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Naturklagenævnets afgørelse
af 8. februar 2005

om fredning af arealer omkring SvejbæOCgård i Them Kommune, Århus Amt
(sag nr. 03-111/700-0002)

Fredningsnævnet for Århus Amt har den 31. marts 2004 truffet afgørel-
se om fredning af arealer omkring Svejbækgård i Them Kommune. Fred-
ningsnævnet har samtidig truffet afgørelse om erstatning i sagen.
Fredningssagen er rejst af Århus Amt i 1999 støttet af Danmarks Na-
turfredningsforening, Skov- og Naturstyrelsen og Friluftsrådet. Fred-
ningen omfatter et areal på ca. 45 ha med 6 lodsejere.

.,
Fredningsforslaget var oprindeligt en del af en større fredningssag
vedrørende Himmelbjergfredningen, men blev gennemført særskilt, idet
Himmelbjergfredningen ville blive forsøgt gennemført ved forhandlin-
ger med de enkelte lodsejere. Muligheden for indgåelse af frivillige
aftaler, som for de øvrige lodsejere omkring Himmelbjerget, er under-
søgt, men fredningsnævnet fandt, at sagen burde fremmes ved en egent-
lig fredning.

Den 24. april 1998 nedlagde Århus Amt i medfør af naturbeskyttelses-
lovens § 34 forbud mod anvendelse af matr.nr. 14a, 14c og 14i Vir-
klund by, Them, i strid med den påtænkte fredning. Forbudet var be-
grundet med dels, at arealerne skulle indgå i en større fredning om-
kring Himmelbjerget, dels, at der var trusler om oppløjning af vejen
tværs over matr.nr. 14a.

Det centrale spørgsmål i fredningssagen og hovedårsagen til frednin-
gen er spørgsmålet om vej adgang ad den del af Svejbækvej (asfalteret
offentlig vej), der forløber tværs over matr.nr. 14a forbi Svejbæk-
gård (grusbelagt privat fællesvej) .
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Vestre Landsret afsagde den ll. januar 1999 dom om alderstidshævd for
FDF på at benytte vejstykket tværs over matr.nr. 14a ved færdsel til
og fra Æblegården, der ligger umiddelbart uden for fredningsområdet
mod øst. Landsretten tog ikke stilling til almenhedens ret til færdsel
på vejstykket i øvrigt, men udtalte, at "det omhandlede vejstykke i en
periode, der strækker sig længere tilbage end 1940, har været benyttet

af lokale beboere og turister til fods eller i samtidens køretøjer.

Denne anvendelse kan imidlertid ikke medføre, at appellanten (de af
FDF øvrige ejede ejendomme i området) som en del af almenheden har

vundet hævd på at benytte vejen".

Forud for fredningsnævnets afgørelse havde Århus Amt og ejeren af
matr.nr. l4a og c Virklund By, Them, i 2002 udarbejdet udkast til en
frivillig aftale for området, der næsten i det hele er identisk med
fredningsafgørelsen for så vidt angår vejadgang, arealernes drift,
m.v., men uden tilkendelse af erstatning til ejeren. Århus Amt har op-
lyst, at det udelukkende var hensigten at indgå en frivillig aftale
med ejeren af matr.nr. l4a og c Virklund By, Them, idet hovedårsagen
til reguleringen var vej adgangen over Svejbækgård. Området tilhørende
de øvrige lodsejere i fredningsområdet skulle forblive ureguleret.

Danmarks Naturfredningsforening oplyste på forespørgsel fra frednings-
nævnet, at man ikke fandt, at den rejste fredningssag burde afløses af
en frivillig aftale med lodsejerne. Fastholdelse af fredningskravet
blev begrundet med, at det ved en fredning er fredningsnævnet, der
træffer afgørelse ved uenighed, hvilket ikke kan ske ved en frivillig
aftale. En frivillig aftale vil endvidere som en bilateral aftale være
uigennemskuelig for offentligheden. Fredningsnævnet fandt på den bag-

.. grund, at fredningen burde gennemføres.

Fredningsnævnet har for så vidt angår almenhedens færdsel over Svej-
bækgårds jorder på grundlag af et kort fra 1854, hvor vejen har været
udlagt som kjøbstads- og kirkesti, samt Vestre Landsrets præmisser i
dommen af ll. januar 1999 lagt til grund, at der har været adgang til
fri og uhindret færdsel i en periode, der mindst svarer til al-
derstidshævd. Fredningsnævnet har besluttet (pkt. 8), at vejen skal
være åben også for færdsel med motorkøretøjer med nærmere fastsatte
fart- og vægtbegrænsninger og har ikke givet erstatning for gener som
følge af øget motorkørsel, men kun en ·samlet erstatning på 100.000 for
fredningsbånd.
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Fredningsområdet

Fredningsområdet afgrænses mod nord af Julsø, mod øst af kommunegræn-
sen til Ry Kommune i vandløbet Svejbæk, mod vest af Sønderskov og mod
syd af Åsen. I området er der ud over overdrev, fersk eng, hede og mo-
seområder med nogle mindre kratbevoksninger et par mindre søer, heri
blandt Mørksø - alt omfattet af naturbeskyttelseslovens § 3. Langs
vest-, syd- og nordgrænsen af området og omkring Mørksø findes løv-
skov. Centralt i området findes nogle nåletræsbeplantninger. Der er
ikke fredskov i fredningsområdet.

Matr.nr. 14a og matr.nr. 14i omkranses mod vest, syd og øst af et lov-
ligt etableret dyrehegn opsat af ejeren.

Fredningsområdet er i regionplanlægningen udpeget som særligt landska-
beligt interesseområde, naturområde og muligt naturområde. Hele områ-
det er omfattet af skovbyggelinien, den nordlige tredjedel omfattes af
søbeskyttelseslinien, og hele strækningen langs Julsø er sprednings-
korridor for vilde dyr.

I det nordøstligste del af fredningen findes det tidligere Hotel Svej-
bæk Færgegård, som i dag er lejrskole, samt en kanolejrplads og en
mindre campingplads, enkelte sommerhuse og en spejderhytte.

Egnen er meget anvendt til friluftsliv og benyttes bl.a. af vandrere,
heriblandt FDF, som har et stort lejrområde - Æblegården - øst for
fredningsgrænsen. Amtets cykelrute nr. 7, der kommer fra Himmelbjerget
og mod vest går mod Silkeborg, fører gennem fredningsområdet ad grus-
vejen tværs over matr.nr. 14a. Vejen forbinder de offentlige veje i
Them og Ry Kommune.

Fredningsnævnets afgørelse af 31. marts 2004

Fredningens formål er
• at bevare og forbedre de landskabelige og naturhistoriske værdier,

som området rummer,
• at medvirke til - i samspil med reguleringen af området omkring Him-
melbjerget - at bevare det karakteristiske landskab omkring Himmel-
bjerget med dets variation mellem åbne arealer og skov samt styrke
andelen af løvskov og blandskov af løv og nål i området,

• at sikre og regulere offentlighedens ret til færdsel og ophold i om-
rådet.



4

Fredningen indeholder sædvanlige bestemmelser om bevaring af arealerne
i deres nuværende tilstand, forbud mod bebyggelse, vej anlæg, tekniske
anlæg, terrænændringer, gødskning og sprøjtning, samt tilladelse til
sædvanlig hegning og naturpleje og naturgenopretning.

Fredningen indeholder endvidere bestemmelser om landbrugs- og skov-
driften i området og etablering af støj- og indsigtsafskærmning ved
Svejbækgård.

For så vidt angår offentlighedens adgang indeholder fredningen bestem-
melser om, at vejen over matr.nr. 14a skal være åben for færdsel med
motorkøretøjer (undtaget tungere køretøjer), cykel og til fods. Der
skal etableres fartbegrænsning. De af ejeren opsatte porte ved enderne
af vejen kan opretholdes, men skal automatiseres. Der skal etableres
selvlukkende låger for fodgængere m.v. Ejeren skal sørge for drifts-
sikkerhed, og portene kan kræves fjernet ved tilsidesættelse af vedli-
geholdelsespligten. Fjernes lågerne på ejers foranledning og ønskes
opretholdt hjortefarm/fritgående kvæg eller får, etableres færiste
samt fartredueerende foranstaltninger for kørende trafik og selvluk-
kende låger for fodgængere m.v. på amtets bekostning. Amtet kan opsæt-
te nødvendig skiltning.

Den samlede erstatning udgør 172.800 kr.

Klager og høringssvar

Ejeren af Svejbækgård (lb.nr. l) har anført, at de oprindelige forud-
sætninger for fredningssagen - den tidligere ejers trussel om oppløj-
nlng af vejen og ønsket om en samlet fredning af området - ikke længe-
re er til stede. Klager er som ny ejer indforstået med visse aftale-
mæssige indgreb begrundet i ønsket om at bevare områdets naturmæssige
kvaliteter og et godt forhold til naboer, brugere og myndigheder.

Det er ikke korrekt, at der har været fri og uhindret færdsel over
Svejbækgård. Vestre Landsrets dom af ll. januar 1999 konkluderer net-
op, at der ikke gives ret til færdsel over Svejbækgård, dog undtaget
FDF's adgang til Æblegården. Fredningen påfører ejendommen et væsent-
ligt indgreb i form af tilladelse til offentlighedens adgang inel. mo-
torkøretøjer. Der bør ikke tillades skiltning med færdselsadgang. Mo-
tortrafik vil udgøre en betydelig gene, og skiltning vil intensivere
motorkørslen som færdselsform.

EJeren af lb.nr. 3 har fremsat erstatningskrav for fratagelse af mu-
llgheden for pyntegrøntdyrkning, herunder fornyelse af værende klippe-
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grøntbeplantning, samt for indbliksgener i tilfælde af overgang af
Svejbækgårds udyrkede arealer til naturområde, hvorved offentligheden
gives adgang til området få meter fra klagers bolig. Der bør som mini-
mum gives samme mulighed for etablering af indblikshindrende jordvold
med bevoksning som på Svejbækgård.

