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Fredningsnævnet for Midtjylland, østlig del 

(midtjyllandoest@fredningsnaevn.dk) 

 

Den 4. maj 2017 

 

Fredningsnævnet tilkendegiver, at der ikke er grundlag for at gennemføre Danmarks Naturfredningsfor-

enings forslag til fredning af Stilling-Solbjerg Søs omgivelser og Pilbrodalen i Skanderborg Kommune og Aar-

hus Kommune.  

Fredningsnævnet opfordrer derfor Danmarks Naturfredningsforening til at tilbagekalde fredningsforslaget. 

Begrundelsen for tilkendegivelsen er anført i afsnit E. 

 

A. Sagens forhistorie 

Danmarks Naturfredningsforening fremsatte i december 2012 forslag om fredning af Stilling-Solbjerg Sø. Det 

blev anført, at det burde være muligt for befolkningen at få adgang til den natur og det landskab, der ligger i 

umiddelbar tilknytning til Stilling-Solbjerg Sø, for at få det fulde udbytte af naturen og det sønære landskab. 

Der blev derfor rejst fredningssag om en fredning af det sønære landskab omkring søen, som også sikrede 

adgang til søen.   

Fredningsnævnet holdt i marts 2014 et offentligt møde om sagen og traf efterfølgende den 20. februar 2015 

afgørelse om at afvise fredningsforslaget på det foreliggende grundlag. I begrundelsen for afgørelsen blev 

anført følgende: 

1. Det er helt udelukket, at sagen kan behandles indenfor 2 års fristen i naturbeskyttelseslovens § 37a, 

og det kan heller ikke udelukkes, at det kan blive svært at nå inden marts 2017, hvis nævnet beslut-

ter at forlænge sagsbehandlingstiden, når der skal foretages ændringer i fredningen som beskrevet 

nedenfor, og som Danmarks Naturfredningsforening lægger op til. 

 

2. Stilling-Solbjerg Sø området har så stor naturmæssig, landskabelig og ikke mindst rekreativ værdi, at 

en fredning af disse interesser er relevant, hvilket da også viser sig ved, at hovedparten af de sønære 

arealer allerede er omfattet af fredningsbestemmelser, der især har som formål at bevare de smuk-

ke landskaber om søerne. Naturområderne vil imidlertid kunne opnå en højere prioritering med 

hensyn til bevarelse, genskabelse og pleje ved en ny fredning, ligesom en bedre sammenhæng med 

områdets øvrige naturområder kan fremmes. Muligheden for rekreativ anvendelse af de værdifulde 

landskaber og naturtyper er derimod ikke nødlidende, med dog så begrænsede, så der kan være et 

behov for forbedringer. Det er fredningsnævnets opfattelse, at der kan være behov for en øget mu-

lighed for adgang til området, idet de eksisterende veje og stier i området ikke giver offentligheden 

tilstrækkelig mulighed for at færdes i de naturskønne omgivelser tæt på søen. Nævnet er opmærk-

som på, at der findes mange landevejsstrækninger omkring søen med fine udsigter, men disse 

strækninger er trafikmæssig ikke alle velegnede til gående eller cyklende. 

 

3. Der er 8 nugældende fredninger omkring søen, og disse vil blive delvis overlappet af en ny fredning. 

Fredningsnævnet finder derfor, at det bør overvejes at inddrage og revidere de nugældende fred-

ninger. En revision, der bør omfatte en modernisering med hensyn til offentlighedens adgang og 

sammenhæng i naturområderne, samt en forenkling af administrationsgrundlaget ved at samle alle 
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de eksisterende fredninger til én og justere afgrænsningerne. De to kommuner bør så vidt muligt 

inddrages i en sådan revision. Fredningsrejserne har erklæret, at de er enige i, at det vil kunne give 

en forenkling af administrationsgrundlaget mv. med lodsejerne, hvis de eksisterende fredninger 

samles og revideres i et nyt fredningsforslag. Danmarks Naturfredningsforening har oplyst, at dette 

tidligst vil kunne iværksættes i slutningen af 2015. 

 

4. Stiforløb og adgangsmuligheder bør forhandles med ejerne og justeres for fejl og uhensigtsmæssig-

heder. Det må nok forventes, at stien flere steder skal flyttes til nye placeringer, hvilket lodsejerne 

skal have mulighed for at forholde sig til. Hvis dette sker efter forhandlinger mellem fredningsrejser-

ne og lodsejerne, kan det på forhånd ikke udelukkes, at der kan opnås aftaler med lodsejerne, så dis-

se i hvert fald i det væsentlige vil blive positivt stemt. 

 

5. Der bør desuden udarbejdes et nyt budgetoverslag, der er mere realistisk end det foreliggende. Der 

bør således bl.a. medregnes erstatningskrav for tabt jagtleje og eventuelt individuelt fastsatte er-

statninger for tab af herlighedsværdier.  

Det fremgår i øvrigt af afgørelsen, at det offentlige møde om fredningsforslaget var usædvanlig vel besøgt, 

og at der var en endog meget udbredt modvilje blandt de fremmødte mod fredningsforslaget. 

 

B. Fredningsforslaget 

Danmarks Naturfredningsforening rejste på ny fredningssagen i juni 2016. I fredningsforslaget blev anført 

følgende: 

1. Baggrunden for forslaget     
 

Danmarks Naturfredningsforening fremsætter hermed i henhold til Naturbeskyttelseslovens § 36, jf. § 

33 stk. 3, forslag til fredning af 673 hektar i Skanderborg og Aarhus Kommuner. 

Forslaget har to formål. Det første formål er at give offentligheden bedre adgang til området. Da stør-

stedelen af de fredede arealer er i privat eje, er offentlighedens adgang begrænset. På grund af søens 

bynære beliggenhed vil det være af stor rekreativ betydning at forbedre offentlighedens adgang; det 

er derfor et mål med fredningen at skabe mulighed for et sammenhængende stiforløb hele søen 

rundt. Det andet formål er at forenkle administrationen af de nugældende fredninger af arealer om-

kring Stilling-Solbjerg Sø, som består af 6 fredninger plus en kirkefredning. Alle fredningerne med und-

tagelse af kirkefredningen ønskes samlet til én fredning med enslydende bestemmelser. Til styrkelse af 

begge formål ønsker foreningen desuden at inddrage et areal i landzone langs søen, som ikke er om-

fattet af de oprindelige fredninger og et areal, ejet af Miljø- og Fødevareministeriet, der ligger som en 

kile ind i en af fredningerne.   

I starten af 1960’erne blev nogle af de attraktive arealer tæt ned mod Stilling-Solbjerg Sø udstykket til 

sommerhusgrunde. For at sikre de resterende sønære arealer imod yderligere bebyggelse, blev der i 

årene umiddelbart efter gennemført 6 fredninger. Fredningen af Stilling Kirkes omgivelser blev gen-

nemført i 1952. Området mellem Rødkol Skov og Fregerslev Færgested blev ikke fredet.  

Fredningernes formål er i store træk enslydende (bilag 4): De har alle til formål at opretholde status 

quo og dermed sikre, at arealernes karakter af landbrugs- og skovbrugsejendomme opretholdes. 

Fredningerne indeholder forbud imod beplantning, hvilket er med til at sikre de meget fine udsigtsfor-

hold i området. Fredningerne har også bestemmelser om driften af mark- og skovområderne, som skal 
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vise hensyn til bevarelsen af områdets landskabs- og naturværdier. Desværre gav fredningerne kun i 

meget begrænset omfang mulighed for at etablere stier omkring Stilling-Solbjerg Sø. I fredningen syd 

for Stilling Sø blev der dog oprettet nogle stier, opholdsarealer og P-pladser.  

Miljø- og Fødevareministeriet har efterfølgende erhvervet et areal mellem Svendsodde og Lasseodde, 

men da det for nærværende er vanskeligt tilgængeligt besøges det ikke meget af offentligheden. 

Danmarks Naturfredningsforening ønsker at befolkningen får bedre muligheder for at opleve landska-

bet og naturen nær søen. Det er ikke mindst på den baggrund, at foreningen stiller forslag til en revisi-

on og udvidelse af de nugældende fredninger, som giver mulighed for etablering af en sti rundt om 

søen, som desuden kan forbindes med lokale og regionale stisystemer.  

2. Fredningsforslagets afgrænsning 

Fredningsforslagets afgrænsning fremgår af kortbilag 1. Forslaget omfatter de væsentligste landzone-

arealer omkring søen og i Pilbrodalen.   

Fredningsgrænsen følger som udgangspunkt søbeskyttelseslinien på 150 meter med adskillige tilpas-

ninger i forhold til veje, bebyggelse, terræn, diger mm. I Pilbrodalen er det i høj grad beliggenheden af 

skovbryn og stejle dalsider, som har bestemt fredningens afgrænsning.  

Ovenstående vedrører afgrænsningen af de 6 gamle fredninger. Hertil kommer to forslag til udvidel-

ser, som skal gøre det muligt dels at etablere et sammenhængende stinet, dels at opnå en bedre sik-

ring af områdets landskabs- og naturværdier. Den største udvidelse på 14,2 hektar er området mellem 

skoven Rødkol og Fregerslev Færgested, den mindste på 4,2 hektar er en del af Pilbrodalens vestside 

nær søen, et areal som ejes af Miljø- og Fødevareministeriet. Begge arealerne ligger i Skanderborg 

Kommune og er overvejende afgrænset af matrikelskel.    

Fredningsområdet dækker et areal på 673 hektar, hvoraf 367 hektar landareal ligger i Skanderborg 

Kommune fordelt på 85 private lodsejere, Miljø- og Fødevareministeriet og Skanderborg Kommune, 

og 49 hektar landareal ligger i Aarhus Kommune fordelt på 7 private lodsejere og Aarhus Kommune. 

De resterende 257 ha udgøres af den fredede del af selve Stilling-Solbjerg Sø, som ikke er matrikule-

ret. 

3. Beskrivelse af fredningsområdet 

3.1 Geologi og landskab  

Stilling-Solbjerg Sø er 7 km lang med en vandflade på 383 hektar, og den strækker sig fra Stilling i 
Skanderborg Kommune til Solbjerg i Aarhus Kommune. Søen har et usædvanligt, bugtet forløb med 
flere retvinklede knæk. Den er op til 19 meter dyb med en gennemsnitsdybde 8,1 meter og er omgivet 
af mellem 10 og 40 meter høje skrænter og skråninger. Vandspejlet i Stilling-Solbjerg Sø ligger 50 me-
ter over havet, og især mod vestenden af søen er det omgivende terræn højtliggende og kulminerer 
lige syd for Pilbrodalen i Ørnekol 128 meter over havet. Søen modtager tilløb fra bække, kilder og 
grundvand, og vandets opholdstid er beregnet til ca. 2½ år. Søens afløb er begyndelsen til Århus Å, 
som har udløb i Århus Bugt. 

Stilling-Solbjerg Sø ligger i en stor smeltevandsdal, som kan følges fra ca. 4 kilometer øst for søen mod 
vest gennem Illerup Ådal, Mossø og Salten Langsø frem til sidste istids hovedopholdslinie, hvor den 
udmunder i den store gletscherport ved Sepstrup Sande. Den østjyske israndslinie, der markerer fron-
ten af det sidste store isfremstød i det østlige Jylland, forløber lige vest om søen i nord-sydgående ret-
ning. Dette isfremstød har givet landskabet omkring søen sin endelige udformning, og det har spærret 
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søens afløb mod vest således, at Stilling-Solbjerg Sø som nævnt i dag afvander til Jyllands østkyst via 
Århus Å.  

Syd for søen ligger den delvis fredede Pilbrodal, som i begge ender har forbindelse til Stilling-Solbjerg 
Sø. Pilbrodalen er udpeget som nationalt geologisk interesseområde, da den på en overskuelig måde 
demonstrerer de karakteristiske træk ved en smeltevandsdal fra istiden, som måske er udformet un-
der isen som en egentlig tunneldal, eller i forbindelse med isens afsmeltning. Pilbrodalen er meget 
smal og dyb med op til 50 meter høje dalsider og et slynget forløb. Dalbundens længdeprofil er præget 
af markante lavninger adskilt af tydelige tærskler, som viser forskellige tidspunkter i afsmeltningsfor-
løbet.  

Landskabsudviklingen under istiderne har været påvirket af undergrundens lag, som i området er højt-
liggende og består af kvartssand fra tertiærtidens miocænetage, som er opblandet med istidsaflejrin-
gerne. Sandet har været indvundet i to grave ved vestenden af Pilbrodalen, som nu er skredet til. 

Stilling-Solbjerg Sø er formentlig opstået efter bortsmeltning af en stor dødisklump i bunden af smel-

tevandsdalen, men generelt kan der ikke siges at være givet en udtømmende forklaring på landskabs-

dannelsen i området med Stilling-Solbjerg Sø og Pilbrodalen. Søens markante form tyder på, at der al-

lerede før istiderne var en dalstruktur, som er blevet forskudt af sideværts forkastninger.  

3.2 Naturtyper 

Bortset fra ved byerne Stilling og Solbjerg og ved skovene, går de dyrkede marker næsten overalt tæt 

på søen. De er dog adskilt fra den af en bræmme af eng og mose og eventuelt også af overdrev, hvor 

skrænterne er mest stejle. Det småkuperede morænelandskab ovenfor skrænterne er næsten komplet 

opdyrket. I de to byer, som ligger i hver sin ende af søen, er de sønære arealer til dels af mere parkag-

tig karakter. 

På nordsiden af søen ligger Rødkol Skov og Agerskov nær Stilling. Overfor disse på søens sydside ligger 

Bolskov. Alle tre skove er gamle fredskove og rummer overvejende ældre løvtræsbevoksninger. Det er 

sandsynligt, at de har kontinuitet som skov meget langt tilbage i tiden, og de rummer blandt andet 

bøge- og ellebevoksninger, der formentlig kan betegnes som naturskov. Enkelte steder langs søen i øv-

rigt er der ved naturlig tilgroning opstået mindre skove, se desuden nedenfor under Pilbrodalen.  

Søbreddens samlede længde, målt langs matrikelgrænserne, er 16,8 kilometer. Heraf ligger 1,1 kilo-

meter i byzone og 3,2 kilometer langs skov. Af de øvrige 12,5 kilometer er godt 4 kilometer helt eller 

næsten helt åbne med frit udsyn over vandet. På de sidste godt 8 kilometer er der en mere eller min-

dre bred bræmme af pilekrat og/eller høj tagrørsump, som hindrer frit udsyn over vandet, når man 

færdes tæt ved søen. 

De sidst nævnte 12,5 kilometer søbred er overvejende en integreret del af naturtyper, som er beskyt-

tet efter Naturbeskyttelseslovens § 3. Det drejer sig mest om enge, men også om moser og overdrev.  

Hovedparten af de lysåbne naturtyper rundt om søen er afgræsset af kvæg, heste eller får. Ofte er sel-

ve søbredden hegnet fra, hvilket er medvirkende til at en stor del af bredden er groet til. 

Den vestlige halvdel af Pilbrodalen er fredet samtidig med arealerne omkring Stilling-Solbjerg Sø. Tre 

mindre søer i dalbunden er siden istiden fyldt op og groet til som moser, men har delvis fået åbne 

vandflader igen efter tørvegravning. De stejle dalsider er bevokset med skov, krat og overdrev. Skove-

ne er for størstedelen fredskov af naturmæssigt værdifuld, gammel løvskov, og overdrevene er af 

Skanderborg Kommune klassificeret som den mest værdifulde natur i det samlede fredningsområde.  
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Selve Stilling-Solbjerg Sø er taget med i fredningsforslaget i det omfang, den er omfattet af de nugæl-

dende fredninger. Det er derimod ikke fundet formålstjenligt at udvide fredningsforslaget til at omfat-

te større dele af eller hele søen, da dens beskyttelse må anses for at være tilstrækkeligt varetaget via 

vandplan, § 3-beskyttelse og regulativ.  Søens miljø- og naturforhold vil ikke blive nærmere omtalt.  

3.3 Plante- og dyreliv 

En række til dels sjældne plantearter som er karakteristiske for fredningsområdets vigtigste naturtyper 

viser, at området rummer mange forekomster af værdifuld natur, som er relativt upåvirket af intensiv 

skov- og landbrugsdrift. Det drejer sig især om gammel løvskov med lang kontinuitet, om de udstrakte 

og ofte vældpåvirkede enge og moser og om overdrev, ikke mindst på de stejle skrænter i Pilbrodalen.  

Fra Pilbrodalen og det relativt smalle fredningsområde omkring Stilling-Solbjerg Sø kendes mindst 350 

vilde plantearter, hvilket er mere end 1/4-del af den oprindelige danske flora (se nærmere i bilag 5).        

Bortset fra søens og engenes fugleliv (bilag 6) er der ikke mange tilgængelige oplysninger om områ-

dets dyreliv. Bolskov rummer dog et gammelt grævlingekompleks. 

3.4 Fortidsminder og kulturspor 

Spredt indenfor fredningsområdet findes sammenlagt ca. 3,6 kilometer beskyttede sten- og jorddiger, 

men der er i øvrigt ingen fredede fortidsminder i form af gravhøje eller lignende. Af ikke fredede old-

tidsfund findes spor af en vej ved Blegind Bæk og lige øst herfor er der fundet et par stenalderboplad-

ser nær søbredden.  

Frem til 1960 var der færgefart mellem Fregerslev Færgested ved Søgårde på søens nordside og næs-

set ”Amerika” på sydsiden ved Bolskov, hvor det stråtækte, kampestensbyggede færgehus stadig lig-

ger. 

3.5 Offentlighedens adgang og friluftsliv 

Ved både Stilling og Solbjerg byer er der offentlige stier og opholdsarealer nær søen, og fra Stilling er 

der etableret sti parallelt med landevejen Søvejen frem til Pilbrodalen. Videre langs søen og i den 

nordlige ende af Pilbrodalen er der parkerings- og opholdsmuligheder og stier på nogle små arealer, 

der ejes af Miljø- og Fødevareministeriet. Den private fællesvej Bolskovvej giver adgang for umotorise-

ret færdsel frem til Bolskov. Videre mod øst ejer Miljø- og Fødevareministeriet bredarealet mellem 

Svendsodde og Lasseodde nordøst for Vitved. På søens nordside er der parkerings- og opholdsmulig-

hed ved Fregerslev Færgested. 

Langs den knap 17 kilometer lange søbred er det i dag muligt at færdes rimeligt nær søen og uden for 

trafikerede veje på ca. 6,5 kilometer. Det er dog kun på ca. 4 kilometer, at der er adgang til selve sø-

bredden, og heraf må de 1,5 kilometer mellem Svendsodde og Lasseodde for nærværende siges at 

være vanskeligt tilgængelige. 

Sagsrejser ønsker at skabe grundlag for, at det bliver muligt at færdes til fods ad et sammenhængende 

stisystem hele vejen rundt om Stilling-Solbjerg Sø. Det manglende stiforløb på godt 10 kilometer skal 

helt overvejende etableres på privat ejendom. 

En sti omkring hele søen vil kunne komme til at stå i forbindelse med eksisterende stier i Pilbrodalen, 

som forbinder videre til stier i Anebjerg Skov, der er et skovrejsningsområde mellem Skanderborg, Stil-

ling og Fruering. Herfra er der stiforbindelse videre til Skanderborg Sø. Der vil desuden kunne blive 

sammenhæng med eksisterende eller planlagte stier omkring Hørning nord for søen og i Solbjerg Skov, 

som er et skovrejsningsområde nord for Solbjerg.  
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Det foreslåede stiforløb vil udenfor byerne mest være beliggende på enge og overdrev eller i skel mel-

lem disse og de tilgrænsende marker. To mindre strækninger vil gå gennem skov. Stien skal have ka-

rakter af trampespor, evt. befæstet i beskedent omfang af hensyn til vedligeholdelse. Adgang til græs-

sede arealer kan ske via klaplåger. På Naturstyrelsens areal mellem Svendsodde og Lasseodde foreslås 

mulighed for etablering af opholdsareal, shelters, en beskeden anløbsbro, borde/bænke og lignende 

indretninger, der understøtter friluftslivet. Ved stiens passage over Aarhus Å og to mindre vandløb 

skal der etableres gangbroer. Ved Folmerbro ønskes etableret en lille p-plads. 

Søen er åben for sejlads med mindre, ikke-motordrevne fartøjer som kanoer, kajakker, robåde og sejl-

både. Sejlads med motor er tilladt i særlige, specificerede tilfælde. 

3.6 Naturpleje og naturplejeaftaler 

På arealer ejet af Miljø- og Fødevareministeriet foregår der naturpleje ved afgræsning med husdyr i 

medfør af driftsplanen for Naturstyrelsens lokale enhed Søhøjlandet. Der eksisterer ingen særlige na-

turplejeaftaler med private lodsejere. 

3.7 Råstofindvinding og vandindvindingsinteresser 

Stilling-Solbjerg Sø ligger i et stort strøg omkring Århus, der er udpeget som område med særlige drik-

kevandsinteresser. Der er ingen reservationer til råstofgravning. 

4. Frednings- og planlægningsmæssige forhold 

4.1 Eksisterende fredninger  

Det foreslåede fredningsområde er, med undtagelse af de i afsnit 2 nævnte arealer til udvidelse, om-

fattet af 6 gældende fredninger, som blev gennemført mellem 1963 og 1965. Grænsende til fred-

ningsområdet findes Stilling Kirkefredning og en fredningslignende deklaration for et søbredsareal i 

Solbjerg. De gældende fredninger er beskrevet i bilag 4. 

Fredningerne indeholder en række særbestemmelser, som giver mulighed for at opføre beboelseshu-

se, sommerhuse og andre bygninger samt indvinde råstoffer på nærmere angivne ejendomme. Tilla-

delser, som ikke er realiserede, må efter sagsrejsers opfattelse anses for bortfaldet, da de kun kan rea-

liseres, såfremt der opnås tilladelse efter anden, senere tilkommen lovgivning. Sådanne bortfaldne til-

ladelser kan efter sagsrejsers opfattelse ikke give anledning til erstatning i medfør af en ny fredning.     

