og forskningsmæssig henseende navnlig med hensyn til geologi, zoologi og botanik. Fredningen tilsigter end-
videre at give offentligheden øget adgang til området. Det fremgår af fredningsbestemmelserne, at arealer-
nes tilstand skal bevares. Ændringer i terrænet eller terrænformerne er ikke tilladt. Der må ikke opføres ny 
bebyggelse, herunder skure, boder og andre lignende indretninger samt tilbygning til eksisterende bygnin-
ger, hvis der derved sker ændring af bygningens ydre fremtræden. Fredningsnævnet kan dog uanset forbud-
det tillade, at der foretages tilbygning til eller ombygning af et eksisterende og lovligt opført helårs- eller 
sommerhus.

Skanderborg Kommune har fremhævet, at der den 22. december 2017 blev meddelt dispensation til et nyt 
sommerhus på 94 m2, et udhus på 14 m2 og en terrasse på 15 m2 på Silkeborgvej 58, at der den 14. februar 
2010 blev meddelt dispensation til udvidelse af et sommerhus til 61 m2 på Silkeborgvej 64, at der den 10. 
januar 2010 blev meddelt dispensation til en tilbygning til et sommerhus, hvor sommerhusets samlede stør-
relse blev på 92 m2 på Silkeborgvej 56, at der den 16. oktober 2007 blev meddelt dispensation til en tilbyg-
ning og en overdækning, hvor sommerhusets samlede størrelse blev på 61,4 m2 på Silkeborgvej 60, og at der 
i 2006 blev meddelt dispensation til et nyt sommerhus på 83 m2 på Silkeborgvej 50. Kommunen har herved 
anført, at der i området er sommerhuse, som er af nogenlunde samme størrelse som det ansøgte sommer-
hus, og at disse sommerhuse har fået deres størrelser efter fredningen. 

Det bemærkes særligt i relation til de afgørelser, som tillader udvidelser til tilsvarende størrelser, at det eksi-
sterende sommerhus i fredningsnævnets afgørelse fra 2017 var på 56 m2. Der blev ved dispensationen til 
udvidelsen til 94 m2 foruden de andre sommerhuse i området lagt vægt på, at sommerhuset blev trukket lidt 
væk fra søen, og at udhuset var placeret bag huset væk fra søen. Kommunen havde skrevet i sin indstilling til 
fredningsnævnet, at de omkringliggende sommerhuse var på 94 m2, og det lagde fredningsnævnet uprøvet 
til grund. Det eksisterende sommerhus i fredningsnævnets afgørelse fra 2010 var på 51 m2, og der blev ved 
dispensationen til udvidelsen til 92 m2 lagt vægt på, at udvidelsen skete væk fra søen. Det fremgår i øvrigt af 
fredningsnævnets afgørelser, at der lægges vægt på, at tilbygninger sker væk fra søen. 

Skanderborg Kommune har oplyst, at ejendommen er på 644 m2 i landzone. Den ligger som det sidste som-
merhus i en række af 10 sommerhuse ned til Knudsø. Ansøgningen omfatter et nyt sommerhus på 92 m2, en 
terrasse på 32 m2 og et skur på 12,5 m2. Den eksisterende bebyggelse nedrives. 

Det eksisterende sommerhus er opført i 1960 og er på 42 m2. Ejeren har oplyst, at højden er på 4½ meter. 
Det ligger 17 meter fra søbredden. Det nye sommerhus får samme placering som det eksisterende sommer-
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hus og rykkes ikke nærmere søen. Ved udvidelsen vil facaden dog efter kommunens vurdering blive forlæn-
get omkring 4½ meter. Det ønskes opført i træ, der males sort. Der bliver en lidt større flade med vinduer 
end i det eksisterende. Vinduesrammer og døre ønskes i mahogni, men kan også males sort. Tagdækningen 
bliver med sort tagpap eller matte tagsten i sort. Der terrænreguleres i begrænset grad op til 14½ cm, da 
huset vil ligge med den samme placering. Terrænet hæves ikke. Fra det eksisterende terræn til tagryggens 
overkant bliver sommerhuset 4,9 meter højt. 

Den eksisterende terrasse vurderes på baggrund af fotos til at være omkring 21 m2. Den har samme længde 
som det eksisterende sommerhus, hvilket umiddelbart er omkring 7 meter. Terrassens bredde er vurderet til 
at være omkring 3 meter. Den er opført i træ med en læside i enden mod øst. På luftfotos fra 1968 er det 
muligt at se en terrasse og belægning omkring en stor del af det eksisterende hus, men umiddelbart er det 
ikke det samme, som er på grunden i dag. Der er i kommunens arkiver ikke oplysninger om terrassen. Til det 
nye sommerhus ønskes en terrasse i mørkebrunt trykimprægneret træ. Den ønskes i samme bredde som det 
ansøgte hus på 11½ meter og en længde på 3,3 meter. Den bliver dermed på ca. 38 m2. Den kommer dog 
ikke væsentligt nærmere søen end den eksisterende terrasse og anlægges på det eksisterende terræn.

Der er i dag to udhuse på ejendommen. Det ene er opført omkring 2005-2006 og er ifølge BBR på 6 m2. Det 
benyttes som sauna. Det er opført uden dispensation vest for det eksisterende sommerhus. Det andet udhus 
kan i dets nuværende form ses på luftfotos tilbage til 1999, men et luftfoto fra 1968 viser dog klart et udhus 
på omkring 6 m2 med et andet tag med den samme beliggenhed. Det nuværende udhus er ud fra luftfotos 
vurderet til at være omkring 16 m2. Det er beliggende nordøst for det eksisterende sommerhus. Det nye 
udhus placeres nord for det ansøgte sommerhus, men delvist bag huset, så det ikke er fuldt synligt fra søsi-
den. Det bliver på 12½ m2. Det placeres i samme kote som sommerhuset, og der foretages dermed en meget 
begrænset terrænsænkning ved udhuset, som kommunen ud fra facadetegningerne vurderer til at være 
omkring 7 cm. Udhuset få en højde på 2½ meter målt fra det nye terræn. Det ønskes opført med fladt sort 
tag og facader med sortmalet træ. Der bliver ingen vinduer og således kun en sort dør mod søsiden. 

Projektet er illustreret på følgende måde:

  

Skanderborg Kommune har anført, at ejendommen er ca. 3 km fra Natura 2000-område nr. 52 Salten Å, Sal-
ten Langsø, Mossø og søer syd for Salten Langsø og dele af Gudenåen. Projektet vurderes ikke at kunne på-
virke Natura 2000-området eller bilag IV-arter.
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Fredningsnævnets behandling af sagen

Fredningsnævnet behandlede sagen på et møde med besigtigelse den 18. maj 2020. I besigtigelsen deltog 
endvidere Jørgen Fredslund Sørensen og Skanderborg Kommune ved Betinna Grønkjær-Petersen. Danmarks 
Naturfredningsforening var inviteret til besigtigelsen, men deltog ikke. Projektet blev gennemgået. Fred-
ningsnævnets formand redegjorde for problematikkerne omkring den ønskede udvidelse både størrelses-
mæssigt og i relation til den øgede facade mod Knudsø. Jørgen Fredslund Sørensen oplyste i den forbindelse, 
at udhuset eventuelt kan flyttes længere om bag ved sommerhuset, så det ikke er så synligt. Garagen var 
opført, da han købte ejendommen i 2003. Han har selv opført saunaen. Betinna Grønkjær-Petersen oplyste, 
at kommunens praksis med at tillade store sommerhuse og store sommerhusudvidelser i området skyldes, at 
der er tale om et område i landzone, som har karakter af et sommerhusområde.

Fredningsnævnets afgørelse

Fredningen af arealer nord for Knudsø 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.

Der fremgår af fredningsbestemmelserne, at fredningsnævnet kan tillade, at der foretages tilbygning til et 
eksisterende og lovligt opført sommerhus.

Det eksisterende sommerhus er på 42 m2, og der kan hverken i relation til bebyggelsens størrelse eller be-
byggelsens facade mod Knudsø lægges vægt på saunaen og garagen, der er opført uden de nødvendige tilla-
delser.

Det forhold, at der i området er sommerhuse med en størrelse, der svarer til den ansøgte størrelse, kan ikke 
i sig selv tillægges afgørende betydning, da det ikke er et forhold, som kan give en berettiget forventning om 
dispensation til en sådan sommerhusstørrelse. Der skal derimod lægges vægt på de konkrete forhold på 
ejendommen, men under inddragelse af fredningsnævnets praksis i området, så der ikke sker en usaglig for-
skelsbehandling. 

Det ansøgte projekt består i en udvidelse af sommerhuset fra 42 m2 til 92 m2 med en øget facade mod Knud-
sø på 4½ meter. Der ønskes samtidig opført et udhus på 12½ meter, som med den ansøgte placering kun 
delvist bagved sommerhuset medfører en yderligere øget facadelængde mod søen.

Der er fredningsnævnets opfattelse, at der hverken efter de konkrete forhold på ejendommen eller med 
henvisning til den øvrige bebyggelse og fredningsnævnets praksis i området er grundlag for at meddele dis-
pensation til en sådan bygningsudvidelse.

Fredningsnævnet kan med henvisning til de dispensationer, der er meddelt i området, og de deraf forholds-
mæssigt godkendte bygningsudvidelser og efter en konkret vurdering af forholdene på ejendommen udtale, 
at der kan forventes meddelt dispensation til et sommerhus på op til 70 m2, hvis bygningsudvidelsen sker 
væk fra søen, og at der kan opføres et udhus som ansøgt, men med en placering bagved sommerhuset og på 
betingelse af, at saunaen og garagen nedrives. Et konkret projekt, herunder dets ydre udformning skal dog 
forelægges fredningsnævnet til godkendelse.
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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. Flemming Pedersen,
2. Jørgen Fredslund Sørensen og Birte Sørensen,
3. Miljøstyrelsen,
4. Skanderborg Kommune, sagsnr. 01.03.03-P19-19-19,
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 3. juli 2020

FN-MJØ-068-2020. Tilbygning til stuehus, ændret tag og udvidelse af stald

Fredningsnævnet modtog den 4. juni 2020 Skanderborg Kommunes udtalelse om en ansøgning om opførelse 
af en tilbygning til et stuehus, ændret tagkonstruktion og udvidelse af en stald på matr.nr. 7a Tørring By, 
Tulstrup, Oksevejen 6, 8680 Ry. Ansøgningen er indsendt af ejendommens ejere Nanna Kirkeby og Morten 
Stilund. 

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 30. december 1980 om fredning af arealer 
nord for Knudsø. Fredningen tilsigter at bevare de landskabelige kvaliteter i området, herunder i udsigts-
mæssig henseende, og at beskytte de til området knyttede naturvidenskabelige interesser i både undervis-
ningsmæssig og forskningsmæssig henseende navnlig med hensyn til geologi, zoologi og botanik. Fredningen 
tilsigter endvidere at give offentligheden øget adgang til området. Området skal bevares i dets tilstand på 
fredningstidspunktet. Arealerne må anvendes som hidtil, således at almindelig landbrugsdrift på de eksiste-
rende landbrugsarealer kan fortsættes, hvorimod der ikke må ske opdyrkning af arealer, der er vist på fred-
ningskortet med signaturen for ”udyrkede arealer”. Græsningsarealer kan dog indtages under plov, ligesom 
hidtil dyrkede arealer kan overgå til græsning eller henligge udyrkede. 

Det fremgår af fredningsbestemmelserne om bebyggelse mv., at der ikke må opføres ny bebyggelse, herun-
der skure, boder og andre lignende indretninger samt tilbygning til eksisterende bebyggelse. Der må heller 
ikke foretages ombygning af eksisterende bygninger, hvis der derved sker ændring af bygningens ydre frem-
træden. Fredningen er dog ikke til hinder for, at der på en landbrugsejendom opføres ny bebyggelse, herun-
der ved tilbygning eller foretages ombygning af eksisterende bebyggelse på betingelse af, at bebyggelsen er 
erhvervsmæssig nødvendig for den pågældende ejendoms drift som landbrugsejendom, at bebyggelsen op-
føres i umiddelbar tilknytning til de eksisterende bygninger på ejendommen eller er et læskur for kreaturer, 
og at bygningshøjden ikke nødvendiggør en dispensation i medfør af planlovgivningen. Hvis disse tre betin-
gelser ikke er opfyldt, må byggeriet kun udføres efter tilladelse fra fredningsnævnet, men tilladelse kan kun 
nægtes, hvis helhedsindtrykket vil blive ændret i væsentlig grad og i uheldig retning, og der samtidig kan 
påpeges en anden mulighed for placering og/eller ydre udformning, der funktionelt og uden væsentlig 
meromkostning kan modsvare det af ejeren ønskede, hvis det ønskede ikke tjener rimelige landbrugsøkono-
miske formål, eller hvis bygningshøjden overstiger de anførte højder.    

Skanderborg Kommune har oplyst, at ejendommen er en landbrugsejendom på ca. 3½ ha. Ansøgningen om-
fatter udvidelse af et stuehus og en stald og en ændret tagbeklædning på en eksisterende bygning. Stuehu-
set har i dag et bruttoetageareal på 166 m2 med en grundplan på 98 m2 og 1. sal på 68 m2. Stuehuset ønskes 
udvidet med 134 m2, for at det kan anvendes som en generationsejendom. Boligen er derfor lavet, så den 
kan rumme en familie og dens bedsteforældre. Det samlede boligareal vil være ca. 300 m2. Der opføres end-
videre en carport på 48 m2 i forlængelse af tilbygningen til boligformål. Tilbygningen opføres mod vest, og 
ydervæggene opføres delvis med kampesten og delvis med Douglas træbeklædning. Tagkonstruktionen er 
med træbeklædning 1 på 2. Stalden bevares, men taget udskiftes fra asbestplader til spåntag, og der isættes 
nye spær. Der indrettes et værksted på 64 m2 og en stald til løsdrift til heste, får og køer på 67 m2 i bygnin-
gen. Der laves en lille tilbygning på 15 m2. I forbindelse med nedrivning af bygninger vil enden på stalden 
blive åben, men den lukkes igen med en lille tilbygning. Der ønskes et hestehold på op til fire heste og even-
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tuelt også nogle får eller køer. Der ønskes endvidere en overdækning på ca. 61 m2 med en højde på ca. 3 me-
ter til opbevaring af de maskiner, som er nødvendige for at passe ejendommen. Som et led i projektet nedri-
ves der to længer på i alt 304 m2.    

Fredningsnævnet har efter den nedenfor omtalte besigtigelse fået projektet illustreret på bl.a. følgende må-
de:

Skanderborg Kommune har vurderet, at projektet ikke vil medføre negativ påvirkning af beskyttede naturty-
per eller levesteder for beskyttede arter.

Skanderborg Kommune har som sin vurdering anført, at der er tale om udvidelse af en bolig, så den kan an-
vendes som en generationsejendom, om en mindre udvidelse af en stald og om en overdækning til land-
brugsmaskiner. Størstedelen er ejendommens gamle driftsbygninger nedrives, og den del, som bevares, 
anvendes som privat udhus og stald til ejendommens kommende dyrehold. Der kan ikke være et større dyre-
hold på ejendommen end det tryk, der kan tillades i forhold til, at en del af ejendommen er beskyttet hede 
og mose. Overdækningen til landbrugsmasker er driftsmæssig nødvendig for ejendommens drift som land-
brugsejendom, da de eksisterende bygninger nedrives. Der er endvidere tale om en mindre tilbygning. Da 
den opføres i tilknytning til den eksisterende bebyggelse og er ca. 3 meter høj, kræver den ikke fred-
ningsnævnets dispensation. 