Århus Amt har vedrørende lb.nr. 1 bemærket, at fredningsafgørelsen i
lighed med aftaleudkastet er udarbejdet af ejeren og amtet. Der bør ikke
tilkendes erstatning for offentlighedens færdsel, herunder med adgang
til motorkørsel, ad vejen over Svejbækgård, der er en del af en ældre,
gennemgående privat fællesvej, som forbinder de offentlige veje Svej-
bækvej og Bøgedalsvej i Them og Ry Kommune.

Fredningen fratager ikke lb.nr. 3 muligheden for pyntegrøntdyrkning,
herunder fornyelse af værende klippegrøntbeplantning. Eventuelle ind-
bliksgener er ikke affødt af fredningen, idet ejeren af Svejbækgård
også uden fredningen kan lade nåleskovsarealer overgå til naturområde,
hvortil offentligheden kan få adgang.

Skov- og Naturstyrelsen finder, at de tilkendte erstatninger generelt
er i overensstemmelse med nedgangen i handelsværdien som følge af
fredningen.

Naturklagenævnets afgørelse

Naturklagenævnet har den 28. oktober 2004 foretaget besigtigelse og
afholdt offentligt tilgængeligt møde med sagens parter og andre inte-
resserede.

I sagens behandling herunder besigtigelse og offentligt tilgængeligt
møde har deltaget nævnets 10 medlemmer Mikkel Schaldemose (formand),
Ole Pilgaard Andersen, Marie-Louise Andreasen, Erling Christensen,
Martin Glerup, Leif Hermann, Mogens Mikkelsen, Anders Stenild, Poul
Søgaard og Jens Vibjerg.

Naturklagenævnet skal udtale:

Almenheden har allerede i medfør af naturbeskyttelsesloven ret til
færdsel til fods og på cykel ad den del af Svejbækvej, der forløber
over matr.nr. 14a Virklund by, Them, Svejbækgård.

Ved Vestre Landsrets dom af 11. januar 1999 er det afgjort, at ejeren
af ejendommen Æblegården ved alderstidshævd har vundet ret til bilkør-
sel ad Svejbækvej over Svejbækgårds jord. Naturklagenævnet kan lmid-
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lertid ikke på grundlag af dommen eller på andet grundlag med til-
strækkelig sikkerhed afgøre, om vejen er åben for almen færdsel med
motorkøretøjer. Hvis der ved en fredning åbnes for sådan færdsel, kan
dette derfor udløse en erstatning i en størrelsesorden, der ikke står
i rimeligt forhold til den fordel, almenheden opnår herved.

Der må herved også lægges vægt på, at området i øvrigt i væsentligt
omfang er omfattet af naturbeskyttelseslovens generelle beskyttelses-
bestemmelser (§§ 3 og 16) .

Naturklagenævnet afviser derfor fredningsforslaget og ophæver Fred-
nlngsnævnet for Århus Amts afgørelse af 31. marts 2004.

I godtgørelse for sagkyndig bistand under sagens behandling for Natur-
klagenævnet tillægges advGkat.Egon Bjørn Andersen 25.000 kr. exel.
moms samt 18.925 kr. exel. moms for diverse udlæg, og advokat Troels
Horneman tilægges en godtgørelse på 6.000 kr. exel. moms, der udbeta-
les direkte til advokaterne.

Af den samlede godtgørelse på 49.925 kr. udreder staten ved Miljømini-
steriet 75% og Århus Amt 25%, jf. naturbeskyttelseslovens § 49, stk.
3.

på Naturklagenævnets vegne
l1./q '4 /Ai { jL~t?L~
Mikkel Sehaldemose

Viceformand

Afgørelsen er endelig og kan ikke indbringes for anden administrativ myndighed, jf. naturbeskyttelseslovens § 82. Eventuel retssag til
prøvelse af afgørelsen skal være anlagt inden 6 måneder, jf. IOl'ens § 88, stk. 1.
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SCANNET
FREDNINGSNÆVNET FOR ÅRHUS AMT
Retten i Århus, Vester Alle 10
80'00 Århus C - tlf. 86 122077

31/03-2004

Til lodsejerne m.fl.

Vedr. j.nr. 19/1999 - sag om fredning af arealer omkring "Svejbækgård".

Vedlagt fremsendes afgørelse og erstatningsafgørelse i ovennævnte sag.

Med hensyn til klage til Naturklagenævnet henvises til side 14 i afgørelsen og side i 5
erstatningsafgørelsen.

Da det samlede erstatningsbeløb overstiger 100.000 kr., skal sagen forelægges for
Naturklagenævnet,jf. naturbeskyttelseslovens § 42.

Med venlig hilsen

~



REG. NR. 79~~. o-tJ

•
AFGØRELSE

af

31. marts 2004

VEDRØRENDE FREDNING AF AREALER OMKRING
"SVEJBÆKGARD "

I THEM KOMMUNE

FREDNINGSNÆVNET FOR ARHUS AMT

J.nr. 19/1999

_. '; An!) )1 r,,;,
I'J' •



•
I.

INDLEDNING.

I marts 1999 rejste Århus Amt over for Fredningsnævnet sag om fredning af
arealer omkring "Svejbækgård" i Them Kommune. Området, der er på ca.
45 ha, er mod nord afgrænset af Julsø og Svejbæksnævringen, mod vest og
syd af statsskovens arealer og mod øst af kommunegrænsen til Ry Kommu-
ne i vandløbet Svejbæk.

Forslaget blev fremsat for at sikre og forbedre naturværdieme i området og
for at sikre offentlighedens adgang.

Den 24. april 1998 havde Århus Amt i medfør afnaturbeskyttelseslovens §
34 nedlagt forbud mod anvendelse afmatr.nr. 14 g, 14 ~ og 14 iVirklund
by, Them, i strid med en påtænkt fredning. Forbudet var begrundet dels med
at arealerne skulle indgå i en større fredning omkring Himmelbjerget, dels
med at der var trusler om oppløjning af vejen, som fører over matr.nr. 14 g.
Denne vej indgår i den amtslige cykelrute nr. 7.

I fredningsforslaget hedder det bl.a.:

"Landskabet, som ønskes fredet, er et bølget slettelandskab, som står i stærk
kontrast til de voldsomme stigninger i ''Åsen'' umiddelbart sydfor området.
Endvidere er der et smukt samspil med søerne mod nordøst og statsskovene
mod vest. Søernes vandspejl ligger i ca. kote 20 m, og den maksimale højde
på jredningsområdet er 29m, medens ''Åsen'' når en højde på 92 m ca. 175
m sydfor fredningsgrænsen.

Denne landskabelige kontrast opleves særlig stærkt, når manfærdes ad ve-
jen over matr.nr. 14 q, hvor man har et udsyn over den åbne slette til
''Asen''. På sletten er der ud over overdrev, fersk eng, hede og nogle mindre
kratbevoksninger i moseområderne omkring et par mindre søer. Langs vest-
og sydgrænsen findes skovbevoksning.

Arealerne langs Julsø og Snævringen er præget af gammel, højstammet
løvskov. Centralt i området findes nogle nåletræsplantninger. Nordvestligst
i området ligger Mørksø, som er omkranset af åben skov.

Geologisk set er landskabet af interesse, idet sletten er en del af de terras-
ser, som er dannet iforbindelse med isens afsmeltning. I kontrast hertil står
terrænstigningen mod syd, som er en del af kløjtlandskabet, der når op til
det oprindelige morænelandskab.

Biologisk set er Mørksø en svagt brunvandet og næringsfattig sø med inte-
ressante alger, som bør beskyttes mod næringstilførsel. Der bør ikke ske

Side 2/14
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renafdrift af omgivende skov.

Arealerne på slettelandet, som er mose, eng, hede og overdrev er omfattet af
naturbeskyttelseslovens §3, men det er vigtigt at have en sikkerhed for, at
de kan blive plejet som åbne arealer ifremtiden.

Bredzonen med dens gamle løvtræsbevoksning bør bevares som et karak-
teristisk træk for Si!keborgsøerne.

Det vildtlevende hjortevildt i området har hidtil kunnet veksle frU mellem
skovene og de åbne arealer, men det er nu hindret af dyrehegn.

I den nordvestlige del affredningenfindes det tidligere Hotel Svejbæk Fær-
gegård, som i dag er lejrskole samt en kanolejrplads og mindre camping-
plads, enkelte sommerhuse og en spejderhytte. Disse arealer er således
stærkere præget af bebyggelse m.v. end den øvrige del af fredningen, men
det er væsentligt at bevare samspillet mellem bredzonen og Snævringen
samt de omliggende arealer.

Indtil for ca. 30 år siden var der færgefart med robåd over Svejbæksnævrin-
gen.

I dag er der en kraftig sejlads på Himmelbjergsøerne og i Snævringen, dels
af turistbåde, som sejler fra Si!keborg ti! Himmelbjerget, dels af motorbåde,
sejlbåde og kanoer.

Egnen er iøvrigt stærkt benyttet tilfriluftsliv afsåvelfolkfra området som
turister. Som nævnt fører amtets cykelrute nr. 7 gennemfredningsområdet,
idet den kommer fra Himmelbjerget og mod vest går mod Silkeborg. Arealet
benyttes endvidere meget af vandrere, heriblandt FDF, som har et stort
lejrområde østfor fredningsgrænsen. Indtil vejen over matr.nr. 14 q blev
spærret først på året 1998, har der været en del lokal trafik og turkørsel i
bi!.

II.

SAGENS BEHANDLING VED FREDNINGSNÆVNET.

Fredningsnævnet foretog offentlig bekendtgørelse i Statstidende den 9. april
1999.

e
I

Under sagens behandling har fredningsnævnet bestået af adm. dommer Mo-
gens Beier som formand, det amtsrådsvalgte medlem i Århus Amt, Børge
Sundahl og det kommunevalgte medlem i Them Kommune, Frede Bakkær,

Side 3/14
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der i 2002 blev afløst af Agner Thulesen. Dommerfuldmægtig Regitze Bros-
bøl Lauridsen har fungeret som sekretær ved udarbejdelse af afgørelsen.