4.2 Zonestatus 

Hele fredningsområdet ligger i landzone. 

4.3 Kommune-, lokalplan- og øvrige planforhold 

I kommuneplan 2013 for både Skanderborg og Aarhus Kommuner er hele fredningsområdet i landska-

belig henseende anbragt i højeste kategori (særligt landskabeligt interesseområde henholdsvis særlig 

god landskabskarakter). Der er derfor ingen planer om byudvikling, særlige tekniske anlæg, vindmøller 

eller lignende. 

I Skanderborgs kommuneplan er desuden både de eksisterende og de potentielle naturområder klassi-

ficeret på en 3-delt skala som henholdsvis A, B eller C målsat § 3-natur og som potentiel natur af 1., 2. 

eller 3. klasse. I begge henseender har den fredede del af Pilbrodalen højeste målsætning, mens area-

lerne omkring Stilling-Solbjerg Sø har mellemste målsætning. Målsætningen er et udtryk for, i hvor høj 

grad kommunen vil arbejde for bevaring og udvikling af naturindholdet. Hele området er desuden ud-
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peget som del af et større naturnetværk af spredningskorridorer/økologiske forbindelser. Pilbrodalen 

er som omtalt i afsnit 3.1 udpeget som nationalt geologisk interesseområde. 

5. Forslag til fredningsbestemmelser 
 

§ 1 Fredningens formål 

Fredningen har til formål 

 at sikre og forbedre områdets landskabelige værdier således, at området fremtræder som et 
åbent landskab med vide udsigter, 

 at sikre og forbedre områdets naturværdier herunder, at de lysåbne naturtyper bevares og 
forbedres ved god drift og pleje, og at skovene bevares som naturmæssigt værdifulde løvsko-
ve, 

 at sikre de geologiske interesser og skabe grundlag for, at der sker en formidling heraf, 

 at sikre og forbedre områdets rekreative værdier, herunder offentlighedens muligheder for 
landskabs- og naturoplevelser ved at udsigter sikres, og at der etableres en sammenhængende 
stiforbindelse rundt om hele Stilling-Solbjerg Sø med forbindelser til omegnens offentligt til-
gængelige naturområder, 

 at skabe grundlag for naturpleje. 
 

§ 2 Fredningsområdet 

Fredningsområdet afgrænses som vist på kortbilag 1. 

§ 3 Bevaring af området 

Fredningsområdet skal bevares i sin nuværende tilstand, medmindre en tilstandsændring er påbudt el-

ler tilladt i de følgende bestemmelser eller tillades ved dispensation fra Fredningsnævnet, for eksem-

pel i forbindelse med naturgenopretning/naturforbedring eller rekreativ anvendelse.  

§ 4 Arealernes drift og anvendelse 

Arealernes drift og anvendelse skal tilrettelægges således, at fredningens formål opfyldes. For de vig-

tigste arealkategorier gælder følgende: 

Arealer i landbrugsmæssig omdrift 

Landbrugsjord i omdrift kan benyttes som hidtil. Dog er tilplantning med flerårige udsigtshæmmende 

afgrøder som energipil, juletræer, frugttræer og lignende samt læhegn og vildtremiser ikke tilladt. 

Undtaget fra forbuddet er tilplantning i private haver. 

Beskyttet natur 

Der må kun foretages ændringer i tilstanden af naturtyper, som er beskyttet jævnfør naturbeskyttel-

seslovens § 3, når ændringerne har et naturforbedrende sigte. Der må således ikke gødskes, anvendes 

pesticider, omlægges eller jordbearbejdes, sås eller plantes, drænes, kalkes, tilskudsfodres eller fore-

tages udsætning eller fodring af vildt.  

Skov 

I fredskov, vist med særlig signatur på fredningskortet, skal eksisterende løvtræsarealer af naturligt 

hjemmehørende træarter opretholdes. Fredskovpligtige løvtræsarealer må således ikke konverteres til 
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nåleskov, herunder juletræer og pyntegrønt, eller tilplantes med ikke-hjemmehørende arter af løvtræ. 

Der må ikke foretages renafdrift. Fredningen er ikke til hinder for, at fredskov lades urørt, eller for at 

skovdrift ved plukhugst, stævning og/eller skovgræsning bevares eller genindføres.  

På skovarealer der ikke er fredskovpligtige, vist med almindelig skovsignatur på fredningskortet, kan 

der i medfør af plejeplanen (se § 10) eventuelt foretages rydninger af hensyn til forbedring af udsigter 

og/eller genskabelse af lysåbne naturtyper.  

Det bemærkes, at de ikke-fredskovpligtige arealer er opstået ved naturlig tilgroning af lysåbne arealer 

efter den oprindelig frednings ikrafttræden i 1963-65. De oprindelige fredningskendelsers forbud 

plantning er derfor fortsat gældende.  

§ 5 Byggeri mv. 

Der må ikke etableres nye boliger i området, herunder hverken i eksisterende bebyggelse eller som 

nybyggeri. Det gælder dog ikke medhjælper- og generationsskifteboliger, der lovligt kan etableres i 

medfør af Lov om planlægning § 36, stk. 1 nr. 12.  

Der må heller ikke opføres anden ny bebyggelse, herunder skure, boder, jagthytter og lignende. For-

buddet omfatter tillige legeredskaber, terrasser, drivhuse og andre faste indretninger uden tilknytning 

til den eksisterende bebyggelse. Sådanne konstruktioner kan uden tilladelse fra Fredningsnævnet op-

føres på arealer, som er omfattet af fredningskortets signatur ”hus med have/gårdsplads”. 

Bygninger som er nødvendige for landbrugsdriften kan opføres i tilknytning til eksisterende bebyggel-

se efter godkendelse af Fredningsnævnet for så vidt angår byggeriets udformning, størrelse og place-

ring.  

Fredningen er ikke til hinder for midlertidig anbringelse af skurvogne, der i kortere perioder er nød-

vendige for skovdrift eller naturpleje. 

Fredningen er ikke til hinder for anbringelse af sædvanlige læskure for husdyr efter Fredningsnævnets 

godkendelse af udformning, størrelse og placering. 

Deponering må ikke finde sted indenfor fredningsområdet. 

§ 6 Faste konstruktioner og anlæg 

Der må ikke etableres faste anlæg og konstruktioner som f.eks. tårne, vindmøller, solcelleanlæg, tank-

anlæg, transformerstationer, master o.l. Der må ikke føres luftledninger over arealerne. Der må kun 

etableres sædvanlig nedadrettet belysning og kun i tilknytning til boliger og driftsbygninger. Arealerne 

må ikke benyttes til oplag, opstilling af udrangerede maskiner og lignende. 

Udenfor have- og gårdspladsarealer må der ikke anbringes campingvogne eller lignende, og teltslag-

ning må ikke finde sted. Dog kan der på offentligt ejede arealer i henhold til en gældende plejeplan 

etableres en shelterplads/primitiv overnatningsplads, hvor der er mulighed for teltslagning. Der kan 

endvidere etableres bålplads og opstilles borde-/bænkesæt 

Etablering af sportsanlæg som golfbaner, skydebaner, motorbaner og landingsbaner for fly og helikop-

tere m.m. er ikke tilladt. 

Der må alene opsættes almindelige landbrugshegn (trådhegn) til hegning af husdyr. I skovene kan der 

opsættes sædvanlige hegn omkring nyplantninger og foryngelser såfremt disse fjernes igen inden 10 

år. Usædvanlig hegning er ikke tilladt, herunder f.eks. hjortehegn og hvide træhegn (hestehegn).  
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Der skal inden for fredningsområdet etableres en P-plads ved Folmerbro og gangbroer over Århus Å, 

Vitved Bæk og Blegind Bæk jævnfør fredningskortet. Der kan etableres yderligere gangbroer i forbin-

delse med anlæg af stien rundt om søen, såfremt plejemyndigheden skønner det nødvendigt. 

Der må opsættes mindre informationstavler, markeringer af stiforløb mv. til formidling af fredningen 

på foranledning af plejemyndigheden. 

§ 7 Terrænændringer mv. 

Der må ikke foretages terrænændringer. Der må ikke fyldes op, graves af eller planeres. Råstoffer må 

ikke udvindes, heller ikke til eget brug. Undtaget fra forbuddet er mindre terrænændringer i private 

haver. 

§ 8 Offentlighedens adgang 

Offentlighedens adgangs- og opholdsret i området følger af de almindelige bestemmelser i gældende 

love, og eksisterende veje og stier er således åbne for offentlighedens færdsel til fods eller på cykel, jf. 

naturbeskyttelseslovens § 26. 

Arealer, der er offentligt ejede, skal som udgangspunkt holdes åbne og tilgængelige for offentlighe-

den. Det omfatter også arealer, der er hegnede af hensyn til græssende dyr. Her skal der etableres de 

nødvendige stenter, klaplåger eller lignende. 

Der udlægges nye stier som vist med særlig signatur på fredningskortet. Stierne kan etableres som 

trampespor eller slåede op til 2 meter brede stier. Stierne må kun benyttes til færdsel til fods.  

Plejemyndigheden skal inden for 1 år efter fredningens gennemførelse have etableret de på kortet vi-

ste nye stier inklusive de nødvendige gangbroer mm. Yderligere stier kan etableres efter aftale med 

lodsejerne og efter Fredningsnævnets godkendelse. 

Det er tilladt at sejle på de fredede dele af søen med små fartøjer som robåde, sejljoller, kanoer, ka-

jakker og lignende, mens motoriseret sejlads kræver speciel tilladelse jævnfør også regulativet for Stil-

ling-Solbjerg Sø. 

§ 9 Naturpleje 

Plejen af områdets lysåbne, beskyttede naturtyper (særlig overdrev og enge) tilrettelægges så den sik-

rer en lav vegetationshøjde ved græsningssæsonens afslutning, medmindre plejen udføres ved helårs-

græsning. Tilgroning med træer og buske skal forhindres, og rydning af eksisterende opvækst kan ske 

efter nærmere anvisning i den til enhver tid gældende plejeplan. 

§ 10 Plejemyndighed og plejeplaner 

Skanderborg og Aarhus Kommuner er plejemyndighed for de privatejede arealer, mens Naturstyrelsen 

er plejemyndighed for og gennemfører pleje på Miljø- og Fødevareministeriets arealer. 

Såfremt en lodsejer eller forpagter ikke selv ønsker at gennemføre naturpleje, har kommunerne ret til, 

efter forudgående drøftelse med ejeren, at udføre natur- og landskabspleje på privatejede arealer til 

opfyldelse af fredningens formål, jf. den til enhver tid gældende bekendtgørelse om pleje af fredede 

arealer og tilsyn, for tiden bekendtgørelse nr. 802 af 21/06/2013.  

Plejemyndighederne udarbejder en fælles plejeplan for det fredede område senest 1 år efter frednin-

gens gennemførelse. Den første plejeplan skal gælde for højst 5 år, de senere for højst 10 år. 
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Plejeplanen skal udmønte fredningens formål og redegøre for plejeforanstaltninger og eventuelle de-

tailændringer i almenhedens adgangsret. Plejeplanen kan desuden indeholde forslag til etablering af 

enkle publikumsforanstaltninger. 

Der skal gives grundejere, forpagtere og Danmarks Naturfredningsforening ret til at udtale sig om for-

slaget til plejeplan. 

Såfremt der er uenighed om indholdet af plejeplanen, forelægges de specifikke uenigheder for Fred-

ningsnævnet til afgørelse, jævnfør ovennævnte bekendtgørelse. 

Plejemyndigheden har, uanset fredningen, som hidtil pligt til at pleje egne arealer, som er omfattet af 

naturbeskyttelseslovens § 3. 

Overordnede retningslinjer for naturplejen fremgår af § 9. 

§ 11 Dispensation 

Fredningsnævnet kan meddele dispensation fra fredningsbestemmelserne, såfremt det ansøgte ikke 

vil stride imod fredningens formål, jævnfør Naturbeskyttelseslovens § 50, stk. 1. 

§ 12 Ophævelse af eksisterende fredning 

Følgende fredninger ophæves ved gennemførelsen af nærværende fredning: 

 Stilling Sø Nord (Overfredningsnævnet 13. marts 1964).  

 Stilling Søer Nord (Overfredningsnævnet 16. januar 1963).  

 Solbjerg Sø Nord/Syd (Overfredningsnævnet 12. februar 1965).  

 Solbjerg Sø Øst (Overfredningsnævnet 2. februar 1965). 

 Solbjerg Sø Sydvest (Overfredningsnævnet 12. februar 1965). 

 Stilling Sø Syd (Overfredningsnævnet 25. maj 1964). 

Som bilag til fredningsforslaget var bl.a. vedhæftet Danmarks Naturfredningsforenings budgetoverslag over 

de forventede omkostninger ved gennemførelsen af fredningsforslaget. Det blev indledningsvis anført, at 

størstedelen af området i forvejen er fredet i medfør af seks fredninger, og at der for dette område kun til-

kendes erstatning, hvis en revideret fredning pålægger grundejerne yderligere indgreb eller begrænsninger. 

18,5 ha foreslås nyfredet, men der ydes ikke erstatning for offentligt ejede arealer på 4,3 ha, for 1,5 ha om-

fattet af naturbeskyttelseslovens § 3 og for 2,6 ha fredskov. Det er derfor kun på 10,1 ha af det nyfredede 

areal, at der tilkendes erstatning til i alt tre grundejere.   

Danmarks Naturfredningsforening anslog den samlede fredningserstatning til 1.127.362 kr. Budgetoverslaget 

var specificeret som tilkendelse af grunderstatning pr. ha på 3.600 kr. (i alt 11.916 kr.), ½ grunderstatning på 

1.800 kr. for arealer inden for søbeskyttelseslinien (i alt 13.176 kr.), 10.000 kr. pr. ha i erstatning for forbud 

mod flerårige, udsigtshæmmende afgrøder i nyfredet område (i alt 82.600 kr.), 10.000 kr. pr. ha i erstatning 

for løvtræsbinding og forbud mod renafdrift i fredskov i nyfredet område (i alt 26.000 kr.), 10.000 kr. pr. ha i 

erstatning for løvtræsbinding og forbud mod renafdrift i fredskov i allerede fredet område (i alt 249.100 kr.), 

15 kr. pr. meter i erstatning for 230 meter eksisterende sti (i alt 3.450 kr.) og 60 kr. pr. meter i erstatning for 

12.352 meter ny sti (i alt 741.120 kr.)  

Som bilag til fredningsforslaget var endvidere vedhæftet Naturstyrelsen, Skanderborg Kommune og Aarhus 

Kommunes bemærkninger til budgetoverslaget. 

Naturstyrelsen henviste til fredningsnævnets bemærkninger i afgørelsen af 20. februar 2015 om afvisning af 

forslaget til fredning af Stilling-Solbjerg Sø om, at der burde udarbejdes et nyt budgetoverslag, der er mere 
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realistisk end det foreliggende, og at der således bl.a. burde medregnes erstatningskrav for tabt jagtleje og 

eventuelt individuelle fastsatte erstatninger for tab af herlighedsværdier. Naturstyrelsen anførte, at det nu 

fremsendte budgetoverslag og fredningsforslagets redegørelse ikke sås at reflektere denne tilkendegivelse 

og derfor ikke syntes at være fyldestgørende. Der blev i øvrigt fremsat en række bemærkninger til de anførte 

erstatningstakster. 

Skanderborg Kommune fremsatte en række konkrete bemærkninger til budgetoverslaget og tilsluttede sig i 

øvrigt Naturstyrelsens bemærkninger til budgetoverslaget.  

Aarhus Kommune anførte ikke at have kommentarer til budgetoverslaget.  

Danmarks Naturfredningsforening anførte ved sagens rejsning, at man havde taget hensyn til fredningsnæv-
nets tilkendegivelse ved at have ændret det foreslåede stiforløb således, at det ikke passerer nær helårsboli-
ger eller mellem søen og helårsboliger eller sommerhuse. Det er kun på ét sted, at stien passerer mellem en 
helårsbolig og søen på boligens matrikel, men det er i en afstand på 130 meter fra boligen og på et sted, 
hvor matriklen kun er 4 meter bred. Dette smalle sted, hvor stien kan passere matriklen, ligger desuden så 
dybt i terrænet i forhold til boligen, at en forbipasserende næppe vil blive bemærket og i hvert fald ikke vil 
kunne ses med søen som baggrund. Omvendt vil der heller ikke kunne blive tale om indbliksgener. Da stien 
desuden foreslås anlagt som en simpel trampesti, hvor der ikke må cykles, fandt man ikke at have årsag til at 
foreslå tildeling af erstatning for tab af herlighedsværdi. 
 
Det blev i relation til erstatning for tab af jagtleje anført, at Stilling-Solbjerg Sø på grund af sin hurtigt tilta-
gende vanddybde og relativt smalle bredzone ikke er den bedste lokalitet, hvad angår større jagtudbytte og 
dermed potentielle jagtlejeindtægter. Da der endvidere i medfør af den omfattende § 3-beskyttelse af søen 
og dens bredzone hverken må foretages udsætning eller fodring af ænder, er mulighederne for at optimere 
jagtudbyttet meget begrænsede. En samlet sti omkring hele Stilling-Solbjerg Sø vil blive over 17 kilometer 
lang, hvilket begrænser, hvor mange vandrere der vil kunne blive tale om. Der må yderligere antages at blive 
et begrænset tidsmæssigt sammenfald mellem vandreaktivitet og henholdsvis morgen- og aftentræk på 
vandfugle. Sammenholdt med at der er fri sejlads på søen, vurderes det, at tab af lejeindtægt for jagt på 
vandfugle, for så vidt sådan indtægt overhovedet forekommer, ikke vil kunne blive af et omfang, som bør 
udløse erstatning. Med hensyn til jagt på råvildt, harer og fasaner mv. vil denne fortsat kunne foregå uden 
forstyrrelse på markarealerne, hvor der desuden modsat på de sønære arealer må foretages udsætning, 
fodring og anlæg af vildtagre. Da landskabet generelt er meget åbent med intensivt landbrug, og da der alle-
rede i medfør af de nugældende fredninger ikke må plantes markhegn og vildtremiser, vurderes jagten ikke 
at være af højeste værdi. Påvirkningen af en eventuel og under alle omstændigheder begrænset øget for-
styrrelse på det i vore dage meget lidt sky råvildt vurderes ikke at kunne blive af en størrelse, som vil kunne 
give nedgang i eventuelle jagtlejeindtægter og dermed udløse erstatning for tab heraf. De gældende ad-
gangsregler giver i øvrigt også mulighed for at lukke midlertidigt for offentlighedens adgang, når der foregår 
selskabsjagt eller pürsch på råbuk. 
 

C. Grundejerindsigelser mod fredningsforslaget 

Fredningsnævnet modtog umiddelbart en række indsigelser mod fredningsforslaget, herunder særligt en 
indsigelse fra advokat Søren Højgaard Mørup på vegne af ejerne af 38 ejendommene, som ejer arealer, hvor 
der ifølge fredningsforslaget skal forløbe ca. 7,6 km af den ca. 11,6 km foreslåede nye sti (hvoraf ca. 2,6 km 
skal ligge på offentlig ejet grund), ca. 1,3 km af den ca. 4 km eksisterende sti (hvoraf ca. 1 km ligger på of-
fentlig ejet grund) og ca. 291 ha af de ca. 400 ha af fredningsforslaget, som ikke er sø eller i offentligt eje. 
Han anførte, at der således er tale om en meget stor andel af de private grundejere, som er mest intensivt 
berørt, og at samtlige disse grundejere ønskede at udtale sig imod fredningsforslaget. Han nedlagde herved 
principalt påstand om, at fredningsforslaget afvises på det foreliggende grundlag, subsidiært at fredningsfor-
slaget ikke gennemføres, og mere subsidiært at fredningsforslaget ikke gennemføres med det foreliggende 
indhold. 
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Han bemærkede til støtte for påstanden om afvisning af fredningsforslaget på det foreliggende grundlag 
bl.a., at det var utilstrækkeligt gennemarbejdet og ikke egnet til at danne grundlag for den videre behandling 
af forslaget. Der er ikke tale om en sag om ”ambulancefredning”, idet der ingen aktuelle trusler er mod om-
rådet. Der er tale om et område, hvor beskyttelsen af landskabet og naturen i forvejen er meget høj. Søen er 
omgivet af sin egen beskyttelseslinje efter naturbeskyttelseslovens § 16, området er mange steder omfattet 
af forskellige andre beskyttelseslinjer, og store dele af de sønære arealer er registreret som § 3‐områder. 
Dertil kommer, at hovedparten af området i forvejen er fredet for at beskytte landskabet og naturen. Det 
gælder således ca. 373 ha af de ca. 397 ha, som ikke er sø eller i offentligt eje. Når der ikke er et akut behov 
for indgreb, kan og bør der stilles relativt store krav til, at der fremlægges et gennemarbejdet og udførligt 
begrundet fredningsforslag, inkl. et realistisk budgetoverslag.  
 
Han bemærkede herved, at kravene til et budgetoverslag i naturbeskyttelseslovens § 36, stk. 5, og de krav, 
som fredningsnævnet i sin afgørelse af 20. februar 2015 fastsatte som forudsætning for at behandle et nyt 
fredningsforslag, ikke er opfyldt med det nye fredningsforslag. Der har ikke været nogen forhandling med 
grundejerne. Der er heller ikke udarbejdet et realistisk budget med erstatning for en række erstatningspo-
ster, primært tab af herlighedsværdi og tab af jagtleje. 
 
Han bemærkede videre, at beskrivelsen af de eksisterende fredninger er ufuldstændig, og at det ikke er mu-
ligt for den enkelte grundejere at gennemskue, hvad en vedtagelse af forslaget indebærer set i forhold til 
den eksisterende regulering. Det gælder ikke mindst i forhold til de særlige rettigheder, som de enkelte lods-
ejere er tillagt i de gældende fredninger. 
 