Fredningsnævnets behandling af sagen

Fredningsnævnet behandlede sagen på et møde med besigtigelse den 22. juni 2020. I besigtigelsen deltog 
endvidere Nanna Kirkeby og Morten Stilund med arkitekt Daniel Møller og med virksomheden Træværk ved 
Dennis Nielsen og Stine Nielsen, Skanderborg Kommune ved Betinna Grønkjær-Petersen, Danmarks Natur-
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fredningsforening ved Olaf Møller og Lars Søgaard-Jensen og Friluftsrådet ved John Balle Jensen. Projektet 
blev gennemgået, herunder med forevisning med plancher, som sendes til fredningsnævnet digitalt. Den re-
elle bygningsudvidelse i relation til boligen og størrelsen af formindskelsen i den samlede bebyggelse på 
ejendommen kunne ikke oplyses, men blev anslået til at være henholdsvis ca. 60 m2 og 45 m2. De præcise 
arealangivelser sendes til fredningsnævnet. Bygningshøjden på tilbygningen og den længe, som i den forbin-
delse inddrages til bolig, hæves til samme højde som den nuværende bolig. Tagbeklædningen vil som et al-
ternativ kunne udføres i matte sorte stålplader. Fredningsnævnet tilkendegav, at der vil blive meddelt dis-
pensation. Det blev oplyst, at der eventuelt ønskes opsat solceller på overdækningen mod øst. Fred-
ningsnævnet tilkendegav, at der kan meddeles dispensation hertil i overensstemmelse med fredningsnæv-
nets praksis om solceller.

Fredningsnævnets afgørelse

Fredningen af arealer nord for Knudsø 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.

Der er reelt tale om en mindre udvidelse af det bebyggede areal, som skal anvendes til bolig, idet der i bolig-
udvidelsen inddrages en eksisterende bygningsmasse, som nedrives og genopføres. På den baggrund og 
efter byggeriets begrænsede synlighed fra vest, syd og øst sammenholdt med ejendommens placering i land-
skabet og tilbygningens udformning meddeler fredningsnævnet dispensation. Det er indgået i fredningsnæv-
nets vurdering, at der samlet bliver tale om et mindre bebygget areal på ejendommen end den nuværende 
bygningsmasse. Taget kan som drøftet ved besigtigelsen være den ansøgte træløsning eller en løsning med 
matsorte stålplader. 

Det er fredningsnævnets praksis, at der som udgangspunkt kan meddeles dispensation til opsætning af sol-
celler med sort baggrund, hvis de monteres som et rektangel og udføres med matsorte rammer og med anti-
refleksivt glas på et sort tag. 

Fredningsnævnet meddeler derfor også dispensation til et sådant projekt med solceller.   

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,
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 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. Flemming Pedersen,
2. Nanna Kirkelund og Morten Stilund,
3. Møller Arkitektur ApS,
4. Miljøstyrelsen,
5. Skanderborg Kommune, sagsnr. 01.05.00-P25-19-20,
6. Danmarks Naturfredningsforening, København,
7. Danmarks Naturfredningsforening, Skanderborg,
8. Dansk Ornitologisk Forening, København,
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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 3. juli 2020

FN-MJØ-052-2020. Lovliggørelse af tilbygning, overdækket terrasse og overdækning ved udhus

Fredningsnævnet modtog den 5. maj 2020 Skanderborg Kommunes udtalelse om en ansøgning om lovliggø-
relse af en tilbygning, en overdækket terrasse og en overdækning ved et udhus på matr.nr. 5h Alling By, Al-
ling, Birkhedevej 2c, 8680 Ry. Ejendommen ejes af Ralf Rasmussen. 

Fredningsnævnet har efter besigtigelse besluttet at meddele dispensation til tilbygningen og den overdæk-
kede terrasse og ikke at meddele dispensation til overdækningen ved udhuset. Begrundelsen for afgørelsen 
er anført neden for i afsnittet om fredningsnævnets afgørelse.

Sagens baggrund

Ejendommen er omfattet af Overfredningsnævnets afgørelse af 30. december 1980 om fredning af arealer 
nord for Knudsø. Fredningen tilsigter at bevare de landskabelige kvaliteter i området, herunder i udsigts-
mæssig henseende, og at beskytte de til området knyttede naturvidenskabelige interesser i både undervis-
ningsmæssig og forskningsmæssig henseende navnlig med hensyn til geologi, zoologi og botanik. Fredningen 
tilsigter endvidere at give offentligheden øget adgang til området. Området skal bevares i dets tilstand på 
fredningstidspunktet. Det fremgår af fredningsbestemmelserne om bebyggelse mv., at der ikke må opføres 
ny bebyggelse, herunder skure, boder og andre lignende indretninger samt tilbygning til eksisterende bebyg-
gelse. Der må heller ikke foretages ombygning af eksisterende bygninger, hvis der derved sker ændring af 
bygningens ydre fremtræden.

Der blev i september 1975 meddelt dispensation til en tilbygning til boligen og en overdækket terrasse og i 
1979 dispensation til en yderligere tilbygning til boligen.

Der blev den 17. oktober 2012 meddelt dispensation til at opsætte solceller på et tag (FN 2012.123)  

Skanderborg Kommune har oplyst, at ejendommen er en beboelsesejendom på 12.636 m2. Ansøgningen 
omfatter lovliggørelse af en tilbygning til boligen mod nord på 3½ m2, en overdækket terrasse mod øst på 12 
m2 og en overdækning til olietank og brænde på 15 m2. Tilbygningen er udført i 1982 som et mindre depot i 
forbindelse med køkkenet. Boligen var før tilbygningen på 123 m2 og efter denne på 126½ m2. Den overdæk-
kede terrasse er ifølge tilgængelige luftfotos opført mellem 1999 og 2002. Den er ca. fire meter bred og tre 
meter dyb. Den er i gennemsnit hævet 40 cm over terræn, og terrassens overflade er i niveau med gulvet i 
soveværelset. Ydervæggen mod vest er opført i træprofilbredde, mens ydervæggen mod syd er røde mur-
sten. Der er åbne sider mod nord og øst. Taget er med tagpapdækning med profildækning pr. 90 cm. Øst for 
den eksisterende carport er der opført et halvtag på ca. 15 m2, som anvendes til overdækning af en 1.200 
liter fritstående olietank og opbevaring af brænde. Den er fra 2012-13, og tagdækningen er to fods bølgee-
ternit.

Skanderborg Kommune har efter den nedenfor omtalte besigtigelse af ejendommen set nærmere på tilgæn-
gelige luftfotos og har oplyst, at overdækningen først tydeligt kan erkendes i 2012, da opvæksten omkring 
skygger for arealet. Det kan dog ikke med sikkerhed afvises, at der ikke har været en overdækning allerede 
tilbage i 1999-2002, da luftfotos fra denne periode kunne indikere andet.

Denne efterfølgende sagsoplysning har været i høring ved ejendommens ejer. 

Overdækningen har følgende fremtoning:

mailto:midtjyllandoest@fredningsnaevn.dk


2

 

Skanderborg Kommune har videre oplyst, at dele af ejendommen er 3,1 km fra Natura 2000-område N52 
Salten Å, Salten Langsø, Mossø og søer syd for Salten Langsø og dele af Gudenåen. Projektet vurderes ikke at 
ville 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.

Skanderborg Kommune har som sin vurdering anført, at bygningsændringerne er afdæmpede og i lyset af 
afstanden til Knudsø og den samlede bygningsmasse ikke vil medføre nogen ændret landskabsoplevelse. 
Overdækningen er endvidere tilpasset det eksisterende terræn. 

Fredningsnævnets behandling af sagen

Fredningsnævnet behandlede sagen på et møde med besigtigelse den 22. juni 2020. I besigtigelsen deltog 
endvidere Ralf Rasmussen og Lene Rasmussen, Skanderborg Kommune ved Betinna Grønkjær-Petersen, 
Danmarks Naturfredningsforening ved Olaf Møller og Lars Søgaard-Jensen og Friluftsrådet ved John Balle 
Jensen. Forholdene blev gennemgået. Ralf Rasmussen oplyste, at de købte sommerhuset i 1972, og det hav-
de allerede på det tidspunkt status som helårsbeboelse. Der har tidligere været fredningssager på ejendom-
men, så de har været klar over, at forholdene kræver fredningsnævnets dispensation. Han mener, at over-
dækningen er lavet tidligere end i 2012-13. Betinna Grønkjær-Petersen oplyste, at hun vil undersøge opførel-
sestidspunktet via luftfotos. Fredningsnævnet tilkendegav, at der vil blive meddelt lovliggørende dispensa-
tion til tilbygningen og overdækningen til terrassen, og at fredningsnævnet vil overveje overdækningen til 
brænde ved udhuset.

Fredningsnævnets afgørelse

Fredningen af arealer nord for Knudsø 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 tilbygningen og den overdækkede terrasse, som 
fremtræder som en integreret og normal del af boligen.
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Fredningsnævnet meddeler derimod ikke lovliggørende dispensation til overdækningen ved udhuset, som 
der efter fredningsnævnets opfattelse ikke ville være blevet meddelt dispensation til, hvis der på korrekt vis 
var ansøgt om forudgående dispensation både med henvisning til dens ydre fremtræden og den bygnings-
masse, der i forvejen er på ejendommen. Det udhus, som overdækningen er opført i tilknytning til, bruges i 
forvejen til opbevaring af brænde, og ejeren må henvises til eventuelt også at placere olietanken dér. Det 
kan ikke føre til et andet resultat, at overdækningen ikke er synlig fra de omkringliggende ejendomme, eller 
at den har været på stedet i mange år og med sin placering skjult bagved udhuset ikke tidligere er blevet 
påtalt.

Overdækningen skal derfor fjernes. Fristen fastsættes til den 1. oktober 2020.

Klagevejledning

Der kan klages over denne afgørelse til Miljø- og Fødevareklagenævnet. Klagefristen udløber 4 uger efter, at 
afgørelsen er meddelt. Er afgørelsen offentligt bekendtgjort, regnes klagefristen dog altid fra bekendtgørel-
sen. Klagen skal ifølge naturbeskyttelseslovens § 87 indgives via Miljø- og Fødevareklagenævnets digitale 
selvbetjening, jf. vejledningen på Miljø- og Fødevareklagenævnets hjemmeside www.naevneneshus.dk. 
Klagefristen udløber ved midnat på dagen for klagefristens udløb. Hvis klagefristen udløber på en lørdag eller 
en helligdag, forlænges fristen til den følgende hverdag. 

Klageberettigede er, jf. naturbeskyttelseslovens § 86:

 Adressaten for afgørelsen,
 ejeren af den ejendom, som afgørelsen vedrører,
 offentlige myndigheder,
 en berørt nationalparkfond,
 lokale foreninger og organisationer, som har en væsentlig interesse i afgørelsen,
 landsdækkende foreninger og organisationer, hvis hovedformål er beskyttelse af natur og miljø, og
 landsdækkende foreninger og organisationer, som efter deres formål varetager væsentlige, rekreati-

ve interesser, når afgørelsen berører sådanne interesser.

Det er en betingelse for Miljø- og Fødevareklagenævnets behandling af en klage, at den, der klager, indbeta-
ler et gebyr på 900 kr. for privatpersoner og 1.800 kr. for virksomheder og organisationer (2016-niveau). 
Klagegebyret reguleres den 1. januar hvert år efter den af Finansministeriet fastsatte sats for det generelle 
pris- og lønindeks som løbende offentliggjort i forslag til finanslov med virkning for klager, der modtages i 
Miljø- og Fødevareklagenævnet fra og med den 1. februar 2017. Miljø- og Fødevareklagenævnet offentliggør 
størrelsen af klagegebyret på sin hjemmeside www.naevneneshus.dk. 

Gebyret opkræves i forbindelse med klagens oprettelse i Miljø- og Fødevareklagenævnets digitale selvbetje-
ning. Klagen behandles først, når gebyret er betalt. Vejledning om gebyrbetalingen kan ligeledes findes på 
Miljø- og Fødevareklagenævnets hjemmeside www.naevneneshus.dk. 

Gebyret tilbagebetales, hvis klagesagen fører til, at den påklagede afgørelse ændres eller ophæves, hvis kla-
geren får helt eller delvis medhold i klagen, eller hvis klagen afvises som følge af overskredet klagefrist, 
manglende klageberettigelse eller fordi klagen ikke er omfattet af Miljø- og Fødevareklagenævnets kompe-
tence. Det bemærkes, at hvis den eneste ændring af den påklagede afgørelse er forlængelse af en frist for 
efterkommelse af en afgørelse som følge af den tid, der er medgået til at behandle sagen i Miljø- og Fødeva-
reklagenævnet, så tilbagebetales gebyret dog ikke. 

Miljø- og Fødevareklagenævnet kan også beslutte at tilbagebetale klagegebyret, hvis der er indledt forhand-
linger med afgørelsens adressat og/eller førsteinstansen om projekttilpasninger, og disse forhandlinger fører 
til, at klager trækker sin klage tilbage, eller hvis klager i øvrigt trækker sin klage tilbage, før Miljø- og Fødeva-
reklagenævnet har truffet afgørelse i sagen. Gebyret tilbagebetales dog ikke, hvis Miljø- og Fødevareklage-
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nævnet vurderer, at der er forhold, der taler imod at tilbagebetale gebyret, f.eks. hvis klagen trækkes tilbage 
meget sent, herunder efter at klager har haft et afgørelsesudkast i partshøring.

En dispensation må i henhold til naturbeskyttelseslovens § 87, stk. 3, ikke udnyttes, før klagefristen er udlø-
bet, eller behandling af en eventuel klage måtte være afsluttet.

Det følger endvidere af naturbeskyttelseslovens § 50, stk. 1, jf. § 66, stk. 2, at dispensationen bortfalder, hvis 
den ikke udnyttes inden 3 år efter, at den er meddelt.

Martin Møller-Heuer

Denne afgørelse sendes til:

1. Flemming Pedersen,
2. Ralf Rasmussen,
3. Miljøstyrelsen,
4. Skanderborg Kommune, sagsnr. 01.05.00-P25-6-19,
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 20. oktober 2020

FN-MJØ-101-2020. Læbælte

Fredningsnævnet modtog den 28. august 2020 Skanderborg Kommunes udtalelse om en ansøgning om at 
plante et læbælte på matr.nr. 4a Tulstrup By, Tulstrup, Tulstrupvej 62, 8680 Ry. Ansøgningen er indsendt af 
ejendommens ejere Ann Christina Date Gadeberg og Michael Carsten Christian Gadeberg.

Fredningsnævnet har efter besigtigelse truffet afgørelse om, at det ikke kræver fredningsnævnets dispensa-
tion at plante læbæltet. Begrundelsen for afgørelsen er anført neden for i afsnittet om fredningsnævnets 
afgørelse.

Sagens baggrund

Ejendommen er omfattet af Overfredningsnævnets afgørelse af 30. december 1980 om fredning af arealer 
nord for Knudsø. Fredningen tilsigter at bevare de landskabelige værdier i området, herunder i udsigtsmæs-
sig henseende og at beskytte de til området knyttede naturvidenskabelige interesser i både undervisnings- 
og forskningsmæssig henseende navnlig med hensyn til geologi, zoologi og botanik. Fredningen tilsigter end-
videre at give offentligheden adgang til området.  