Den 26. august 1999 blev der afholdt et offentligt møde, jf. naturbeskyttel-
seslovens § 37, stk. 3. På det offentlige møde blev det af Århus Amt's repræ-
sentanter anført, at sagen er en del af en større fredningssag vedrørende
Himmelbjergfredningen, som på det tidspunkt var under forberedelse i sam-
arbejde med Skov- og Naturstyrelsen, Danmarks Naturfredningsforening og
Ry Kommune. Amtet ønskede, at portene, som ejeren af lb.nr. l i 1998 hav-
de opsat for enderne af vejen over matr.nr. 14 g, skulle fjernes for at bevare
vejen til færdsel for offentligheden.

Danmarks Naturfredningsforening støttede fredningsforslaget og anførte, at
der i 1992 af Miljøministeriet var udarbejdet en fredningsplan for hele Him-
melbjergområdet. Området er en del af helheden for Himmelbjergfrednin-
gen. Omkring selve Himmelbjerget er der alene fredet ca. 10 ha.

Skov- og Naturstyrelsen og Friluftsrådet kunne ligeledes støtte forslaget.

Lodsejerne fremkom med en række indsigelser mod fredningsforslaget, og
ejeren af matr.nr. 14 f! anførte, at Vestre Landsret i en dom af 11. januar
1999 mellem FDF og ejeren havde fastslået, at FDF havde ret til fri og u-
hindret færdsel ad den vej, der fører over matr.nr. 14 g. I øvrigt var ejeren
blevet frifundet, hvilket af ejeren blev taget som udtryk for, at man var fri-
fundet for almenhedens færdsel ad vejen.

På mødet blev der fra lodsejerside nedlagt påstand om, at sagen principalt
blev afvist, subsidiært at den skulle afvente den større fredning omkring
Himmelbj erget, som var under forberedelse.

Den 9. september 1999 foretog Fredningsnævnet besigtigelse af de afforsla-
get omfattede arealer. Århus Amt anførte i forbindelse med besigtigelsen,
for at undgå præjudicerende virkning, at det måtte være en forudsætning for
en udsættelse af sagen, at der blev skiltet tydeligt, bl.a. på portene i hver en-
de af vejen over matr.nr. 14 g, at vejen er åben som cykelrute og sti for gå-
ende færdsel og bilkørsel. Forudsætningen skulle også gælde områdets an-
vendelse til hjorte/vildtfarm. Udsættelsen burde alene ske for l år.

Dyrehegnet, der er opsat omkring lb.nr. l, har været lovlig etableret. .

•
I brev af 13. januar 2000 til lodsejerne meddelte Fredningsnævnet, at det var
besluttet at udsætte behandlingen af sagen til den l. december 2000 for at
afvente forslag til Himmelbjergfredningen .

I brev af 17. november 2000 anmodede Århus Amt Fredningsnævnet om at
fortsætte behandlingen af sagen, idet de formål, som lå bag ønsket om at fre-
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•
de området omkring Himmelbjerget, ville blive forsøgt opnået via forhand-
linger med de enkelte lodsejere. Der skulle således ikke på daværende tids-
punkt fremsættes forslag til en samlet fredning af området omkring Himmel-
bjerget.

Fredningsnævnet meddelte i brev af 1. maj 200 l lodsejerne amtets anmod-
ning og meddelte, at nævnet på et møde den 11. april 2001 havde truffet
principbeslutning om, at området omkring Svejbækgård var fredningsvær-
digt, og at fredningen således bør gennemføres med henblik på bevaring og
forbedring af de landskabelige og naturhistoriske værdier, som området
rummer, samt med henblik på at sikre og regulere offentlighedens ret til
færdsel og ophold i området.

Med virlming fra 1. august 2001 blev Svejbækgård, (lb.nr. 1) overdraget til
en ny ejer, "Svejbækgård ApS v/Kim Hellum". Den nye ejer anmodede om,
at mulighederne for indgåelse af frivillig aftale, som for de øvrige lodsejere
omkring Himmelbjerget, blev undersøgt. På et møde den 19. september
2001 gav repræsentanter for Århus Amt udtryk for, at der var basis for en re-
vurdering af sagen med henblik på etablering af frivillige aftaler, frem for en
egentlig fredning. Fredningsnævnet besluttede herefter at udsætte sagen her-
på, ligesom det skulle undersøges, om de øvrige mulige sagsrejsere ville væ-
re indforstået hermed.

•
I skrivelse af 15. januar 2002 meddelte Århus Amt, Natur og Miljø, at Am-
tet ville være indstillet på indgåelse af en frivillig aftale, herunder bibehol-
delse af de opsatte porte. Danmarks Naturfredningsforening havde i brev af
9. januar 2002 til Amtet meddelt, at man ikke fandt, at den rejste frednings-
sag burde afløses af en frivillig aftale med lodsejerne og foreslog derefter, at
der blev indkaldt til en ny drøftelse i sagen. Dette. møde blev afholdt den 6.
marts 2002. Danmarks Naturfredningsforening gav udtryk for specielt to be-
tænkeligheder vedrørende gennemførelse af en frivillig aftale:

1. Løsning af konflikter i tilfælde af uenighed. Gennemføres der en fred- .
ning, er det Fredningsnævnet, der skal træffe afgørelse ved uenighed,
hvilket ikke kan ske i tilfælde af en frivillig aftale.

2. En frivillig aftale vil medføre uigennemskuelighed for offentligheden,
da der vil være tale om en bilateral aftale.

På mødet fastholdt repræsentanter for Århus Amt, at man var indstillet på
gennemførelse af en frivillig aftale med lodsejerne i overensstemm~lse med
det udkast til frivillig aftale, der var forhandlet med ejeren af lb.nr. 1. Fred-
ningsnævnet konkluderede herefter, på baggrund af Naturfredningsforenin-

• gen s indstilling, at sagen måtte fortsætte som en egentlig fredningssag.

På mødet blev det af Skov- og Naturstyrelsen i øvrigt oplyst, at vejen over
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ejendommen lb.nr. 1 er en del af en samlet vej. Vejen fremtræder på gamle
kort som en kirke vej .

Fredningsnævnet afholdt nyt offentligt møde den 16. maj 2002, hvor det af-
slutningsvis blev tilkendegivet, at Fredningsnævnet ville udfærdige udkast
til fredningsbestemmelser, hvorefter lodsejerne ville få en frist for fremsæt-
telse af erstatningskrav.

Der blev herefter udfærdiget udkast til fredningsbestemmelser.

Under sagen er der yderligere sket ejerskifte vedrørende Skyttehusets Cam-
ping, (lb.nr.2). Efter fredningsforslaget lægges der op til, at parkeringsplad-
sen ved Skyttehusets Camping skulle gøres offentlig tilgængelig. Frednings-
nævnet afholdt den 11. december 2002 møde med ejerne af Skyttehusets
Camping. På dette møde gav ejerne udtryk for betænkeligheder ved at par-
keringspladsen blev gjort offentlig tilgængelig, idet der i så fald burde ske
en udvidelse af pladsen. Efterfølgende er der blevet foretaget undersøgelser
om etablering af en parkeringsplads på Statsskovdistriktets ejendom umid-
delbart vest for grænsen for fredningsforslaget. Der er herefter truffet aftale
om etablering af en parkeringsplads på Statsskovdistriktets ejendom, som
vist på vedhæftede kort. Parkeringspladsen ved Skyttehusets Camping gø-
res herefter ikke tilgængelig for offentlighedens parkering.

•
I slaivelse af27.januar 2003 har Danmarks Naturfredningsforening med-
delt, at foreningen efter drøftelse med ejeren af Svejbækgård vil kunne ac-
ceptere, at de to eksisterende vejporte i vest- og østenden af Svejbækgårdvej
opretholdes, dog således at begge porte åbnes og lukkes automatisk, og at
offentligheden har fri adgang til passage til fods, på cykel, i kørestol og i
personbiler.

Fredningsnævnet har under sagens behandling meddelt tilladelse til etable-
ring af nedsivningsanlæg for spildevand ved Skyttehusets Camping på
matr.nr. 14 h Virklund by, Them, og tilladelse til etablering af et vandhul på
matr.nr. 14 f! Virklund by, Them. Endvidere har nævnet ved skrivelse af21.
september 2001 meddelt tilladelse til etablering af en ny bolig som erstat-
ning for den eksisterende, på matr.nr. 14 S< Virklund by, Them.

III.

FREDNINGSNÆVNET S BESLUTNINGER:

Der er enighed om, at betingelserne i naturbeskyttelseslavens § 1 for fred-
ning af området er opfyldt. Fredningsnævnet lægger herved særlig vægt påe at give befolkningen adgang til at færdes og opholde sig i området, ligesom

} fredningen skal gennemføres for at sikre og forbedre naturværdierne i områ-
det.
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For så vidt angår almenhedens færdsel over Svejbækgårds jorder finder
nævnet på grundlag af et kort fra 1854, hvor vejen har været udlagt som
kjøbstads- og kirkesti, at der har været adgang til fri og uhindret færdsel i en
periode, der mindst svarer til alderstidshævd. Dette støttes også af Landsret-
tens præmisser i dommen af 11. januar 1999, hvor det lægges til grund, at
vejen over Svejbækgård "i en periode, der strækker sig længere tilbage end
1940, har været benyttet af lokale beboere, turister til fods eller samtidens
køretøjer".

Fredningsnævnet har yderligere lagt vægt på sagens forløb, herunder Dan-
marks Naturfredningsforenings ønske om, at Fredningsnævnet indsættes til
løsning af eventuelle fremtidige konflikter.

Henset til Århus Amts holdning sammenholdt med Danmarks Naturfred-
ningsforenings tilkendegivelse af 27. januar 2003, er der i Fredningsnævnet
enighed om, at portene kan accepteres bibeholdt på de vilkår, der er anført
nedenfor.

For så vidt angår fredningens forhold til habitatområde, kan Fredningsnæv-
net henholde sig til Århus Amts skrivelse af22. august 2003, hvor det hed-
der:

''Amtet har vurderet Svejbækgård-jredningen iforhold til habitatområdet,
som grænser op til fredningen mod vest, EF -habitatområde nr. 181 - Silke-
borgskovene.

• Habitatområdet er udpegetfor bl.a. at beskytte odder, næringsrige og næ-
ringsfattige søer og en række skovtyper her i blandt typerne 9120 Bøgeskov
på morbund med kristtorn og 9130 Bøgeskov på muldbund, som er repræ-
senteret i området, der grænser op til fredningen. Disse skovnaturtyper er
ikke specielt følsomme overfor slid forårsaget af rekreativ benyttelse.