Han bemærkede yderligere, at det fremgår af naturbeskyttelseslovens § 36, stk. 1, at et fredningsforslag skal 
indeholde en redegørelse for forslagets baggrund. Denne bestemmelse er ikke opfyldt, bl.a. fordi beskrivel-
sen af de eksisterende forhold i redegørelsen for forslaget ikke er retvisende. I det oprindelige forslag var det 
anført, at søen i ornitologisk henseende ikke er af særlig interesse. I det nye forslag er det derimod anført, at 
der ikke er mange tilgængelige oplysninger om områdets dyreliv. Søen har imidlertid et rigt fugleliv, og 
grundejerne nævner, at de har observeret flere ørnearter, bl.a. havørn og fiskeørn, ligesom de omtaler 
sneppe, regnspove, hjejle, skeand, hvinand, troldand, atlingand, taffeland, fiskehejre og skarv. Gæs raster og 
yngler ved søen. Det samme gælder fiskehejre, musvåge, rørhøg, ravn, tårnfalk, isfugl, nattergal og vibe. Der 
er også agerhøns og fasaner i området. Der holder store mængder fugle‐ og råvildt til i de bevoksninger, der 
er langs søen, og hvor stien tænkes ført, bl.a. ugler, gøge og nattergale. Mange steder giver skrænterne ned 
mod søen gode betingelser for ræve‐ og grævlingegrave. Der er også harer og mår i området. Der er set od-
dere, der er beskyttede efter Habitatdirektivets bilag IV i et område ved Vitved Bæk. Såvel de mange ynglen-
de fugle som det øvrige dyreliv vil blive påvirket, hvis der etableres en sti langs søen. 
 
Han bemærkede endelig, at fredningsforslaget ikke indeholder er redegørelse for, hvorledes det vil påvirke 
naturen. Søen besøges af et meget stort antal trækfugle, og det er højst tænkeligt, at der er pligt til at fore-
tage en vurdering i medfør af naturbeskyttelseslovens § 36, stk. 4, hvorefter et forslag uden for internationa-
le beskyttelsesområder skal redegøre for, at fredningen ikke forringer naturtyper og levesteder for arter eller 
forstyrrer arter inden for et internationalt naturbeskyttelsesområde, som området er udpeget for. Der er 
også set oddere i et område, hvor man vil etablere sti ved Vitvedbæk. 
 
Han bemærkede til støtte for påstanden om, at fredningsforslaget ikke bør gennemføres bl.a., at der skal 
foretages en vurdering i relation til hensynet til naturen, hensynet til offentlighedens adgang til naturen, 
hensynet til grundejerne og et økonomisk aspekt/en cost-benefit-vurdering.  
 
Han bemærkede herved, at fredningsforslaget reelt ikke tager sigte på at beskytte naturen eller landskabeli-
ge værdier. De områder, der er omfattet af fredningsforslaget, er for langt hovedpartens vedkommende i 
forvejen fredede og for en meget stor del beskyttet af den almindelige lovgivning, herunder bl.a. naturbe-
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skyttelseslovens § 3, forskellige beskyttelseslinjer, randzoneloven, planloven og skovloven. Næsten hele det 
område, der er omfattet af forslaget, er omfattet af såvel eksisterende fredninger som naturbeskyttelseslo-
vens § 3. Der er kun enkelte områder, som ikke er fredede og heller ikke omfattet af § 3. Det vil tværtimod 
være til skade for naturen, hvis der anlægges en sti i de fredede og § 3‐beskyttede områder, der har karakter 
af smalle bræmmer langs søen, hvor der nogle steder er åbent, andre steder tæt beplantning og på søsiden 
mange steder siv, og hvor der er et rigt dyreliv. Bræmmerne er de fleste steder omkring 50 meter brede, 
enkelte steder omkring 100 meter og andre steder væsentligt smallere end 50 meter. Det dyreliv, der holder 
til i disse smalle bræmmer, vil blive udsat for et betydeligt pres. Det gælder specielt på de dele af de foreslå-
ede stier, der ligger tæt på Solbjerg og Stilling, hvor der må forventes meget hyppig færdsel fra beboerne i 
henholdsvis Stilling og Solbjerg, men også på de øvrige arealer vil dyrelivet blive presset. I forvejen presses 
specielt ynglende fugle af, at der ofte roes med kajakker mv. tæt ind mod sivene langs søbredden. Hvis der 
kommer yderligere pres fra landsiden, må det forventes at have skadelige virkninger for fuglelivet. Det må 
for en realistisk betragtning forventes, at der vil forekomme løse hunde, hvilket vil være til skade for det 
vilde fugle‐ og dyreliv. Hensynet til naturbeskyttelse kan derfor ikke begrunde forslaget. Tværtimod taler 
naturhensynet imod forslaget. 
 
Han bemærkede endvidere, at den eneste reelle begrundelse for forslaget er, at Danmarks Naturfrednings-
forening ønsker en sti hele vejen langs søen. Det er klart, at der er en rekreativ interesse for offentligheden 
forbundet med adgang til søen, men der er en række forhold, der skal tages i betragtning, når vægten at 
denne interesse skal vurderes. For det første er der allerede ca. 6½ km sti langs søen, som hænger fint sam-
men med stisystemet i Pilbrodalen, ligesom der er mange steder, hvor der er adgang til søen. Selvom der 
ikke er et sammenhængende stiforløb, kan man komme næsten hele vejen rundt om søen uden at skulle 
foretage større afstikkere ind i landet, ved at færdes på offentlig vej og på eksisterende stier og markveje. I 
mange tilfælde er oplevelsen af søen markant bedre herfra, end den vil være fra en sønær sti, fordi man dels 
har bedre udsigt over søen, når man er højere i terrænet og på afstand af beplantningen langs søen, dels 
langt bedre kan se søen i sammenhæng med det omgivende landskab. Den foreslåede sti er endvidere ikke 
egnet eller i hvert fald ikke særlig velegnet til offentlighedens interesse i adgangen til naturen. På mange 
strækninger vil man således faktisk ikke kunne se søen eller kun kunne skimte den for beplantningen langs 
søen. Der er mange steder naturskønt i disse uberørte områder, men der er intet særligt ved dem sammen-
lignet med så mange andre steder, da man i hvert fald i sommerhalvåret ikke kan se søen, idet bevoksningen 
mange steder overstiger hovedhøjde. Der er således ikke nogen særlig fredningsmæssig interesse, der kan 
begrunde det vidtgående indgreb, der er tale om. Det er også problematisk, at man rent faktisk ikke kan 
færdes mange steder, hvor stien ifølge forslaget skal forløbe, medmindre man er iført gummistøvler, og en 
samlet tur på over 16 km er der ikke ret mange, der vil gennemføre i gummistøvler. Det gælder både i som-
mer‐ og vinterhalvåret, om end det er klart, at problemerne er større i vinterhalvåret. Det må forventes at 
være meget få, der vil benytte sig af muligheden for at gå hele turen rundt om søen ad stien, der bliver 16‐17 
km lang. Langt størstedelen af færdslen må forventes at være lokale beboere i Stilling og Solbjerg, der vil 
benytte muligheden for at gå en tur langs søen og så vende om og gå tilbage efter nogle km. Det er spørgs-
målet, om en sådan interesse kan begrunde et vidtgående fredningsindgreb, idet det bemærkes, at nogle af 
de økonomisk hårdest ramte grundejere netop vil være lodsejerne ved Stilling og Solbjerg. 
 
Han bemærkede yderligere, at hensynet til den private ejendomsret klart taler imod forslaget. Indgrebene er 
meget intensive både økonomisk og derved, at fredningsforslaget ikke kun griber ind i arealer, hvor anven-
delsen har karakter af landbrug, men også omfatter sti gennem haver og private rekreative områder ved 
søen. Selvom man måtte ønske at fremme offentlighedens adgang til søen, er der er tale om et uforholds-
mæssigt indgreb. Hensynet til offentlighedens adgang til naturen er endvidere allerede tilgodeset ved de 
eksisterende stier mv.  
 
Han bemærkede endelig, at man ved den foreslåede sti alene opnår, at de eksisterende stier ved søen udvi-
des fra ca. 6½ km til ca. 16 km. Heroverfor står, at naturen udsættes for et betydeligt pres mange steder, og 
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at grundejernes interesser tilsidesættes. Erstatningerne er ukendte, men det er dog forholdsvis sikkert, at 
der bliver tale om et større millionbeløb. 
 
Han bemærkede til støtte for, at fredningsforslaget ikke gennemføres med det foreliggende indhold, at det 
er grundejernes opfattelse, at man ikke bør gøre indgreb i hverken deres ejendomsret eller naturen ved at 
etablere flere stier ved søen. Men hvis man skal etablere nye stier, bør de etableres helt anderledes end 
foreslået. Der er mange, der færdes langs søen ad de eksisterende veje og stier. Mange steder er der en fan-
tastisk udsigt over søen og det omgivende landskab fra offentlig vej. Udsigten er ofte langt bedre, end den vil 
være efter den foreslåede sti. Det er imidlertid mange steder ikke ufarligt at færdes langs vejene, hvad enten 
det er som fodgænger eller cyklist. Vejene er i sagens natur ikke brede, og oversigtsforholdene er på grund 
af sving og kuperet terræn mange steder dårlige. Derfor foreslås det, at der etableres sti, gerne en kombine-
ret fodgænger‐ og cykelsti langs de offentlige veje fra Stilling over Vitved til Solbjerg videre over Blegind til 
Stilling via Søvejen, Herredsvejen og Århusvej. En sådan kombineret sti vil gøre det muligt for en langt større 
del af befolkningen at opleve søen, landskabet omkring den og landsbyerne end en vanskeligt fremkommelig 
sti nede ved søen. En sti af denne karakter vil desuden have en betydelig værdi for færdslen i området i øv-
rigt. Og en sådan sti vil også give mulighed for at opleve søen for vandrere, ligesom både cyklister og fod-
gængere stadig vil have mulighed for at komme ned til søen flere steder. 
 
Han fremsatte endelig en række bemærkninger om erstatningskrav ved en fredning i overensstemmelse 
med fredningsforslaget.  
 

D. Fredningsnævnets behandling af fredningsforslaget 

Idet fredningsnævnet tidligere havde holdt offentligt møde og truffet afgørelse om det tidligere frednings-

forslag, som i relation til den foreslåede sti i meget vidt omfang havde samme indhold som den nu foreslåe-

de sti, besluttede fredningsnævnet indledningsvis at gennemføre besigtigelser og afholde møder med 

grundejerne omkring søen for at få et nærmere kendskab til området, naturen, landskabet og det foreslåede 

stiforløb og for at høre grundejernes indsigelser mod fredningsforslaget. Fredningsnævnet tilkendegav her-

ved, at besigtigelserne og møderne i lyset af den tidligere fredningssag mest hensigtsmæssigt kunne ske 

forud for et offentligt møde om fredningsforslaget og forud for fredningsnævnets stillingtagen til grundejer-

nes påstand om sagens umiddelbare afvisning.  

Besigtigelserne og møderne blev gennemført på nordsiden af Stilling-Solbjerg Sø hele dagen den 30. marts 

2017 og på sydsiden af søen hele dagen den 31. marts 2017 ved, at fredningsnævnet gik rundt om søen ved 

den foreslåede linjeføring og løbende holdt møde med grundejerne efter en forud fastsat besigtigelsesplan, 

der var udarbejdet af grundejerforeningen og godkendt af fredningsnævnets formand. I besigtigelserne del-

tog endvidere Danmarks Naturfredningsforenings sagsbehandler på fredningsforslaget og en repræsentant 

for lokalafdelingerne i enten Skanderborg Kommune eller Aarhus Kommune, grundejerforeningens bestyrel-

sesformand og andre bestyrelsesmedlemmer, advokat Søren Højgaard Mørup og Skanderborg Kommune. 

Med bemærkning om, at angivelsen af mødedeltagere er sket i overensstemmelse med besigtigelsesplanen, 

og at angivelsen således ikke nødvendigvis er udtryk for, at alle deltog i møderne og besigtigelserne, eller at 

der ikke også deltog andre grundejere, har fredningsnævnet sammenfattet møderne og besigtigelserne den 

30. marts 2017 på følgende måde: 

Offentlig sti ad Søvangsvej på Aarhus Kommunes ejendom (lb.nr. 27) 

Arnold Hansen og Henrik Andreasen, der begge er beboere på Søvangsvej, men som ikke er omfattet 

af fredningsforslaget, redegjorde indledningsvis for trafikale problemer på vejen. Det blev bl.a. anført, 

at der i forvejen mangler parkeringspladser, og det problem vil kun blive større med en øget trafik-

mængde. Der holdes fester og tændes bål på et offentligt areal i en sådan grad, at naturen ødelægges. 
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Der ødelægges ting og køres på marker. Adfærden er i dag til skade for naturen, og det vil kun blive 

værre med en øget offentlig adgang til en sti i forlængelse af den nuværende offentligt tilgængelige 

vej. 

Hans Jørn Riis og Mette Riis (lb.nr. 26) 

Det blev bl.a. anført, at der er mange, som camperer på det omtalte offentlige areal. Der er mange, 

som går ind på deres grund og fælder træer til brug for bål. De har store problemer med affald. De har 

lavet en adgangsvej langs gården for at lede folk udenom gården, men der er alligevel nogle, der kører 

i bil igennem gårdspladsen. En sti skal ikke ledes gennem skoven, men langs denne. Det bedste vil væ-

re at lede den op til Solbjerg Søvej, hvorfra der er en god udsigt.   

Dorthe Braüner Lind og Martin Gräs Lind (lb.nr. 24) og Arne Mathiesen (lb.nr. 25). 

Dorthe Braüner Lind og Martin Gräs Lind anførte med henvisning til bl.a. udleveret billedmateriale 

bl.a., at den foreslåede sti vil være til meget betydelig gene for deres ejendom. De har efter køb og 

delvist frasalg reelt betalt 400.000 kr. pr. ha. for den berørte ejendom bl.a. fordi, der er en række ting-

lyste servitutter, herunder om at offentligheden ikke har adgang. Disse tinglyste rettigheder er ikke 

omtalt i fredningsforslaget. Der er en hytte ned til vandet, som de bruger meget privat året rundt til 

bl.a. badning fiskeri og naturlig privat brug. De vil derfor få en meget stor nedgang i ejendommens 

herlighedsværdi. Der er i forvejen gode adgangsmuligheder til søen. Hvis nogen henvender sig om at 

få lov til at gå ned til søen, så får de lov til det. Fårehold og bl.a. brændenælder er reelt til hinder for, 

at stien kan laves. De har haft problemer med hunde, der har skambidt og dræbt får, og det vil kun bli-

ve værre med en offentlig sti, da hunde ikke holdes i snor. Der er vådt, og en sti vil kræve meget lø-

bende vedligehold. Stien vil blive så lang, at det kun er mountainbikere, der vil bruge den, og det er til 

stor skade for dyrelivet. Fuglevildtet trækker væk fra bredden, når man går forbi og bliver omvendt 

presset mod bredden af den øgede kajakroning på søen. Det sker ikke i samme omfang, hvis man bru-

ger adgangsvejen til søen til at gå ned til den og tilbage igen. Hvis der skal etableres en sti, bør den ik-

ke have det foreslåede forløb, da det af mange grunde er uhensigtsmæssigt. Den bør i stedet være på 

ydersiden af hegnet mod naboejendommen (lb.nr. 25). Men det vil være bedst med en sti langs Sol-

bjerg Søvej. Danmarks Naturfredningsforening anførte at være indstillet på at flytte stien længere væk 

fra hytten og således på den anden side af bevoksningen. 

Karen Margrethe Mathiesen anførte bl.a., at det vil være til stor skade for naturen og dyrelivet, hvis 

den foreslåede sti etableres. De har i forvejen store problemer med affald i naturen, og det problem 

vil blive markant større. Jorden hører til deres landbrugsejendom på den anden side af søen, og de er 

ikke enige i den alternative linjeføring, der er foreslået af Dorte Braüner Lind og Martin Gräs Lind, da 

det vil gå udover deres landbrugsdrift.   

Steen Lundgreen Pedersen (lb.nr. 23). 

Steen Lundgreen Pedersen og Marianne Lundgreen Pedersen anførte bl.a., at der er en enestående 

udsigt fra huset mod søen. En sti vil i høj grad genere fuglelivet, herunder de store rovfugle. Der er og-

så forekomst af odder i området. Hvis der skal være en sti over ejendommen, vil det være mindst ge-

nerende for dem, at den er helt nede ved søen. De vil i givet fald på grund af terrænforholdene ikke 

kunne se og ses af brugerne. Det vil være bedst med en linjeføring langs Solbjerg Søvej, og de vil gerne 

aflevere et stykke af ejendommen til det formål samtidig med, at deres sti ned til søen på vestsiden af 

ejendommen kan bruges til at skabe adgang til søen. Ejendommen er vurderet til 8 mio. kr. grundet 

den enestående udsigt og freden. Værdinedgangen ved en sti er vurderet i omegnen af 1 mio. kr.  

Tina Møller Andersen (lb.nr. 20) og Hans Pedersen (lb.nr. 19). 
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Tina Møller Andersen, Jesper Andersen og Hans Pedersen oplyste bl.a., at den foreslåede sti vil give 

store problemer i relation til naturen. Det vil påvirke fuglene og vildtet meget negativt. De vil ikke 

kunne have køer på markerne helt ned til vandet, og det vil være meget dyrt at etablere den nødven-

dige hegning. Den foreslåede linjeføring er, som det fremgår af udleveret billedmateriale, oversvøm-

met en stor del af året og vil derfor forsvinde. Vandet står ofte helt til markskellet. En bro over åen vil 

blive skyllet væk. Det nytter ikke at etablere spang, da kreaturerne går på området, og da de bruger en 

traktor på området. Spang vil derfor blive ødelagt. Der er tale om et delvist smalt areal, og det vil være 

farligt for offentligheden at bevæge sig ind i området, da der går både tyr og kvier med kalve på områ-

det. Folk vil både som følge af det våde område og dyrene gå væk fra stien og op på marken. Hvis de 

fremadrettet ikke har dyr på området, vil det gro til og hindre udsigten i strid med hensynene bag de 

nuværende landskabsfredninger. Deres private brug af området vil blive forringet markant ved offent-

lig adgang. Der er i forvejen store problemer med affald, der skyller ind, og det vil helt sikkert blive et 

større problem med en sti. Danmarks Naturfredningsforening tilkendegav på forespørgsel, at der må 

ske tilskudsfodring i samme omfang som hidtil, og at det kan præciseres i fredningsforslaget. Dan-

marks Naturfredningsforening var i øvrigt enig med ejerne i, at en sti ikke bør placeres ind i området, 

hvor dyrene går, og foreslog en alternativ linjeføring på den anden side af hegnet. Ejerne kunne dog 

ikke tilslutte sig dette, da også denne linjeføring ikke vil være farbar en stor del af året, og da kreatu-

rerne også færdes på det område. Der vil endvidere være store problemer med løsgående hunde, der 

løber ind til kreaturerne.  

Connie Bering Jørgensen og Jørgen Bruhn Jørgensen (lb.nr. 18), Jørgen Sandballe Laursen (lb.nr. 13), 

Erik Rene Haakonsson (lb.nr. 17), Thomas Brok Pedersen (lb.nr. 16), Karsten Balskilde Andersen (lb.nr. 

15), Bent Nygaard (lb.nr. 14), Henning Søgaard (lb.nr. 12), Carl Erik Jensen (lb.nr. 11), Finn Søgaard 

(lb.nr. 9) og Janni Harding Weng (lb.nr. 10).  

Advokat Søren Højgaard Mørup oplyste, at Connie Bering Jørgensen og Jørgen Bruhn Jørgensen ikke 

kunne deltage i besigtigelsen, men at ejendommens enestående beliggenhed betyder, at værdined-

gangen ved en sti er vurderet i omegnen af 900.000 kr. Det kan ikke lade sig gøre at etablere en sti på 

ejendommen, uden at den vil være synlig fra huset og omvendt.  

Erik Rene Haakonsson anførte bl.a., at der er meget vådt på det område, hvor den foreslåede sti skal 

være. Han vil som alternativ til stien gerne give offentligheden mulighed for at komme ned til søen via 

en sti på hans ejendom. Han kan dog ikke acceptere en parkeringsplads. Han vil ikke have en sti rundt 

om søen og således også på sin ejendom, da det vil opdele arealet. En sådan opdeling vil være uhen-

sigtsmæssig, da det er nødvendigt med afgræsning for at undgå, at området gror til. Han har haft store 

problemer med bl.a. bjørneklo.  

Bent Nygaard anførte bl.a., at det vil være mere hensigtsmæssigt, hvis en sti føres langs markstien op 

til Søvejen. 

Danmarks Naturfredningsforening tilkendegav gerne at ville flytte en sti længere op til markkanten på 

lb.nr. 13.  

Finn Søgaard anførte bl.a., at den foreslåede sti vil få en meget negativ betydning for dyrelivet. Der er 

tale om en smal bræmme med et meget rigt dyreliv som illustreret ved filmklip fra bræmmen af bl.a. 

grævling, odder og havørn.    

Henning Søgaard anførte bl.a., at der er tale om et gammelt sommerhus. Han er bekymret for, hvor 

meget affald der vil blive efterladt ved en sti. Det blev i øvrigt drøftet, om offentligheden vil følge en 

trampesti eller passere meget tæt på sommerhuset. Danmarks Naturfredningsforening anførte, at sti-

ens forløb vil blive markeret tydeligt med skiltning.   
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Janni Harding Weng oplyste bl.a., at det område, hvor der foreslås en sti, bruges til græsning. Det er 

derfor nødvendigt at etablere et hegn, og det er dyrt. Hestene græsser helt ned til vandet, og hvis de 

ikke gør det fremadrettet, vil det gro til, og udsigten vil forsvinde. Jagten vil blive meget forringet. De 

har en stor herlighedsværdi ved at fiske og bade og nyde naturen, og den vil forsvinde. Der er et rigt 

dyreliv, og dyrene vil flygte ved færdsel på en sti. Det er mere oplagt og bedre med en sti langs Søve-

jen. Stien vil i øvrigt være i strid med den beskyttelse af grævling, der er konstateret på Finn Søgaards 

ejendom. Det vil blive store problemer med affald og vedligeholdelse af stien. 