Det fremgår af fredningsbestemmelserne, at området skal bevares i dets nuværende tilstand og således i 
tilstanden på fredningstidspunktet. Skovdrift på de eksisterende skovarealer, der er vist på fredningskortet 
med særlig signatur, kan fortsætte. Skovarealer, der ikke er undergivet fredskovspligt, kan uanset bestem-
melsen om bevarelse af områdets tilstand tilbageføres til ager eller henligge udyrkede. Nyanlæg af skov, 
juletræ- og pyntegrøntkulturer og frugtplantager er ikke tilladt ved plantning eller såning heller ikke på area-
ler, der er eller bliver dækket af selvsået trævækst af skovlignende karakter. Fredningen hindrer ikke nytil-
plantning i øvrigt, når det er nødvendigt til opfyldelse af fredskovspligten, men i så fald kun i overensstem-
melse med en beplantningsplan, der er godkendt af skovtilsynet. Fredningen hindrer heller ikke etablering af 
læhegn, der består af løvtræer. Fredningsnævnet kan tillade etablering af andre levende hegn end løvtræs-
hegn, og en tilladelse hertil skal meddeles, medmindre fredningsnævnet skønner, at hegnet vil hæmme en 
udsigt, der bør bevares. 

Skanderborg Kommune har oplyst, at ejendommen er på 6,9 ha. Ansøgningen omfatter plantning af et læ-
bælte primært med Hyld, Hassel og æblerose. Det ønskes nord for ejendommen op mod bebyggelserne 
langs med Tulstrupvej over en strækning på ca. 105 meter og langs ejendommens østlige skel ned til det 
nuværende læbælte over en strækning på ca. 100 meter. Der er i forvejen et læbælte på ejendommens ne-
derste del mod Knudsø langs det østlige skel. Beplantningen ønskes i én eller højst to rækker, så det ikke 
fylder for meget samtidig med, at det skaber en sammenhæng på ejendommen, som også falder naturligt 
ind sammen med det nuværende læbælte. Ansøgningen er således begrundet i et ønske om at etablere et 
sammenhængende læbælte, for at markere skellet og for at opnå en afskærmning af ejendommen. 

Skanderborg Kommune har anført, at ejendommen er ca. 3½ km nord for Natura 2000-område nr. 52 ved 
Mossø. Projektet vurderes ikke at kunne påvirke Natura 2000-området eller bilag IV-arter negativt.

Fredningsnævnets behandling af sagen

Fredningsnævnet behandlede sagen på et møde med besigtigelse den 23. september 2020. I besigtigelsen 
deltog endvidere Michael Carsten Christian Gadebjerg, Skanderborg Kommune ved Louise Friis Hansen og 
Danmarks Naturfredningsforening ved Olaf Møller og Niels Thernøe. Projektet blev gennemgået. Fred-
ningsnævnet tilkendegav, at projektet ikke kræver fredningsnævnets dispensation.
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Fredningsnævnets afgørelse

Det fremgår af fredningsbestemmelserne, at fredningen ikke hindrer etablering af læhegn, der består af 
løvtræer. Fredningsnævnet kan tillade etablering af andre levende hegn end løvtræshegn, og en tilladelse 
hertil skal meddeles, medmindre fredningsnævnet skønner, at hegnet vil hæmme en udsigt, der bør bevares.

På den baggrund og efter oplysningerne om de arter, der ønskes plantet i læhegnet, kræver projektet ikke 
fredningsnævnets dispensation. 

Klagevejledning

Der kan klages over denne afgørelse til Miljø- og Fødevareklagenævnet. Klagefristen udløber 4 uger efter, at 
afgørelsen er meddelt. Er afgørelsen offentligt bekendtgjort, regnes klagefristen dog altid fra 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. 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. Flemming Pedersen,
2. Ann Christina Date Gadeberg og Michael Carsten Christian Gadeberg,
3. Miljøstyrelsen,
4. Skanderborg Kommune, sagsnr. 01.05.00-P25-36-20,
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 28. september 2021 

 

FN-MJØ-091-2021. Sommerhus, udhus og terrasse 

Fredningsnævnet traf den 27. maj 2020 afgørelse om ikke at meddele dispensation til at opføre et nyt som-
merhus med udhus og terrasse på matr.nr. 6f Alling By, Alling, Silkeborgvej 66, 8680 Ry (FN-MJØ-025-2020). 
Ansøgningen var indsendt af ejendommens ejere Jørgen Fredslund Sørensen og Birte Sørensen. I afgørelsen 
blev bl.a. anført følgende: 

”Ejendommen er omfattet af Overfredningsnævnets afgørelse af 30. december 1980 om fredning af 
arealer nord for Knudsø. Fredningen tilsigter at bevare de landskabelige værdier i området, herunder i 
udsigtsmæssig henseende og at beskytte de til området knyttede naturvidenskabelige interesser i både 
undervisnings- og forskningsmæssig henseende navnlig med hensyn til geologi, zoologi og botanik. Fred-
ningen tilsigter endvidere at give offentligheden øget adgang til området. Det fremgår af fredningsbe-
stemmelserne, at arealernes tilstand skal bevares. Ændringer i terrænet eller terrænformerne er ikke 
tilladt. Der må ikke opføres ny bebyggelse, herunder skure, boder og andre lignende indretninger samt 
tilbygning til eksisterende bygninger, hvis der derved sker ændring af bygningens ydre fremtræden. 
Fredningsnævnet kan dog uanset forbuddet tillade, at der foretages tilbygning til eller ombygning af et 
eksisterende og lovligt opført helårs- eller sommerhus. 

Skanderborg Kommune har fremhævet, at der den 22. december 2017 blev meddelt dispensation til et 
nyt sommerhus på 94 m2, et udhus på 14 m2 og en terrasse på 15 m2 på Silkeborgvej 58, at der den 14. 
februar 2010 blev meddelt dispensation til udvidelse af et sommerhus til 61 m2 på Silkeborgvej 64, at 
der den 10. januar 2010 blev meddelt dispensation til en tilbygning til et sommerhus, hvor sommerhu-
sets samlede størrelse blev på 92 m2 på Silkeborgvej 56, at der den 16. oktober 2007 blev meddelt di-
spensation til en tilbygning og en overdækning, hvor sommerhusets samlede størrelse blev på 61,4 m2 
på Silkeborgvej 60, og at der i 2006 blev meddelt dispensation til et nyt sommerhus på 83 m2 på Silke-
borgvej 50. Kommunen har herved anført, at der i området er sommerhuse, som er af nogenlunde 
samme størrelse som det ansøgte sommerhus, og at disse sommerhuse har fået deres størrelser efter 
fredningen.  

Det bemærkes særligt i relation til de afgørelser, som tillader udvidelser til tilsvarende størrelser, at det 
eksisterende sommerhus i fredningsnævnets afgørelse fra 2017 var på 56 m2. Der blev ved dispensatio-
nen til udvidelsen til 94 m2 foruden de andre sommerhuse i området lagt vægt på, at sommerhuset blev 
trukket lidt væk fra søen, og at udhuset var placeret bag huset væk fra søen. Kommunen havde skrevet 
i sin indstilling til fredningsnævnet, at de omkringliggende sommerhuse var på 94 m2, og det lagde fred-
ningsnævnet uprøvet til grund. Det eksisterende sommerhus i fredningsnævnets afgørelse fra 2010 var 
på 51 m2, og der blev ved dispensationen til udvidelsen til 92 m2 lagt vægt på, at udvidelsen skete væk 
fra søen. Det fremgår i øvrigt af fredningsnævnets afgørelser, at der lægges vægt på, at tilbygninger sker 
væk fra søen.  

Skanderborg Kommune har oplyst, at ejendommen er på 644 m2 i landzone. Den ligger som det sidste 
sommerhus i en række af 10 sommerhuse ned til Knudsø. Ansøgningen omfatter et nyt sommerhus på 
92 m2, en terrasse på 32 m2 og et skur på 12,5 m2. Den eksisterende bebyggelse nedrives.  

Det eksisterende sommerhus er opført i 1960 og er på 42 m2. Ejeren har oplyst, at højden er på 4½ 
meter. Det ligger 17 meter fra søbredden. Det nye sommerhus får samme placering som det eksiste-
rende sommerhus og rykkes ikke nærmere søen. Ved udvidelsen vil facaden dog efter kommunens vur-
dering blive forlænget omkring 4½ meter. Det ønskes opført i træ, der males sort. Der bliver en lidt 
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større flade med vinduer end i det eksisterende. Vinduesrammer og døre ønskes i mahogni, men kan 
også males sort. Tagdækningen bliver med sort tagpap eller matte tagsten i sort. Der terrænreguleres i 
begrænset grad op til 14½ cm, da huset vil ligge med den samme placering. Terrænet hæves ikke. Fra 
det eksisterende terræn til tagryggens overkant bliver sommerhuset 4,9 meter højt.  

Den eksisterende terrasse vurderes på baggrund af fotos til at være omkring 21 m2. Den har samme 
længde som det eksisterende sommerhus, hvilket umiddelbart er omkring 7 meter. Terrassens bredde 
er vurderet til at være omkring 3 meter. Den er opført i træ med en læside i enden mod øst. På luftfotos 
fra 1968 er det muligt at se en terrasse og belægning omkring en stor del af det eksisterende hus, men 
umiddelbart er det ikke det samme, som er på grunden i dag. Der er i kommunens arkiver ikke oplys-
ninger om terrassen. Til det nye sommerhus ønskes en terrasse i mørkebrunt trykimprægneret træ. Den 
ønskes i samme bredde som det ansøgte hus på 11½ meter og en længde på 3,3 meter. Den bliver 
dermed på ca. 38 m2. Den kommer dog ikke væsentligt nærmere søen end den eksisterende terrasse og 
anlægges på det eksisterende terræn. 

Der er i dag to udhuse på ejendommen. Det ene er opført omkring 2005-2006 og er ifølge BBR på 6 m2. 
Det benyttes som sauna. Det er opført uden dispensation vest for det eksisterende sommerhus. Det 
andet udhus kan i dets nuværende form ses på luftfotos tilbage til 1999, men et luftfoto fra 1968 viser 
dog klart et udhus på omkring 6 m2 med et andet tag med den samme beliggenhed. Det nuværende 
udhus er ud fra luftfotos vurderet til at være omkring 16 m2. Det er beliggende nordøst for det eksiste-
rende sommerhus. Det nye udhus placeres nord for det ansøgte sommerhus, men delvist bag huset, så 
det ikke er fuldt synligt fra søsiden. Det bliver på 12½ m2. Det placeres i samme kote som sommerhuset, 
og der foretages dermed en meget begrænset terrænsænkning ved udhuset, som kommunen ud fra 
facadetegningerne vurderer til at være omkring 7 cm. Udhuset få en højde på 2½ meter målt fra det nye 
terræn. Det ønskes opført med fladt sort tag og facader med sortmalet træ. Der bliver ingen vinduer og 
således kun en sort dør mod søsiden.  

Projektet er illustreret på følgende måde: 

… 

Skanderborg Kommune har anført, at ejendommen er ca. 3 km fra Natura 2000-område nr. 52 Salten Å, 
Salten Langsø, Mossø og søer syd for Salten Langsø og dele af Gudenåen. Projektet vurderes ikke at 
kunne påvirke Natura 2000-området eller bilag IV-arter. 

Fredningsnævnets behandling af sagen 

Fredningsnævnet behandlede sagen på et møde med besigtigelse den 18. maj 2020. I besigtigelsen del-
tog endvidere Jørgen Fredslund Sørensen og Skanderborg Kommune ved Betinna Grønkjær-Petersen. 
Danmarks Naturfredningsforening var inviteret til besigtigelsen, men deltog ikke. Projektet blev gen-
nemgået. Fredningsnævnets formand redegjorde for problematikkerne omkring den ønskede udvidelse 
både størrelsesmæssigt og i relation til den øgede facade mod Knudsø. Jørgen Fredslund Sørensen op-
lyste i den forbindelse, at udhuset eventuelt kan flyttes længere om bag ved sommerhuset, så det ikke 
er så synligt. Garagen var opført, da han købte ejendommen i 2003. Han har selv opført saunaen. Be-
tinna Grønkjær-Petersen oplyste, at kommunens praksis med at tillade store sommerhuse og store som-
merhusudvidelser i området skyldes, at der er tale om et område i landzone, som har karakter af et 
sommerhusområde. 

Fredningsnævnets afgørelse 

Fredningen af arealer nord for Knudsø 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 
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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. 

Der fremgår af fredningsbestemmelserne, at fredningsnævnet kan tillade, at der foretages tilbygning til 
et eksisterende og lovligt opført sommerhus. 

Det eksisterende sommerhus er på 42 m2, og der kan hverken i relation til bebyggelsens størrelse eller 
bebyggelsens facade mod Knudsø lægges vægt på saunaen og garagen, der er opført uden de nødven-
dige tilladelser. 

Det forhold, at der i området er sommerhuse med en størrelse, der svarer til den ansøgte størrelse, kan 
ikke i sig selv tillægges afgørende betydning, da det ikke er et forhold, som kan give en berettiget for-
ventning om dispensation til en sådan sommerhusstørrelse. Der skal derimod lægges vægt på de kon-
krete forhold på ejendommen, men under inddragelse af fredningsnævnets praksis i området, så der 
ikke sker en usaglig forskelsbehandling.  

Det ansøgte projekt består i en udvidelse af sommerhuset fra 42 m2 til 92 m2 med en øget facade mod 
Knudsø på 4½ meter. Der ønskes samtidig opført et udhus på 12½ meter, som med den ansøgte place-
ring kun delvist bagved sommerhuset medfører en yderligere øget facadelængde mod søen. 

Der er fredningsnævnets opfattelse, at der hverken efter de konkrete forhold på ejendommen eller med 
henvisning til den øvrige bebyggelse og fredningsnævnets praksis i området er grundlag for at meddele 
dispensation til en sådan bygningsudvidelse. 

Fredningsnævnet kan med henvisning til de dispensationer, der er meddelt i området, og de deraf for-
holdsmæssigt godkendte bygningsudvidelser og efter en konkret vurdering af forholdene på ejendom-
men udtale, at der kan forventes meddelt dispensation til et sommerhus på op til 70 m2, hvis bygnings-
udvidelsen sker væk fra søen, og at der kan opføres et udhus som ansøgt, men med en placering bagved 
sommerhuset og på betingelse af, at saunaen og garagen nedrives. Et konkret projekt, herunder dets 
ydre udformning skal dog forelægges fredningsnævnet til godkendelse.” 

Fredningsnævnet modtog den 19. maj 2021 et revideret projekt, som er i overensstemmelse med retningslin-
jerne for et fremtidigt projekt i fredningsnævnets afgørelse af 27. maj 2020, med den modifikation, at selve 
det ansøgte sommerhus er på 80 m2. 

Fredningsnævnet gennemførte på den baggrund en ny besigtigelse den 6. september 2021 ved Martin Møller-
Heuer, Bjarne Golles og Flemming Pedersen. Endvidere deltog Jørgen Fredslund Sørensen, Skanderborg Kom-
mune ved Louise Friis Hansen og Danmarks Naturfredningsforening ved Lars Søgaard-Jensen. Projektet blev 
gennemgået. Fredningsnævnet tilkendegav, at der vil blive meddelt dispensation. 

Fredningsnævnets afgørelse 

Projektet vil samlet medføre en markant mindre facade mod søen. På den baggrund og med henvisning til 
sommerhusets ydre fremtræden og fredningsnævnets praksis i sommerhusområdet meddeler fredningsnæv-
net dispensation.  

Klagevejledning 

Der kan klages over denne afgørelse til Miljø- og Fødevareklagenævnet. Klagefristen udløber 4 uger efter, at 
afgørelsen er meddelt. Er afgørelsen offentligt bekendtgjort, regnes klagefristen dog altid fra bekendtgørelsen. 
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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 

 



5 
 

Denne afgørelse sendes til: 

1. Flemming Pedersen, 
2. Jørgen Fredslund Sørensen og Birte Sørensen, 
3. Miljøstyrelsen, 
4. Skanderborg Kommune, sagsnr. 01.03.03-P19-19-19, 
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 26. november 2021 

FN-MJØ-128-2021. Shelter og træterrasse 

Fredningsnævnet modtog den 1. oktober 2021 Skanderborg Kommunes udtalelse om en ansøgning om lovlig-
gørelse af en træterrasse og opstilling af en shelter på matr.nr. 13b Tørring By, Tulstrup, Oksevejen 18, 8680 
Ry. Ansøgningen er indsendt af ejendommens ejere Karen Faurbye Andersen og Rune Thomassen. 