Det vurderes, at fredningen vil indebære en mulig, men kun svagt forøget
rekreativ brug af området. Langs vestkanten offredningen findes en eksiste-
rende sti, som ikke udvides medfredningen. Gennemførelsen ajfredningen
skønnes derfor ikke at ville få målelig negativ indflydelse på bøgeskovsnatu-
ren i habitatområdet.

•
Indenfor habitatområdet ligger - med større afstand tilfredningen - søerne
Slåen Sø, Borre Sø og Brassø, der repræsenterer søtyper, der er nævnt i ud-
pegningsgrundlaget for habitatområdet. Disse søer er til en vis grad præget
afrekreativ benyttelse. Benyttelsen og den deraffølgende slidpåvirkning
skønnes ikke at blive nævneværdigtforøget med gennemførelse afSvejbæk-
gård-fredningen.

Side 7/14



Samlet set er det vurderingen, atfredningen ikke vil forringe vilkårene for
de arter og nciturtyper, som habitatområdet er udpegetfar at beskytte".

Fredningsnævnet har herefter fastsat følgende bestemmelser, jf. fred-
ningskortet:

1.

Formål:

Fredningen har til formål at bevare og forbedre de landskabelige og naturhi-
storiske værdier, som området rummer.~.Fredningen skal medvirke til - i samspil med det arbejde der foretages øst
herfor vedrørende beskyttelse og benyttelse af området omkring Himmel-
bjerget - at bevare det karakteristiske landskab omkring Himmelbjerget
med dets variation mellem åbne arealer og skov samt styrke andelen af
løvskov og blandskov af løv og nål i området.

Fredningen har endvidere til formål at sikre og regulere offentlighedens ret
til færdsel og ophold i området.

2.

Bevaring af området m.v.

Området skal bevares i dets nuværende tilstand, medmindre en tilstandsænd-
ring er i overensstemmelse med fredningen og er aftalt eller tillades af Fred-

• ningsnævnet ved en efterfølgende dispensation.

3.

Arealernes drift.
a. Agerland og andre åbne arealer

Ager (yderst beskedne arealer) må anvendes til sædvanlig landbrugsdrift.
Ager og andre arealer uden skovbevoksning må ikke tilplantes med
pyntegrønt eller juletræer.

Nye læhegn må ikke etableres, og de på kortet særligt viste hegn skal be-
grænses til mindre grupper og solitærtræer efter nærmere aftale med Århus
Amt.fe

J Fredningen er ikke til hinder for, at agerarealer overgår til naturområde
(f.eks. overdrev eller hede). I så fald vil de blive omfattet af disse naturty-
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•

•

pers beskyttelse.

b. Løvskov

Arealerne skal fortsat drives som løvskov efter skovlovens bestemmelser.

Bevoksningen langs Julsø og Snævringen samt omkring Mørksø, jf. kortet,
("Plukhugst") drives ved plukhugst, således at der fortsat opretholdes en be-
stand af højstammede løvtræer. Nye træer skal indfinde sig ved selvforyn-
gelse, eller der skal anvendes formeringsmateriale (frø, planter og stiklinger)
af lokal herkomst, det vil sige de på egnen oprindeligt hjemmehørende arter.
Opvækst af nåletræer bortset fra ene skal fjernes. Den nuværende bestand af
høje nåletræer kan bibeholdes.

Gødskning, sprøjtning og pløjning af arealerne er ikke tilladt. Overfladisk
j ordbehandling af hensyn til genvækst af træer kan foretages.

C. Nåleskov

Arealer med nåleskov kan drives efter almindelige forstmæssige principper.

Arealerne kan ved afdrift også overgå til naturområde, f.eks. hede eller over-
drev, efter ejerens valg, hvorefter arealerne vil blive omfattet afbeskyttel-
sesbestemmelserne for disse naturtyper.

Arealerne, som er særlig angivet på kortet ("nål tilløv"), må dog kun gentil-
plantes med hjemmehørende arter af løvtræer, ene og skovfyr

Iøvrigt kan konvertering foretages fra pyntegrønt til hjemmehørende arter af
løvtræer, ene og skovfyr efter nærmere aftale mellem ejeren og amtet.

d. Hede, overdrev, eng og mose

Arealer, der rummer disse naturtyper, som angivet på kortet, må kun udnyt-
tes ioverensstemmelse med naturbeskyttelseslovens almindelige regler om
beskyttede naturtyper. Gødskning, sprøjtning og jordbehandling er ikke til-
ladt.

e. Beplantning i ovrigt

I et bælte mellem vejen over Svejbækgård og ejendommens bygninger tilla-
des nyplantning af løv- eller nåletræ som en del af en støj - og indsigts-
skærm, se i øvrigt pkt. 4.

4.
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Terræn æn dringer

Amtet kan, efter samråd med ejeren, etablere en beplantet vold mellem ve-
jen over Svejbækgård og bygningerne som en del af en støj- og ind-
sigtsskærm.

For at minimere den omtalte vold, kan der foretages en sænkning af vejen
over Svejbækgård på en strækning ud for stuehuset.

Der må i øvrigt ikke foretages terrænændringer.

5.

Bebvggelse. veje og tekniske anlæg m.v.

Der må ikke opføres ny bebyggelse, herunder skure, boder, jagthytter eller
lignende.

Fredningen er dog ikke til hinder for, at der med Fredningsnævnets godken-
delse kan opføres nye bygninger, som er erhvervsmæssig nødvendige for
den pågældende ejendoms drift som landbrugsejendom, samt foretages om-
og tilbygninger til eksisterende beboelses- og driftsbygninger i øvrigt.

Der må ikke anlægges nye veje over de fredede arealer. Vejreguleringer og
ændring afbelægningstypen må kun udføres efter Fredningsnævnets god-
kendelse. Fredningen er dog ikke til hinder for mindre vejreguleringer eller
for anlæg af mindre, private veje, der følger det naturlige terræn.,
Der må ikke etableres andre faste konstruktioner og anlæg. Eksempelvis må
der ikke anbringes hegn, mure, vindmøller, tårne og lignende eller master,
herunder master for lut1ledninger. Der må ikke anlægges nye campingplad-
ser, og der må ikke anlægges sportspladser, motorbaner, skydebaner, flyve-
pladser eller oplags- og lossepladser.

Der må ikke opsættes usædvanlige hegn.

Fredningen er dog ikke til hinder for anbringelse af sædvanlige kreaturhegn
og forstmæssigt nødvendigt hegn.

6.

Vand- og vådområtler.

le
J Vandløb, søer og vandhuller indenfor området er omfattet af naturbeskyttel-

seslovens § 3, og må kun udnyttes ioverensstemmelse med naturbeskyttel-
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seslovens almindelige regler. Der må ikke foretages andefodring i eller ved
søer og vandhuller.

Der må ikke indvindes vand fra kilder og væld.

7.

A(fald, støj m, v.

Forurening af naturen ved henkastning af affald, henstilling af udrangerede
maskiner eller lignende, må ikke finde sted.

Brug af højttaleranlæg, kraftig gengivelse af musik og lignende, må ikke fin-
de sted.

8.

GUlentlighedensadgang

Offentligheden har ret til at færdes og opholde sig i området efter naturbe-
skyttelseslovens almindelige regler. De på kortet viste hovedstier må ikke
lukkes, og omlægning eller indskrænkning må kun ske efter forudgående til-
ladelse.

Vejen, der løber tværs over matr.nr. 14.!!..og forbinder de offentlige veje i
henholdsvis Them og Ry kommune, skal være åben for befolkningens færd-
sel med såvel motorkøretøjer som på cykel eller til fods. Vejen skal have en
bredde svarende til bredden på tidspunktet for fredningssagens rejsning i
1999, ca. 3 meter. Der skal i samarbejde med politiet foretages en fartbe-
grænsning eksempelvis på 20 km/t for alle motorkøretøjer og en
vægtbegrænsning, således at der er fri færdselsret for såvellokalbefolknin-
gen som turister i personbiler, men ikke adgang for kørsel med busser og
tungere køretøjer. Dette skal dog ikke være til hinder for at ældre rettigheder
til udkørsel af træ bibeholdes.

Portene ved enderne af denne vej kan opretholdes. Der skal etableres selv-
lukkende låger for fodgængere, kørestolsbrugere m.v. I den østlige ende skal
porten automatiseres, som det er sket i den vestlige ende af vejen. Ejeren har
vedligeholdelsespligten og skal stedse sørge for, at portene og lågerne er
driftsikre, således at der stedse er fri og uhindret adgang over ejendommen.

Såfremt vej adgangen over ejendommen besværliggøres ved ejers manglende
opfy ldelse af pligten til driftssikkerhed for portene, kan Fredningsnævnet
bestemme, at portene ved enderne afvejen skal fjernes. Ejeren kan også ef-
ter eget ønske fjerne portene.
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Hvis ejeren efter portene s fjernelse ønsker at opretholde hjortefarm eller ha-
ve fritgående kvæg eller får, etableres herefter færiste for den kørende trafik,
og ved siden af færistene etableres selvlukkende låger for fodgængere, køre-
stolsbrugere m.v. Amtet afholder udgifter til etablering og løbende vedlige-
holdelse.

I forbindelse med overgang til færiste etableres fartreducerende foranstalt-
ninger (om muligt bump) på vejen. Omkostningerne herved afholdes af
Århus Amt.

Såfremt det skønnes nødvendigt, kan amtet efter nærmere aftale med ejeren
etablere vigemuligheder, så modgående køretøjer kan passere hinanden.If. Endvidere kan amtet skilte tydeligt om, at der er adgang til kørsel med mo-
torkøretøjer og på cykel samt færdsel til fods ad vejen over Svejbækgård, li-
gesom der i øvrigt kan opsættes vejledende information og skiltning. Amtet
etablerer skiltning med henvisning til p-plads.

Der etableres parkeringsplads på statsskovvæsenets areal på matr.nr.
7.b.Virklund by, Them, jf. kortbilaget.