Sarah Høi og Ole Petersen (lb.nr. 8), Kim Torben Søgaard (lb.nr. 6), Vivi Lone Holst (lb.nr. 5), Nanna Bi-

spelund (lb.nr. 4), Birgitte Pedersen Abildgaard og Søren Abildgaard Pedersen (lb.nr. 3) og Arne Holt 

Kristensen (lb.nr. 2). 

Benjamin Bak anførte bl.a., at han og Nanna Bispelund bruger arealet mod søen til hestehold. Vildtet 

bruger det naturlige skel som veksel. De giver folk lov til at gå ned til søen og bade, hvis de bliver 

spurgt om det. Udsynet over søen er bedre fra vejen. Der er tale om uregulerede heste, og løsgående 

hunde vil kunne løbe ind til hestene. Han anførte om arealerne mod Rødkol bl.a., at området er en 

meget stor veksel for vildtet. Det vil være ødelæggende for vildtet med en sti henover marken mod 

Steen Knudsen Christensens ejendom.   

Sarah Høi og Ole Petersen anførte bl.a., at de i forvejen er meget generet af offentligheds adgang fra 

tre sider, nemlig Søvejen, søen og den offentlige sti og opholdsplads, der mod vest er op til deres 

ejendom. Der er ingen respekt for, at det er deres private ejendom og have, og folk går bare igennem 

den eller lægger til land. De har tre små børn, der ikke kan gå i haven som følge af løsgående hunde. 

Der er intet toilet, så folks afføring ligger på grunden. De fjerner poser med affald, hver gang de går 

ned til søen. De har store problemer med bl.a. trusler fra dem, de beder om at respektere, at det er 

deres have. Det eneste rolige hjørne af ejendommen er det, der nu foreslås lagt en sti op ad. De har 

ifølge servitutter ret til at bygge et sommerhus og plante juletræer, og det vil fredningen hindre. 

Kim Torben Søgaard anførte bl.a., at han altid har givet offentligheden lov til at bruge jordstykket for-

an ejendommen ned til vandet. Det er ikke muligt at etablere den foreslåede sti over ejendommen. 

Der er meget vådt, og der går får i indhegningen, og det duer ikke med adgang dertil. Det vil være me-

get bedre i stedet at bruge den offentligt tilgængelige private skovvej ved Fregerslevvej.  

Steen Knudsen Christensen (lb.nr. 1). 

Det blev bl.a. anført, at området altid har været ugeneret. Der er ingen adgang for offentligheden 

hverken via hans bygninger eller den offentlig tilgængelige private fællesvej. Overfredningsnævnet 

fjernede også offentlighedens adgang til Rødkol. Han har gjort meget for at få råvildt til området, og 

en sti vil åbne op for en trafik, der vil få store konsekvenser for råvildtet. Der vil blive et stort tryk på 

området, fordi det er så bynært. De har haft en konsulent i området, der har anslået, at der er omkring 

60-80 stk. råvildt, og han har set mere end 35 stk. råvildt på en gang. Jagten vil forsvinde, hvis stien 

etableres. De gamle fredninger danner en tilstrækkelig beskyttelse. Han kan ikke pege på et andet al-

ternativ end den offentlige vej, selv om den er længere væk fra søen.  

Dorte Tvergaard og Morten Tvergaard (lb.nr. 22). 

Morten Tvergaard anførte bl.a., at han både har en tyr og ammekreaturer, som offentligheden ikke 

kan gå ind til. Dyrene skal også kunne gå helt ned til søen. Offentligheden vil derfor ikke kunne bruge 

stien. Dyrene skal også kunne gå op til stalden, så en sti kan heller ikke placeres i markens kant. Der er 

jagt på ejendommen, og hunde vil ikke blive holdt i snor. De har en sti ned til søkanten, og den vil folk 

helt sikkert bruge til at gå væk fra stien og op til vejen. Ejendomsretten respekteres ikke. Mountainbi-
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kere vil bruge stien. En alternativ linjeføring vil være at bruge Solbjerg Søvej til hans indkørsel og der-

efter føre stien ned igen.  

Trine Thomsen og Jacob Skov (lb.nr. 21). 

Det blev anført, at de har får ned til søen, og at det betyder, at området ikke gror til. Det vil ikke læn-

gere kunne lade sig gøre med den foreslåede sti. Det er meget sumpet. Hvis der skal være en sti, er 

det bedre, at den placeres i markkanten. En sti vil give problemer i relation til affald, løse hunde og 

menneskelig afføring.  

Fredningsnævnets møder den 31. marts 2017 blev delvist gennemført med mange grundejere samtidig, da 

der flere steder er tale om et større antal mindre grundstykker, der ejes af en række forskellige grundejere. 

Med bemærkning om, at angivelsen af mødedeltagere er sket i overensstemmelse med besigtigelsesplanen, 

og at angivelsen således ikke nødvendigvis er udtryk for, at alle deltog i møderne og besigtigelserne, eller at 

der ikke også deltog andre grundejere, har fredningsnævnet sammenfattet møderne og besigtigelserne på 

følgende måde: 

John Aalund Christensen (lb.nr. 28), Rasmus Erik Thomasen (lb.nr. 29), Kurt Andersen (lb.nr. 30) og Ar-

ne Mathiesen (lb.nr. 25).  

John Aalund Christensen anførte bl.a., at det er nødvendigt at have kreaturer til at holde beplantnin-

gen nede. Det vil være problematisk med en sti, da det vil medføre løsgående hunde. Det er også far-

ligt at gå ind blandt kreaturerne, og hvis de bliver bange, løber de gennem hegnet. En sti kan derfor ik-

ke etableres blandt kreaturerne. Der var et år, hvor han ikke havde kreaturer til at græsse, og det gav 

meterhøj bevoksning. En sti vil blive ødelagt af kreaturerne, der skal kunne komme ned til søen om 

sommeren. Han vil ikke kunne bruge sin ejendom ned til søen på samme måde som nu, hvis der kom-

mer en sti. Han har selv en adgangsvej til søen langs marken. Hvis folk spørger, om de må gå ind på 

ejendommen, siger han ja. Han er bekymret over misbrug af stien. Der vil være et stort behov for op-

rydning af affald. Det vil være dyrt at vedligeholde stien, og den vil kun blive brugt af få, når det er en 

trampesti. Den vil også blive brugt af mountainbikere. Hvis en sti blev placeret langs landevejen, ville 

det give en god udsigt, og der er adgangsveje til søen.  

Jess Olesen gjorde opmærksom på, at der i netop dette område frem mod Naturstyrelsens arealer er 

særligt mange fugle og gæs, som vil blive skræmt væk ved en sti i det ellers rolige område. Det er også 

et meget vådt område, der står under vand flere måneder om året. 

Karen Margrethe Mathiasen udleverede et skriftligt indlæg og anførte bl.a., at der vil blive efterladt 

meget skrald i området. 

Henning Baverslund Jokumsen, Maria Veronica og Troncoso Valiente (lb.nr. 36), Anne Christine Poulsen 

(lb.nr. 34), Susanne Vinter Olesen og Jess Olesen (lb.nr. 37) og Karsten Krogh Andersen (matr.nr. 33). 

Henning Baverslund Jokumsen anførte, at han ikke er interesseret i en parkeringsplads på ejendom-

men. Den er indtegnet, hvor der er en større sten, der stikker op ad jorden. Der er et gammelt sagn, 

der siger, at hvis stenen trækkes op ad jorden, vil ejeren dø inden et år. Da han var en lille dreng, for-

søgte hans far forgæves at fjerne stenen. Han døde inden for et år. Hans forpagter vil ikke leje arealet, 

hvis der skal være en parkeringsplads. Der kan parkeres ved Vitved Kirke, hvorfra der er adgang til Na-

turstyrelsens arealer via Søgårdsvej. 

Karsten Krogh Andersen og Erik Rands Andersen anførte bl.a., at der er et meget specielt dyre- og fug-

leliv netop i dette område. Der er f.eks. mindst 1.000 gæs på samme tid, og de vil forsvinde med en sti. 

Vildtet vil blive skræmt. Hunde vil ikke blive holdt i snor, og naturen vil blive ødelagt. Det er bedre med 
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stikveje til søen. Arealerne afgræsses, og det kan man ikke få nogen til at gøre, hvis der er en sti med 

løsgående hunde. Dyrene vil således stikke af. Når det ikke afgræsses, vokser det til. Søgårdsvej er en 

glimrende adgangsvej til Naturstyrelsens arealer. Der er en meget flot udsigt over søen fra den vej.   

Peter Krogh Andersen (lb.nr. 39) og Erik Rands Andersen (lb.nr. 35).  

Peter Krogh Andersen og Lene Andersen udleverede et skriftligt indlæg og anførte bl.a., at færdsel til 

søen ikke bør ske ad en sti langs søen, men ved at benytte samme vej til søen og tilbage. Det er kun på 

den måde, at man kan bevare dyrelivet. Ellers vil det forsvinde. Offentlig adgang vil også medføre uro 

og hunde, der ikke er i snor. Det vil også jage fuglene væk. De er bekymret over freden ved deres lille 

fiskerhytte helt ned til vandet. Den vil brugere af stien helt sikkert benytte, når de går forbi. Det gæl-

der særligt, når man ønsker placeret shelter i nærheden. Der er tale om et særskilt matrikuleret areal, 

og en ejendomsmægler har på den baggrund anslået værdinedgangen til mindst ½ mio. kr. baseret på 

fire forskellige vurderinger.  

Jess Olesen og Erik Rands Jensen fortalte om historikken omkring forpagtningen af Naturstyrelsens 

arealer, der opstod ved, at Naturstyrelsen og ejerne af parcellerne mod søen byttede jord, mod at 

ejerne påtog sig forpagtningen af styrelsens ejendomme med ret til egen jagt og fiskeri. Hvis der etab-

leres en sti, er der ikke grundlag for forpagtning til afgræsning, da kreaturerne i så fald ikke kan være 

på afgræsningsarealerne. Det vil ikke gøre nogen forskel, hvis stien placeres i markkanten op til area-

lerne, da løsgående hunde vil skræmme dyrene. Der er mange orkideer, der vil forsvinde, hvis der ikke 

afgræsses. Det er naturmæssigt meget problematisk, hvis man vil etablere anløbsbro, bålplads og 

shelter i det enestående område til skade for naturen. Det harmonerer heller ikke med forbuddet mod 

teltslagning. 

Susanne Vinther Olesen og Jess Olesen (lb.nr. 37) 

Det blev bl.a. anført, at deres ejendom har det bedste sted for fuglevildt ved søen. Der er alt slags fug-

levildt, der bruger det som træksted. Naturen er af en sådan karakter, at den faktisk burde fredes med 

adgang forbudt for offentligheden. Hvis der etableres en sti, vil det ødelægge naturen. Der er mange 

grævlingepladser i området, selv om der i fredningsforslaget kun er nævnt den i Bolskoven. Det vil væ-

re ødelæggende med shelter. Freden vil blive fjernet, og der vil blive et svineri af affald. Der bør i ste-

det gives adgang til søen og udsigt over søen efter det alternative forslag, der er udarbejdet af grund-

ejerforeningen. Deres private brug af bådebro og teltslagning vil ikke længere kunne lade sig gøre. 

Bukkejagten vil blive ødelagt. De fodrer meget for at lave naturpleje og for at skyde de rigtige dyr. Der 

er kun en smal strimmel jord til råvildtet, hvor det veksler meget helt ind til Pilbrodalen. En sti med 

deraf følgende forstyrrelse af mennesker og hunde vil være ødelæggende for det.  

Henning Jensen (lb.nr. 32)  

Det blev bl.a. anført, at det er problematisk med en sti, der bringer folk, heste, køer og tyre tæt på 

hinanden. Det er et problem, hvis fredningsforslaget hindrer dræning. Han har nu heste til at græsse 

af. Det er ikke hans dyr, og ejerne har sagt, at de ikke vil have dyrene gående, hvis der kommer en sti, 

da det vil give problemer med løsgående hunde. Området vil derfor ikke blive afgræsset og vil gro til, 

medmindre myndighederne slår det, og maskiner kan ikke komme til arealet. Der er tale om et lille 

engareal på 1 ha. Det er ikke tilstrækkeligt med tilskudsfodring i hidtidigt omfang, da det kan være 

nødvendigt for at skaffe nok føde. Han har tre særrettigheder i de tidligere fredninger, som uden vide-

re foreslås fjernet. Hvis stien placeres i markskel, vil man på grund af beplantning stort set ikke kunne 

se søen på hans ejendom. Det er umuligt at sikre, at folk kun bruger stien, og de vil derfor også gå 

udenfor denne. Han påviste i øvrigt den grævlingegrav, der er omtalt i fredningsforslaget. 
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Danmarks Naturfredningsforening redegjorde for, at fredningsforslaget ikke er tilstrækkeligt klart på 

det punkt, idet der må drænes, tilskudsfodres, gødes og sprøjtes i samme omfang som hidtil. Man er 

endvidere indstillet på en anden linjeføring uden for de indhegnede områder og således i markkanten, 

hvor det ellers ville give problemer i relation til afgræsning med dyr.  

Jess Olesen påviste den markvej mod Vitved, der indgår i lodsejerforeningens forslag om alternativt 

stisystem.  

Der blev i forbindelse med særrettigheder efter de nugældende fredninger drøftet baggrunden for 

fredningsforslaget. Danmarks Naturfredningsforening bekræftede, at det primære sigte er at skabe en 

sti rundt om søen. Advokat Søren Højgaard Mørup bemærkede herom, at der i det lys ingen grund er 

til at lave en uhensigtsmæssig sammenskrivning af fredningerne, som skaber tvivl for den enkelte 

grundejer.  

Kirsten Elisabeth Palm Hansen og Poul-Erik Palm Hansen (lb.nr. 46), Hanne Laura Mott og John Gavnbo 

Frost (lb.nr. 47), Lene Kirstine Hannibal Antonsen og Kent Nielsen (lb.nr. 48), Torben Bruus (lb.nr. 49) 

og Merete Haunstrup Sichlau og Søren Haunstrup Christensen (lb.nr. 51). 

Torben Bruus anførte bl.a., at der er store problemer med vand, der strømmer ned over ejendommen, 

under vejen i drænrør og ned til søen. Hvis der etableres en sti rundt om søen, vil den have en ideel 

distance for løbere og mountainbikere. Det vil medføre skade på naturen. Der er i forvejen fine ad-

gangsmuligheder fra byen til søen og tilbage i et stisystem. Den foreslåede sti vil alene kunne bruges af 

egentlige vandrere eller folk, der er i god form. Der bør hellere satses på at udbygge det nuværende 

stisystem, så det også kan bruges af handicappede og gangbesværede. 

Det blev afklaret, at Danmarks Naturfredningsforening ikke vil foreslå, at dræning ikke kan ske i områ-

der, som ikke er omfattet af naturbeskyttelseslovens § 3.   

Søren Haunstrup Christensen anførte bl.a., at den store taber ved en sti vil være naturen og fuglelivet. 

Der er bl.a. havørne ved søen. Der er mange kajakker tæt på søbredden, og en sti vil derfor betyde, at 

vildtet trykkes fra begge sider. Det er også et stort problem, hvis de enestående mange råvildt ved 

Rødkol forstyrres. Der er masser af steder, hvor man kan komme ned til søen. De adgangsveje kan 

bruges, og så skal naturen have fred de få steder, der er tilbage.   

Lene Kirstine Hannibal Antonsen anførte bl.a. at have samme problemer med vand som Torben Bruus. 

Danmarks Naturfredningsforening anførte, at fredningen heller ikke hindrer dræning på hendes ejen-

dom, når der ikke er tale om arealer, der er omfattet af naturbeskyttelseslovens § 3. Der var dog ikke 

enighed om, hvorvidt der er tale om § 3-arealer.  

Christian Bak Overgård anførte på vegne af Kirsten Elisabeth Palm Hansen og Poul-Erik Palm Hansen, 

at de er bekymret for den øgede færdsel, en sti vil betyde. De vil også gerne have lov til at beholde de-

res hvide hestehegn. Danmarks Naturfredningsforening anførte, at eksisterende hegn må beholdes, og 

at nye hegn godt må være hestehegn i naturfarver. Der vil ske en præcisering af fredningsforslaget. 

Erik Rands Jensen (lb.nr. 35), Susanne Vinter Olesen og Jess Olesen (lb.nr. 37), Peter Krogh Andersen 

(lb.nr. 39), Jasna Kenjic Christensen og Jan Beck Christensen (lb.nr.40), Carina Hildebrandt Jørgensen 

(lb.nr. 41), Poul Holm (lb.nr. 42), Anne Kirstine Godrum-Overgaard (lb.nr. 43), Christian Bak Overgård 

(lb.nr. 44).  

Christian Bak Overgaard, Peter Krogh Andersen og Lene Andersen og Carina Hildebrandt Jørgensen an-

førte bl.a., at en sti vil medføre en øget trafik. Der er allerede nu en del trafik med folk, der slipper de-

res hunde løs i skoven. Det problem vil blive meget større. Der vil blive taget mange ugleunger. De 
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ynglende isfugle vil også forsvinde. Det er i forvejen et problem, at folk parkerer bilen i skoven som 

udgangspunkt for deres ture i området. Hvis der skal laves en sti, bør den ikke gå gennem skoven, men 

udenom i skovbrynet, så dyrene kan få helle i skoven. Det er uforståeligt, hvorfor de ikke må fortsætte 

med den eksisterende skovdrift. De passer meget på skoven, og det er kun teoretisk, at der skulle 

kunne ske renafdrift. Det skyldes ikke kun, at de passer på skoven, men også at der er tale om så man-

ge små parceller med forskellige ejere, at det aldrig vil kunne ske. Der kan tværtimod være en god 

grund til, at den enkelte parcelejer ønsker at foretage renafdrift på eget lille areal.   

Hans Vedersø Andersen (lb.nr. 52), Knud Aage Larsen (lb.nr. 54), Carsten Sørensen (lb.nr. 58) og Grethe 

Klitgaard Kirk Jacobsen og Bent Jacobsen (lb.nr. 88). 

Danmarks Naturfredningsforening anførte, at det er en fejl, at stien fra parkeringspladsen ved Halris-

vej/Søvejen og frem til det sted, hvor den eksisterende sti går ned mod søen, på fredningskortet er 

markeret som en eksisterende sti. Det er vejen, der bruges, men det vil være mere hensigtsmæssigt 

trafiksikkerhedsmæssigt, hvis den flyttes ind på den anden side af autoværnet, så man ikke skal gå 

langs vejen. Det gælder i øvrigt uanset, om fredningen gennemføres eller ej. 

Carina Hildebrandt Jørgensen bemærkede, at det var første gang, hun hørte om, at en sti ønskes pla-

ceret på ejendommen, og at hun derfor ikke på stående fod kunne udtale sig herom. 

Sten Bløcher-Hansen (lb.nr. 91) 

Danmarks Naturfredningsforening anførte efter en besigtigelse og drøftelse af forholdene på ejen-

dommen, at det er en fejl, at der er anført en eksisterende sti ned mod vandet. Denne fjernes derfor 

fra fredningskortet, og der foreslås ikke etableret en ny sti.  

Karl Erik Andersen (lb.nr. 65), Hans Kristian Broholt Blaabjerg (lb.nr. 63), Carsten Sørensen (lb.nr. 58), 

Henning Jensen (lb.nr. 32), Henning Baverslund Jokumsen, Maria Veronica og Troncoso Valiente (lb.nr. 

36) og Carina Hildebrandt Jørgensen (lb.nr. 41). 

Der blev anført en række argumenter for, at en ny fredning af Pilbrodalen er både unødvendig og for 

restriktiv. Den nuværende fredning fungerer godt, og der bør derfor ikke ske en ændring af den, hvis 

forslaget om at lave en sti rundt om søen gennemføres. Det blev således bl.a. anført, at det bør være 

muligt at bevare et område som Pilbrodalen, uden at det pålægges yderligere restriktioner og gener 

med løsgående hunde, som vil blive tilfældet, hvis der bliver tale om et sammenhængende stisystem. 

Det oprindelige dyrehold i form af får blev mistet som følge af løsgående hunde, og der er ikke andre 

dyr, som kan græsse på de stejle skråninger. Arealerne er derfor sprunget i skov. Alle lodsejere passer 

på naturen, og det er unødvendigt med yderligere restriktioner. Et forbud mod renafdrift giver på 

samme måde som i Bolskoven ingen mening, da der er tale om mange små parceller med forskellige 

ejere. Det er unødvendigt med forbud mod dræning, gødskning, sprøjtning og plantning af grantræer.  

Bent Jacobsen (lb.nr. 88) fremsatte i løbet af besigtigelserne en række bemærkninger i relation til sit 

hverv som formand for Venstre byrådsgruppe i Skanderborg Kommune. Han anførte bl.a., at kommu-

nen er modstander af, at Danmarks Naturfredningsforening vil gennemtvinge en sti mod borgernes 

ønske. Det bør i stedet søges gennemført i et samarbejde med borgerne. Hvis en sti etableres på den 

anførte måde, vil ejerne ikke deltage positivt, og det vil betyde, at der vil blive lagt en stor plejeopgave 

på kommunen, som kommunen ikke har økonomi til at gennemføre. Kommunen er meget indstillet på 

at indgå i et samarbejde med borgerne om at opnå gode adgangsforhold og udsigtsforhold til søen. 

Der sker i forvejen ikke en god nok udnyttelse af de eksisterende stier, og der skal i stedet satses på en 

øget brug. Det samme er tilfældet i relation til Naturstyrelsens ejendom ved hans ejendom på Søve-

jen.    
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Danmarks Naturfredningsforening anførte i øvrigt løbende ved besigtigelserne, at der kan blive tale 

om i stedet for den foreslåede linjeføring af lave en anden linjeføring primært i markskel tæt på den 

foreslåede linjeføring for at undgå, at stiens forløb går ind i områder for græssende dyr. Det blev vide-

re anført, at det ikke bør have betydning for gennemførelsen af fredningsforslaget, hvis en sti ikke vil 

være farbar hele året, da offentligheden må tilpasse sig dette ved brugen af stien. 