Fredningsnævnet meddeler dispensation til shelteren og dispensation til en lavere træterrasse end den an-
søgte og allerede udførte træterrasse. Begrundelsen for afgørelsen er anført neden for i afsnittet om fred-
ningsnævnets afgørelse. 

Fredningen 

Ejendommen er omfattet af Overfredningsnævnets afgørelse af 30. december 1980 om fredning af arealer 
nord for Knudsø. Fredningen indeholder ikke en egentlig formålsbestemmelse, men det fremgår, at fredningen 
tilsigter at bevare de landskabelige kvaliteter i området, herunder i udsigtsmæssig henseende, og at beskytte 
de til området knyttede naturvidenskabelige interesser i både undervisningsmæssig og forskningsmæssig hen-
seende navnlig med hensyn til geologi, zoologi og botanik. Fredningen tilsigter endvidere at give offentlighe-
den øget adgang til området.  

Det fremgår af fredningsbestemmelserne, at området skal bevares i dets tilstand på fredningstidspunktet. Der 
må ikke foretages ændringer i terrænet eller terrænformerne. Det fremgår af fredningsbestemmelserne om 
bebyggelse mv., at der ikke må opføres ny bebyggelse, herunder skure, boder og andre lignende indretninger 
samt tilbygning til eksisterende bebyggelse. Der må heller ikke foretages ombygning af eksisterende bygnin-
ger, hvis der derved sker ændring af bygningens ydre fremtræden. Fredningsnævnet kan dog tillade, at der 
foretages tilbygning til eller ombygning af et eksisterende og lovligt opført helårs- eller sommerhus. Der må 
heller ikke etableres andre faste konstruktioner og anlæg end bygninger. Der må således eksempelvis ikke 
etableres campingpladser, motorbaner, skydebaner, oplagspladser eller lossepladser. Der må heller ikke an-
bringes plankeværker, mure, tårne og lign. eller master. 

Sagens baggrund 

Skanderborg Kommune har oplyst, at ejendommen er en beboelsesejendom i landzone på 3.779 m2. 

Ansøgningen omfatter opførelse af en shelter på 8 m2 indenfor ejendommens afgrænsede haveareal ca. 20 
meter nordøst for boligen. Den har en maksimal højde på 1,8 meter og er ca. 3,2 meter lang og ca. 2,5 meter 
bred. Den opføres i høvlet lærketræ med tagpap på taget, og den har en skydelåge, så den kan lukkes helt af. 

Ansøgningen omfatter endvidere lovliggørelse af en træterrasse, som blev opført omkring en del af huset i 
foråret 2020 delvist til afløsning af en gammel terrasse i fliser. Den er bygget i lærketræ og er 80 m2. Den 
tidligere terrasse i fliser var på vestsiden af huset og var på ca. 40 m2. Mod nord og vest er terrassen i terræn 
og flugter med husets gulv og indgangen, mens der mod syd, hvor terrænet skråner, er ca. 140 cm fra plænen 
til terrassen.  

Træterrassen er illustreret ved bl.a. følgende billedmateriale. 

Er behandlet i Miljø- og Fødevareklagenævnet med
sagsnr. 22/01655. Klik her for at se afgørelsen.
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Skanderborg Kommune har videre oplyst, at kommunen vurderer, at projektet hverken vil medføre en negativ 
indvirkning på beskyttede naturtyper eller levesteder for bilag IV-arter.  

Skanderborg Kommune har som sin vurdering anført, at der er tale om opførelse af en shelter og lovliggørelse 
af en træterrasse, som begge er beliggende indenfor ejendommens afgrænsede haveareal. Shelteren er af 
begrænset omfang og synlighed og opføres i tilknytning til ejendommens eksisterende bygninger. Træterras-
sen er opført som erstatning for en tidligere terrasse og er delvis hævet og opført i træ. Den vil ikke være 
væsentlig synlig i landskabet, da den er af begrænset størrelse og er opført omkring huset.  

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 Rune Thomassen, Skanderborg Kommune ved 
Louise Friis Hansen og Danmarks Naturfredningsforening ved Lars Søgaard-Jensen. Det kunne konstateres, at 
shelteren var sat op. Rune Thomassen oplyste, at de lavede terrassen i foråret 2020 et år efter, at de overtog 
ejendommen. Der var forinden rettelig to terrasser af sten i terræn og således både mod syd og mod vest. 
Fredningsnævnet tilkendegav sagens udfald. Rune Thomassen oplyste i relation til træterrassen, at det reelt 
vil betyde, at han helt skal fjerne denne. Han oplyste videre, at han ønsker at indbringe afgørelsen for Miljø- 
og Fødevareklagenævnet. Han blev vejledt om klageadgangen og oplyst om, at klagefristen gælder fra det 
tidspunkt, hvor afgørelsen foreligger på skrift. 

Fredningsnævnets afgørelse 

Fredningen af arealer nord for Knudsø fastslår, at området skal bevares i dets tilstand på fredningstidspunktet. 
Der er endvidere forbud mod at etablere andre faste konstruktioner og anlæg end bygninger. Det er på den 
baggrund fredningsnævnets opfattelse, at projektet kræver fredningsnævnets dispensation i medfør af natur-
beskyttelseslovens § 50, stk. 1, hvorefter fredningsnævnet kan meddele dispensation, hvis det ansøgte ikke 
strider mod fredningens formål.  
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Det fremgår endvidere af naturbeskyttelseslovens § 50, stk. 2, at fredningsnævnet kun kan meddele dispen-
sation fra en fredning i eller uden for et internationalt naturbeskyttelsesområde, hvis det ansøgte ikke inde-
bærer en forringelse af naturtyper og levesteder for arter eller betydelig forstyrrelse af arter, som området er 
udpeget for. Fredningsnævnet kan endvidere i medfør af § 50, stk. 3 kun meddele dispensation, hvis det an-
søgte ikke kan ødelægge yngle- eller rasteområder i det naturlige udbredelsesområde for de dyrearter, der er 
nævnt i bilag 3 til loven, eller ødelægge de plantearter, der er nævnt i bilag 5 til loven, i alle livsstadier.  

Fredningsnævnet lægger efter sagens oplysninger til grund, at en dispensation ikke er i strid med naturbeskyt-
telseslovens § 50, stk. 2 eller 3. 

Fredningsnævnet meddeler lovliggørende dispensation til shelteren, som er placeret i ejendommens afgræn-
sede haveareal og som sådan er uden betydning for oplevelsen af fredningen. 

Der er tale om en meget markant og meget hævet træterrasse, som også er synlig fra Oksevejen. Det er fred-
ningsnævnets opfattelse, at denne konkrete træterrasse er fremmedartet i fredningen og uheldig for oplevel-
sen af det fredede landskab. Fredningsnævnet meddeler derfor ikke dispensation. Hensynet til at undgå en 
uheldig præcedensvirkning er indgået i grundlaget for fredningsnævnets afgørelse.  

Fredningsnævnet har dog forståelse for ønsket om at kunne træde ud på en terrasse og kan derfor efter en 
konkret vurdering af ejendommen og dens beliggenhed i fredningen meddele dispensation til et revideret 
projekt, som består i, at den del af træterrassen, som vender mod syd, gøres lavere til en maksimal højde på 
45 cm over det nuværende terræn. Adgangen fra gavldøren til træterrassen kan ske ved en trætrappe.    

Fredningsnævnet fastsætter ikke en frist for lovliggørelsen, idet det er oplyst, at afgørelsen vil blive påklaget 
til Miljø- og Fødevareklagenævnet. 

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. Flemming Pedersen, 
2. Karen Faurbye og Rune Thomassen, 
3. Miljøstyrelsen, 
4. Skanderborg Kommune, sagsnr. 01.05.00-P25-7-21, 
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 21. december 2021 

FN-MJØ-092-2021. Vejstrækning til Birkhede Camping 

Fredningsnævnet modtog den 19. august 2021 Skanderborg Kommunes udtalelse med en forespørgsel om 
forhold omkring vejstrækningen til Birkhede Camping på matr.nr. 7e Alling By, Alling, Lyngvej 9, 8680 Ry. Kom-
munen har behandlet sagen efter en henvendelse fra Birkhede Camping I/S. Ejendommen ejes af Poul Grøn-
lund, men vejstrækningen bruges som adgang til Birkhede Camping. 

Fredningsnævnet meddeler ikke dispensation. Begrundelsen er anført nedenfor i afsnittet om fredningsnæv-
nets afgørelse. 

Fredningen 

Ejendommen er omfattet af Overfredningsnævnets afgørelse af 30. december 1980 om fredning af arealer 
nord for Knudsø.  

Fredningen har ikke en formålsbestemmelse, men Overfredningsnævnet anførte, at arealerne burde fredes, 
idet de måtte anses for fredningsværdige i den sammenhæng, hvori de indgik. Det samlede landskabs fred-
ningsværdige karakter bestod i samspillet mellem søen, skrænterne, Tørring-dalen og det mellemliggende 
landbrugsland.  

Det fremgår af fredningsbestemmelserne, at området skal bevares i dets tilstand fredningstidspunktet. Æn-
dringer i terrænet eller terrænformerne, herunder ved opfyldning eller planering er ikke tilladt. Der må ikke 
etableres faste konstruktioner og anlæg, herunder plankeværker. Fredningen hindrer ikke, at der opsættes 
sædvanlige kreaturhegn, men i øvrigt må faste hegn kun opsættes efter fredningsnævnets tilladelse.  

Fredningsnævnet meddelte den 22. juli 1999 dispensation til et projekt med regulering af Lyngvej på vilkår 
om, at det blev udført i overensstemmelse med fremsendte tegninger og inden for de rammer, som fremgik 
af en aftale om den private fællesvej, Lyngvej (j.nr. 28/96).  

Det fremgår af denne aftale, som dog er dateret den 22. december 1999, af relevans for denne sag bl.a., at 
aftalen blev indgået mellem Viggo Grønlund som ejer af dele af den private fællesvej, Lyngvej og Conny og 
Niels Jørgen Dideriksen som ejer af Birkhede Camping og vejberettiget. Vigepladsernes længde langs det hid-
tidige vejareal må højst udvides til en længde af 19 meter. Vigepladsernes længde længst væk fra vejen må 
maksimalt udvides til en længde af 14 meter. Vigepladsen må gives en bredde, så den samlede bredde af 
vejareal og vigeplads maksimalt bliver 5,5 meter. Det skarpe sving udvides med maksimalt 2 meter. I den ind-
vendige runding uden for vejgrænsen sættes kantsten. Viggo Grønlund kan etablere en fysisk afgrænsning i 
skræntsiden af vejen (NØ). Sikringen sker med vandret liggende stolper, der placeres uden for vejarealet, og 
hvis øverste kant ligger maksimalt 25-30 cm over kørebanens niveau. Viggo Grønlund foretager lovpligtig be-
skæring af træer og buske i forhold til vejgrænsen. Conny og Niels Jørgen Dideriksen betaler et vederlag på 
27.000 kr. en gang for alle til Viggo Grønlund som kompensation for inddragelse af arealer til vejen, tab af 
træer og beplantning, indgreb i ejendommen samt udgifter til rådgivning.   

Sagens baggrund 

Skanderborg Kommune har oplyst, at sagen omhandler vejens udformning/fjernelse af vejens rabatter, op-
sætning af hegnspæle/beskyttelse af skrænterne mod kørsel og udkørt vejmateriel i tilstødende engareal.  

Vejens udformning/fjernelse af vejens rabatter 

Denne afgørelse er behandlet i Miljø- og
Fødevareklagenævnet med sagsnr. 22/01698. 
Klik her for at se afgørelsen.

mailto:midtjyllandoest@fredningsnaevn.dk
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Skanderborg Kommune har oplyst, at Poul Grønlund har anført, at vejen er udvidet med ca. 60-70 cm nogle 
steder, og at de grønne vejrabatter på 50-70 cm på begge sider af vejen stort set er fjernet. Endvidere er 
vigepladserne udvidet, og der bliver skrabet og kørt ind i kanterne. Det er hans helt klare opfattelse, at der er 
tale om en terrænændring langs vejen, ligesom træer bliver beskadiget, og nogle træer bliver fjernet. Hvis de 
grønne græsrabatter på 50-70 cm, som er fjernet løbende og helt i 2021, bliver genetableret, er der plads til 
bilernes lange campingspejle, og bløde trafikanter kan træde til side og de nye pæle give en endnu bedre 
beskyttelse.   

Birkhede Camping I/S har anført, at sagen med pælene udspringer af en gammel vejsag, der fandt sin løsning 
i 1999, hvor der blev indgået en aftale med Poul Grønlunds far, Viggo Grønlund, på baggrund af en vejopmåling 
fra 1994 og en aftale om vejens størrelse. Aftalen indeholdt også bestemmelser om udvidelse af vigebåse og 
etablering af fodhegn til at sikre skrænterne mod erosion. Ved denne aftale og i hele forløbet var Poul Grøn-
lund bisidder for sin far og deltager, hvorfor han må forventes at kende til aftalen. Den blev indgået med 
kommunen som mægler og vejmyndighed og med fredningsnævnets accept. Forud for aftalen havde Viggo 
Grønlund foreslået opstilling af pæle som dem, Poul Grønlund nu har opsat i 2019 og 2021. Det ville frednings-
nævnet og kommunen dog ikke godkende. I stedet fik Viggo Grønlund tilladelse til på udvalgte steder i den 
nordlige ende af vejen at opsætte et op til 30 cm højt fodhegn mod erosion af skrænter. I forbindelse hermed 
satte kommunen markeringspæle i jorden langs vejen i overensstemmelse med opmålingen fra 1994. Men 
aftalen nævner intet om græsrabatter, og den fastlægger udtrykkeligt bredden på vejen, som beviseligt er så 
godt som uforandret siden 1994. Det er svært at forstå, hvor der skulle være forsvundet græsrabatter, da 
vejen har den størrelse, som opmålingen i 1994 fastlagde, og som aftalen fra 1999 baserer sig på. Der fjernes 
ind i mellem græs ved kanterne, men alene hvis det gror ud på vejarealet. Ved egne opmålinger af vejen i april 
2021 er der heller ikke påvist udvidelser trods det, at der er gået 27 år, siden vejen blev målt op. De passer på 
deres indkørsel. På et vejmøde den 11. maj 2021 kunne eller ville Poul Grønlund heller ikke påvise udvidelser 
eller steder, hvor der skulle mangle græsrabatter. Fredningsnævnet skal efter deres opfattelse godkende, at 
et hegn flyttes, men de er ikke blevet orienteret eller hørt om flytningen. Det er deres opfattelse, at hegnet 
sammen med de nyopstillede pæle indsnævrer vejen og bør flyttes tilbage til, hvor det stod. Poul Grønlund 
har til gengæld ad flere omgange søgt at indskrænke vejen og deres brug af den. Han har således flyttet et 
markhegn, der befinder sig på hans eng, umiddelbart før man kører ind på campingpladsen. Hegnet stod tid-
ligere på marken, men er nu rykket helt op til kanten af vejen. Han har ligeledes flyttet nogle store kampesten 
i kanten af vejen i svinget ved indkørslen fra Lyngvej. Det er også et brud på aftalen fra 1999. Stenene er 
vanskelige at se, når man kommer kørende i bil, og der er risiko for påkørsel. Da stenene er i strid med aftalen, 
som kommunen og fredningsnævnet har godkendt, foreslår de stenene fjernet igen. De vedligeholder vejen 
jævnligt med en vejhøvl for at undgå store huller som følge af regnskyl. Men den eneste, der så vidt vides 
endnu har gravet og gjort indhug i skrænterne, er Poul Grønlund selv. Det er sket med opstillingen af pælene, 
og da han i efteråret 2019 fjernede en del af vejen lige oven for den asfalterede udkørsel til Lyngvej. De er 
uforstående overfor, at vigebåse skulle være fjernet. Der er det samme antal, som der altid har været, og de 
er om nogen interesserede i flere og ikke færre båse. Til gengæld er i hvert fald en af vigebåsene mindre, end 
den burde være. Angående påstanden om at træer beskadiges og fjernes, kan nævnes, at Poul Grønlund har 
pligt til at friholde vejen i fire meters højde i vejens fulde bredde. Det sker imidlertid ikke eller kun i ringe 
omfang, hvorfor de ind i mellem oplever, at leverandører og i særdeles skraldebiler påkører træer og lavthæn-
gende grene. Fra tid til anden vælter træer i storme. Her oplever de også, at Poul Grønlund kun modvilligt 
fjerner træerne, så vejen igen er sikker at færdes på. Ved en enkelt lejlighed måtte de inddrage kommunen, 
før det skete. Men fjernelse af træer og grene påhviler Poul Grønlund og andre naboer med jordtilliggende op 
ad vejen. De fjerner det ikke selv. Skader på træer skyldes alene påkørsler, der finder sted, når Poul Grønlund 
ikke friholder vejen i sin fulde bredde og højde, som det ellers er ham pålagt. Poul Grønlund kunne heller ikke 
ved et vejmøde den 11. maj 2021 påvise, hvor de skulle have fjernet træer.  