Ridende trafik henvises til og tillades på Åsvejen.

På de arealer der er offentlig tilgængelige, herunder vejen over matr.nr. 14 a,
må der ikke være faretruende dyr, så som tyre, væddere m.v.

9.

Særlige bestemmelser.

Matr.nr. 14..JJ.og 14 r:.. Virklund by, Them

Det relativt nyetablerede trerækkede levende hegn langs sydsiden af grusve-
jen fra Æblegården til Svejbækvej samt langs Svejbækvej, udtynde s til kun
at bestå af mindre plantningsgrupper og solitærtræer efter aftale med Århus
Amt. (se kort "Læbælte som fjernes")

I dyrehegnet omkring den sydlige og østlige del afmatr.nr. 14 g m.v. fjernes
de to strømførende tråde i det omfang forandringen kan godkendes afveteri-
nærmyndighederne. Det eksisterende dyrehegn fjernes/udskiftes med krea-
turhegn, når der ikke længere er hjortefarm på ejendommen. På strækningen
langs Åsvejen kan hegnet i samarbejde med statsskoven flyttes nogle meter
ind på Svejbækgårds arealer. Der kan eventuelt etableres slørende beplant-
ning, dog således at udsigten ikke hæmmes væsentligt.
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Amtet kan tillade hegning til beskyttelse af såvel ny som eksisterende be-
plantning. Det private havestykke hørende til Svejbækgård kan hegnes efter
Fredningsnævnets nærmere godkendelse.

Matr. nr. 1412 Virklund by, Them

Der kan fortsat drives kanolejrplads og mindre campingplads samt cafeteria
og udlejning afhytter efter de hidtidige godkendte retningslinier og på de
tidligere godkendte arealer.

Matr. nr. 1411 Virklund by, Them

Ejendommen drives med spejderhytte og teltplads samt andre spejderaktivi-
teter. Denne aktivitet kan fortsætte under hensyn til områdets særlige karak-
ter.

10.

Naturoleje og naturgenopretning.

Århus Amt kan efter forudgående drøftelse med - og uden udgift for ejerne-
udarbejde plejeplan og udføre naturpleje og naturgenopretning f.eks. i fonn
af:

• fjernelse af træbevoksning herunder selvsåning,
• afbrænding, afgræsning, høslæt og lignende,
• oprensning af søer og vandhuller,
• restaurering af vandløb og vådområder.
Plejearbejderne kan først udføres efter at der er givet ejeren af arealet mulig-
hed for selv afudføre dem. Hvis en ejer ikke kan tiltræde den påtænkte ple-
jeforanstaltning på hans ejendom, kan den kun udføres med tilladelse fra
Fredningsnævnet.

11.

Dispensation.

Fredningsnævnet kan meddele dispensation fra fredningsbestemmelserne i §
2 - 9, når det ansøgte ikke vil stride mod fredningens formål,jf. naturbeskyt-
telseslovens § 50.

12.
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Tvister

Såfremt der opstår uenighed mellem ejeren og plejemyndigheden (Århus
Amt), afgøres spørgsmålet af fredningsnævnet.

----000---

Fredningen omfatter herefter helt eller delvistfølgende matrikelnumre:

Virklund by, Them:

14 g
14 Q.

14-.12
14 ~
14 h
14 i
14 k

Forelæggelse for Naturklagenævnet:

Da den samlede erstatning og godtgørelse overstiger 100.000 kr. skal Natur-
klagenævnet efterprøve Fredningsnævnets afgørelse, jf. naturbeskyttelseslo-
vens § 42.

Klagevejledning:

Afgørelsen kan efter naturbeskyttelseslovens § 43,jf. § 87, stk. 1, inden 4 u-
ger påklages til Naturklagenævnet, Frederiksborggade 15, 1360 Køben-
havn K.

Klageberettiget er:

Ejere og brugere af ejendommene. statslige og kommunale myndigheder,
hvis interesser berøres af forslaget, enhver, der under sagen har givet møde
for nævnet eller fremsat ønske om underretning om sagens afgørelse og or-
gGj.nisationrrm.v., som må antages at have en væsentlig interesse i sl~get.

, , {JA' td?
~ A er Taolesen -

~/Regitze Brosbøl Lauridsen
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ERSTATNINGSAFGØRELSE

TIL

FREDNINGSAFGØRELSE AF 31. MARTS 2004

VEDRØRENDE

FREDNING AF AREALER OMKRING SVEJBÆKGARD

J.NR. 19/1999 - FREDNINGSNÆVNET FOR ARHUS A1VIT.
121lj12-001q



• Ved afgørelse af dags dato om fredning af arealer omkring Svejbækgård, har
Fredningsnævnet i medfør afnaturbeskyttelseslovens § 39, stk. 1, fastsat
følgende erstatning til de berørte ejere, brugere og andre rettighedshavere
over de fredede ejendomme for det tab, fredningen påfører dem ...

Erstatningskrav:

Lodsejerne har samlet påstået erstatning for et beløb på ca. 5 millioner kro-
ner, hvortil kommer advokatomkostninger og omkostninger til rådgivning i
øvrigt.

lb.nr. 1 - matr.nr. 14 a og 14 c Virklund by, Them, har fremsat et erstat-
ningskrav på 3.703.000 kr. Advokat Egon Bjørn Andersen har på vegne lod-
sejer, Hellum lnvest ApS delt erstatningspåstanden op i fem punkter:

l.te 2.

,.,
.:"
4.

5.

tabt investering af ejendommen, ansat til 600.000 kr.
indskrænkning af ejendommens drift som landbrugs/skovejendom an-
sat til 1.020.000 kr., svarende til 34 ha a 30.000 kr.
indgreb over for ejendommen/ulemper ansat til 200.000 kr.
indgreb over for ejendommen - vejudvidelse, skilte og hindring af et
vist dyrehold, ansat til 200.000 kr.
ulempe ved offentlighedens ret til færdsel og ophold, ansat til
1.683.000 kr.

Her ud over kræver lodsejeren omkostninger til ejendomsmægler, skovrider,
Landbrugets Rådgivningscenter samt advokat Egon Bjørn Andersen dækket.

Den tidligere ejer aflb.nr. 1, Grethe Wramberg, har nedlagt påstand om
dækning af omkostninger ved sagkyndig bistand fra Landbrugets Rådgiv-
ningscenter med 27.381,25 kr. incl. moms.

Advokat Jens Peder Mathiasen har på vegne lodsejerne lb.nr. 2 - Skyttehu-
sets Camping v/Deborah Elisabeth Hickmann og William Hans Hickmann,
opgjort erstatningskravet til 66.894 kr. Erstatningen vedrører etablering af
parkeringsplads på ejendommen samt 15.000 kr. for gener ved gennemførel-
sen af fredningen generelt.

Advokat Troels Hornemann har på vegne lodsejer lb.nr. 3 - Sys Sejr og Hen-
ning Jørgensen opgjort et erstatningskrav på ialt 650.000 kr. Fjernelsen af
muligheden for indtægtskilde ved pyntegrøntsdyrkning på et areal af cirka
3.000 m2 opgøres til 50.000 kr. Generne ved at offentligheden får adgang til
at opholde sig få meter fra lodsejerens beboelse, er opgjort til 600.000 kr.

Lodsejer lb.nr. 4 - Det Danske Spejderkorps - har ikke fremsat erstatnings-
krav over for Fredningsnævnet.

Lodsejer, lb.nr. 5 - Maiken og Bruno Kalmar Hansen - har opgjort erstat-
ningskravet til 195.000 kr. Erstatningskravet vedrører værdiforringelse af
ejendommen som følge af offentlighedens forøgede færdsel med motorkøre-
tøjer i området. Endvidere har lodsejeren krævet godtgørelse for omkostnin-
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gel' til ejendomsmægler med 1.000 kr.

Lodsejer, lb.nr. 6 - Hvidovre Kommune - har oplyst, at der ikke gøres erstat-
ningskrav gældende.

Nævnets beslutninger:

Nævnet har fastsat erstatningerne til de enkelte lodsejere ud fra en konkret
vurdering af hver enkelt ejendom. Der tilkendes ikke erstatning for stier, da
disse i forvejen var offentligt tilgængelige.

Erstatningerne er sammensat af særtakster og en erstatning for frednings-
bånd.

Erstatningen for fredningsbånd dækker følgende:

• Det forhold, at et ikke tidligere fredet areal bliver pålagt fredningsbånd.
Det er dog kun i det omfang et areal pålægges begrænsninger i forhold til
det, der var gældende før fredningen, at dette tages i betragtning. Nævnet
har således ikke taget hensyn til arealer der før fredningen var omfattet af
naturbeskyttelseslovens § 3 eller søbeskyttelseslinie.

• Hensynet til den lange tid der er gået fra fredningsforslagets fremsættelse
til fredningens gennemførelse.

• Erstatning for gødskningsforbud og plejeadgang på naturarealerne jf. pkt.
3 d som vist på fredningskortet.

• Erstatning for pyntegrønt i henhold til skovlovens regler herom, for pluk-
hugst samt for eventuel mistet mulighed for at opnå visse tilskud.

Særtaksterne er følgende:

Erstatning for løvtræsbinding fastsættes til
Der er tale om en erstatning for ikke at må
plante nåletræer.

6.000 kr. pr. ha.

Erstatning for konverteringskrav "nål til løv"
fastsættes til 10.000 kr. pr. ha.

Ad lb.nr. l -matr.nr. 14 a og 14 c Virklund by, Them

Erstatningen er sammensat således:

Erstatning for løvtræsbinding 2,7 ha x 6.000 kr. 16.200 kr.

Erstatning for konveliering " nål til løv"
1,2 ha x 10.000 kr. 12.000 kr.

Erstatning for fredningsbånd
lalt

100.000 kr.
128.200 kr.
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Ved vurdering af erstatningen for fredningsbånd har nævnet lagt vægt på, at
lodsejeren kan beholde de opsatte porte, der er i begge ender af vej forløbet.

l erstatningen er ligeledes indeholdt den forringelse af ejendommens herlig-
hedsværdi, der er sket ved etablering af en vold foran ejendommen, samt
lodsejerens tab ved beplantning af hegn i det omfang investeringen mistes
ved gennemførelsen af fredningen.