Grundejerforeningen udleverede i tilknytning til besigtigelserne og møderne en oversigt over en alternativ 

linjeføring af en sti rundt om Stilling-Solbjerg Sø i form af brug af eksisterende veje og stier.  

Fredningsnævnet kunne i overensstemmelse med det anførte ved besigtigelserne konstatere, at der er me-

get og varieret fugleliv og dyreliv i øvrigt i et helt andet omfang end beskrevet i fredningsforslaget. Det kun-

ne videre konstateres, at vildtet presses af både sejlads på søen og passagen på den foreslåede sti både ge-

nerelt og som følge af de ofte meget smalle bræmmer mellem søen og de omkringliggende marker. Det kun-

ne endvidere konstateres, at der i et ikke uvæsentligt omfang er tale om vanskeligt passerbare naturområ-

der, som grundejerne ved en sti i vidt omfang har tilkendegivet ikke fremadrettet at ville lade afgræsse. Det 

kunne yderligere konstateres, at der vil blive tale om en sti med en nærhed, som må antages at ville medføre 

en ikke ubetydelig nedgang i herlighedsværdien for beboelsesejendomme med lb.nr. 18 og 23 og for fritids-

bygninger på ejendomme med lb.nr. 15, 16, 24 og 39. Det kunne endelig konstateres, at der i forvejen er 

adgang til søen i et ikke uvæsentligt omfang, at der er fremragende udsigter over søen fra mange stier og 

veje, og at der af grundejere blev givet tilsagn om øget adgang til offentligheden ved frivillige aftaler.     

Fredningsnævnet kunne i øvrigt som bekræftet af Danmarks Naturfredningsforening ved besigtigelserne og 

møderne konstatere, at hverken den foreslåede stis linjeføring eller fredningsforslaget i øvrigt forudgående 

var drøftet eller forhandlet med grundejerne. Det kunne videre konstateres, at den forslåede sti mange ste-

der ikke var hensigtsmæssigt placeret i forhold til naturområder med afgræsning og derfor af Danmarks Na-

turfredningsforening ønskedes placeret andetsteds i nærheden typisk i markskel. Det kunne endelig konsta-

teres, at de foreslåede fredningsbestemmelser både konkret og i relation til en sammenskrivning af frednin-

gerne i flere tilfælde var uhensigtsmæssige eller uklare og derfor som også bekræftet af Danmarks Natur-

fredningsforening kunne formuleres mere hensigtsmæssigt.  

 

E. Fredningsnævnets bemærkninger 

Det fremgår af naturbeskyttelseslovens § 33, stk. 1, at fredningsnævnet kan gennemføre fredning af bl.a. 

landarealer til varetagelse af de formål, der er nævnt i naturbeskyttelseslovens § 1. 

Af naturbeskyttelseslovens § 1 fremgår det, at loven skal medvirke til at værne om landets natur og miljø, så 

samfundsudviklingen kan ske på et bæredygtigt grundlag i respekt for menneskets livsvilkår og for bevarel-

sen af dyre- og plantelivet. Det er anført i naturbeskyttelseslovens § 1, stk. 2, at loven tilsigter særligt at be-

skytte naturen med dens bestand af vilde dyr og planter samt deres levesteder og de landskabelige, kulturhi-

storiske, naturvidenskabelige og undervisningsmæssige værdier. Endvidere tilsigter loven særligt at forbed-

re, genoprette eller tilvejebringe områder, der er af betydning for vilde dyr og planter og for landskabelige 

og kulturhistoriske interesser. Endelig tilsigter loven særligt at give befolkningen adgang til at færdes og op-

holde sig i naturen samt forbedre mulighederne for friluftslivet. 

Det er anført i naturbeskyttelseslovens § 38, at en fredning skal indeholde en bestemmelse om formålet 

med fredningen. I fredninger, der omfatter arealer inden for internationale beskyttelsesområder, skal det 

fremgå af formålet, at fredningen skal medvirke til at sikre en gunstig bevaringsstatus for arter og naturty-

per, som områderne er udpeget for. En fredning kan gå ud på bevaring af den nuværende tilstand eller tilve-

jebringelse af en bestemt tilstand, der herefter skal bevares, og den kan regulere offentlighedens færdsel i 
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området. En fredning kan indeholde de bestemmelser, herunder de påbud og forbud vedrørende arealernes 

anvendelse, der skønnes nødvendige, for at fredningsformålet kan opnås. 

Det er om fredningsnævnets behandling af et fredningsforslag anført i naturbeskyttelseslovens § 37, stk. 5, 

at fredningsnævnet afholder mindst ét offentligt møde om sagen. Bestemmelsen suppleres af § 6 i bekendt-

gørelse om forretningsorden for fredningsnævn, hvorefter fredningsnævnet skal afholde et offentligt tilgæn-

geligt møde om fredningsforslaget. Fredningsnævnet skal endvidere foretage besigtigelse af det område, 

som forslaget omfatter. 

I fredningsnævnets afgørelse af 20. februar 2015 blev det tidligere forslag til fredning af Stilling-Solbjerg Sø 

afvist. Der blev i afgørelsen anført tre forudsætninger for behandlingen af et nyt fredningsforslag. Der blev 

således peget på en revision og sammenskrivning af områdets eksisterende fredninger til én samlet fredning. 

Der blev videre peget på forhandling af stiforløb og adgangsmuligheder med grundejerne. Der blev endelig 

peget på udarbejdelsen af et mere realistisk budgetoverslag i relation til tab af herlighedsværdi og jagtleje.  

Fredningsnævnet er enig i de fremsatte indsigelser om, at fredningsforslaget for Stilling-Solbjerg Søs omgi-

velser og Pilbrodalen ikke opfylder de forudsætninger, fredningsnævnet anførte i afgørelsen. Fredningsnæv-

nets besigtigelser den 30. og 31. marts 2017 viste bl.a., at der ikke er sket forhandling af stiforløb og ad-

gangsmuligheder med grundejerne, og at der forventeligt vil blive tale om betydelige erstatninger for tab af i 

hvert fald herlighedsværdi ved etablering af det foreslåede stiforløb. Fredningsnævnet anerkender, at der i 

fredningsforslaget er sket en sammenskrivning med de eksisterende fredninger, men det er ikke sket med en 

konkret stillingtagen til betydningen af den foreslåede fredning i forhold til de eksisterende fredninger. Der 

er således f.eks. ikke anført nogen begrundelse for, hvorfor allerede fredede områder skal underkastes mere 

restriktive bestemmelser end i de eksisterende fredninger. 

Fredningsnævnet har derfor overvejet, om der er grundlag for umiddelbart at afvise fredningsforslaget uden 

afholdelse af et offentligt møde. Det har i relation til bestemmelserne i naturbeskyttelseslovens § 37, stk. 5 

og forretningsordenens § 6 indgået i overvejelserne, at fredningsforslagets reelle formål er at etablere en sti 

rundt om Stilling-Solbjerg Sø, og at der blev holdt et offentligt møde om det tidligere fredningsforslag, som i 

relation til stiforløbet med enkelte undtagelser svarer til det nye fredningsforslag. 

Det er imidlertid fredningsnævnets opfattelse, at der særligt for de berørte grundejere er behov for en ende-

lig afklaring af, om der skal være en sti rundt om Stilling-Solbjerg Sø nær søbredden. Spørgsmålet om etable-

ring af en sådan sti har været omtalt i mange år, og en afvisning af fredningsforslaget af formelle grunde 

enten før eller efter et offentligt møde, ville kunne betyde, at der i den nærmeste fremtid igen ville blive 

fremsat et fredningsforslag med det formål at etablere en sådan sti. 

På den baggrund er fredningsnævnet ikke indstillet på at afvise fredningsslaget med henvisning til, at det 

ikke opfylder de forudsætninger for et nyt fredningsforslag, som blev anført i fredningsnævnets afgørelse af 

20. februar 2015.  

Det er grundlæggende fredningsnævnets opfattelse, at det i overensstemmelse med naturbeskyttelseslo-

vens formål om bl.a. at give befolkningen adgang til at færdes og opholde sig i naturen samt at forbedre 

mulighederne for friluftslivet, kunne være en god ide at etablere en sti rundt om hele Stilling-Solbjerg Sø.  

Fredningsnævnet skal imidlertid i forhold til den foreslåede sti foretage en afvejning af på den ene side den 

øgede adgang til naturen og landskabet og på den anden side de konsekvenser, en sådan sti vil få for natu-

ren og grundejerne. Det er fredningsnævnets opfattelse, at de forhold, der vil blive nævnt i det følgende, 

betyder, at denne afvejning fører til, at stien ikke skal etableres.  

Der vil for det første blive tale om en trampesti på ca. 17 km, og det må forventes, at den kun i begrænset 

omfang vil blive brugt til at gå hele vejen rundt om søen, særligt når der i forvejen er flere adgangsmulighe-
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der til søen. Det kan endvidere ud fra besigtigelserne og grundejernes oplysninger lægges til grund, at stien 

ikke vil være farbar hele året, da den flere steder vil være oversvømmet eller meget sumpet. Fredningsnæv-

net er ikke enig med Danmarks Naturfredningsforening i, at dette ikke har betydning for spørgsmålet om en 

stis etablering, da det indgår som et af flere elementer ved spørgsmålet om en frednings proportionalitet. 

Der er for det andet i forvejen adgang til søen i et ikke uvæsentligt omfang, og der er fremragende udsigter 

over søen fra mange stier og veje. Der er således i forvejen mulighed for at nyde søen, naturen og landska-

bet både sønært og på afstand.   

Det kan for det tredje på baggrund af fredningsnævnets besigtigelser og de oplysninger, grundejerne frem-

kom med både før og under besigtigelserne, lægges til grund, at der er meget og varieret fugleliv og dyreliv i 

øvrigt i et helt andet omfang end beskrevet i fredningsforslaget. Det kan videre lægges til grund, at vildtet 

presses af sejladsen på søen og vil blive presset af passagen på den foreslåede sti både generelt og som følge 

af de ofte meget smalle bræmmer mellem søen og de omkringliggende marker. Det er derfor fredningsnæv-

nets opfattelse, at de konkrete forhold omkring søen medfører, at den foreslåede sti vil have en negativ be-

tydning for naturen.  

Det er for det fjerde på baggrund af fredningsnævnets besigtigelser og de vurderinger, som blev foretaget til 

brug for behandlingen af det tidligere fredningsforslag, fredningsnævnets opfattelse, at den foreslåede sti vil 

have en sådan nærhed til et antal ejendomme, som må antages at ville medføre en sådan nedgang i herlig-

hedsværdien, at formålet med stien både isoleret set, men også i sammenhæng med de ovenfor påpegede 

forhold vil være uproportionel i forhold til udgiften ved at gennemføre fredningen.  

Fredningsnævnet finder i øvrigt anledning til at fremhæve yderligere to forhold, der ikke på samme måde er 

af afgørende betydning for fredningssagens udfald, men som også understreger det uhensigtsmæssige i at 

etablere den foreslåede sti. For det første er der tale om en meget lang sti i et ofte vanskeligt farbart terræn. 

Det vil derfor være en økonomisk stor byrde at anlægge og vedligeholde stien, og der kan stilles spørgsmål 

ved, i hvilket omfang det vil ske. For det andet kan det på baggrund af fredningsnævnets besigtigelser og de 

oplysninger, grundejerne fremkom med under besigtigelserne, lægges til grund, at den foreslåede sti mange 

steder vil passere enten gennem eller umiddelbart op til områder med afgræsning for at undgå tilgroning, og 

at der blandt grundejerne eller forpagterne er en betydelig bekymring for muligheden for fremtidig afgræs-

ning og dermed en mulig tilgroning umiddelbart ved søbredden. 

Det er som nævnt grundlæggende fredningsnævnets opfattelse, at det kunne være en god ide at etablere en 

sti rundt om hele Stilling-Solbjerg Sø, men at de ovenfor anførte forhold imidlertid fører til, at der ikke skal 

etableres en sønær sti rundt om Stilling-Solbjerg Sø. Danmarks Naturfredningsforening henvises således til at 

søge en øget offentlig adgang til søen og udsigten over søen gennemført med udgangspunkt i de grundejer-

tilkendegivelser og det alternative stiforslag, der er fremkommet under sagens behandling, samt eventuelle 

yderligere aftaler med grundejere og trafikale tiltag fra Skanderborg Kommune og Aarhus Kommune.  

 

F. Fredningsnævnets opfordring 

På den ovenfor anførte baggrund opfordrer fredningsnævnet Danmarks Naturfredningsforening til at tilba-

gekalde fredningsforslaget og således frafalde sagen om etablering af en sti sønært rundt om Stilling-Solbjerg 

Sø. 

Hvis Danmarks Naturfredningsforening ikke tilbagekalder fredningsforslaget, vil fredningsnævnet indkalde til 

et offentligt møde om sagen. 
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I fredningsnævnet har i Skanderborg Kommune deltaget Martin Møller-Heuer (formand), Vilhelm Michelsen 

og Flemming Pedersen. 

I fredningsnævnet har i Aarhus Kommune deltaget Martin Møller-Heuer (formand), Vilhelm Michelsen og 

Eva Tørnæs. 
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1. Baggrunden for forslaget     
 
Danmarks Naturfredningsforening fremsætter hermed i henhold til 

Naturbeskyttelseslovens § 36, jf. § 33 stk. 3, forslag til fredning af 416 hektar i 
Skanderborg og Aarhus Kommuner. 

 
Forslaget har to formål. Det første formål er at give offentligheden bedre adgang til 
området. Da størstedelen af de fredede arealer er i privat eje, er offentlighedens 

adgang begrænset. På grund af søens bynære beliggenhed vil det være af stor 
rekreativ betydning at forbedre offentlighedens adgang; det er derfor et mål med 

fredningen at skabe mulighed for et sammenhængende stiforløb hele søen rundt. Det 
andet formål er at forenkle administrationen af de nugældende fredninger af arealer 
omkring Stilling-Solbjerg Sø, som består af 6 fredninger plus en kirkefredning. Alle 

fredningerne med undtagelse af kirkefredningen ønskes samlet til én fredning med 
enslydende bestemmelser. Til styrkelse af begge formål ønsker foreningen desuden at 

inddrage et areal i landzone langs søen, som ikke er omfattet af de oprindelige 
fredninger og et areal, ejet af Miljø- og Fødevareministeriet, der ligger som en kile ind i 
en af fredningerne.   

 
I starten af 1960’erne blev nogle af de attraktive arealer tæt ned mod Stilling-Solbjerg 

Sø udstykket til sommerhusgrunde. For at sikre de resterende sønære arealer imod 
yderligere bebyggelse, blev der i årene umiddelbart efter gennemført 6 fredninger. 

Fredningen af Stilling Kirkes omgivelser blev gennemført i 1952. Området mellem 
Rødkol Skov og Fregerslev Færgested blev ikke fredet.  
 

Fredningernes formål er i store træk enslydende (bilag 4): De har alle til formål at 
opretholde status quo og dermed sikre, at arealernes karakter af landbrugs- og 

skovbrugsejendomme opretholdes. Fredningerne indeholder forbud imod beplantning, 
hvilket er med til at sikre de meget fine udsigtsforhold i området. Fredningerne har 
også bestemmelser om driften af mark- og skovområderne, som skal vise hensyn til 

bevarelsen af områdets landskabs- og naturværdier. Desværre gav fredningerne kun i 
meget begrænset omfang mulighed for at etablere stier omkring Stilling-Solbjerg Sø. I 

fredningen syd for Stilling Sø blev der dog oprettet nogle stier, opholdsarealer og P-
pladser.  
 

Miljø- og Fødevareministeriet har efterfølgende erhvervet et areal mellem Svendsodde 
og Lasseodde, men da det for nærværende er vanskeligt tilgængeligt besøges det ikke 

meget af offentligheden. 
 
Danmarks Naturfredningsforening ønsker at befolkningen får bedre muligheder for at 

opleve landskabet og naturen nær søen. Det er ikke mindst på den baggrund, at 
foreningen stiller forslag til en revision og udvidelse af de nugældende fredninger, som 

giver mulighed for etablering af en sti rundt om søen, som desuden kan forbindes med 
lokale og regionale stisystemer.  
 

 
2. Fredningsforslagets afgrænsning 

 
Fredningsforslagets afgrænsning fremgår af kortbilag 1. Forslaget omfatter de 
væsentligste landzonearealer omkring søen og i Pilbrodalen.   

 
Fredningsgrænsen følger som udgangspunkt søbeskyttelseslinien på 150 meter med 

adskillige tilpasninger i forhold til veje, bebyggelse, terræn, diger mm. I Pilbrodalen er 
det i høj grad beliggenheden af skovbryn og stejle dalsider, som har bestemt 
fredningens afgrænsning.  
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Ovenstående vedrører afgrænsningen af de 6 gamle fredninger. Hertil kommer to 
forslag til udvidelser, som skal gøre det muligt dels at etablere et sammenhængende 

stinet, dels at opnå en bedre sikring af områdets landskabs- og naturværdier. Den 
største udvidelse på 14,2 hektar er området mellem skoven Rødkol og Fregerslev 

Færgested, den mindste på 4,2 hektar er en del af Pilbrodalens vestside nær søen, et 
areal som ejes af Miljø- og Fødevareministeriet. Forslagene ligger begge i Skanderborg 
Kommune og er overvejende afgrænset af matrikelskel.    

 
Fredningsområdet dækker et areal på 416 hektar, hvoraf 367 hektar ligger i 

Skanderborg Kommune fordelt på 85 private lodsejere, Miljø- og Fødevareministeriet 
og Skanderborg Kommune, og 49 hektar ligger i Aarhus Kommune fordelt på 7 private 
lodsejere og Aarhus Kommune.  

 

 
Fra Miljø- og Fødevareministeriets areal ved Vitved med Svendsodde midt i billedet 

 

 
3. Beskrivelse af fredningsområdet 

 
3.1 Geologi og landskab  
 

Stilling-Solbjerg Sø er 7 km lang med en vandflade på 383 hektar, og den strækker sig 
fra Stilling i Skanderborg Kommune til Solbjerg i Aarhus Kommune. Søen har et 

usædvanligt, bugtet forløb med flere retvinklede knæk. Den er op til 19 meter dyb med 
en gennemsnitsdybde 8,1 meter og er omgivet af mellem 10 og 40 meter høje 

skrænter og skråninger. Vandspejlet i Stilling-Solbjerg Sø ligger 50 meter over havet, 
og især mod vestenden af søen er terrænet højtliggende og kulminerer lige syd for 
Pilbrodalen i Ørnekol 128 meter over havet. Søen modtager tilløb fra bække, kilder og 
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grundvand, og vandets opholdstid er beregnet til ca. 2½ år. Søens afløb er 
begyndelsen til Århus Å, som har udløb i Århus Bugt. 
 

Stilling-Solbjerg Sø ligger i en stor smeltevandsdal, som kan følges fra ca. 4 kilometer 
øst for søen mod vest gennem Illerup Ådal, Mossø og Salten Langsø frem til sidste 

istids hovedopholdslinie, hvor den udmunder i den store gletscherport ved Sepstrup 
Sande. Den østjyske israndslinie, der markerer fronten af det sidste store isfremstød i 
det østlige Jylland, forløber lige vest om søen. Dette isfremstød har givet landskabet 

omkring søen sin endelige hovedudformning, og det har spærret søens afløb mod vest 
således, at Stilling-Solbjerg Sø som nævnt i dag afvander til Jyllands østkyst via Århus 

Å.  
 
Syd for søen ligger den delvis fredede Pilbrodal, som i begge ender har forbindelse til 

Stilling-Solbjerg Sø. Pilbrodalen er udpeget som nationalt geologisk interesseområde, 
da den på en overskuelig måde demonstrerer de karakteristiske træk ved en 

smeltevandsdal fra istiden, som sandsynligvis er udformet under isen som en egentlig 
tunneldal. Pilbrodalen er meget smal og dyb med op til 50 meter høje dalsider og et 
slynget forløb. Dalbundens længdeprofil er præget af markante lavninger adskilt af 

tydelige tærskler.  
 

Landskabsudviklingen under istiderne har været påvirket af undergrundens lag, som i 
området er højtliggende og består af kvartssand fra tertiærtidens miocænetage. Sandet 

har været indvundet i to grave ved vestenden af Pilbrodalen, som nu er skredet til. 
 
Stilling-Solbjerg Sø er formentlig opstået efter bortsmeltning af en stor dødisklump i 

bunden af smeltevandsdalen, men generelt kan der ikke siges at være givet en 
tilfredsstillende forklaring på landskabsdannelsen i området med Stilling-Solbjerg Sø og 

Pilbrodalen.  
 
 

3.2 Naturtyper 
 

Bortset fra ved byerne Stilling og Solbjerg og ved skovene, går de dyrkede marker 
næsten overalt tæt på søen. De er dog adskilt fra den af en bræmme af eng og mose 
og eventuelt også af overdrev, hvor skrænterne er mest stejle. Det småkuperede 

morænelandskab ovenfor skrænterne er næsten komplet opdyrket. I de to byer, som 
ligger i hver sin ende af søen, er de sønære arealer til dels af mere parkagtig karakter. 

 

 
 Rødkol Skov 

 

På nordsiden af søen ligger Rødkol Skov og Agerskov nær Stilling. Overfor disse på 
søens sydside ligger Bolskov. Alle tre skove er gamle fredskove og rummer 

overvejende ældre løvtræsbevoksninger. Det er sandsynligt, at de har kontinuitet som 

http://www.google.com/imgres?q=stilling+solbjerg+s%C3%B8&hl=da&sa=X&tbo=d&rls=com.microsoft:da:IE-SearchBox&rlz=1I7AURU_daDK499&biw=1065&bih=587&tbm=isch&tbnid=SMtNJfk9DP7xLM:&imgrefurl=http://www.modspil.dk/nyheder/maj__sol_og_danarige_dk.html&docid=qiOesZXkhMkkvM&imgurl=http://www.modspil.dk/images/stilling_soe_panorama.jpg&w=3202&h=1007&ei=cwvvUL-FKojasga7hYFI&zoom=1&iact=hc&vpx=128&vpy=178&dur=6053&hovh=126&hovw=401&tx=220&ty=76&sig=107824324110032919068&page=5&tbnh=92&tbnw=236&start=83&ndsp=22&ved=1t:429,r:84,s:0,i:338
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skov meget langt tilbage i tiden, og de rummer bøge- og ellebevoksninger, der 
formentlig kan betegnes som naturskov. Enkelte steder langs søen i øvrigt er der ved 
naturlig tilgroning opstået mindre skove, se desuden nedenfor under Pilbrodalen.  