Opsætning af hegnspæle/beskyttelse af skrænterne mod kørsel 

Skanderborg Kommune har oplyst, at der er opsat pæle langs en del af vejstrækningen mod campingpladsen. 
De første pæle blev opsat i oktober 2019. De er ca. en meter høje.  
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Poul Grønlund har anført, at han har opsat hegnspælene, hvor der tidligere har været et fodhegn, og at for-
målet er at beskytte skrænterne, da det viser sig, at den gamle skræntsikring ikke har været robust nok til at 
modstå påkørsel med doseblad og vejhøvl mv. De er opsat med ca. fire meters mellemrum uden for vejarealet. 
De er af naturprodukt, som med tiden får en farve, så de falder i med naturen og landskabet med træer og de 
hegnspæle, der i forvejen står omkring får- og kvægfolde. Han har observeret trafikken på vejen i højsæsonen 
og har set mange farlige situationer, fordi man ikke holder tilbage for modkørende ved vigepladserne og derfor 
kører op i skrænterne for at komme frem. Da der lidt længere fremme ikke er plads til to biler, giver det farlige 
situationer både for biler og de bløde trafikanter. Det er løst med den nye skræntsikring, som sikrer, at man 
ikke kan køre op i skrænten, og derfor kan der kun passere én bil uden for vigepladserne. Han har igen obser-
veret trafikken både før og i påsken og kan konstatere, at den nye skræntsikring virker efter hensigten. Der 
mangler kun retablering og nogle små justeringer på den nye skræntsikring for at få den optimale trafiksikker-
hed. Den gamle skræntsikring af trykimprægnerede telefonpæle er en, han skitserede med den overbevisning, 
at campingpladsen ville stoppe med at skrabe/køre ind i skrænterne. Fredningsnævnet har ikke på noget tids-
punkt haft krav til udformningen.  

Birkhede Camping I/S har anført, at pælene er sat op ad to omgange første gang i oktober 2019. De kontaktede 
dengang Poul Grønlund for at få et møde i stand, da pælene skæmmede indkørslen og gjorde færdsel på grus-
vejen vanskelig. Men han trak sagen ud under påskud af arbejdsforhold, indtil de i starten af 2020 gjorde 
indsigelser over for kommunen. Sagen trak imidlertid ud, og de måtte i marts 2020 lade den ligge, da de nær-
mede sig sæsonstart på campingpladsen. I marts 2021 satte han så yderligere en række pæle op, hvorfor de 
tog sagen op med kommunen igen. Fodhegnet med fæstning og tøndebånd er endnu at finde, hvor det blev 
etableret, hvis man graver lidt i skrænten. Men de dækkes langsomt til pga. erosion, og da fodhegnet blev 
etableret af trærafter, er dele af det rådnet væk gennem de sidste godt 22 år. Skrænten er så høj, at ingen 
normale personbiler kan køre op ad dem. De har dog iagttaget dækspor på en enkelt del af skrænten på vejens 
absolut smalleste sted. På mødet den 11. maj 2021 mente Jørgen Grønlunds bror dog, at dæksporene var for 
store til at stamme fra personbiler. Han mente, at der var tale om aftryk fra lastvogne. De gætter på, at det er 
fra de store skraldevogne, der skal ind til en anden ejendom. Det er ikke korrekt, at fredningsnævnet ikke har 
haft krav til udformningen af skræntsikringen. Poul Grønlunds far fik ikke tilladelse til at sætte tilsvarende pæle 
op i 1999. Dette ville hverken fredningsnævnet eller kommunen acceptere. Han fik i stedet lov til at lave et 
fodhegn, som han i øvrigt selv kom med forslag til. Hverken aftalen eller fredningsnævnets afgørelse accepte-
rede pæle på den sydlige side af vejen. Men flere af pælene og det hegn, Jørgen Grønlund har flyttet, befinder 
sig på den sydlige side af vejen. 

Udkørt vejmateriel i tilstødende engareal 

Skanderborg Kommune har oplyst, at Jørgen Grønlund har anført, at der bliver skubbet vejmateriale mv. ud i 
skovbunden og ud på engen. Der blev sidste år fjernet ca. 30 ton vejmateriale, som er skubbet ud med henblik 
på at udvide vejen. 

Birkhede Camping I/S har anført, at der ikke kan påvises nogen udvidelse af vejen, og påstanden om 30 tons 
vejmateriale er uhyrlig. Det ville have krævet mindst tre store lastbiler at fjerne det, og de har ikke registreret 
den aktivitet ind og ud af vejen. Årsagen til, at vejmaterialet havner i skoven og på engen, er, at der hvert forår 
er en 8. klasse på campingpladsen, der hjælper med at rydde op, feje og rive blade og grene mv. sammen. En 
del af deres opgaver er blandt andet at rive den store mængde nedfaldne blade væk, som samler sig på vejen 
i løbet af vinterhalvåret. De kommer i øvrigt bl.a. fra Jørgen Grønlunds egne træer. Børnene er til arbejdet 
udstyret med løvriver, og de river blade sammen i bunker, inden de skubbes ned i skoven igen, hvor de så 
formulder. Det kan næsten ikke undgås, at der kommer lidt sten og grus med, men de 30 omtalte ton er en 
voldsom overdrivelse. Når de vedligeholder vejen med en vejhøvl, skubber de ikke materiale væk fra vejen, 
men fordeler, udjævner og dækker huller, der opstår som følge af regnskyl.  

Skanderborg Kommune har oplyst, at det er kommunens vurdering, at der er tale om forhold, som hverken vil 
medføre en væsentlig negativ indvirkning på beskyttede naturtyper eller levesteder for beskyttede arter. 

Fredningsnævnets behandling af sagen 
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Fredningsnævnet behandlede sagen på et møde med besigtigelse den 7. juni 2021 ved Martin Møller-Heuer, 
Bjarne Golles og Flemming Pedersen. Endvidere deltog Poul Grønlund med Jørgen Grønlund og Ove Jensen, 
Birkhede Camping I/S ved Thomas Cordtz, Tina Dideriksen og Niels Jørgen Dideriksen, Skanderborg Kommune 
ved Louise Friis Hansen og Danmarks Naturfredningsforening ved Lars Søgaard-Jensen og Hans Jakobsen. Vej-
forløbet blev besigtiget. 

Fredningsnævnet forsøgte forgæves at få parterne til at mødes om en løsning på problematikkerne, men par-
terne anmodede efterfølgende om at få sagen udsat på sådanne drøftelser.  

Skanderborg Kommune har i december 2021 orienteret fredningsnævnet om, at parterne ikke selv har kunnet 
løse sagen, og at fredningsnævnet derfor fortsat anmodes om at træffe afgørelse i sagen. 

Fredningsnævnets afgørelse 

Det fremgår af fredningen af arealer nord for Knudsø bl.a., at arealerne skal bevares i deres tilstand på fred-
ningstidspunktet, at der ikke må foretages terrænændringer, og at der ikke må opsættes hegn. 

Det bemærkes indledningsvis, at fredningsnævnet ikke på baggrund af sagsakterne og besigtigelsen kan fastslå 
omfanget af eventuelle terrænændringer, som måtte være foretaget siden fredningsnævnets afgørelse fra 
1999. Men fredningsnævnet kan ikke meddele dispensation til terrænændringer, som ikke er accepteret af 
Poul Grønlund som ejer af vejen.   

Fredningsnævnet godkendte i 1999 en række foranstaltninger omkring vejen efter en aftale mellem de davæ-
rende ejere af vejen og campingpladsen om brugen af vejen.  

Fredningsnævnet finder herefter ikke grundlag for i medfør af naturbeskyttelseslovens § 50, stk. 1 at meddele 
lovliggørende dispensation til opsætning af hegn eller udførte terrænændringer i en situation, hvor parterne 
ikke er enige om tiltagene, og tiltagene ikke har hjemmel i parternes aftale og fredningsnævnets dispensation 
fra 1999. 

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. Flemming Pedersen, 
2. Poul Grønlund, 
3. Birkhede Camping I/S, 
4. Miljøstyrelsen, 
5. Skanderborg Kommune, sagsnr. 01.05.00-P25-8-20, 
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 28. juni 2022 

 

FN-MJØ-067-2022. Udhus/carport 

Fredningsnævnet modtog den 19. maj 2022 Skanderborg Kommunes udtalelse om en ansøgning om at opføre 
et udhus/en carport på matr.nr. 6o Alling By, Alling, Silkeborgvej 48, 8680 Ry. Ansøgningen er indsendt af 
arkitekt Per Laustsen for ejendommens ejere Trine og Lars Hoppe-Hagelskjær. 

Fredningsnævnet meddeler dispensation. Begrundelsen for afgørelsen er anført nedenfor i afsnittet om fred-
ningsnævnets afgørelse. 

Sagens baggrund 

Ejendommen er omfattet af Overfredningsnævnets afgørelse af 30. december 1980 om fredning af arealer 
nord for Knudsø. Fredningen tilsigter at bevare de landskabelige værdier i området, herunder i udsigtsmæssig 
henseende og at beskytte de til området knyttede naturvidenskabelige interesser i både undervisnings- og 
forskningsmæssig henseende navnlig med hensyn til geologi, zoologi og botanik. Fredningen tilsigter endvi-
dere at give offentligheden øget adgang til området.  

Det fremgår af fredningsbestemmelserne, at arealernes tilstand skal bevares. Ændringer i terrænet eller ter-
rænformerne er ikke tilladt. Der må ikke opføres ny bebyggelse, herunder skure, boder og andre lignende 
indretninger samt tilbygning til eksisterende bygninger, hvis der derved sker ændring af bygningens ydre frem-
træden. Fredningsnævnet kan dog uanset forbuddet tillade, at der foretages tilbygning til eller ombygning af 
et eksisterende og lovligt opført helårs- eller sommerhus. 

Skanderborg Kommune har oplyst, at der er tale om en beboelsesejendom i landzone. Ejendommen har et 
areal på 1.260 m2 og ligger som det eneste helårshus på en række med 9 sommerhuse ned til Knudsø. Ansøg-
ningen omfatter opførelse af et udhus/en carport med et samlet areal på ca. 47 m2, hvoraf 33 m2 er carport, 
og 14 m2 er udhus. Den placeres vest for boligen. Den får en maksimal højde på 3,2 meter. Den opføres med 
ydervægge i sortmalet træbeklædning som den eksisterende bolig og med en tagkonstruktion med sort tagpap 
også som den eksisterende bolig. Vindskeder bliver hvidmalede som eksisterende bolig.  

Byggeriet er illustreret på følgende måde: 

  

mailto:midtjyllandoest@fredningsnaevn.dk
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Skanderborg Kommune har anført, at ejendommen er ca. 2,8 km fra Natura 2000-område nr. 52 Salten Å, 
Salten Langsø, Mossø og søer syd for Salten Langsø og dele af Gudenåen. Projektet vurderes ikke at kunne 
påvirke Natura 2000-området eller bilag IV-arter. 

Fredningsnævnets behandling af sagen 

Fredningsnævnet behandlede sagen på et møde med besigtigelse den 17. juni 2022 ved Martin Møller-Heuer, 
Bjørn Rømer Westh og Kresten Krab Thorup. Endvidere deltog Trine og Lars Hoppe-Hagelskjær med arkitekt 
Per Laustsen, Skanderborg Kommune ved Louise Friis Hansen og Danmarks Naturfredningsforening ved Lars 
Søgaard-Jensen og Otto Pedersen. Projektet blev gennemgået. Bygningen placeres væk fra søen og kan kun 
ses fra vejen. Den bliver således lavere end boligen. Der fjernes også et lille pumpehus som led i projektet. 

Fredningsnævnets afgørelse 

Fredningen af arealer nord for Knudsø 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 kan meddeles dispensation til en carport, når der 
ikke i forvejen er en sådan ved en helårsbeboelse. 

På den baggrund og da bygningen med sin placering og ydre fremtræden 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 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. Kresten Krab Thorup, 
2. Trine og Lars Hoppe-Hagelskjær, 
3. arkitekt Per Laustsen, 
4. Miljøstyrelsen, 
5. Skanderborg Kommune, sagsnr. 01.05.00-P25-15-22, 
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, 
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14. Slots- og Kulturstyrelsen. 



AFGØRELSE FRA MILJØ- OG FØDEVAREKLAGENÆVNET 

STADFÆSTELSE af afslag på dispensation i sag om træterrasse in-

den for fredning i Skanderborg Kommune 

Miljø- og Fødevareklagenævnet har truffet afgørelse efter naturbeskyttel-

seslovens § 50, stk. 1, jf. § 78, stk. 3.1 

Miljø- og Fødevareklagenævnet stadfæster Fredningsnævnet for Midtjyl-

land, østlig dels afgørelse af 26. november 2021 om afslag på lovliggør-

ende dispensation til en træterrasse på matr. nr. 13b Tørring By, Tulstrup, 

beliggende Oksevejen 18, 8680 Ry. 

Det indbetalte klagegebyr tilbagebetales ikke. 

Miljø- og Fødevareklagenævnets afgørelse er endelig og kan ikke indbrin-

ges for anden administrativ myndighed, jf. § 17 i lov om Miljø- og Føde-

vareklagenævnet2 og gebyrbekendtgørelsens § 2.3 Eventuel retssag til prø-

velse af afgørelsen skal være anlagt inden 6 måneder, jf. naturbeskyttelses-

lovens § 88, stk. 1. 

Afgørelsen er truffet af formanden på nævnets vegne, jf. § 8 i lov om Miljø- 

og Fødevareklagenævnet. 

1
 Lovbekendtgørelse nr. 1986 af 27. oktober 2021 om naturbeskyttelse med senere ændringer. 

2
 Lov nr. 1715 af 27. december 2016 om Miljø- og Fødevareklagenævnet. 

3
 Bekendtgørelse nr. 132 af 30. januar 2017 om gebyr for indbringelse af klager for Miljø- og Fø-

devareklagenævnet mv. 