Ad lb.nr. 2 - matr.nr. 14 b Virklund by, Them

Erstatningen fremkommer således:

Erstatning for løvtræsbinding 0,8 ha x 6.000 4.800 kr.

Erstatning for fredningsbånd
Talt

25.000 kr.
29.800 kr.

Endvidere bemærker nævnet, at ejendommens parkeringsplads ikke som op-
rindelig foreslået, inddrages til brug for almenheden, idet der forudsættes
anlagt parkeringsplads uden for det fredede område til almenhedens brug.

Ad lb.nr. 3 - matr.nr. 14 e Virklund by, Them

Erstatningen fremkommer således:

Erstatning for fredningsbånd
Talt

5.000 kr.
5.000 kr.

Nævnet bemærker, at der ikke gives erstatning for de indblikgener, som på-
beråbes af lodsejeren. Offentligheden har ikke adgang til området i et om-
fang, der kan medføre sådanne gener.

Ad lb.nr. 4 - matr.nr. 14 h Virklund by, Them

Erstatningen fremkommer således:

Erstatning for løvtræsbinding 0,3 ha x 6.000 kr. 1.800 kr.

Erstatning for fredningsbånd
lalt

4.000 kr.
5.800 kr.

Ad lb.nr. 5 - matr.nr. 14 i Virklund by, Them

Erstatningen fremkommer således:
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Erstatning for fredningsbånd
laIt

4.000 kr.
4.000 kr .• Nævnet bemærker, at der ikke findes grundlag for at give erstatning for øget

trafik i området.

Ad lb.nr. 6 - matr.nr. 14 k Virklund by, Them

Hvidovre Kommune tilkendes som offentlig myndighed ingen erstatning i
forbindelse med nærværende fredning.

Skema over de tillkendte erstatninger fremgår af bilag A til denne afgø-
relse.

De tilkendte erstatningsbeløb forrentes efter hovedreglen i naturbeskyttel-
seslovens § 39, stk. 3, fra den 31. marts 2004 med en årlig rente, der svarer
til Danmarks Nationalbanks diskonto.

Der tilkendes advokat Egon Bjørn Andersen som advokat for lb.nr. 1, Hel-
lum Invest ApS, et honorar på 20.000 kr. med tillæg af moms, eller iait
25.000 kr. •

Der tilkendes Landbrugets Rådgivningscenter, som har bistået den tidligere
ejer aflb.nr. 1, Grethe Wramberg, et honorar på kr. 15.000 kr. med tillæg af
moms, eller iaIt 18.750 kr.

Der tilkendes endvidere advokat Jens Peder Mathiassen som advokat for
lb.nr. 2, Skyttehusets Camping v/Deborah Elisabeth Hickmann og William
Hans Hickmann et honorar på kr. 8.000 med tillæg af moms, eller ialt
10.000 kr.

Der tilkendes advokat Troels Homemann som advokat for lb.nr. 3, Sys Sejr
og Henning Jørgensen, et honorar på kr. 3.000 med tillæg af moms, eller ialt
3.750 kr.

Nævnet finder ikke grundlag for at tilkende lb.nr. 5, Maiken og Bruno Kal-
mar Hansen godtgørelse for udlæg til ejendomsmægler.

Forelæggelse for Naturklagenævnet:

Da den samlede erstatning og godtgørelse overstiger LOO.OOO kr. skal Natur-
klagenævnet efterprøve Fredningsnævnets afgørelse, jf. naturbeskyttelseslo-
vens § 42.

Klagevejledning:

Afgørelsen kan efter naturbeskyttelseslovens § 43,jf. § 87, stk. 1, inden
4 uger påklages til Naturklagenævnet, Frederiksborggade 15, 1360 Køben-
havn K.
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• Klageberettigede er:

Ejere og brugere af ejendomme, statslige og kommunale myndigheder, hvis
interesser berøres af forslaget, enhver der under sagen har givet møde for
nævnet eller fremsat ønske om underretning om sagens afgørelse og organi-
sationer m.v., som må antages at have en væsentlig interesse i forslaget.

n ,'<;i 2// ,-,
I(~.~i''/Iv~[lfll't ~I (.j./~'/A (~
Børge Sundahl . Moyns Beier '4 IF Thulesen '

IR~ Lauridsen



Der er herefter tilkendt følgende erstatninger:

lb 111 Malrnr. Lodsejer Areal (ha) § 3 Sobeskyttelses- Konverteringskrav Løvtræsbinding Erstatning for Samlet erstal-
(Virklund by. Naturarealer linie "Nål til Løv" fredningsbånd l11Jlg.

Them)

1 14 a Hellum Invest 35.6 14,4 8,1 1,2 ha x 10.000 kro = 2,7 ha x 6.000 kr 100.000 kr 128200 kr .
ApS 12.000 kro = 16.200 kr.

14 c 0.3 O 0.3

2 IH Skyltehusets 5.4 0,3 5.0 0,8. ha x 6 000 kr 25.000 kr 29.800 kro
Camping vI = 4800 kro
Deborah Eh;a-
beth Hickmann
og WJlliam
Hans Hick-
mann

3 14 e Sys Sejr og 0.9 O 0,8 5000 kro 50000 kr
Henning lØl-
gensen

4 14 h Det Danske 0,6 O 0,6 0,3 ha x 6.000 kr 4.000 kr. 5800 kr
Spejderkorps = 1,800kr.

5 l-li Maiken og 0.6 O 0,6 4000 kro 4.000 kr.
Bruno Kalmar
Hansen

6 14 k HVidovre 1,1 O 1,1 O kr. Okr.
Kommune

laIt 44.5 14,7 16,5 12.000 kr. 22.800 kr. 138000 kr. 172 800 kr
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FREDNINGSNÆVNET FOR ÅRHUS AMT
Modtaget I

Skov- og NaturstyrelsenRetten i Randers, Sandgade 12
8900 Randers - tlf. 86 43 70 00SCAN1~ET25 OKT. 2001 24/10-01

Til lodsejerne m.fl.

Vedr. j.nr. 19/1999 - sag om fredning af arealer omkring nSvejbækgård" i Them
Kommune.

I skrivelse af 1. maj 2001 orienterede Fredningsnævnet om, at der var truffet en princi-
piel beslutning om, at det område, der er omfattet af ovennævnte fredningsforslag, var
fredningsværdigt, og at fredningen således burde gennemføres i en eller anden form.

Der blev samtidig fastsat frist for de berørte parter til at fremsætte deres bemærkninger
til fredningsbestemmelserne.

I juli 2001 blev det oplyst, at de hidtidige ejere af lb.nr. 1 havde overdraget ejendom-
men med overtagelse 1. august 2001. Fredningsnævnet havde derfor indkaldt den nye
ejer af Ib.1}f. 1 til en drøftelse i september 2001, således at den nye ejer havde mulig-
hed for at fremkomme med bemærkninger til sagen.

På mødet fremsatte den nye ejer, Hellum Invest ApS v/direktør Kim Hellum, ønske om
at etablere en frivillig ordning med Århus Amt, og hans synspunkter blev gennemgået
nærmere og drøftet med repræsentanter for Århus Amt, der var indkaldt til mødet. På
baggrund af disse drøftelser begærede Århus Amt sagen udsat med henblik på en re-
vurdering af sagen, eventuelt således at der søges etableret frivillige aftaler med de be-
rørte lodsejere.

Fredningsnævnet accepterede, at der under disse særlige omstændigheder kunne ske
udsættelse af sagen til den 15. januar 2002 med henblik på at afvente resultaterne af de
forhandlinger, som nu skal føres mellem den nye ejer af lb.nr. log Århus Amt. Det
blev samtidig tilkendegivet, at der ikke kan forventes givet yderligere udsættelse i for-
bindelse med sagens behandling.

De berørte parter vil således høre nærmere fra Fredningsnævnet umiddelbart efter ud-
løbet af den nu fastsatte frist til IS. januar 2002.

Med venlig hilsen

Skov· og NaturstyreJse:t;1
J.nr. SN 2001 - \"2." \\'--0 O\. t\
Akt. nr. l3if:-

~
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Modtaget i
Skov- n~ 1\Jnh,,' "'+vrelsen

2 5 OKT. 2001

Denne skrivelse er sendt til:

lb.nr. 1 - Hellum Invest ApS v/direktør Kim Hellum
lb.nr. 2 - Aksel Belchøj
lb.nr. 3 - Sys Sejr og Henning Jørgensen
lb.nr. 4 - Det Danske Spejderkorps
lb.nr. 5 - Maiken og Bruno Kalmar Hansen
lb. nr. 6 - Hvidovre Kommune
Advokat Henning Bjørumslet
Århus Amt, Natur & Miljø
Skov- og Naturstyrelsen
Danmarks Naturfredningsforening
Danmarks Naturfredningsforenings lokalkomite v/Bo Ryge Sørensen
Dansk Ornitologisk Forening i Århus Amt
Frilufisrådet for Århus Amt v/amtsformand Kim A. Keblovszki
Silkeborg Statsskovdistrikt v/Ole Juul Andersen
Det amtsrådsvalgte medlem af Nævnet, Børge Sundahl
Det kommunevalgte medlem af Nævnet, Frede Bakkær
Them Kommune
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FREDNINGSNÆVNET FOR ÅRHUS AMT
.1

Retten iRanders, Sandgade 12
8900 Randers - tlf. 86437000

Modtaget!
Skov- og Naturstyre!sen

" ~ OKT. 1B9~

5. oktober 1999

Them Kommune
Them Centret 12
8653 Them

REG.Nl "l~'i3. Go

Vedr. j.nr. 080/1999 - tilladelse til etablering af nedsivningsanlæg for spilde-
vand på matr .nr. 14 b Virklund By, Them, Skyttehusets camping, Svejbæk-
vej 3, Virklund, 8600 Silkeborg.

Den 13. august 1999 fremsendte Århus Amt en fra kommunen for Skyttehusets
Camping, vi Aksel Bekhøi, Sejs Søvej 13, 8600 Silkeborg modtaget ansøgning,
om tilladelse til etablering af nedsivningsanlæg for bortskaffelse af spildevand fra
Skyttehusets camping.