 
Søbreddens samlede længde, målt langs matrikelgrænserne, er 16,8 kilometer. Heraf 

ligger 1,1 kilometer i byzone og 3,2 kilometer langs skov. Af de øvrige 12,5 kilometer 
er godt 4 kilometer helt eller næsten helt åbne med frit udsyn over vandet. På de sidste 
godt 8 kilometer er der en mere eller mindre bred bræmme af pilekrat og/eller høj 

tagrørsump, som hindrer frit udsyn over vandet, når man færdes tæt ved søen. 
 

De sidst nævnte 12,5 kilometer søbred er overvejende en integreret del af naturtyper, 
som er beskyttet efter Naturbeskyttelseslovens § 3. Det drejer sig mest om enge, men 
også om moser og overdrev.  

 
Hovedparten af de lysåbne naturtyper rundt om søen er afgræsset af kvæg eller heste. 

Ofte er selve søbredden hegnet fra, hvilket er medvirkende til at størstedelen af 
bredden er groet til. 
 

Den vestlige halvdel af Pilbrodalen er fredet samtidig med arealerne omkring Stilling-
Solbjerg Sø. Tre mindre søer i dalbunden er siden istiden fyldt op og groet til som 

moser, men har delvis fået åbne vandflader igen efter tørvegravning. De stejle dalsider 
er bevokset med skov, krat og overdrev. Skovene er for størstedelen fredskov af 

naturmæssigt værdifuld, gammel løvskov, og overdrevene er af Skanderborg Kommune 
klassificeret som den mest værdifulde natur i det samlede fredningsområde.  
 

Selve Stilling-Solbjerg Sø er taget med i fredningsforslaget i det omfang, den er 
omfattet af de nugældende fredninger (se kortbilag 1 og bilag 4). Det er ikke fundet 

formålstjenligt at udvide den fredede del af søen, da dens beskyttelse må anses for at 
være tilstrækkeligt varetaget via § 3-beskyttelse, vandplan og regulativ.  Søens miljø- 
og naturforhold vil ikke blive nærmere omtalt.  

 
 

3.3 Plante- og dyreliv 
 
En række til dels sjældne plantearter som er karakteristiske for fredningsområdets 

vigtigste naturtyper viser, at området rummer mange forekomster af værdifuld natur, 
som er relativt upåvirket af intensiv skov- og landbrugsdrift. Det drejer sig især om 

gammel løvskov med lang kontinuitet, om de udstrakte og ofte vældpåvirkede enge og 
moser og om overdrev, ikke mindst på de stejle skrænter i Pilbrodalen.  
 

Fra Pilbrodalen og det relativt smalle fredningsområde omkring Stilling-Solbjerg Sø 
kendes mindst 350 vilde plantearter, hvilket er omkring 1/3-del af den oprindelige 

danske flora (se nærmere i bilag 5).        
 
Bortset fra søens og engenes fugleliv (bilag 6) er der ikke mange tilgængelige 

oplysninger om områdets dyreliv. Bolskov rummer dog et gammelt grævlingekompleks. 
 

 
3.4 Fortidsminder og kulturspor 
 

Spredt indenfor fredningsområdet findes sammenlagt ca. 3,6 kilometer beskyttede 
sten- og jorddiger, men der er i øvrigt ingen fredede fortidsminder i form af gravhøje 

eller lignende. Af ikke fredede oldtidsfund findes spor af en vej ved Blegind Bæk og lige 
øst herfor er der fundet et par stenalderbopladser nær søbredden.  
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Frem til 1960 var der færgefart mellem Fregerslev Færgested ved Søgårde på søens 
nordside og næsset ”Amerika” på sydsiden ved Bolskov, hvor det stråtækte, 
kampestensbyggede færgehus stadig ligger. 

 

 
Klaplåge til Miljø- og Fødevareministeriets areal ved Uglereden nær Pilbrodalens munding.  

 
 

3.5 Offentlighedens adgang og friluftsliv 
 

Ved både Stilling og Solbjerg byer er der offentlige stier og opholdsarealer nær søen, 
og fra Stilling er der etableret sti parallelt med Søvejen frem til Pilbrodalen. Videre 

langs søen og i den nordlige ende af Pilbrodalen er der parkerings- og 
opholdsmuligheder og stier på nogle små arealer, der ejes af Miljø- og 
Fødevareministeriet. Den private fællesvej Bolskovvej giver adgang for umotoriseret 

færdsel frem til Bolskov. Videre mod øst ejer Miljø- og Fødevareministeriet bredarealet 
mellem Svendsodde og Lasseodde nordøst for Vitved. På søens nordside er der 

parkerings- og opholdsmulighed ved Fregerslev Færgested. 
 
Langs den knap 17 kilometer lange søbred er det i dag muligt at færdes rimeligt nær 

søen og uden for trafikerede veje på ca. 6,5 kilometer. Det er dog kun på ca. 4 
kilometer, at der er adgang til selve søbredden, og heraf må de 1,5 kilometer mellem 

Svendsodde og Lasseodde for nærværende siges at være vanskeligt tilgængelige. 
   
Sagsrejser ønsker at skabe grundlag for, at det bliver muligt at færdes til fods ad et 

sammenhængende stisystem hele vejen rundt om Stilling-Solbjerg Sø. Det manglende 
stiforløb på godt 10 kilometer skal helt overvejende etableres på privat ejendom. 

 
En sti omkring hele søen vil kunne komme til at stå i forbindelse med eksisterende stier 
i Pilbrodalen, som forbinder videre til stier i Anebjerg Skov, der er et 

skovrejsningsområde mellem Skanderborg, Stilling og Fruering. Herfra er der 
stiforbindelse videre til Skanderborg Sø. Der vil desuden kunne blive sammenhæng 
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med eksisterende eller planlagte stier omkring Hørning nord for søen og i Solbjerg 
Skov, som er et skovrejsningsområde nord for Solbjerg.  
 

Det foreslåede stiforløb vil udenfor byerne mest være beliggende på enge og overdrev 
eller i skel mellem disse og de tilgrænsende marker. To mindre strækninger vil gå 

gennem skov. Stien skal have karakter af trampespor, evt. befæstet i beskedent 
omfang af hensyn til vedligeholdelse. Adgang til græssede arealer kan ske via 
klaplåger. På Naturstyrelsens areal mellem Svendsodde og Lasseodde foreslås 

mulighed for etablering af opholdsareal, shelters, en beskeden anløbsbro, borde/bænke 
og lignende indretninger, der understøtter friluftslivet. Ved stiens passage over Aarhus 

Å og to mindre vandløb skal der etableres gangbroer. Ved Folmerbro ønskes etableret 
en lille p-plads. 
 

Søen er åben for sejlads med mindre, ikke-motordrevne fartøjer som kanoer, kajakker, 
robåde og sejlbåde. Sejlads med motor er tilladt i særlige, specificerede tilfælde. 

 
 
3.6 Naturpleje og naturplejeaftaler 

 
Muligvis 4 aftaler om græsning af § 3-områder på tilsammen 9,45 ha 

(Arealinfo/miljøtilsagn/øvrige typer/foranstaltning/ha). I praksis er der mere græsning, 
fx på Naturstyrelsens arealer bl.a. mellem Svendsodde og Lasseodde. Kommunerne må 

vide mere. 
 
 

3.7 Råstofindvinding og vandindvindingsinteresser 
 

Stilling-Solbjerg Sø ligger i et stort strøg omkring Århus, der er udpeget som område 
med særlige drikkevandsinteresser. Der er ingen reservationer til råstofgravning. 
 

 
4. Frednings- og planlægningsmæssige forhold 

 
4.1 Eksisterende fredninger  
 

Det foreslåede fredningsområde er, med undtagelse de i afsnit 2 nævnte arealer til 
udvidelse, omfattet af 6 gældende fredninger, som blev gennemført mellem 1963 og 

1965. Grænsende til fredningsområdet findes Stilling Kirkefredning og en 
fredningslignende deklaration for et søbredsareal i Solbjerg. De gældende fredninger er 
beskrevet i bilag 4. 

 
Fredningerne indeholder en række særbestemmelser, som giver mulighed for at opføre 

beboelseshuse, sommerhuse og andre bygninger samt indvinde råstoffer på nærmere 
angivne ejendomme. Tilladelser, som ikke er realiserede, må efter sagsrejsers 
opfattelse anses for bortfaldet, da de kun kan realiseres, såfremt der opnås tilladelse 

efter anden, senere tilkommen lovgivning.    
 

 
4.2 Zonestatus 
 

Hele fredningsområdet ligger i landzone. 
 

 
4.3 Kommune-, lokalplan- og øvrige planforhold 
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I kommuneplan 2013 for både Skanderborg og Aarhus Kommuner er hele 
fredningsområdet i landskabelig henseende anbragt i højeste kategori (særligt 
landskabeligt interesseområde henholdsvis særlig god landskabskarakter). Der er 

derfor ingen planer om byudvikling, særlige tekniske anlæg, vindmøller eller lignende. 
 

I Skanderborgs kommuneplan er desuden både de eksisterende og de potentielle 
naturområder klassificeret på en 3-delt skala som henholdsvis A, B eller C målsat § 3-
natur og som potentiel natur af 1., 2. eller 3. klasse. I begge henseender har den 

fredede del af Pilbrodalen højeste målsætning, mens arealerne omkring Stilling-
Solbjerg Sø har mellemste målsætning. Målsætningen er et udtryk for, i hvor høj grad 

kommunen vil arbejde for bevaring og udvikling af naturindholdet. Hele området er 
desuden udpeget som del af et større naturnetværk af spredningskorridorer/økologiske 
forbindelser. Pilbrodalen er som omtalt i afsnit 3.1 udpeget som nationalt geologisk 

interesseområde. 
 

 
Udsigt mod skoven Rødkol fra Bolskovvej, hvor søen er smallest 

 

 

5. Forslag til fredningsbestemmelser 
 

§ 1 Fredningens formål 
 
Fredningen har til formål 

 
- at sikre og forbedre områdets landskabelige værdier således, at området 

fremtræder som et åbent landskab med vide udsigter, 
 

- at sikre og forbedre områdets naturværdier herunder, at de lysåbne naturtyper 

bevares og forbedres ved god drift og pleje, og at skovene bevares som 
naturmæssigt værdifulde løvskove, 

 
- at sikre de geologiske interesser og skabe grundlag for, at der sker en formidling 

heraf, 

 
- at sikre og forbedre områdets rekreative værdier, herunder offentlighedens 

muligheder for landskabs- og naturoplevelser ved at udsigter sikres, og at der 
etableres en sammenhængende stiforbindelse rundt om hele Stilling-Solbjerg Sø 
med forbindelser til omegnens offentligt tilgængelige naturområder, 

 

http://3.bp.blogspot.com/-FlptdWe34nQ/TqSWhyR8Y0I/AAAAAAAABE8/Sbxtm_7WRaU/s1600/P1020404.JPG


 10 

- at skabe grundlag for naturpleje. 
 
 

§ 2 Fredningsområdet 
 

Fredningsområdet afgrænses som vist på kortbilag 1. 
 
 

§ 3 Bevaring af området 
 

Fredningsområdet skal bevares i sin nuværende tilstand, medmindre en 
tilstandsændring er påbudt eller tilladt i de følgende bestemmelser eller tillades ved 
dispensation fra Fredningsnævnet, for eksempel i forbindelse med 

naturgenopretning/naturforbedring eller rekreativ anvendelse.  
 

 
§ 4 Arealernes drift og anvendelse 
 

Arealernes drift og anvendelse skal tilrettelægges således, at fredningens formål 
opfyldes. For de vigtigste arealkategorier gælder følgende: 

 
Arealer i landbrugsmæssig omdrift 

Landbrugsjord i omdrift kan benyttes som hidtil. Dog er tilplantning med flerårige 
udsigtshæmmende afgrøder som energipil, juletræer, frugttræer og lignende samt 
læhegn og vildtremiser ikke tilladt. Undtaget fra forbuddet er tilplantning i private 

haver. 
 

Beskyttet natur 
Der må kun foretages ændringer i tilstanden af naturtyper, som er beskyttet jævnfør 
naturbeskyttelseslovens § 3, når ændringerne har et naturforbedrende sigte. Der må 

således ikke gødskes, anvendes pesticider, omlægges eller jordbearbejdes, sås eller 
plantes, drænes, kalkes, tilskudsfodres eller foretages udsætning eller fodring af vildt.  

 
Skov 
I fredskov, vist med særlig signatur på fredningskortet, skal eksisterende 

løvtræsarealer af naturligt hjemmehørende træarter opretholdes. Fredskovpligtige 
løvtræsarealer må således ikke konverteres til nåleskov, herunder juletræer og 

pyntegrønt, eller tilplantes med ikke-hjemmehørende arter af løvtræ. Der må ikke 
foretages renafdrift. Fredningen er ikke til hinder for, at fredskov lades urørt, eller for 
at skovdrift ved plukhugst, stævning og/eller skovgræsning bevares eller genindføres.  

På skovarealer der ikke er fredskovpligtige, vist med almindelig skovsignatur på 
fredningskortet, kan der i medfør af plejeplanen (se § 10) eventuelt foretages 

rydninger af hensyn til forbedring af udsigter og/eller genskabelse af lysåbne 
naturtyper.  
Det bemærkes, at de ikke fredskovpligtige arealer er opstået ved naturlig tilgroning af 

lysåbne arealer efter den oprindelig frednings ikrafttræden i 1963-65. De oprindelige 
fredningskendelsers forbud plantning er derfor fortsat gældende.  

 
 
§ 5 Byggeri mv. 

 
Der må ikke etableres nye boliger i området, herunder hverken i eksisterende 

bebyggelse eller som nybyggeri. Det gælder dog ikke medhjælper- og 
generationsskifteboliger, der lovligt kan etableres i medfør af Lov om planlægning § 36, 
stk. 1 nr. 12.  
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Ombygninger af og tilbygninger til eksisterende bebyggelse kan kun ske efter 
Fredningsnævnets godkendelse. Opsætning af solceller på eksisterende bygninger 

kræver tillige Fredningsnævnets godkendelse. Fredningen er ikke til hinder for 
indvendig ombygning af eksisterende bygninger. 

 
Der må heller ikke opføres anden ny bebyggelse, herunder skure, boder, jagthytter og 
lignende. Forbuddet omfatter tillige legeredskaber, terrasser, drivhuse og andre faste 

indretninger uden tilknytning til den eksisterende bebyggelse. Sådanne konstruktioner 
kan uden tilladelse fra Fredningsnævnet opføres på arealer, som er omfattet af 

fredningskortets signatur ”hus med have/gårdsplads”. 
 
Bygninger som er nødvendige for landbrugsdriften kan opføres i tilknytning til 

eksisterende bebyggelse efter godkendelse af Fredningsnævnet for så vidt angår 
byggeriets udformning, størrelse og placering.  

 
Fredningen er ikke til hinder for midlertidig anbringelse af skurvogne, der i kortere 
perioder er nødvendige for skovdrift eller naturpleje. 

 
Fredningen er ikke til hinder for anbringelse af sædvanlige læskure for husdyr efter 

Fredningsnævnets godkendelse af udformning, størrelse og placering. 
 

Deponering må ikke finde sted indenfor fredningsområdet. 
 
 

 
Søens vestlige ende med Stilling i baggrunden 

 

 
§ 6 Faste konstruktioner og anlæg 
 

Der må ikke etableres faste anlæg og konstruktioner som f.eks. tårne, vindmøller, 
solcelleanlæg, tankanlæg, transformerstationer, master o.l. Der må ikke føres 

luftledninger over arealerne. Der må kun etableres sædvanlig nedadrettet belysning og 

http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/c/c5/Stilling_S%C3%B8-w.jpg


 12 

kun i tilknytning til boliger og driftsbygninger. Arealerne må ikke benyttes til oplag, 
opstilling af udrangerede maskiner og lignende. 

 

Udenfor have- og gårdspladsarealer må der ikke anbringes campingvogne eller 
lignende, og teltslagning må ikke finde sted. Dog kan der på offentligt ejede arealer i 

henhold til en gældende plejeplan etableres en shelterplads/primitiv overnatningsplads, 
hvor der er mulighed for teltslagning. Der kan endvidere etableres bålplads og opstilles 
borde-/bænkesæt 

 
Etablering af sportsanlæg som golfbaner, skydebaner, motorbaner og landingsbaner for 

fly og helikoptere m.m. er ikke tilladt. 
 
Der må alene opsættes almindelige landbrugshegn (trådhegn) til hegning af husdyr. I 

skovene kan der opsættes sædvanlige hegn omkring nyplantninger og foryngelser 
såfremt disse fjernes igen inden 10 år. Usædvanlig hegning er ikke tilladt, herunder 

f.eks. hjortehegn og hvide træhegn (hestehegn).  
 
Der skal inden for fredningsområdet etableres en P-plads ved Folmerbro og gangbroer 

over Århus Å, Vitved Bæk og Blegind Bæk jævnfør fredningskortet. Der kan etableres 
yderligere gangbroer i forbindelse med anlæg af stien rundt om søen, såfremt 

plejemyndigheden skønner det nødvendigt. 
 

Der må opsættes mindre informationstavler, markeringer af stiforløb mv. til formidling 
af fredningen på foranledning af plejemyndigheden. 
 

 
§ 7 Terrænændringer mv. 

 
Der må ikke foretages terrænændringer. Der må ikke fyldes op, graves af eller 
planeres. Råstoffer må ikke udvindes, heller ikke til eget brug. Undtaget fra forbuddet 

er mindre terrænændringer i private haver. 
 

 
§ 8 Offentlighedens adgang 
 

Offentlighedens adgangs- og opholdsret i området følger af de almindelige 
bestemmelser i gældende love, og eksisterende veje og stier er således åbne for 

offentlighedens færdsel til fods eller på cykel, jf. naturbeskyttelseslovens § 26. 
 
Arealer, der er offentligt ejede, skal som udgangspunkt holdes åbne og tilgængelige for 

offentligheden. Det omfatter også arealer, der er hegnede af hensyn til græssende dyr. 
Her skal der etableres de nødvendige stenter, klaplåger eller lignende. 

 
Der udlægges nye stier som vist med særlig signatur på fredningskortet. Stierne kan 
etableres som trampespor eller slåede op til 2 meter brede stier. Stierne må kun 

benyttes til færdsel til fods, og det er ikke tilladt at medtage hunde.  
 

Plejemyndigheden skal inden for 1 år efter fredningens gennemførelse have etableret 
de på kortet viste nye stier inklusive de nødvendige gangbroer mm. Yderligere stier kan 
etableres efter aftale med lodsejerne og efter Fredningsnævnets godkendelse. 

 
 

§ 9 Naturpleje 
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Plejen af områdets lysåbne, beskyttede naturtyper (særlig overdrev og enge) 
tilrettelægges så den sikrer en lav vegetationshøjde ved græsningssæsonens 
afslutning, medmindre plejen udføres ved helårsgræsning. Tilgroning med træer og 

buske skal forhindres, og rydning af eksisterende opvækst kan ske efter nærmere 
anvisning i den til enhver tid gældende plejeplan. 

 
 
§ 10 Plejemyndighed og plejeplaner 

 
Skanderborg og Aarhus Kommuner er plejemyndighed for de privatejede arealer, mens 

Naturstyrelsen er plejemyndighed for og gennemfører pleje på Miljø- og 
Fødevareministeriets arealer. 
 

Såfremt en lodsejer eller forpagter ikke selv ønsker at gennemføre naturpleje, har 
kommunerne ret til, efter forudgående drøftelse med ejeren, at udføre natur- og 

landskabspleje på privatejede arealer til opfyldelse af fredningens formål, jf. den til 
enhver tid gældende bekendtgørelse om pleje af fredede arealer og tilsyn, for tiden 
bekendtgørelse nr. 802 af 21/06/2013.  

 
Plejemyndighederne udarbejder en fælles plejeplan for det fredede område senest 1 år 

efter fredningens gennemførelse. Den første plejeplan skal gælde for højst 5 år, de 
senere for højst 10 år. 

 
Plejeplanen skal udmønte fredningens formål og redegøre for plejeforanstaltninger og 
eventuelle detailændringer i almenhedens adgangsret. Plejeplanen kan desuden 

indeholde forslag til etablering af enkle publikumsforanstaltninger. 
 

Der skal gives grundejere, forpagtere og Danmarks Naturfredningsforening ret til at 
udtale sig om forslaget til plejeplan. 
 

Såfremt der er uenighed om indholdet af plejeplanen, forelægges de specifikke 
uenigheder for Fredningsnævnet til afgørelse, jævnfør ovennævnte bekendtgørelse. 

 
Plejemyndigheden har, uanset fredningen, som hidtil pligt til at pleje egne arealer, som 
er omfattet af naturbeskyttelseslovens § 3. 

 
Overordnede retningslinjer for naturplejen fremgår af § 9. 

 
 
§ 11 Dispensation 

 
Fredningsnævnet kan meddele dispensation fra fredningsbestemmelserne, såfremt det 

ansøgte ikke vil stride imod fredningens formål, jævnfør Naturbeskyttelseslovens § 50, 
stk. 1. 
 

 
§ 12 Ophævelse af eksisterende fredning 

 
Følgende fredninger ophæves ved gennemførelsen af nærværende fredning: 
 

 Stilling Sø Nord (Overfredningsnævnet 13. marts 1964).  
 Stilling Søer Nord (Overfredningsnævnet 16. januar 1963).  