27. juni 2022

Sagsnr.: 22/01655 

Klagenr.: 1030662 

JSE 

MILJØ- OG 

FØDEVAREKLAGENÆVNET 

Toldboden 2 

8800 Viborg 

Tlf. 72 40 56 00 

CVR-nr. 37795526 

EAN-nr. 5798000026070 

nh@naevneneshus.dk 

naevneneshus.dk 

Denne afgørelse vedrører en dispensationsafgørelse fra
Fredningsnævnet med sagsnr. FN-MJØ-128-2021.
Klik her for at se afgørelsen.



 

 

  2 

1. Klagen til Miljø- og Fødevareklagenævnet 

Afgørelsen er den 13. december 2021 påklaget til Miljø- og Fødevarekla-

genævnet af ejendommens ejer.  

 

Klager har navnlig anført, at 

 

- det ansøgte ikke er markant eller fremmedartet, 

- det ansøgte ikke er særligt synligt og fremadrettet vil blive mindre 

synligt grundet skærmende beplantning, 

- der findes flere lignende konstruktioner i området, og 

- der findes alternative løsningsmuligheder, som bør overvejes. 

 

Klagepunkterne er nærmere uddybet i afsnit 2.3. 

 

2. Sagens oplysninger 

2.1 Ejendommen/området 

Ejendommen matr. nr. 13b Tørring By, Tulstrup på 3.779 m2 består af et 

græsklædt haveareal, delvist omgivet af hæk og træer. Cirka midt på ejen-

dommen ligger en gruppe beboelses- og udhusbygninger med et samlet 

grundareal på 273 m2 ifølge BBR. 

 

Området omkring ejendommen består hovedsageligt af åbne mark- og 

græsarealer med enkelte mindre skovområder, plantager og læhegn samt 

enkeltstående bolig- og gårdbebyggelser. 

 

Hele ejendommen er omfattet af Overfredningsnævnets kendelse af 30. de-

cember 1980 om fredning af arealer nord for Knudsø i Ry Kommune, År-

hus amt.4 Fredningen har baggrund i et ønske om at bevare områdets land-

skabelige kvaliteter, herunder i udsigtsmæssig henseende, at beskytte na-

turvidenskabelige interesser i området, og at skabe øget adgang for offent-

ligheden. Fredningen indeholder blandt andet forbud mod tilstandsændrin-

ger og etablering af faste konstruktioner. 

 

2.2 Den påklagede afgørelse 

Fredningsnævnet for Midtjylland, østlig del har den 26. november 2021 

meddelt klager afslag på lovliggørende dispensation til en træterrasse på 

ejendommen. Fredningsnævnet har samtidig meddelt dispensation til et 

shelter og et alternativt projekt med en lavere terrasse. Klagen vedrører kun 

den del af fredningsnævnets afgørelse, der omhandler terrassen, hvorfor 

afgørelsen i det følgende kun er gengivet og behandlet vedrørende dette 

forhold. 

 

Ansøgningen vedrører, for så vidt angår dette forhold, lovliggørende di-

spensation til en træterrasse anlagt omkring den sydlige og sydvestlige del 

af beboelseshuset. Terrassen har ifølge ansøgningsmaterialet et areal på 80 

                                                 
4
 https://www2.blst.dk/nfr/06134.00.pdf.  

https://www2.blst.dk/nfr/06134.00.pdf
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m2 og er bygget af lærketræ. Terrassen er anlagt på skrånende terræn, så-

ledes at den nordligste del følger terrænet, mens den sydligste del er hævet 

cirka 140 cm over jorden. Terrassen har et gelænder bestående træstolper 

med stålwirer udspændt imellem. 

 

Skanderborg Kommune har den 1. oktober 2021 fremsat egne bemærknin-

ger til sagen i forbindelse med fremsendelsen til fredningsnævnet. Kom-

munen har redegjort for sagens faktiske omstændigheder og anført, at ter-

rassen er opført som erstatning for en tidligere terrasse og ikke vil være 

væsentligt synlig i landskabet, da den er af begrænset størrelse og opført 

omkring huset. Kommunen er indstillet på at meddele landzone- og byg-

getilladelse, såfremt der meddeles dispensation fra fredningen. 

 

Fredningsnævnet har den 22. november 2021 afholdt besigtigelse af ejen-

dommen med deltagelse af klager, Skanderborg Kommune og Danmarks 

Naturfredningsforening.  Klager oplyste, at terrassen er bygget i foråret 

2020, og at der forinden var to terrasser af sten i terræn mod syd og vest. 

 

Fredningsnævnet har ved sin afgørelse lagt vægt på, at der efter frednings-

nævnets vurdering er tale om en meget markant og meget hævet terrasse, 

som også er synlig fra Oksevejen. Det er fredningsnævnets opfattelse, at 

den konkrete træterrasse er fremmedartet i fredningen og uheldig for ople-

velsen af det fredede landskab. Hensynet til at undgå en uheldig præce-

densvirkning er indgået i grundlaget for fredningsnævnets afgørelse.  

 

Fredningsnævnet udtalte samtidig, at man efter en konkret vurdering af 

ejendommen og dens beliggenhed i fredningen kan meddele dispensation 

til et revideret projekt, hvor den del af terrassen, som vender mod syd, gø-

res lavere til en maksimal højde på 45 cm over det nuværende terræn. Ad-

gang fra gavldøren til træterrassen kan ske ved en trætrappe. 

 

2.3 Klagens indhold 

Klager har anført, at det ansøgte ikke fremstår markant eller fremmedartet 

i området. Terrassen er således bygget af lærketræ, der med tiden vil opnå 

en grå farve, som falder direkte ind i naturen. Terrassen er endvidere byg-

get således, at man kan se ind under den, hvor der er plantet grønne planter 

og placeret naturlige sten. Der er ikke tale om en tung, horisontal flade. Det 

samme gælder terrassens gelænder, hvor man har valgt at bruge tynde wi-

rer, der ikke er synlige fra lang afstand. 

 

Klager har videre anført, at terrassen ikke er særligt synlig fra Oksevejen, 

der ligger cirka 250 m fra ejendommen. Klager har endvidere oplyst, at der 

er plantet forskellige buske og træer, der med tiden vil skærme indsynet 

mod ejendommen fra vejen. 

 

Klager har indsendt en række billeder, der illustrerer de ovennævnte for-

hold. 

 



 

 

  4 

For så vidt angår hensynet til at undgå uønsket præcedens har klager anført, 

at der på flere ejendomme i det fredede område findes udgravninger og 

konstruktioner, som er mere fremmedartede end klagers terrasse. Disse er 

ifølge klager små og ikke markante, men hvis terrassen er i strid med fred-

ningen, må de øvrige forhold uden tvivl også være det. 

 

Herudover har klager anført, at den alternative udformning, fredningsnæv-

net har meddelt dispensation til, ikke er en reelt brugbar løsning. Kravene 

i fredningsnævnets dispensation vil ifølge klager medføre, at terrassen skal 

udformes på en sådan måde, at de brugbare flader bliver for små. Anlæg-

gelsen af en trappe fra gavldøren til terrassen vil efter klagers opfattelse 

være farlig for små børn og ældre, da man på denne måde ikke træder di-

rekte ud på en plan flade fra døren. Hvis terrassen skal bygges gradvist 

nedad vil det endvidere bevirke, at den bliver mere synlig i terrænet, da 

den nu vil ligge fladt ned ad skråningen. 

 

Endelig har klager foreslået et andet alternativ til det ansøgte. Ifølge klager 

er det tydeligt, at den forrige ejer har afgravet mellem 10 og 110 cm jord 

på skråningen syd for huset for at skabe en plan flade til en tidligere flise-

terrasse. Et alternativ til det ansøgte kan derfor ifølge klager være, at ter-

rænet retableres til det tidligere niveau, og at terrassen herefter sænkes, så 

den maksimalt er 45 cm over det nye terræn.  

 

3. Miljø- og Fødevareklagenævnets bemærkninger og afgørelse 

3.1 Miljø- og Fødevareklagenævnets bemærkninger 

Ifølge naturbeskyttelseslovens § 50, stk. 1, kan fredningsnævnet meddele 

dispensation fra en fastsat eller foreslået fredningsbestemmelse, når det an-

søgte ikke vil stride mod fredningens formål. Videregående afvigelser fra 

en fredning end nævnt i stk. 1 samt hel eller delvis ophævelse af en fred-

ning kan efter stk. 5 kun foretages efter reglerne om gennemførelse af fred-

ninger.  

 

Ejendommen er omfattet af Overfredningsnævnets kendelse af 30. decem-

ber 1980 om fredning af arealer nord for Knudsø i Ry Kommune, Århus 

amt. 

 

Af fredningsbestemmelserne fremgår blandt andet følgende:  

 

” 

§ 1. Bevaring. 

 Det fredede område skal bevares i dets nuværende tilstand. 

 

§ 5. Bebyggelse m.v. og andre anlæg, herunder hegn. 

 […] 

e. Det følger af § 1, at der inden for det fredede område heller ikke 

må etableres andre faste konstruktioner og anlæg end bygninger. Eksem-

pelvis må der således ikke etableres campingpladser, motorbaner, skyde-
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baner, oplagspladser eller lossepladser. Der må heller ikke anbringes plan-

keværker, mure, tårne o.lign. eller master, herunder master for luftlednin-

ger til strømforsyning. 

 

f. Fredningen er ikke til hinder for, at der opsættes sædvanlige krea-

turhegn, men iøvrigt må faste hegn kun opsættes efter tilladelse fra fred-

ningsnævnet, se dog nedenfor i § 9 om hegning i forbindelse med offent-

lighedens adgang. 

[…]” 

 

Om baggrunden for fredningen fremgår det, at den er vedtaget efter forslag 

fra Fredningsplanudvalget for Århus amt. Det fremgår videre, at frednin-

gen tilsigter at bevare de landskabelige værdier i området, herunder i ud-

sigtsmæssig henseende, og at beskytte de til området knyttede naturviden-

skabelige interesser i både undervisnings- og forskningsmæssig hen-

seende, navnlig med hensyn til geologi, zoologi og botanik. Fredningen 

tilsigter endvidere at give offentligheden øget adgang til området. 

 

Miljø- og Fødevareklagenævnet finder, at det ansøgte ikke er i strid med 

fredningens formål. Nævnet skal derfor tage stilling til, om der bør med-

deles dispensation til det ansøgte i medfør af naturbeskyttelseslovens § 50, 

stk. 1. 

 

Miljø- og Fødevareklagenævnet finder, at der ikke er grundlag for at til-

sidesætte fredningsnævnets afgørelse om afslag på dispensation, som er 

truffet efter besigtigelse af ejendommen.  

 

Miljø- og Fødevareklagenævnet er efter gennemgang af sagens billedma-

teriale enigt med fredningsnævnet i, at det ansøgte fremstår som en mar-

kant og fremmedartet konstruktion i det fredede område. Nævnet bemær-

ker i den forbindelse, at det ansøgte udgør en væsentlig forøgelse af det 

bebyggede areal på ejendommen, og at stolpekonstruktionen efter nævnets 

opfattelse fremstår meget synligt med adskillige brede stolper og en kraftig 

gulvplatform. Nævnet bemærker tillige, at terrassen på billedmaterialet sy-

nes at mørklægge det underliggende areal, især set fra længere afstand, 

hvilket mindsker indtrykket af en åben konstruktion. Herudover bemærker 

nævnet, at fredningen, ud over det generelle forbud mod anbringelse af 

faste konstruktioner, også indeholder eksplicit forbud mod opsætning af 

hegn og plankeværker, og at det ansøgte med sine mange lodrette stolper 

giver et lignende indtryk som disse typer konstruktioner. 

 

Miljø- og Fødevareklagenævnet har endvidere lagt vægt på, at det ansøgte 

i sagens billedmateriale fremstår synligt fra de omkringliggende arealer og 

særligt fra Oksevejen mod syd, der må formodes at udgøre en væsentlig 

færdselsåre for offentligheden gennem denne del af det fredede område. 
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Miljø- og Fødevareklagenævnet bemærker, at det af klager anførte om be-

plantning mellem det ansøgte og Oksevejen efter nævnets opfattelse ikke 

kan føre til et andet resultat. 

 

Endelig har Miljø- og Fødevareklagenævnet lagt vægt på hensynet til at 

undgå uønsket præcedens. Det af klager anførte om, at der findes andre 

faste konstruktioner flere steder i området, kan ikke føre til andet resultat. 

Nævnet bemærker i den forbindelse, at det ikke fremgår af fredningsregi-

steret, at der er meddelt dispensation til lignende projekter. 

 

For så vidt angår det alternative forslag fremlagt af klager, finder Miljø- og 

Fødevareklagenævnet, at nævnet ikke har kompetence til at behandle dette, 

da forslaget ikke har været behandlet af fredningsnævnet i første instans. 

Nævnet bemærker hertil, at andre projekter end det, der er behandlet i den 

aktuelle sag, fortsat vil kunne indgives til fredningsnævnet med ansøgning 

om dispensation. 

 

3.2 Gebyr 

Som følge af afgørelsen tilbagebetales det indbetalte klagegebyr ikke, jf. 

gebyrbekendtgørelsens § 2. 

 

3.3 Miljø- og Fødevareklagenævnets afgørelse 

Miljø- og Fødevareklagenævnet stadfæster Fredningsnævnet for Midtjyl-

land, østlig dels afgørelse af 26. november 2021 om afslag på lovliggør-

ende dispensation til en træterrasse på matr. nr. 13b Tørring By, Tulstrup, 

beliggende Oksevejen 18, 8680 Ry. 

 

Det indbetalte klagegebyr tilbagebetales ikke. 

 

Denne afgørelse gøres tilgængelig for Fredningsnævnet for Midtjyl-

land, østlig del (sagsnr.: FN-MJØ-128-2021) samt for klageren via Kla-

geportalen. Afgørelsen sendes desuden til eventuelle andre parter i kla-

gesagen. 

 

Afgørelsen vil blive offentliggjort på mfkn.naevneneshus.dk. Personoplys-

ninger vil blive anonymiseret. 

 

 

 

 

 
Klaus Meinby Lund   

Stedfortrædende formand 

https://mfkn.naevneneshus.dk/
https://mfkn.naevneneshus.dk/


AFGØRELSE FRA MILJØ- OG FØDEVAREKLAGENÆVNET 

STADFÆSTELSE af afslag på dispensation i sag om udvidelse af vej, 

opsætning af hegnspæle og udkørsel af vejmateriale langs vejstræk-

ning inden for fredning i Skanderborg Kommune. 

Miljø- og Fødevareklagenævnet har truffet afgørelse efter naturbeskyttel-

seslovens § 50, stk. 1, jf. § 78, stk. 3.1 

Miljø- og Fødevareklagenævnet stadfæster Fredningsnævnet for Midtjyl-

land, østlig dels afgørelse af 21. december 2021 om afslag på dispensation 

til udvidelse af vej, opsætning af hegnspæle og udkørsel af vejmateriale 

inden for fredning langs vejstrækningen til Birkhede Camping på matr. nr. 

7a og 7e Alling By, Alling, beliggende Lyngvej 9, 8680 Ry. 

Det indbetalte klagegebyr tilbagebetales ikke. 

Miljø- og Fødevareklagenævnets afgørelse er endelig og kan ikke indbrin-

ges for anden administrativ myndighed, jf. § 17 i lov om Miljø- og Føde-

vareklagenævnet2 og gebyrbekendtgørelsens § 2.3 Eventuel retssag til prø-

velse af afgørelsen skal være anlagt inden 6 måneder, jf. naturbeskyttelses-

lovens § 88, stk. 1. 

Afgørelsen er truffet af formanden på nævnets vegne, jf. § 8 i lov om Miljø- 

og Fødevareklagenævnet. 