Der ønskes etableret et nedsivningsanlæg på arealerne vest for cafeteriabygningen,
som anvendes til teltplads .

Anlægget etableres ved nedgravning af sivedræn, som tildækkes efter nedlægnin-
gen. Endvidere etableres forskellige brønde, som får dæksel i tærrænhøjde.

Ejendommen er omfattet af den verserende fredningssag for arealer omkring
Svejbækgard, lb. nr. 2. I forslaget hedder det bl.a.:
"4. Terrænændringer.
Der må ikke foretages terrænændringer. Der må således ikke ske udnyttelse af fo-
rekomster i jorden eller foretages opfyldning, planering eller afgravning".

Nævnet foretog besigteise den 8. september 1999. Aksel Bekhøi foreviste den på-
tænkte placering af nedsivningsanlægget, og oplyste at anlægget ikk:e bliver at se
efter etableringen. Han oplyste endvidere, at toiletvand som hidtil vil blive kørt
væk.

Århus Amt, Natur og Miljø, har intet at indvende mod det ansøgte.

Them Kommune har erklæret, at man ikke umiddelbart har bemærkninger til pro-
jektet.

Fredningsnævnets bemærkninger:

Da det ansøgte ikke strider mod de foreslåede fredningsbestemmelser meddeler
fredningsnævnet i medfør af naturbeskyttelseslovens § 50, stk. 1, tilladelse til
etablering af det planlagte nedsivningsanlæg på vilkår, at dette udføres i overens-

a~\u ~~qb-!~ tl /1':2'OOlf 1
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stemmeise med de fremsendte tegninger.

Klagevej ledning.

Der kan inden 4 uger fra den dag, afgørelsen er meddelt, klages til Naturklage-
nævnet over afgørelsen.

Klageberettiget er:
Ansøgeren, kommunalbestyrelsen, Århus Amt, Skov- og Naturstyrelsen, Dan-
marks Naturfredningsforening samt lokale foreninger og lignende, der har en væ-
sentlig 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 op-
sættende virkning for den påklagede afgørelse, med mindre klagemyndigheden
bestemmer andet.

Tilladelsen bortfalder, hvis den ikke er udnyttet inden tre år fra i dag, jf. naturbe-
skyttelseslovens § 66, stk. 1.

Med venlig hilsen

Kopi sendt til:

• Aksel Bekhøi, Sejs Søvej 13, 8600 Silkeborg
• Århus Amt, Natur og Miljø, Lyseng Alle 1, 8270 Højbjerg (j.nr. 8-70-52-1-

749-1-99)
" • Skov- og Naturstyrelsen, ~arald~.gad~ ??,}!OQ.Køb~nJ:a~v-:-n_K--:-_-::-:-__

• Det Centrale Fredningsregister, haraldsgade 53, 2100 København ø
• Danmarks Naturfredningsforening, Masnedøgade 20,21000 København ø
• Danmarks Naturfredningsforenings lokalkomite v/Bo Ryge Sørensen, Søholt

AIle 26, 8600 Silkeborg
• Dansk Ornitologisk Forening i Århus Amt, Sølyst, GjeIlerupvej 11, 8220

Brabrand
• Børge Sundahl, Vinkelvej 5, 8870 Langå
• Frede Bakkær, Ålhøjvej 4,8653 Them
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Retten i Randers, Sandgade 12 Modta9'Pt i
8900 Randers - tlf. 86437000 Skov- og Naturstyrelsen

6 - GKT. 1999
5. oktober 1999

Grethe og Erik Wramberg Pedersen
Svejbækvej 2
Virklund
8600 Silkeborg REG.Nl. l~Y3-00

Vedr. j.nr. 085/1999 - etablering af vandhul på matr.nr. 14 a, Virklund By,
Them, Svejbækvej 2, Virklund, 8600 Silkeborg.

Den 16. juli 1999 indgik lodsejerne Grethe og Erik Wramberg Pedersen aftale
med Århus Amt, Sø og Mose om etablering af et vandhul på matr.nr. 14 a Virk-
lund By, Them. I henhold til aftalen ønsker ejerne etablering af et nyt lavvandet
og periodisk udtørrende vandhul på ca. 800 m2 i lavning ca. 500 meter sydvest for
beboelsen. Aftalen er indgået på nærmere angivne vilkår.

Ejendommen er omfattet af den verserende fredningssag for arealer omkring
Svejbækgård, lb.nr. 1.

Århus Amt, Natur og Miljø, fremsendte den 19. august 1999 ansøgningen til
fredningsnævnet.

I den verserende fredningssag for områderne omkring Svejbækgård hedder det i
forslaget blandt andet:

"3. Arealernes drift.
d) Hede, overdrev, eng og mose.
Arealer, der rummer disse naturtyper , må kun udnyttes i overensstemmelse med
naturbeskyttelseslovens almindelige regler om beskyttede naturtyper. Gødskning,
sprøjtning og pløjning er ikke tilladt.

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

Vand- og vådområder .
... der må ikke indtages vand fra kilder og væld, arealerne omkring disse skal
henligge urørte bortset fra nødvendig pleje."

Nævnet foretog besigteise den 8. september 1999, hvor området for etableringen
af vandhullet blev forevist.

Århus Amt, Natur og Miljø er af den opfattelse, at projektet er i fin overens-

G-ds hJ l~Q., b- )~ I () ~.00 y1
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stemmelse med fredningsforslagets intentioner og har derfor intet at indvende i re-
lation til fredningsforslaget.

Amtet forudsætter dog, at opgravede materialer skal bringes udenfor § 3 arealer og
iøvrigt aftales konkret. Endvidere forudsættes det, at der ikke må ske yderligere
beplantning, jf. fredningsforslagets § 3 om arealernes drift.

På denne baggrund anbefaler Århus Amt, Natur og Miljø etableringen af vandhul
på vilkår som beskrevet i aftalen mellem lodsejerne og Århus Amt, Sø og Mose.

Fredningsnævnets bemærkninger:

Da det ansøgte ikke vil stride mod formålet med fredningen, meddeler
fredningsnævnet i medfør af naturbeskyttelseslovens § 50, stk. 1, tilladelse til
.etablering af det planlagte vandhul, som vist på vedhæftede kort, på vilkår:

at vandhullet etableres med en svag bredhældning under 1:5 mod vest dog 1: 10 og
største vanddybde på op til ca. 1,5 meter. Det opgravede materiale fjernes eller
spredes på arealet mod nord, syd og vest i et tyndt lag på højst 30 cm. Area-
lerne med eng og mose mod øst friholdes for opgravet materiale.

at vandhullet etableres uden øer

at arealet omkring vandhullet holdes fri for træer og buske i en afstand minimum
15 m nord og vest og 30 m mod syd og øst. Eksisterende bevoksning kån dog
bevares, og

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.

Opmærksomheden henledes på, at der ikke må ske yderligere beplantnmg, jf.
fredningsforslagets § 3 om arealernes drift.

Klagevejledning.

Der kan inden 4 uger fra den dag, afgørelsen er meddelt, klages til
Naturklagenævnet over afgørelsen.

Klageberettiget er:
Ansøgeren, kommunalbestyrelsen, Århus Amt, Skov- og Naturstyrelsen, Dan-
marks Naturfredningsforening samt lokale foreninger og lignende, der har en væ-
sentlig 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 op-
sættende virkning for den påklagede afgørelse, med mindre klagemyndigheden
bestemmer andet.
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Tilladelsen bortfalder, hvis den ikke er udnyttet inden tre år fra i dag, jf. naturbe-
skyttelseslovens § 66, stk. 1.

Med venlig hilsen

~

Kopi sendt til:
• Århus Amt, Natur og Miljø, Lyseng Alle 1, 8270 Højbjerg (j.nr. 8-70-51-8-

749-6-99)
__ ._~kov- o Naturst relsen, Haraldsgade 53,2100 København K

• Det Centrale Fredningsregister, haraldsgade 53, 2100 e avn
• Danmarks Naturfredningsforening, Masnedøgade 20, 21000 København ø
• Danmarks Naturfredningsforenings lokalkomite v/Bo Ryge Sørensen, Søholt

Alle 26, 8600 Silkeborg
• Dansk Ornitologisk Forening i Århus Amt, Sølyst, Gjellerupvej 11, 8220

Brabrand
• Børge Sundahl, Vinkelvej 5, 8870 Langå
• Frede Bakkær, Ålhøjvej 4, 8653 Them
• Them Kommune, Them Centret 12,8653 Them

I
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Placering:
Yandhullets beliggenhed og udformning på ejendommen fremgår af nedenstående kortudsnit

.I. og vedlagte skitse.



FREDNINGSNÆVNET FOR ÅRHUS AMT
Retten i Randers, Sandgade 12
8900 Randers - tlf. 86 43 70 00 Modtaget i

Skovu Of! NatuT'fltvrelsen

REG.Nit 7943. O O ~ 4 JAtt 1,000
13/01-00

Vedr. j.nr. 19/1999 - sag om fredning af arealer omkring Svejbækgård i Them
kommune.

I marts 1999 rejste Århus Amt sag om fredning af arealer omkring Svejbækgård. For-
slaget omfatter ialt 45 ha, der mod nord afgrænse s af Juulsø og Svejbæksnævringen,
mod vest og syd af statsskovens arealer og mod øst af kommunegrænsen i vandløbetel Svejbæk.

Den 26. august 1999 holdt Fredningsnævnet offentligt møde, hvor det fra nogle lods-
ejeres side blev foreslået, at sagen principalt blev afvist, subsidiært at den afventede
den større fredning omkring Himmelbjerget, som er under forberedelse.

Den 8. september 1999 foretog Fredningsnævnet besigtigelse, og sagen blev udsat for
at lodsejerne kunne komme med yderligere skriftlige indlæg.

Århus Amt har i skrivelse af 6. september 1999 meddelt, at amtet ikke vil modsætte sig
udsættelse af den rejste fredningssag i en periode for at afvente Himmelbjergfrednin-
gen, men under følgende forudsætninger:

- Århus Amt kan skilte tydeligt blandt andet på lågerne i hver ende om, at cykelrute
og sti for gående færdsel fører igennem Svejbækgård

- det må ikke have præjudicerende virkning for vejens benyttelse til bilkørsel og
lignende, at den i en periode er lukket for dette.