 Solbjerg Sø Nord/Syd (Overfredningsnævnet 12. februar 1965).  
 Solbjerg Sø Øst (Overfredningsnævnet 2. februar 1965). 
 Solbjerg Sø Sydvest (Overfredningsnævnet 12. februar 1965). 
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 Stilling Sø Syd (Overfredningsnævnet 25. maj 1964). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lavtliggende areal ved Folmerbro, hvor Vitved Bæk løber ud i søen 

 

Bilag 1: Areal- og lodsejerliste  (vedlagt) 

Bilag 2: Budgetoverslag  (vedlagt) 
Bilag 3: Bemærkninger til budgetoverslaget  (mangler) 

 

Bilag 4: Redegørelse for eksisterende fredninger: 

1. Stilling Sø Nord (Overfredningsnævnet 13. marts 1964).  
Generelle bestemmelser: 
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En status quo fredning med formål om at opretholde karakteren af land- og 
skovbrug.  
Driften af mark- og skovområderne skal tage hensyn til bevarelsen af de 

landskabelige og naturvidenskabelige værdier. 
Forbud mod ændringer af terrænet, herunder grus- og lergravning, opfyldning og 

planering, og mod oplagspladser. 
Forbud mod træplantning uden for eksisterende haveanlæg undtagen til bevarelse 
og fornyelse af eksisterende bevoksning og i så fald skal beplantningen bestå af 

almindelige danske løvtræer. 
Nye landbrugs- og skovbrugsbygninger må ikke opføres, før tegning og planer er 

godkendt. 
Forbud mod øvrig ny bebyggelse, anbringelse eller opsætning af beboelsesvogne, 
boder, skure eller andre indretninger som f.eks. master og tårne. 

Teltlejre, camping- og parkeringspladser må kun etableres på arealer der er 
godkendt hertil. 

Særbestemmelser: 
Fredningen er ikke til hinder for en udvidelse af Stilling Kirkegård. 
Rødkol Skov skal langs søen stedse være tilplantet med et 25 m bredt bælte af 

almindelige danske løvtræer, undtagen hvor der før fredningen var plantet 
nåletræer.   

 
2. Stilling Søer Nord (Overfredningsnævnet 16. januar 1963). 

En status quo fredning med formål om at opretholde karakteren af landbrug. 
Forbud mod bebyggelse, herunder drivhuse, lysthuse, skure, og lignende, eller 
skæmmende anlæg, herunder ledningsmaster. Ejer har dog ret til at opføre to 

sommerhuse med en nærmere angiven placering. Går de eksisterende bygninger 
tabt kan genopbygning ske et andet sted på det fredede areal.  

Forbud mod beplantning eller hegn, som hindrer den fri udsigt fra den nord for 
beliggende vej. Dog tilladelse til beplantning med blandet nål og løv nedenfor 
skrænten mod søen.  

   
3. Solbjerg Sø Nord/Syd (Overfredningsnævnet 12. februar 1965).  

Generelle bestemmelser: 
En status quo fredning med generelle bestemmelser som fredning nr. 1., undtagen 
skovbrug, skovområder og skovbrugsbygninger. Genplantning må udover med 

løvtræer også ske med samme slags træer som tidligere.  
Levende hegn, trægrupper og enkeltstående træer må kun fjernes i særlige tilfælde. 

Stengærder må ikke forandres eller fjernes. 
Forbud mod sejlads med ”mekanisk kraft” på de dele af søen, der hører til arealer 
omfattet af kendelsen. Undtaget er både der anvendes til fiskeri samt, inden for et 

afmærket område, motordrevne både til specielt formål, som har fået tilladelse 
dertil. 

Særbestemmelser: 
Tilladelse til 3 sommerhuse, 1 enfamiliehus, bibeholdelse af et læskur og 
anbringelse af 3 andehuse. 

2 efterfølgende tillægskendelser fra Overfredningsnævnet.    
 

4. Solbjerg Sø Øst (Overfredningsnævnet 2. februar 1965).  
Generelle bestemmelser: 
En status quo fredning med generelle bestemmelser som fredning nr. 3, men 

omfatter også skovbrug, skovområder og skovbrugsbygninger. 
Særbestemmelser: 

Tilladelse til at anlægge en campingplads på et nærmere angivet areal og til at 
anbringe et redskabsskur i tilknytning til en eksisterende granplantage. 
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5. Solbjerg Sø Sydvest (Overfredningsnævnet 12. februar 1965).  
Generelle bestemmelser: 
En status quo fredning med generelle bestemmelser som fredning nr. 3 

 
6. Stilling Sø Syd (Overfredningsnævnet 25. maj 1964).  

Generelle bestemmelser: 
En status quo fredning med generelle bestemmelser som fredning nr. 4. Desuden 
ret for Fredningsnævnet til at fastsætte et ordensreglement. 

Særbestemmelser: 
Tilladelse til at opføre 6 huse, 12 sommerhuse og diverse andre bygninger. 

Tilladelse til enkelte læhegn og tilplantninger. 
Tilladelse til planering langs søbred på enkelte ejendomme. 
Tilladelse til indvinding af råstoffer samt til tørveskær på enkelte ejendomme. 

Afståelse til det offentlige af arealer til stier, parkeringspladser og opholdsarealer, 
Opretholdelse af privat fællesvej, der skal være åben for offentligheden. 

Fredning af to bøgetræer. 
Tidsbegrænset opretholdelse af ret til jagt i 10 år og fiskeri i 25 år for tidligere ejere 
på to arealer, der afstås til det offentlige.  
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Bilag 5: Floralister 
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Karsporeplanter 
Mangeløv, Alm. 
Mangeløv, Bredbladet 

Mangeløv, Kær- 
Mangeløv, Smalbladet 
Padderok, Ager- 
Padderok, Dynd- 
Padderok, Kær- 
Padderok, Skov- 
Strudsvinge 

 
Enkimbladede 
Andemad, Kors- 
Andemad, Liden 
Andemad, Stor 
Bunke, Mose- 
Draphavre 
Dunhammer, Bredbladet 
Dunhammer, Smalbladet 
Fløjlsgræs 
Frytle, Mangeblomstret 
Frøbid 
Gulaks, Vellugtende 
Gøgeurt, Maj- 
Gøgeurt, Plettet 
Hejre, Blød 
Hjertegræs 
Hundegræs, Alm. 
Hvene, Alm. 
Hvene, Kryb- 
Iris, Gul 
Kamgræs 
Kogleaks, Skov- 
Kogleaks, Strand- 
Kogleaks, Sø- 
Kvik, Alm. 
Kæruld, Smalbladet 
Miliegræs 
Pindsvineknop, Enkelt 
Pindsvineknop, Grenet 
Rajgræs, Alm. 
Rapgræs, Alm. 
Rapgræs, Eng- 
Rapgræs, Lund- 
Rottehale, Eng- 
Rævehale, Eng- 
Rævehale, Knæbøjet 
Rørgræs 
Siv, Blågrå 
Siv, Børste- 
Siv, Fladstrået 
Siv, Glanskapslet 
Siv, Knop- 
Siv, Lyse- 
Siv, Tudse- 
Skeblad, Vejbred- 
Star, Akselblomstret  
Star, Alm. 
Star, Blære- 
Star, Blågrøn 
 

Star, Grøn 
Star, Hirse- 
Star, Håret 
Star, Knippe- 
Star, Kær- 
Star, Langakset 
Star, Nikkende 
Star, Næb- 
Star, Stiv 
Star, Stjerne- 
Star, Top- 
Star, Toradet 
Star, Trindstænglet 
Star, Tue- 
Sumpstrå, Alm. 
Svingel, Eng- 
Svingel, Rød- 
Sødgræs, Høj 
Sødgræs, Manna- 
Tagrør 
Vandaks, Butbladet 
Vandaks, Svømmende 

 
Tokimbladede 
Angelik, Skov- 
Baldrian, Hyldebladet 
Balsamin, Småblomstret 
Bellis 
Bjørneklo, Alm. 
Borst, Høst- 
Brandbæger, Eng- 
Brandbæger, Vand- 
Brunelle, Alm. 
Brunrod, Knoldet 
Brøndsel, Fliget 
Bukkeblad 
Bynke, Grå- 
Dueurt, Dunet 
Dueurt, Glat 
Dueurt, Hvid 
Dueurt, Kantet 
Dueurt, Kær- 
Dueurt, Lodden  
Engkabbeleje 
Engkarse 
Fladbælg, Gul 
Fladstjerne, Græsbladet 
Fladstjerne, Kær- 
Fladstjerne, Sump- 
Forglemmigej, Eng- 
Forglemmigej, Sump- 
Fredløs, Alm. 
Fredløs, Dusk- 
Fredløs, Pengebladet 
Fuglegræs, Alm. 
Galtetand, Kær- 
Galtetand, Skov- 
Gederams 
Gifttyde 
Guldkarse, Kær- 
 

Hanekro, Hamp- 
Hanekro, Skov- 
Hjortetrøst 
Hulsvøb, Alm. 
Høgeskæg, Kær- 
Hønsetarm, Alm. 
Kabbeleje, Eng- 
Kamille, Lugtløs 
Kamille, Skive- 
Kattehale 
Kløver, Fin 
Kløver, Gul 
Kløver, Humle- 
Kløver, Hvid- 
Knopurt, Alm. 
Kongepen, Alm. 
Korsknap 
Kragefod 
Kællingetand, Sump- 
Kørvel, Vild 
Læbeløs, Krybende 
Løvefod, Glat 
Mjødurt, Alm. 
Mynte, Krans- 
Mynte, Vand- 
Mælkebøtte sp. 
Mærke, Bredbladet 
Mærke, Smalbladet 
Natskygge, Bittersød 
Nellikerod, Eng- 
Nellikerod, Feber- 
Nælde, Stor 
Okseøje, Gul 
Perikon, Kantet 
Pileurt, Fersken- 
Pileurt, Vand- 
Potentil, Gåse- 
Potentil, Krybende 
Ranunkel, Bidende 
Ranunkel, Kær- 
Ranunkel, Langbladet 
Ranunkel, Lav 
Ranunkel, Tigger- 
Rapunsel, Aks- 
Røllike, Nyse- 
Skeblad, Vejbred- 
Skjaller, Liden 
Skjaller, Stor 
Skjolddrager, Alm. 
Skovsyre 
Skræppe, Butbladet 
Skræppe, Kruset 
Skræppe, Vand- 
Skvalderkål 
Snerle, Ager- 
Snerle, Gærde- 
Snerre, Burre- 
Snerre, Kær- 
Snerre, Sump- 
Storkenæb, Kløftet 
 

Storkenæb, Skov- 
Storkenæb, Stinkende 
Storkenæb, Storbægret 
Svinemælk, Ager- 
Svovlrod, Kær- 
Sværtevæld 
Syre, Alm. 
Tidsel, Ager- 
Tidsel, Horse- 
Tidsel, Kær- 
Tidsel, Kål- 
Trævlekrone 
Vandkarse 
Vandpeberrrod 
Vandranunkel sp. 
Vandrøllike 
Vejbred, Glat 
Vejbred, Lancet- 
Vikke, Muse- 
Vikke, Smalbladet 
Viol, Eng- 
Vorterod 
Ærenpris, Glat 
Ærenpris, Tveskægget 
Ærenpris, Tykbladet 
Åkande, Gul 
Åkande, Hvid 

 
Træer og buske 
Ahorn 
Ask 
Birk, Dun- 
Birk, Vorte- 
Brombær 
Bævreasp 
Bøg 
El, Rød- 
Elm, Skov- 
Fyr, Bjerg- 
Fyr, Skov- 
Gedeblad, Alm. 
Gran, Rød- 
Hassel 
Hindbær 
Hvidtjørn, Engriflet 
Hyld, Alm. 
Lærk, Europæisk 
Pil, Bånd- 
Pil, Femhannet 
Pil, Grå- 
Pil, Lancet- 
Pil, Øret 
Poppel sp. 
Røn, Alm. 
Slåen 
Æble, Skov- 

Floraliste for enge, moser (inkl. sumpskov) og søer langs Stilling-Solbjerg Sø og i Pilbrodalen. Oplysninger fra Århus Amt 
2006 og Skanderborg Kommune 2014. 
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Karsporeplanter 
Engelsød, Alm. 
Mangeløv, Bredbladet 
Padderok, Ager- 
Padderok. Lund- 
Skavgræs 

 
Enkimbladede 
Bunke, Bølget 
Bunke, Mose- 
Draphavre 
Dværgbunke, Tidlig 
Fløjlsgræs 
Frytle, Mangeblomstret 
Frytle, Mark- 
Gulaks, Vellugtende 
Gøgelilje, Skov- 
Gøgeurt, Tyndakset 
Hejre, Blød 
Hestegræs, Krybende 
Hullæbe, Skov- 
Hundegræs, Alm. 
Hvene, Alm. 
Hvene, Kryb- 
Hvene, Stortoppet 
Kamgræs 
Katteskæg 
Kvik, Alm. 
Løg, Vild 
Rajgræs, Alm. 
Rapgræs, Alm. 
Rapgræs, Eng- 
Rapgræs, Enårig 
Rottehale, Eng- 
Rottehale, Knold- 
Rævehale, Eng- 
Siv, Knop- 
Siv, Lyse- 
Siv, Tudse- 
Star, Alm. 
Star, Håret 
Star, Pigget 
Star, Pille- 
Star, Spidskapslet 
Star, Vår- 
Svingel, Bakke- 
Svingel, Eng- 
Svingel, Fåre- 

Svingel, Rød- 
 
Tokimbladede 
Anemone, Hvid 
Angelik, Skov- 
Bellis 
Bjørneklo, Alm. 
Bjørneklo, Kæmpe- 
Blåbær 
 

Blåhat 
Blåmunke 
Borst, Høst- 
Brandbæger, Alm. 
Brandbæger, Eng- 
Brandbæger, Vår- 
Brunelle, Alm. 
Brunrod, Knoldet  
Burre, Filtet 
Bynke, Grå- 
Djævelsbid 
Dueurt, Glat 
Dueurt, Kantet 
Dværgløvefod, Alm. 
Evighedsblomst, Rank 
Fladbælg, Gul 
Fladbælg, Krat- 
Fladstjerne, Græsbladet 
Fladstjerne, Stor 
Flipkrave 
Forglemmigej, Bakke- 
Forglemmigej, Mark- 
Forglemmigej, Rank 
Fuglegræs, Alm. 
Følfod 
Gederams 
Gedeskæg, Eng- 
Grådodder 
Gulerod, Vild 
Gæslingeblomst, Vår- 
Gåsemad 
Hanekro, Hamp- 
Haremad 
Hedelyng 
Hejrenæb 
Hjortetrøst 
Hulsvøb, Alm. 
Hyrdetaske 
Høgeskæg, Grøn 
Høgeurt, Håret 
Hønsetarm, Alm. 
Hønsetarm, Femhannet 
Jordbær, Bakke- 
Kamille, Lugtløs 
Klokke, Blå- 
Kløver, Blod- 
Kløver, Bugtet 
Kløver, Fin 
Kløver, Gul 
Kløver, Hare- 
Kløver, Hvid 
Kløver, Rød 
Kløver, Stribet 
Kløvplade 
Knopurt, Alm. 
Knopurt, Stor 
Kodriver, Hulkravet 
 

Kommen 
Kongepen, Alm. 
Korsknap 
Krageklo, Mark- 
Kællingetand, Alm. 
Kørvel, Vild 
Lupin, Mangebladet 
Løvefod, Glat 
Løvefod, Gulgrøn 
Mælkebøtte sp. 
Nellikerod, Feber- 
Nælde, Stor 
Okseøje, Gul 
Okseøje, Hvid 
Perikon, Kantet 
Perikon, Prikbladet 
Pileurt, Fersken- 
Pileurt, Snerle- 
Pileurt, Vej- 
Pimpinelle, Alm. 
Potentil, Gåse- 
Pragtstjerne, Dag- 
Ranunkel, Bidende 
Ranunkel, Knold- 
Ranunkel, Lav 
Rejnfan 
Rundbælg 
Rødknæ 
Røllike, Alm. 
Skjaller, Liden 
Skovmærke 
Skræppe, Butbladet 
Skræppe, Kruset 
Skræppe, Skov- 
Skvalderkål 
Sneglebælg, Humle- 
Snerle, Ager- 
Snerre, Burre 
Snerre, Gul 
Snerre, Hvid 
Snerre, Lyng- 
Stedmoderblomst, Ager- 
Stenbræk, Kornet 
Storkenæb, Blød 
Storkenæb, Kløftet 
Storkenæb, Liden 
Storkenæb, Pyrenæisk 
Storkenæb, Stinkende 
Svinemælk, Ager- 
Syre, Alm. 
Syre, Dusk- 
Sødskærm 
Tidsel, Ager- 
Tidsel, Horse- 
Tidsel, Kær- 
Timian, Bredbladet 
Tormentil 
 

Torskemund, Alm. 
Tvetand, Liden 
Tvetand, Rød 
Valmue, Gærde- 
Vejbred, Glat 
Vejbred, Lancet- 
Vejsennep, Rank 
Vikke, Foder- 
Vikke, Muse- 
Vikke, Tofrøet 
Vinterkarse, Alm. 
Viol, Hunde- 
Visse, Engelsk 
Vorterod 
Ærenpris, Glat 
Ærenpris, Mark- 
Ærenpris, Tveskægget 
Ærenpris, Vedbend- 

 
Træer og buske 
Ahorn 
Benved 
Birk, Dun- 
Birk, Vorte- 
Brombær 
Bøg 
Eg, Stilk- 
El, Rød- 
Ene 
Fyr, Skov- 
Hassel 
Hestekastanje 
Hindbær 
Hvidtjørn, Alm. 
Hvidtjørn, Engriflet 
Hyld, Alm. 
Hyld, Drue- 
Kirsebær, Fugle- 
Kvalkved 
Løn, Spids- 
Mirabel 
Navr 
Nordmannsgran 
Pibeved, Alm. 
Pil, Grå- 
Pil, Krybende 
Rosa agrestis ssp. do 
Rose, Glansbladet 
Rose, Glat Hunde- 
Rose, Rynket 
Røn, Alm. 
Røn, Selje- 
Slåen 
Snebær, Alm. 
Æble, Skov- 
Ædelgran, Sibirisk 

Floraliste for overdrev/skrænter langs Stilling-Solbjerg Sø og i Pilbrodalen. Oplysninger fra Århus Amt 2006 og Aarhus 
Kommune 2009-2012, suppleret med enkelte, ældre oplysninger. 
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Karsporeplanter 
Mangeløv, Alm. 
Mangeløv, Smalbladet 
Padderok, Lund- 

 
Enkimbladede 
Flitteraks, Enblomstret 
Frytle, Håret 
Frytle, Stor 
Guldstjerne, Alm. 
Guldstjerne, Hylster- 
Gøgelilje, Skov- 
 

Miliegræs 

Rapgræs, Lund- 
 
Tokimbladede 
Brunrod, Knoldet 
Burre, Skov- 
Desmerurt 
Fladstjerne, Stor 
Fuglegræs, Alm. 
Galtetand, Skov- 
Jordbær, Skov- 
Kodriver, Fladkravet 
 

Lungeurt, Alm. 
Lærkespore, Liden 
Løgkarse 
Nellikerod, Feber- 
Ranunkel, Nyrebladet 
Skovarve  
Skovsyre 
Storkenæb, Stinkende 
Viol, Krat- 
Viol, Skov- 

Træer og buske 
Ahorn 
Ask 
Birk, Vorte- 
Brombær 
Bøg 
Eg, Stilk- 
Elm, Skov- 
Gedeblad, Alm. 
Hassel 
Hyld, Drue- 
Kirsebær, Fugle- 
Lærk sp. 
 

Floraliste for skove langs Stilling-Solbjerg Sø og i Pilbrodalen. Oplysninger fra P. Wind, Oversigt over 
Botaniske Lokaliteter 7., Århus Amt. Det bemærkes, at skovene ikke er nær så grundigt undersøgt som de 

lysåbne naturtyper. 

 
 
Bilag 6: Fugleliv 
 

På grund af den forholdsvis smalle bredzone og den hurtigt tiltagende vanddybde med 
sparsom undervandsvegetation er Stilling-Solbjerg Sø ikke nogen specielt god 
fuglelokalitet. På og omkring søen yngler bl.a. gråand, gravand, knopsvane, blishøne, 

rørhøne, toppet - og sorthalset lappedykker samt sumpsangere som nattergal, 
kærsanger og rørsanger. Desuden er søen en vigtig rasteplads for eksempelvis 

taffeland, troldand og hvinand. 