1
 Lovbekendtgørelse nr. 1986 af 27. oktober 2021 om naturbeskyttelse. 

2
 Lov nr. 1715 af 27. december 2016 om Miljø- og Fødevareklagenævnet, som ændret ved lov nr. 

900 af 21. juni 2022 om ændring af museumsloven, lov om Miljø- og Fødevareklagenævnet og 

forskellige andre love. 
3
 Bekendtgørelse nr. 132 af 30. januar 2017 om gebyr for indbringelse af klager for Miljø- og Fø-

devareklagenævnet mv. 

27. September 2022

Sagsnr.: 22/01698 

Klagenr.: 1031674 

JSE 

MILJØ- OG 

FØDEVAREKLAGENÆVNET 

Toldboden 2 

8800 Viborg 

Tlf. 72 40 56 00 

CVR-nr. 37795526 

EAN-nr. 5798000026070 

nh@naevneneshus.dk 

naevneneshus.dk 

Denne afgørelse vedrører en dispensationsafgørelse fra
Fredningsnævnet med sagsnr. FN-MJØ-092-2021.
Klik her for at se afgørelsen.
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1. Klagen til Miljø- og Fødevareklagenævnet 

Afgørelsen er den 18. januar 2022 påklaget til Miljø- og Fødevareklage-

nævnet af ejendommens ejer, der er repræsenteret ved advokat. 

 

Klager har navnlig anført, at 

 

- de opsatte hegnspæle er nødvendige for at beskytte terrænet om-

kring vejen, 

- klager via en landinspektør har skaffet dokumentation for, at vejen 

er udvidet, 

- de pågældende udvidelser er i strid med vilkårene for frednings-

nævnets tidligere dispensation til vejens nuværende udformning 

samt den private aftale, vikårene er baseret på, og 

- omkostningerne til retablering af vejen bør påhvile Birkhede Cam-

ping I/S. 

 

Klagepunkterne er nærmere uddybet i afsnit 2.4. 

 

2. Sagens oplysninger 

2.1 Ejendommen/området 

Ejendommene matr. nr. 7a og 7e Alling By, Alling har et samlet areal på 

cirka 28 ha og består hovedsageligt af åbne græsarealer. Den sydlige del af 

matr. nr. 7a og den nordlige del af matr. nr. 7e er en del af et skovområde, 

hvorigennem den omhandlede vejstrækning løber. 

 

Vejstrækningen har karakter af en jord- og grusvej omgivet af skov på 

begge sider, og er for størstedelens vedkommende beliggende på en 

skrænt, således at terrænet stiger på den nordøstlige side af vejen og falder 

på den sydvestlige side. Cirka midt på vejens forløb – på matr. nr. 7e – 

tynder beplantningen ud på den sydlige side, så der er udsigt over et over-

drevs- og engareal mod syd. 

 

Området omkring vejstrækningen består hovedsageligt af skov med 

spredte mark- og græsarealer. Mod nord afløses skoven af større, sammen-

hængende mark- og græsarealer. Syd for skoven ligger Birksø og Knudsø 

i forlængelse af Gudenåen. 

 

En stor del af områderne umiddelbart omkring vejstrækningen er registre-

ret som eng, hede og overdrev, der er beskyttet efter naturbeskyttelseslo-

vens § 3. 

 

Hele vejstrækningen er omfattet af Overfredningsnævnets kendelse af 30. 

december 1980 om fredning af arealer nord for Knudsø i Ry Kommune, 

Århus amt.4 Fredningen har baggrund i et ønske om at bevare områdets 

landskabelige kvaliteter, herunder i udsigtsmæssig henseende, at beskytte 

                                                 
4
 https://www2.blst.dk/nfr/06134.00.pdf.  

https://www2.blst.dk/nfr/06134.00.pdf
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naturvidenskabelige interesser i området, og at skabe øget adgang for of-

fentligheden. Fredningen indeholder blandt andet forbud mod tilstandsæn-

dringer, terrænændringer og etablering af faste konstruktioner. Etablering 

af hegn kræver fredningsnævnets tilladelse, bortset fra sædvanlige kreatur-

hegn. 

 

2.2 Sagens forhistorie   

Fredningsnævnet meddelte den 22. juli 1999 dispensation til et projekt med 

regulering af vejstrækningen på vilkår om, at det blev udført i overensstem-

melse med fremsendte tegninger og inden for de rammer, som fremgik af 

en aftale om den private fællesvej, Lyngvej.5  

 

Af aftalen, som er dateret den 22. december 1999, fremgår blandt andet, at 

aftalen blev indgået mellem Viggo Grønlund som daværende ejer af dele 

af den private fællesvej, Lyngvej, og Conny og Niels Jørgen Dideriksen 

som ejer af Birkhede Camping og vejberettiget. Vigepladsernes længde 

langs det hidtidige vejareal må højst udvides til en længde af 19 meter. 

Vigepladsernes længde længst væk fra vejen må højst udvides til en længde 

af 14 meter. Vigepladsen må gives en bredde, så den samlede bredde af 

vejareal og vigeplads maksimalt bliver 5,5 meter. Det skarpe sving udvides 

med maksimalt 2 meter. I den indvendige runding uden for vejgrænsen 

sættes kantsten. Viggo Grønlund kan etablere en fysisk afgrænsning i 

skræntsiden af vejen (NØ). Sikringen sker med vandret liggende stolper, 

der placeres uden for vejarealet, og hvis øverste kant ligger maksimalt 25-

30 cm over kørebanens niveau. Viggo Grønlund foretager lovpligtig be-

skæring af træer og buske i forhold til vejgrænsen. Conny og Niels Jørgen 

Dideriksen betaler et vederlag på 27.000 kr. en gang for alle til Viggo 

Grønlund som kompensation for inddragelse af arealer til vejen, tab af 

træer og beplantning, indgreb i ejendommen samt udgifter til rådgivning. 

 

2.3 Den påklagede afgørelse 

Fredningsnævnet for Midtjylland, østlig del har den 21. december 2021 

meddelt afslag på dispensation til udvidelse af vejen, opsætning af hegns-

pæle ved vejens kanter og udkørsel af vejmateriale på det tilstødende over-

drevs- og engareal syd for vejen. 

 

Sagen er indbragt for fredningsnævnet af Skanderborg Kommune den 19. 

august 2021, efter kommunen modtog henvendelser fra Birkhede Camping 

I/S og klager, der beskriver en uoverensstemmelse mellem de to parter ved-

rørende vejstrækningen. 

 

For så vidt angår udvidelsen af vejen, er det klagers opfattelse, at vejen er 

udvidet med cirka 60-70 cm nogle steder, og at de grønne vejrabatter på 

50-70 cm på begge sider af vejen stort set er fjernet. Endvidere er vejens 

vigepladser ifølge klager stort set fjernet, der bliver skrabet og kørt ind i 

                                                 
5
 Fredningsnævnet for Århus amts afgørelse af 22. juli 1999 – j.nr. 28/96 
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skrænterne og træer bliver beskadiget og fjernet. Dette er ifølge klager ud-

ført af campingpladsen, blandt andet ved påkørsel med vejhøvl og dozer-

blad. Ejerne af campingpladsen har derimod anført, at man ikke har udvidet 

vejen, at aftalen fra 1999 ikke nævner noget om græsrabatter, og at vejen 

fortsat har den størrelse, der blev fastsat i 1999. Ejerne har ikke ved egne 

opmålinger kunnet påvise nogen udvidelse af vejen, og mener, at der er 

samme antal vigepladser, som der altid har været. Campingpladsen fjerner 

ind imellem græs i kanterne, men kun når det gror ind på vejen. Derudover 

vedligeholder campingpladsen jævnligt vejen ved brug af en vejhøvl for at 

undgå huller. Angående beskadigelse af træer, har ejerne af campingplad-

sen anført, at klager ikke i lovpligtigt omfang beskærer træerne langs vejen. 

Dette kan føre til, at leverandører og skraldebiler rammer udhængende 

grene. Nogle træer vælter i storme, men campingpladsen fjerner dem ikke 

selv, da det påhviler klager og de øvrige vejejere. 

 

Klager har henvist til, at for at imødegå de påståede udvidelser af vejen, 

har han opsat en række hegnspæle langs vejen med det formål at forhindre 

biler i at køre ind i skrænterne og ødelægge disse. Pælene er cirka 1 m høje 

og opsat med cirka 4 meters mellemrum, og er ifølge klager opsat på steder, 

hvor der tidligere har været fodhegn ved skrænterne som nævnt i aftalen af 

1999. Pælene er ifølge klager et naturprodukt, som med tiden vil få en 

farve, der falder i ét med naturen og de hegnspæle, der i forvejen står om 

fåre- og kvægfolde. Herudover bidrager pælene ifølge klager til trafiksik-

kerheden, fordi biler tvinges til at holde tilbage for modkørende på vende-

pladserne i stedet for at køre ud i rabatten. Ejerne af campingpladsen har 

anført, at aftalen fra 1999 ikke tillader opsætning af hegnspæle, men kun 

et fodhegn, der endnu kan findes, men blot er blevet dækket til af skræn-

terne som følge af erosion. Det er ejerne af campingpladsens opfattelse, at 

pælene indsnævrer vejen, og dermed besværliggør trafikken for camping-

pladsens mange gæster, hvilket kan lede til farlige situationer, fordi det 

bliver vanskeligt for bilister at undvige modkørende og bløde trafikanter. 

Herudover har ejerne af campingpladsen anført, at hverken campingplad-

sen eller dennes gæster kører op på skrænterne, da dette ikke er muligt på 

grund af stigningen.  

 

Endvidere har klager bemærket, at der bliver skubbet vejmateriale, grus 

m.m. ud i skovbunden og ud på engarealet ved vejen. I 2020 blev der ifølge 

klager fjernet cirka 30 tons vejmateriale, som er skubbet ud med henblik 

på at udvide vejen. Ejerne af Campingpladsen har anført, at man som tid-

ligere nævnt ikke kan påvise nogen udvidelse af vejen, og at man intet ken-

der til udkørsel af vejmateriale. Vejmateriale ender af og til i skovbunden, 

når campingpladsen får fejet nedfaldne blade væk, men slet ikke i det om-

fang, der er anført af klager. Når campingpladsen vedligeholder vejen med 

en vejhøvl, skubber de ikke materiale væk fra vejen, men fordeler, udjæv-

ner og dækker huller, der opstår som følge af regnskyl. 

 

Herudover har ejerne af campingpladsen anført, at klager har udlagt en 

række kampesten langs vejen, som er vanskelige at se og giver risiko for 
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påkørsel. Stenene er ifølge ejerne af campingpladsen i strid med parternes 

aftale fra 1999 og bør fjernes. 

 

Skanderborg Kommune har oplyst, at der ikke findes § 3-natur, Natura 

2000-områder eller bilag IV-arter i nærheden af det ansøgte, og at de an-

søgte forhold, grundet deres beskedne omfang og afstanden til ovennævnte 

områder, efter kommunens vurdering vil være uden betydning for disse og 

ikke vil medføre en væsentlig negativ indvirkning på beskyttede naturtyper 

eller levesteder for beskyttede arter. 

 

Fredningsnævnet har ved sin afgørelse bemærket, at man ikke kan fastslå 

omfanget af eventuelle terrænændringer, som måtte være foretaget siden 

fredningsnævnets afgørelse i 1999, men at der ikke kan meddeles dispen-

sation til terrænændringer, som ikke er accepteret af Poul Grønlund som 

ejer af vejen. Fredningsnævnet har henvist til parternes aftale og frednings-

nævnets dispensation af 1999 og har herefter ikke fundet grundlag for at 

meddele dispensation til opsætning af hegn eller udførte terrænændringer 

i en situation, hvor parterne ikke er enige om tiltagene, og tiltagene ikke 

har hjemmel i aftalen og dispensationen fra 1999. 

 

2.4 Klagens indhold 

Miljø- og Fødevareklagenævnet har modtaget klagen af 18. januar 2022 

samt klagers supplerende bemærkninger af 16. februar 2022 og 9. marts 

2022. 

 

Klager har anført, at man ønsker at overholde aftalen fra 1999, og at op-

sætning af hegnspæle og udlægning af kampesten har været et nødvendigt 

skridt for at modvirke udvidelser af vejen. 

 

Klager har endvidere indhentet og indsendt en erklæring fra en landinspek-

tør med det formål at fastslå, om vejen er blevet udvidet siden aftalen i 

1999. Landinspektøren har blandt andet konkluderet, at der flere steder er 

sket udvidelse af vejen med op til 70-80 cm, herunder ved udvidelse ind i 

skrænter og opfyldning med materiale uden for det etablerede vejareal, og 

at de grønne vejrabatter flere steder ikke længere er eksisterende. Landin-

spektøren har udarbejdet et kort over vejens forløb, der viser de anførte 

udvidelser, og har indsamlet billedmateriale til dokumentation herfor. 

 

På baggrund af den indhentede erklæring har klager anført, at der faktisk 

er sket terrænændringer, og at disse skal retableres til tilstanden fastlagt i 

aftalen og dispensationen af 1999, da terrænændringer er i strid med fred-

ningens bestemmelser og parternes aftale. Klager har i den forbindelse til-

lige anført, at Birkhede Camping I/S bærer ansvaret for udvidelserne og 

bør forestå samt bekoste retableringen. 

 

2.5 Andre bemærkninger til klagen 

Birkhede Camping I/S har indsendt bemærkninger til klagen den 8. februar 

2022 og supplerende bemærkninger den 18. august 2022. 
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Ejerne af campingpladsens kommentarer gengiver til dels de bemærknin-

ger, der er fremsat under fredningsnævnets behandling af sagen. Herudover 

er det anført, at klager har flyttet et markhegn ind over vejskellet, og at 

placering af både hegn, hegnspæle og kampesten langs vejen er i strid med 

fredningen, hvorfor de pågældende forhold skal retableres. 

 

Ejerne af campingpladsen har endvidere fastholdt, at man ikke kender til 

ændringer af vejens forløb, og at eventuelle mindre ændringer må skyldes 

klagers eget arbejde eller naturlige ændringer i terrænet over tid. 

 

For så vidt angår landinspektørerklæringen indhentet af klager, har ejerne 

af campingpladsen anført, at klager i dagene op til undersøgelsen selv har 

revet vej og skrænter og har fjernet store mængder materiale herfra, som 

er blevet spredt på de omkringliggende marker. Dette har ifølge ejerne af 

campingpladsen givet et misvisende resultat af opmålingen. Ejerne af cam-

pingpladsen har tillige anført, at vejopmålingen er foretaget i februar må-

ned, hvor der er mindre vegetation, hvilket medvirker til at give et misvi-

sende billede af vejen. Ejerne af campingpladsen har i den forbindelse ind-

sendt en række billeder fra juni måned 2022, hvor arealerne omkring vejen 

er tættere bevokset. 

 

3. Miljø- og Fødevareklagenævnets bemærkninger og afgørelse 

3.1 Miljø- og Fødevareklagenævnets bemærkninger 

3.1.1 Miljø- og Fødevareklagenævnets kompetence 

Miljø- og Fødevareklagenævnet bemærker indledningsvis, at nævnet kun 

kan træffe afgørelse i fredningsdispensationssager, hvor der foreligger en 

afgørelse fra fredningsnævnet som førsteinstans, jf. naturbeskyttelseslo-

vens § 78, stk. 3.  

 

Af fredningsnævnets afgørelse fremgår det, at der meddeles afslag på di-

spensation til opsætning af hegn og udførelse af terrænændringer. Det 

fremgår ikke, at fredningsnævnet har behandlet spørgsmålene om klagers 

placering af kampesten langs vejen eller den påståede flytning af et mark-

hegn ind over vejskellet. Da der således ikke foreligger en afgørelse om 

disse spørgsmål fra fredningsnævnet, har Miljø- og Fødevareklagenævnet 

ikke kompetence til at træffe afgørelse om disse spørgsmål. 