- det må ikke have præjudicerende virkning vedrørende hjortefarm/vildthegn, at dette
fungere i en periode, og

- udsættelsen af Svejbækgårdsagen sker i kun 1 år på afventning af den større
Himmelbjergfredning .

I skrivelse af 16. oktober 1999 har advokat Henning Bjørumslet for ejerne af lb.nr. 1,
Grethe og Erik Wramberg Pedersen principalt nedlagt påstand om afvisning af sagen,
subsidiært at fredningsforslaget godkendes med den ændring, at punkt 8 og punkt 9 ud-
går, hvilket vil betyde, at forslaget om åbning af vejen for motorkørsel, fjernelse af de
eksisterende porte, fjernelse af det 3-rækkede levende hegn langs sydsiden af vejen og
fjernelse af dyrehegnet udgår af forslaget. Mere subsidiært har de påstået sagen udsat
indtil fredningsforslaget for Himmelbjergfredningen er færdig. Til støtte for den princi-,el pale påstand har advokaten henvist til, at det omhandlede fredningsforslag må betragtes



som ugyldigt, og han har i den forbindelse nærmere henvist til baggrunden for det
fremsatte forslag. Vedrørende den subsidiære påstand har advokaten henvist til, at åb-
ning af vejen for motorkørsel forekommer at være i strid med lovens formål og inten-
tioner, og under alle omstændigheder klart forringende og skadeligt for miljøet og na-
turværdierne i området.

Advokaten har anmodet om, at spørgsmålet gøres til genstand for særskilt mundtlig
forhandling for nævnet.

Nævnet har desuden modtaget flere henvendelser fra lodsejere m.fl.

Fredningsnævnets bemærkninger og afgørelse:

Indledningsvis bemærkes, at nævnet ikke finder grundlag for særskilt mundtlig for-
handling om afvisningspåstanden.

Fredningsnævnet finder ved gennemgang af baggrunden for sagens rejsning ikke
grundlag for at statuere, at der er tale om ugyldighed, idet fredningsforslaget er vedta-
get ved politisk behandling i Århus Amt.

Fredningsnævnet følger lodsejernes ønske om en udsættelse af den videre behandling af
fredningssagen, således at der kan ske en samlet vurdering af Himmelbjergfredningen
og Svejbækgårdfredningen.

Nævnet finder, at sagen ikke bør udsættes uden angivelse af en frist.

Sagen udsættes herefter til den 1. december 2000 for at afvente forslag til Him-
melbjergfredningen, som forhandles i en arbejdsgruppe bestående af repræsentanter
fra Skov- og Naturstyrelsen, Århus Amt, Danmarks Naturfredningsforening og Ry
kommune.

Nævnet følger Århus amts ønsker om at gøre udsættelsen betinget af, at der foretages
tydelig skiltning på Iågerne i hver ende af vejen, om at cykelrute og sti for gående
færdsel fører gennem Svejbækgård, og at udsættelsen ikke har præjudicerende virkning
for forslagets bestemmelse om vejens benyttelse til bilkørsel eller vedrørende hjorte-
farm/vildthegn.

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:

Lb.nr. 1, Grethe og Erik Wramberg Pedersen, Svejbækvej 2, Virklund, 8600
Silkeborg
Advokat Henning Bjørumslet, Søndergade 2 B, 8600 Silkeborg, på vegne lodsejer
lb.nr. 2.
Lb.nr. 3, Harry og Brita Johansen, Højvangen 5, Virklund, 8900 Silkeborg
Lb.nr. 4, DDS Aakrogen, l.Silkeborg Gruppe, v/Finn Johansen, Ewaldsvej 32, 8600
Silkeborg.
Lb.nr. 5, Bruno og Majken KaIrnar Hansen, Svejbækvej 4, Virklund, 8600 Silkeborg
Lb.nr. 6, Hvidovre Kommune, Borgmesterkontoret, Hvidovrevej 278,2650 Hvidovre
FDF, v/generalsekretær Tage Kleinbeck, Rysensteensgade 3, 1564 København V
Århus Amt, Natur & Miljø, Lyseng Alle 1,8270 Højbjerg U.nr. 8-70-52-1-749-1-99)
Skov- og Naturstyrelsell, Haraldsgade 53, 2100 København ø
Det centrale Fredningsregister, Haraldsgade 53, 2100 København ø
Danmarks Naturfredningsforening, Masnedøgade 20,2100 København ø
Danmarks Naturfredningssforenings lokalkomite v/Bo Ryge Sørensen, Søholt AIIe 26,
8600 Silkeborg
Dansk Ornitologisk Forening i Århus Amt, Sølyst, GjeIIerupvej 11, 8220 Brabrand
Det amtsrådsvalgte medlem af Nævnet, Børge Sundahl, Vinkelvej 5, 8870 Langå
Det kommunevalgte medlem af Nævnetfor Them kommune, Frede Bakkær, Ålhøjvej
4,8653 Them
Them Kommune, Them Centret 12, 8653 Them
Landbrugets Rådgivningscenter v/chefkonsulent Ole Kirk, Udkærsvej 15, Skejby, 8200
Århus N
Firma Smart Wood og NEPcon v/Peter Feilberg, Odensegade 4B, P.O.Box 5102, 8100
Århus C
Dansk Skovforening v/Hans M. Hedegaard. Amalie vej 20, 1875 Frederiksberg C
Friluftsrådet v/Bodil Holst Andreasen, Tjalfesvej 12, 8230 Åbyhøj
Nephenthes v/Søren Ring Ibsen, Tagensvej 105 C, l.th., 2200 København N
JyllandsPosten. Grøndalsvej 3, 8260 Viby J.
Midtjyllands Avis Silkeborg Avis A/S, Vestergade 30,8600 Silkeborg



REG.NR.
o

FREDNINGSNÆVNET FOR ARHUS AMT
TIL ORIENTERING

Retten i Randers, Sandgade 12
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21/09-01

Sys Sejr og Henning Jørgensen
Baldersvej 5
8600 Silkeborg

Vedr. j.nr. 77/2001 - etablering af ny bolig på ejendommen matr.nr. 14 e
Virklund by, Them, beliggende Svejbækvej 6, 8600 Silkeborg.

Den 24. august 2001 har Århus Amt, Natur og Miljø, fremsendt en fra Dem modtaget
ansøgning om tilladelse til etablering af ny bolig som erstatning for den eksisterende på
ovennævnte ejendom.

Ejendommen er omfattet af den for Fredningsnævnet verserende sag vedrørende fred-
ning af arealer omkring Svejbækgård.

Den eksisterende bolig, der er et traditionelt længehus i røde sten med tag med en
hældning på 45 o, vil blive nedrevet, og i stedet opføres en ny ikke traditionel bolig på
ca. 170 m2 i et plan.

Fredningsnævnet foretog besigtigelse den 19. september 2001, hvor De oplyste, at
ydervæggene der berappes, vil komme til at fremstå i æggeskalsfarve. Træpartierne vil
fremstå i brunlig nuance, nærmest cedertræsfarvet. Rundingeme på taget vil blive ud-
ført i patineret zink (mat stålgrå farve), eller med sort tagpap. Den midterste del af
taget udføres med sort tagpap. De oplyste under besigtigelsen samtidig, at den nye byg-

.- ning bliver ca. Ilh meter lavere end den eksisterende.

Århus Amt, Natur og Miljø, og Them Kommune har ikke indvendinger mod det ansøg-
te.

Danmarks Naturfredningsforening har i skrivelse af 16. september 2001 udtalt, at yder-
vægge og tagkonstruktion på den nye bygning bør søges holdt i mørke jordfarver .

Fredningsnævnets bemærkninger og afgørelse:

Da det ansøgte byggeri skal erstatte et bestående, og da byggeriet uanset den utraditio-
nelle udformning, ikke findes at komme i strid med de eventuelle fredningsbestemmel-
ser for området, meddeler Fredningsnævnet i medfør af naturbeskyttelseslovens § 50,
stk. 1, tilladelse til det ansøgte på vilkår, at byggeriet udføres i overensstemmelse med
de fremsendte tegninger med beliggenhedsplan og beskrivelse, herunder de meddelte
oplysninger om farvevalg på ydre bygningsdele.



Klagevejledning

Der kan inden 4 uger fra den dag, afgørelsen er meddelt, klages til Naturklagenævnet
over afgørelsen.

Klageberettigede er:
Ansøgeren, Kommunalbestyrelsen, Århus Amt, Skov- og Naturstyrelsen, Danmarks
Naturfredningsforening samt lokale foreninger og lignende, der har en væsentlig inter-
esse i afgørelsen.

En eventuel klage skal indgives skriftligt til Fredningsnævnet, som derpå vil sørge for
sagens videresendelse til Naturklagenævnet.

Tilladelsen må ikke udnyttes, før klagefristen er udløbet. Rettidig klage har opsættende
virkning for den påklagede afgørelse, med mindre klagemyndigheden bestemmer andet.

Tilladelsen bortfalder, hvis den ikke er udnyttet inden tre år fra i dag, jf. naturbeskyt-
telseslovens § 66, stk. 2.

Med venlig hilsen

Kopi er sendt til:

Århus Amt, Natur & Miljø, Lyseng Alle 1, 8270 Højbjerg (j.nr. 8-70-51-8-749-4-01)
Skov- og Naturstyrelsen, Haraldsgade 53,2100 København ø

./ Det centrale Fredningsregister, Haraldsgade 53, 2100 København ø
Danmarks Naturfredningsforening, Masnedøgade 20,2100 København ø
Danmarks Naturfredningsforenings lokalkomite v/Bo Ryge Sørensen, Søholt Alle 26,
8600 Silkeborg
Dansk Ornitologisk Forening iÅrhus Amt, Sølyst, Gjellerupvej 11, 8220 Brabrand
Det amtsrådsvalgte medlem af Nævnet, Børge Sundahl, Vinkelvej 5, 8870 Langå
Det kommunevalgte medlem af Nævnet, Frede Bakkær, Åihøjvej 4, 8653 Them
Them Kommune, Them Centret 12,8653 Them
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