 

Det fremgår endvidere af naturbeskyttelseslovens § 50, stk. 1, at frednings-

nævnet – og dermed Miljø- og Fødevareklagenævnet som klageinstans, jf. 

naturbeskyttelseslovens § 78, stk. 3 – kan meddele dispensation fra en fast-

sat eller foreslået fredningsbestemmelse. Naturbeskyttelsesloven indehol-

der derimod ikke hjemmel til, at fredningsnævnet eller Miljø- og Fødeva-

reklagenævnet kan træffe afgørelse om ansvarsfordelingen – praktisk eller 

økonomisk – ved retablering som følge af manglende overholdelse af en 

fredning. Miljø- og Fødevareklagenævnet har således ikke kompetence til 

at behandle spørgsmålet om, hvilken part der skal forestå eller bekoste en 

eventuel retablering af vejforløbet. 
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Miljø- og Fødevareklagenævnet bemærker endeligt, at tilsynet med fred-

ningerne ligger hos kommunerne, jf. naturbeskyttelseslovens § 73, stk. 1, 

herunder kompetencen til at foranledige ulovlige forhold lovliggjort, med-

mindre forholdet har underordnet betydning, jf. § 73, stk. 5. Miljø- og Fø-

devareklagenævnet kan træffe afgørelse om, hvorvidt et ansøgt forhold 

kræver dispensation fra en fredning, og i givet fald om der kan meddeles 

dispensation til det ansøgte. Konstateringen af, om et ulovligt forhold rent 

fysisk er til stede, samt udstedelsen af påbud om at lovliggøre forholdet, 

henhører derimod under Skanderborg Kommune i den aktuelle sag.  

 

Miljø- og Fødevareklagenævnet har derfor i det følgende ikke taget stilling 

til, om vejen rent faktisk er udvidet, men alene om der kan meddeles di-

spensation til udvidelser og terrænændringer af den type og det omfang, 

som er beskrevet i sagsmaterialet, samt opstillingen af hegnspæle.  

 

3.1.2 Spørgsmålet om dispensation til de omhandlede forhold 

Ifølge naturbeskyttelseslovens § 50, stk. 1, kan fredningsnævnet meddele 

dispensation fra en fastsat eller foreslået fredningsbestemmelse, når det an-

søgte ikke vil stride mod fredningens formål. Videregående afvigelser fra 

en fredning end nævnt i stk. 1 samt hel eller delvis ophævelse af en fred-

ning kan efter stk. 5 kun foretages efter reglerne om gennemførelse af fred-

ninger.  

 

Ejendommen er omfattet af Overfredningsnævnets kendelse af 30. decem-

ber 1980 om fredning af arealer nord for Knudsø i Ry Kommune, Århus 

amt. 

 

Af fredningsbestemmelserne fremgår blandt andet følgende:  

 

” 

§ 1. Bevaring. 

Det fredede område skal bevares i dets nuværende tilstand. 

 

§ 2. Terrænændringer. 

 Det følger af § 1, at ændringer i terrænet eller terrænformerne, her-

under udnyttelse af forekomster i jorden samt opfyldning og planering, ikke 

er tilladt. Uden for naturfredningslovens almindelige beskyttelseslinjer i 

forhold til sø og jordfast fortidsminde er fredningen dog ikke til hinder for 

en sådan ikke-erhvervsmæssig indvinding af ringe omfang af forekomster 

i jorden, som efter § 7, stk. 3, i råstofloven af 8. juni 1977 kan ske blot efter 

forudgående meddelelse til amtsrådet. 

 

§ 5. Bebyggelse m.v. og andre anlæg, herunder hegn. 

[…] 

e. Det følger af § 1, at der inden for det fredede område heller ikke 

må etableres andre faste konstruktioner og anlæg end bygninger. Eksem-
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pelvis må der således ikke etableres campingpladser, motorbaner, skyde-

baner, oplagspladser eller lossepladser. Der må heller ikke anbringes plan-

keværker, mure, tårne o.lign. eller master, herunder master for luftlednin-

ger til strømforsyning. 

 […] 

f. Fredningen er ikke til hinder for, at der opsættes sædvanlige krea-

turhegn, men iøvrigt må faste hegn kun opsættes efter tilladelse fra fred-

ningsnævnet, se dog nedenfor i § 9 om hegning i forbindelse med offent-

lighedens adgang. 

 

§ 6. Veje. 

 Uanset bestemmelsen i § 1 kan der anlægges mindre private veje, 

der følger det naturlige terræn, og fredningsnævnet kan i øvrigt tillade an-

læg af nye veje og foretagelse af vejreguleringer.” 

 

Om baggrunden for fredningen fremgår det, at den er vedtaget efter forslag 

fra Fredningsplanudvalget for Århus amt. Det fremgår videre, at frednin-

gen tilsigter at bevare de landskabelige værdier i området, herunder i ud-

sigtsmæssig henseende, og at beskytte de til området knyttede naturviden-

skabelige interesser i både undervisnings- og forskningsmæssig hen-

seende, navnlig med hensyn til geologi, zoologi og botanik. Fredningen 

tilsigter endvidere at give offentligheden adgang til området. 

 

Miljø- og Fødevareklagenævnet finder, at det ansøgte ikke er i strid med 

fredningens formål. Nævnet skal derfor tage stilling til, om der bør med-

deles dispensation til det ansøgte i medfør af naturbeskyttelseslovens § 50, 

stk. 1. 

 

Miljø- og Fødevareklagenævnet finder, at der ikke er grundlag for at til-

sidesætte fredningsnævnets afgørelse om afslag på dispensation. 

 

For så vidt angår terrænændringer, herunder både afgravning af skrænter 

og udkørsel af materiale på tilstødende arealer, har Miljø- og Fødevarekla-

genævnet lagt vægt på, at der er tale om indgreb i landskabets udformning 

og dermed de landskabelige værdier, der er nævnt i fredningen som et sær-

ligt bevaringsværdigt element. Nævnet har endvidere lagt vægt på, at ter-

rænændringer er i direkte strid med fredningens § 2, der er fastsat for at 

varetage fredningens formål. Endelig har nævnet lagt vægt på, at der ikke 

er oplyst om tungtvejende grunde til at udvide vejen i forhold til det forløb, 

der blev godkendt af fredningsnævnet i 1999. 

 

For så vidt angår opsætning af hegnspæle har Miljø- og Fødevareklage-

nævnet lagt vægt på, at pælene på det tilgængelige billedmateriale fremstår 

meget synlige og markante i terrænet langs vejen, samt at fredningen inde-

holder direkte forbud mod både opsætning af faste konstruktioner, herun-

der plankeværker, og hegn uden fredningsnævnets tilladelse, og at disse 

bestemmelser ligeledes er fastsat for at varetage fredningens formål. Ende-

lig har nævnet lagt vægt på, at der allerede ved fredningsnævnets afgørelse 
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fra 1999 er taget stilling til, hvilke foranstaltninger, der kan anvendes for 

at sikre skrænterne mod slid fra trafikanter på vejen, herunder at der kan 

opsættes et fodhegn, som efter nævnets opfattelse er mindre indgribende i 

fredningen end hegnspælene. 

   

3.2 Gebyr 

Som følge af afgørelsen tilbagebetales det indbetalte klagegebyr ikke, jf. 

gebyrbekendtgørelsens § 2. 

 

3.3 Miljø- og Fødevareklagenævnets afgørelse 

Miljø- og Fødevareklagenævnet stadfæster Fredningsnævnet for Midtjyl-

land, østlig dels afgørelse af 21. december 2021 om afslag på dispensation 

til udvidelse af vej, opsætning af hegnspæle og udkørsel af vejmateriale 

inden for fredningen langs vejstrækningen til Birkhede Camping på matr. 

nr. 7a og 7e Alling By, Alling, beliggende Lyngvej 9, 8680 Ry. 

 

Det indbetalte klagegebyr tilbagebetales ikke. 

 

Denne afgørelse gøres tilgængelig for Fredningsnævnet for Midtjyl-

land, østlig del (sagsnr.: FN-MJØ-092-2021) samt for klageren og 

dennes repræsentant (j.nr.: 35-80742) via Klageportalen. Afgørelsen 

sendes desuden til eventuelle andre parter i klagesagen. 

 

Afgørelsen vil blive offentliggjort på mfkn.naevneneshus.dk. Personoplys-

ninger vil blive anonymiseret. 

 

 

 

 

 

 
Klaus Meinby Lund   

Stedfortrædende formand 

https://mfkn.naevneneshus.dk/
https://mfkn.naevneneshus.dk/
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Fredningsnævnet for Midtjylland, østlig del 
(midtjyllandoest@fredningsnaevn.dk) 

 

Den 21. november 2022 

 

FN-MJØ-143-2022. Træterrasse 

Fredningsnævnet traf den 26. november 2021 afgørelse om ikke at meddele lovliggørende dispensation til en 
træterrasse på matr.nr. 13b Tørring By, Tulstrup, Oksevejen 18, 8680 Ry (FN-MJØ-128-2021).  

Det var i sagen oplyst, at træterrassen blev opført omkring en del af huset i foråret 2020 delvist til afløsning af 
en gammel terrasse i fliser. Den er bygget i lærketræ og er 80 m2. Den tidligere terrasse i fliser var på vestsiden 
af huset og var på ca. 40 m2. Mod nord og vest er terrassen i terræn og flugter med husets gulv og indgangen, 
mens der mod syd, hvor terrænet skråner, er ca. 140 cm fra plænen til terrassen.  

I afgørelsen blev anført følgende begrundelse: 

”Fredningen af arealer nord for Knudsø fastslår, at området skal bevares i dets tilstand på fredningstids-
punktet. Der er endvidere forbud mod at etablere andre faste konstruktioner og anlæg end bygninger. 
Det er på den baggrund fredningsnævnets opfattelse, at projektet kræver fredningsnævnets dispensa-
tion i medfør af naturbeskyttelseslovens § 50, stk. 1, hvorefter fredningsnævnet kan meddele dispen-
sation, hvis det ansøgte ikke strider mod fredningens formål.  

Det fremgår endvidere af naturbeskyttelseslovens § 50, stk. 2, at fredningsnævnet kun kan meddele 
dispensation fra en fredning i eller uden for et internationalt naturbeskyttelsesområde, hvis det ansøgte 
ikke indebærer en forringelse af naturtyper og levesteder for arter eller betydelig forstyrrelse af arter, 
som området er udpeget for. Fredningsnævnet kan endvidere i medfør af § 50, stk. 3 kun meddele di-
spensation, hvis det ansøgte ikke kan ødelægge yngle- eller rasteområder i det naturlige udbredelses-
område for de dyrearter, der er nævnt i bilag 3 til loven, eller ødelægge de plantearter, der er nævnt i 
bilag 5 til loven, i alle livsstadier.  

Fredningsnævnet lægger efter sagens oplysninger til grund, at en dispensation ikke er i strid med natur-
beskyttelseslovens § 50, stk. 2 eller 3. 

Fredningsnævnet meddeler lovliggørende dispensation til shelteren, som er placeret i ejendommens 
afgrænsede haveareal og som sådan er uden betydning for oplevelsen af fredningen. 

Der er tale om en meget markant og meget hævet træterrasse, som også er synlig fra Oksevejen. Det er 
fredningsnævnets opfattelse, at denne konkrete træterrasse er fremmedartet i fredningen og uheldig 
for oplevelsen af det fredede landskab. Fredningsnævnet meddeler derfor ikke dispensation. Hensynet 
til at undgå en uheldig præcedensvirkning er indgået i grundlaget for fredningsnævnets afgørelse.  

Fredningsnævnet har dog forståelse for ønsket om at kunne træde ud på en terrasse og kan derfor efter 
en konkret vurdering af ejendommen og dens beliggenhed i fredningen meddele dispensation til et re-
videret projekt, som består i, at den del af træterrassen, som vender mod syd, gøres lavere til en mak-
simal højde på 45 cm over det nuværende terræn. Adgangen fra gavldøren til træterrassen kan ske ved 
en trætrappe.    

Fredningsnævnet fastsætter ikke en frist for lovliggørelsen, idet det er oplyst, at afgørelsen vil blive 
påklaget til Miljø- og Fødevareklagenævnet.” 

Miljø- og Fødevareklagenævnet stadfæstede afgørelsen den 27. juni 2022.  

mailto:midtjyllandoest@fredningsnaevn.dk
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Fredningsnævnet modtog den 10. november 2022 via Skanderborg Kommune et nyt projekt, som er illustreret 
på følgende måde, og hvoraf bl.a. fremgår, at terrassens niveau mod syd er gjort én meter lavere end den 
eksisterende terrasse: 

 

Fredningsnævnets afgørelse 

Det fremgår af det reviderede projekt, at ændringerne i træterrassen bl.a. består i, at den gøres én meter 
lavere mod syd og således, at den i langt højere grad følger terrænformerne mod både vest og mod syd. 

På den baggrund og med henvisning til fredningsnævnets afgørelse af 26. november 2021 meddeler frednings-
nævnet dispensation til det ændrede projekt, idet det med denne udformning og ejendommens placering i 
landskabet ikke findes at påvirke oplevelsen af fredningen. 

Fristen for den ændrede udførelse fastsættes til den 30. juni 2023. 

Afgørelsen er truffet af fredningsnævnets formand, jf. forretningsorden for fredningsnævn § 10, stk. 5.  

Klagevejledning 

Der kan klages over denne afgørelse til Miljø- og Fødevareklagenævnet. Klagefristen udløber 4 uger efter, at 
afgørelsen er meddelt. Er afgørelsen offentligt bekendtgjort, regnes klagefristen dog altid fra bekendtgørelsen. 
Klagen skal ifølge naturbeskyttelseslovens § 87 indgives via Miljø- og Fødevareklagenævnets digitale selvbe-
tjening, jf. vejledningen på Miljø- og Fødevareklagenævnets hjemmeside www.naevneneshus.dk. Klagefristen 
udløber ved midnat på dagen for klagefristens udløb. Hvis klagefristen udløber på en lørdag eller en helligdag, 
forlænges fristen til den følgende hverdag.  

Klageberettigede er, jf. naturbeskyttelseslovens § 86: 

 Adressaten for afgørelsen, 
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 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. Bjørn Rømer Westh, 
2. Kresten Krab Thorup, 
3. Karen Faurbye og Rune Thomassen, 
4. Miljøstyrelsen, 
5. Skanderborg Kommune, sagsnr. 01.05.00-P25-7-21, 
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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. 


	Forside
	Overfredningsnævnet 1980
	Fredningsnænvet 1976
	Kort for fredning
	Overfredningsnævnet 1996
	Fredningsnævnet 1996 - Ophævet
	Kort for afvist forslag 1996
	Dispensationer t.o.m. 2009
	Dispensationer 1982-1992
	Dispensationer 1993-1995
	Dispensationer 1996-1998
	Dispensationer 1999-2001
	Dispensationer 2002-2004
	Dispensationer 2005-2007
	Dispensationer 2007 - 2008
	Dispensationer 2008 - 2009

	Dispensationer 2010-2019
	Dispensationer 2010-2011
	Dispensationer 2012
	Dispensationer 2013
	Dispensationer 2014
	Dispensationer 2015
	Dispensationer 2016
	Dispensationer 2017
	Dispensationer 2018
	Dispensationer 2019

	Dispensationer 2020-2029
	Dispensationer 2020
	Dispensationer 2021
	Dispensationer 2022


	Regnr: 06134.00
	Fredningen vedr: Knudsø
	Bemærkninger: 
	Domme: 
	Taksationskommisonen: 
	MFKN: 30-12-1980, 17-09-1996
	Fredningsnævnet: 28-05-1976, 21-03-1996
	Forslag: 