 

 



Lb. Nr.: Matr.nr.: Ejerlav: Ejer: Tidl. 
Fredet

Ca.ha. Antal
lodder

Søbe-
skyt-
telse - 
§16 -
ca.ha

§3 Søer,
moser,
ferske
enge,
over-
drev -
ca.ha

Fred-
skov 

ca. ha

Sten- og 
jorddiger  

§29 - ca.m

Ny - 
meter

Eksiste-
rende - 
meter

del af 11en Steen Knudsen Christensen 12,97 1 1,04 334 529 OFN 13-03-1964, Landbrug
del af 1a   Stilling Kirkevej 12 28,50 1 16,70 3,19 1,81 683 do

11ge 8660 Skanderborg 1,07 1 1,07 1,07 8 do
8o 0,70 1 0,70 0,70 58 do

11gf 0,11 1 0,11 0,11 do
7i 0,75 1 0,75 0,75 do

Stilling, 
Skanderborg Jorder

Samlet 44,11 20,37 3,19 4,44 1.082 529
5p Arne Lindholt Kristensen 1,38 1 1,36 1,38 OFN 13-03-1964, Landbrug

Stilling, Bjertrupvej 1
Skanderborg Jorder 8660 Skanderborg

Samlet 1,38 1,36 1,38
10az Birgitte Pedersen Abildgaard 0,33 1 0,33 0,33 3 OFN 13-03-1964

Stilling, Søren Abildgaard Pedersen
Skanderborg Jorder Stilling Kirkevej 5

8660 Skanderborg

Samlet 0,33 1,69 0,33 3
1s Nanna Bispelund 10,47 1 7,77 0,33 2,02 75 Nej 508 92 Landbrug
1r Fregerslevvej 32 12,16 1 8,00 642 OFN 16-01-1963,Landbrug

Fregerslev By, Hørning 8362 Høring

Samlet 22,63 15,77 0,33 2,02 75 1.150 92
1d Vivi Lone Holst 0,23 1 0,23 Nej

Fregerslev By, Hørning Arnakvænge 2, st. th
8270 Højbjerg 

Samlet 0,23 0,23
del af 15c Kim Torben Søgaard 2,22 1 2,22 0,33 0,76 Nej 126 129
del af 4a Fregerslevvej 34 1,26 1 1,26 0,81 Nej 302

Fregerslev By, Hørning 8362 Høring

Samlet 3,48 3,48 1,13 0,76 428 129
del af 7000p Skanderborg Kommune 0,09 1 0,09 0,05 Nej 5 20

Bilag 1. Den 14/06-2016

Bemærkninger

1

2

3

4

5

6

7

Ønskes fredet:
 NBL´s 

bestemmelser 
om:

Heraf omfattet af Sti/vej



Lb. Nr.: Matr.nr.: Ejerlav: Ejer: Tidl. 
Fredet

Ca.ha. Antal 
lodder

Søbe-
skyt-
telse - 
§16 - 
ca.ha

§3 Søer, 
moser, 
ferske 
enge, 
over-
drev - 
ca.ha

Fred-
skov 

ca. ha

Sten- og 
jorddiger  

§29 - ca.m

Ny - 
meter

Eksiste-
rende - 
meter

Bilag 1. Den 14/06-2016

Bemærkninger

Ønskes fredet:
 NBL´s 

bestemmelser 
om:

Heraf omfattet af Sti/vej

Fregerslev By, Hørning Rådhuset
del af 7000b Adelgade 44 0,07 1 OFN 25-05-1964

7000c 8660 Skanderborg 0,87 1 0,59 4 do
7000d 0,05 1 0,05 do
7000i 0,07 1 do

Vitved By, Vitved do
7000d 1,23 1 1,23 0,03 878

del af 7000f 0,05 1 0,01 139 do
Gram, do

Skanderborg Jorder
Samlet 2,43 1,97 0,07 5 1.040

5e Sarah Høi 1,95 1 1,81 0,17 170 OFN 16-01-1963
Fregerslev By, Hørning Ole Petersen

Søvejen 35
8362 Høring

Samlet 1,95 1,81 0,17 170
del af 23a Finn Søgaard 2,90 1 2,33 210 OFN 12-02-1965, Landbrug

15d Søvejen 33 1,39 1 1,05 0,30 70 OFN 12-02-1965, Landbrug
14l 8362 Høring 1,12 1 0,74 0,15 39 OFN 12-02-1965, Landbrug

Blegind By, Blegind

Samlet 5,41 4,12 0,45 319
del af 24c Janni Harding Weng 1,85 1 1,46 0,01 125 OFN 12-02-1965, Landbrug

Blegind By, Blegind Søvejen 32
Blegind

8362 Hørning

Samlet 1,85 1,46 0,01 125
14n Carl Erik Jensen 0,33 1 0,31 0,22 36 OFN 12-02-1965

Blegind By, Blegind Silkeborgvej 244, 3. mf Ikke landbrugsareal
8230 Åbyhøj

Samlet 0,33 0,31 0,22 36
14m Henning Søgaard 0,12 1 0,12 0,11 OFN 12-02-1965

Blegind By, Blegind Emiliehøj 8, 2. Sommerhus

8

9

10

11

12



Lb. Nr.: Matr.nr.: Ejerlav: Ejer: Tidl. 
Fredet

Ca.ha. Antal 
lodder

Søbe-
skyt-
telse - 
§16 - 
ca.ha

§3 Søer, 
moser, 
ferske 
enge, 
over-
drev - 
ca.ha

Fred-
skov 

ca. ha

Sten- og 
jorddiger  

§29 - ca.m

Ny - 
meter

Eksiste-
rende - 
meter

Bilag 1. Den 14/06-2016

Bemærkninger

Ønskes fredet:
 NBL´s 

bestemmelser 
om:

Heraf omfattet af Sti/vej

8270 Højbjerg

Samlet 0,12 0,12 0,11
15u Jørgen Sandballe Laursen 5,07 1 3,88 0,60 339 OFN 12-02-1965, Landbrug
15v Søvejen 30 3,01 1 2,83 0,66 256 do

del af 15t 8362 Hørning 4,65 1 1,71 0,18 49 do
14q 0,65 1 0,62 0,01 do

Blegind By, Blegind

Samlet 13,37 9,04 1,45 644
15s Bent Nygaard 0,64 1 0,61 0,33 4 OFN 12-02-1965

Blegind By, Blegind Søvejen 27
Blegind

8362 Hørning
Samlet 0,64 0,61 0,33 4

16n Karsten Balskilde Andersen 0,13 1 0,13 0,11 OFN 12-02-1965
Blegind By, Blegind Blegindvej 101

Tiset
8362 Hørning

Samlet 0,13 0,13 0,11
16o Thomas Brok Pedersen 0,14 1 0,13 0,13 OFN 12-02-1965

Blegind By, Blegind Vidtskuevej 15
8300 Odder

Samlet 0,14 0,13 0,13
16q Erik Rene Haakonsson 1,75 1 1,75 0,46 185 OFN 12-02-1965

Blegind By, Blegind Søvejen 24
8362 Hørning 

Samlet 1,75 1,75 0,46 185
16m Connie Bering Jørgensen 0,94 1 0,67 0,14 51 OFN 12-02-1965

Blegind By, Blegind Jørgen Bruhn Jørgensen
Søvejen 21

8362 Hørning
Samlet 0,94 0,67 0,14 51

16p Hans Pedersen 0,76 1 0,26 0,01 OFN 12-02-1965, Landbrug

14

15

16

17

18

19

13



Lb. Nr.: Matr.nr.: Ejerlav: Ejer: Tidl. 
Fredet

Ca.ha. Antal 
lodder

Søbe-
skyt-
telse - 
§16 - 
ca.ha

§3 Søer, 
moser, 
ferske 
enge, 
over-
drev - 
ca.ha

Fred-
skov 

ca. ha

Sten- og 
jorddiger  

§29 - ca.m

Ny - 
meter

Eksiste-
rende - 
meter

Bilag 1. Den 14/06-2016

Bemærkninger

Ønskes fredet:
 NBL´s 

bestemmelser 
om:

Heraf omfattet af Sti/vej

Blegind By, Blegind Blegindvej 48
Blegind

8362 Hørning

Samlet 0,76 0,26 0,01
del af 17a Tina Møller Andersen 12,48 1 11,50 3,34 936 OFN 12-02-1965, Landbrug

Blegind By, Blegind Solbjerg Søvej 4
8362 Hørning 

Samlet 12,48 11,50 3,34 936
del af 18m Trine Thomsen 0,03 1 0,03 OFN 12-02-1965, Landbrug
del af 27d Jacob Skov 1,14 1 1,14 0,20 94 do
del af 30b Solbjerg Søvej 6 2,52 1 2,52 0,48 169 do

Blegind By, Blegind Blegind
8362 Hørning

Samlet 3,69 3,68 0,68 263
del af 26b Dorte Tvergaard 2,20 1 2,18 0,38 125 OFN 02-02-1965, Landbrug

Blegind By, Blegind Morten Tvergaard
Solbjerg Søvej 12

8362 Hørning
Samlet 2,20 2,18 0,38 125

del af 27e Steen Lundgren Pedersen 2,74 1 2,71 0,70 213 OFN 02-02-1965, Landbrug
del af 18l Solbjerg Søvej 14 2,27 1 2,24 0,35 106 do

Blegind By, Blegind 8362 Hørning

Samlet 5,01 4,95 1,06 319
4ø Dorthe Braüner Lind 4,17 1 4,09 2,19 687 OFN 02-02-1965, Landbrug

Solbjerg By, Tiset Martin Gräs Lind Århus Kommune
Solbjerg Søvej 31

8355 Solbjerg
Samlet 4,17 4,09 2,19 687

4ab Arne Mathiesen 7,06 1 5,12 OFN 02-02-1965, Landbrug
Solbjerg By, Tiset Rude Havvej 21 Århus Kommune

12n 8300 Odder 0,57 1 0,56 63 OFN 12-02-1965, Landbrug

20

21

22

23

24

25



Lb. Nr.: Matr.nr.: Ejerlav: Ejer: Tidl. 
Fredet

Ca.ha. Antal 
lodder

Søbe-
skyt-
telse - 
§16 - 
ca.ha

§3 Søer, 
moser, 
ferske 
enge, 
over-
drev - 
ca.ha

Fred-
skov 

ca. ha

Sten- og 
jorddiger  

§29 - ca.m

Ny - 
meter

Eksiste-
rende - 
meter

Bilag 1. Den 14/06-2016

Bemærkninger

Ønskes fredet:
 NBL´s 

bestemmelser 
om:

Heraf omfattet af Sti/vej

10f 0,54 1 0,05 0,54 57 do
3f 0,98 1 0,97 0,94 do

37a 2,29 1 1,42 0,01 do
25b 0,19 1 0,15 do
17ø 1,05 1 0,58 0,54 OFN 25-05-1964, Landbrug

Vitved By, Vitved Skanderborg Kommune
8bh 1,76 1 1,46 0,02 69 OFN 25-05-1964, Landbrug

Gram, Skanderborg Kommune
Skanderborg Jorder

Samlet 14,43 9,03 2,79 0,54 69 120
5b Hans Jørn Riis 3,70 1 1,02 65 OFN 02-02-1965, Landbrug
3a Solbjerg Søvej 40 4,39 1 2,53 do

Solbjerg By, Tiset 8355 Solbjerg Århus Kommune

Samlet 8,09 3,55 65
22 Århus Kommune 0,70 1 0,70 OFN 02-02-1965

del af 7000i Rådhuspladsen 2 0,10 1 0,10 190
Solbjerg By, Tiset 8000 Aarhus C Århus Kommune

Samlet 0,80 0,80 190
del af 8c John Aalund Kristensen 7,24 1 2,98 0,98 216 OFN 12-02-1965, Landbrug

Fastrup By, Vitved Fastrupvej 56 Århus Kommune
8355 Solbjerg

Samlet 7,24 2,98 0,98 216
del af 8h Rasmus Erik Thomasen 6,51 1 2,36 0,45 160 OFN 12-02-1965, Landbrug

Fastrup By, Vitved Fastrupvej 11 Århus Kommune
8355 Solbjerg

Samlet 6,51 2,36 0,45 160
del af 7c Kurt Andersen 12,40 1 5,52 2,68 391 OFN 12-02-1965, Landbrug
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Lb. Nr.: Matr.nr.: Ejerlav: Ejer: Tidl. 
Fredet

Ca.ha. Antal 
lodder

Søbe-
skyt-
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§16 - 
ca.ha

§3 Søer, 
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Bilag 1. Den 14/06-2016

Bemærkninger

Ønskes fredet:
 NBL´s 

bestemmelser 
om:

Heraf omfattet af Sti/vej

Fastrup By, Vitved Fløjstrupvej 88 Århus Kommune
8340 Malling

Samlet 12,40 5,52 2,68 391
14b Kirsten Elisabeth Palm Hansen 2,51 1 220 OFN 12-02-1965

Fastrup By, Vitved Poul-Erik Palm Hansen Ikke landbrugsareal
Lergravsvej Århus Kommune

Samlet 2,51 220
11b Henning Jensen 0,67 1 0,63 0,67 56 OFN 12-02-1965, Landbrug

del af 11a Vitvedgade 37 9,60 1 7,74 1,29 586 OFN 25-05-1964, Landbrug
37e 8660 Skanderborg 0,20 1 0,20 do

Vitved By, Vitved

Samlet 10,48 8,37 1,96 0,20 642
14g Karsten Krogh Andersen 0,28 1 0,26 32 OFN 12-02-1965, Landbrug

del af 14a Vitvedgade 7 6,38 1 0,51 122 do
15f 8660 Skanderborg 0,14 1 0,13 do
17g 0,04 1 0,04 do
17h 0,02 1 0,02 do
17n 0,06 1 0,06 do
37b 0,13 1 0,03 0,13 OFN 25-05-1964, Landbrug
37cv 0,13 1 0,13 0,13 do
37cx 0,12 1 0,12 do
37cy 0,10 1 0,10 do
37cz 0,05 1 0,05 do

Vitved By, Vitved

Samlet 7,45 0,67 0,50 0,53 122 32
13f Anne Christine Poulsen 0,37 1 83 OFN 12-02-1965, Landbrug
9e Vitvedgade 9 0,79 1 do

del af 13a 8660 Skanderborg 3,97 1 do
13g 0,27 1 0,26 do
37c 0,16 1 0,16 do
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Lb. Nr.: Matr.nr.: Ejerlav: Ejer: Tidl. 
Fredet

Ca.ha. Antal 
lodder

Søbe-
skyt-
telse - 
§16 - 
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ca. ha
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Ny - 
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Bilag 1. Den 14/06-2016

Bemærkninger

Ønskes fredet:
 NBL´s 

bestemmelser 
om:

Heraf omfattet af Sti/vej

13e 2,00 1 1,10 do
37cæ 0,06 1 0,06 do
37cø 0,04 1 0,04 0,04 do
37da 0,01 1 0,01 0,01 do
37dk 0,22 1 0,22 do
37dl 0,09 1 0,09 do
37k 0,22 1 0,08 0,22 do

Vitved By, Vitved

Samlet 8,19 0,13 1,37 0,80 83
8q Erik Rands Jensen 0,17 1 OFN 25-05-1964, Landbrug

del af 8a Søgårdsvej 10 5,22 1 5,18 0,94 266 do
37i 8660 Skanderborg 0,74 1 0,58 0,74 30 OFN 12-02-1965, Landbrug

del af 19d 0,77 1 0,77 do
Vitved By, Vitved

Samlet 6,90 6,52 0,94 0,74 266 30
18i Henning Baverslund Jokumsen 0,29 1 OFN 12-02-1965, Landbrug
18h Maria Veronica 2,50 1 1,60 0,81 2 OFN 25-05-1964, Landbrug

Vitved By, Vitved Troncoso Valiente
Lergravsvej 19

8660 Skanderborg

Samlet 2,78 1,60 0,81 2
del af 10a Susanne Vinter Olesen 10,35 1 10,23 2,14 652 OFN 12-02-1965, Landbrug

37f Jess Olesen 0,56 1 0,46 0,56 26 OFN 25-05-1964, Landbrug
10K Vitvedgade 14 0,03 1 OFN 12-02-1965, Landbrug

del af 12m 8660 Skanderborg 8,52 1 0,10 72 OFN 25-05-1964, Landbrug
37df 0,07 1 0,07 do
37db 0,07 1 0,07 do
10b 0,08 1 0,08 do
37d 0,22 1 0,22 do
37de 0,20 1 0,20 do
37bm 0,10 1 0,10 do
37ar 0,06 1 0,06 do
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Lb. Nr.: Matr.nr.: Ejerlav: Ejer: Tidl. 
Fredet

Ca.ha. Antal 
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Søbe-
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Bilag 1. Den 14/06-2016

Bemærkninger

Ønskes fredet:
 NBL´s 

bestemmelser 
om:

Heraf omfattet af Sti/vej

12p 0,29 1 0,25 do
Vitved By, Vitved

Samlet 20,54 10,79 2,47 1,27 725 26
del af 19h Naturstyrelsen 4,68 1 4,62 2,33 579 OFN 12-02-1965

9b Haraldsgade 53 2,86 1 2,73 2,22 472 do
10e 2100 København Ø 0,89 1 0,85 0,70 188 do
37bq 0,03 1 OFN 25-05-1964
37bt 0,01 1 do
37bu 0,02 1 do
37dz 0,02 1 do
37bs 0,01 1 2 do
37br 0,02 1 9 do
37bv 0,02 1 13 do
37bp 0,02 1 2 do
37ca 0,08 1 0,08 171 do
37cb 0,05 1 0,05 28 do
37bø 0,03 1 0,03 16 do
37cd 0,02 1 0,02 12 do
37bæ 0,03 1 0,03 14 do
37bx 0,03 1 0,03 15 do
37ch 0,05 1 0,05 23 do
37ce 0,05 1 0,05 21 do
37cg 0,04 1 0,04 18 do
37cf 0,03 1 0,03 16 do
37bz 0,04 1 0,04 20 do
37by 0,04 1 0,04 17 do
37co 0,98 1 0,97 192 do

del af 16e 0,22 1 do
37cp 0,46 1 0,25 do
3h 0,08 1 225 do
3g 0,02 1 51 do
26c 0,01 1 0,01 41 do
25d 0,19 1 0,15 318 do

Vitved By, Vitved
1k 0,02 1 0,02 do
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Lb. Nr.: Matr.nr.: Ejerlav: Ejer: Tidl. 
Fredet

Ca.ha. Antal 
lodder

Søbe-
skyt-
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Bilag 1. Den 14/06-2016

Bemærkninger

Ønskes fredet:
 NBL´s 

bestemmelser 
om:

Heraf omfattet af Sti/vej

7e 2,74 1 2,51 Nej
7ac 0,81 1 0,77 Nej
7hd 0,67 1 161 Nej

Gram,
Skanderborg Jorder

Samlet 15,25 9,67 8,94 161 1.433 1.033
del af 7p Peter Krogh Andersen 5,84 1 2,94 0,62 356 OFN 12-02-1965, Landbrug

9c Vitvedgade 12A 0,08 1 0,07 0,08 OFN 12-02-1965
del af 9a 8660 Skanderborg 5,98 1 5,98 0,46 OFN 12-02-1965, Landbrug

37cq 0,78 1 0,56 0,78 30 OFN 25-05-1964, Landbrug
37dg 0,16 1 0,02 0,16 do
37g 0,18 1 0,18 do
37dh 0,07 1 0,07 do
17i 0,11 1 0,10 do
7t 0,32 1 0,30 do

Vitved By, Vitved
Samlet 13,52 9,56 1,56 1,19 356 30

37l Jasna Kenjic Christensen 0,43 1 0,30 0,43 15 OFN 25-05-1964, Landbrug
37m Jan Beck Christensen 0,71 1 16,70 0,71 26 do
37dm Fastrupvej 151 0,08 1 0,08 do
37dn 8660 Skanderborg 0,06 1 0,06 do

5i 0,37 1 0,36 do
6h 0,16 1 0,15 do

Vitved By, Vitved
Samlet 1,82 17,00 0,51 1,28 41

37o VITVEDGÅRD A/S 1,61 1 1,06 1,61 62 OFN 25-05-1964, Landbrug
37aq Lergravsvej 22 0,46 1 0,28 0,46 30 do
37q Vitved 0,45 1 0,30 0,45 27 do
37bh 8660  Skanderborg 0,31 1 0,21 16 do
37bg (Carina Hildebrandt Jørgensen) 0,41 1 0,32 14 do

del af 16i 5,81 1 do
del af 16c 4,75 1 do

37dp 0,06 1 0,06 0,06 do
37p 0,06 1 0,02 0,06 do
37bi 0,19 1 0,19 do
37do 0,05 1 0,05 do
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Lb. Nr.: Matr.nr.: Ejerlav: Ejer: Tidl. 
Fredet
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Søbe-
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Bilag 1. Den 14/06-2016

Bemærkninger

Ønskes fredet:
 NBL´s 

bestemmelser 
om:

Heraf omfattet af Sti/vej

37n 0,07 1 0,07 do
16m 0,23 1 0,20 do
23d 0,03 1 0,03 do
17k 0,05 1 0,05 do

del af 16k 6,11 1 2,85 do
17z 0,10 1 0,10 do

17ad 0,04 1 0,04 do
Vitved By, Vitved

Samlet 20,81 2,25 3,27 2,95 149
37r Poul Holm 0,40 1 0,28 0,40 27 OFN 25-05-1964, Landbrug

37dq Lergravsvej 17 0,17 1 0,17 0,17 do
7r 8660 Skanderborg 5,93 1 0,62 264 do
8d 0,44 1 0,30 do
8r 0,11 1 0,11 76 do

del af 3b 4,22 1 1,72 0,84 do
Vitved By, Vitved

Samlet 11,28 0,45 2,75 1,41 340 27
37bl Anne Kirstine N 0,45 1 0,34 0,45 29 OFN 25-05-1964, Landbrug

Vitved By, Vitved Godrum-Overgaard
Gammelgårdsvej 6
8660 Skanderborg

Samlet 0,45 0,34 0,45 29
37am Christian Bak Overgård 1,87 1 1,64 1,60 85 OFN 25-05-1964

Vitved By, Vitved Bolskovvej 15
8660 Skanderborg

Samlet 1,87 1,64 1,60 85
37cm Peter Schmidt 0,30 1 0,23 OFN 25-05-1964

Vitved By, Vitved Trondhjemsgade 3 Sommerhus
8200 Aarhus N
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Lb. Nr.: Matr.nr.: Ejerlav: Ejer: Tidl. 
Fredet

Ca.ha. Antal 
lodder

Søbe-
skyt-
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§16 - 
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Bilag 1. Den 14/06-2016

Bemærkninger

Ønskes fredet:
 NBL´s 

bestemmelser 
om:

Heraf omfattet af Sti/vej

Samlet 0,30 0,23
37ll Kirsten Elisabeth Palm Hansen 0,61 1 0,47 27 OFN 25-05-1964, Landbrug
37ac Poul-Erik Palm Hansen 0,70 1 0,53 do
37y Bolskovvej 10 0,95 1 0,76 do
37ah 8660 Skanderborg 0,16 1 0,16 do
37ds 0,01 1 57 OFN 25-05-1964
12g 2,53 1 97 OFN 25-05-1964, Landbrug
13d 4,98 1 0,18 101 do

Vitved By, Vitved

Samlet 9,95 2,10 282
37ao Hanne Laura Mott 0,36 1 0,31 OFN 25-05-1964, Landbrug
37ee John Gavnbo Frost 1,46 1 1,33 OFN 25-05-1964
37pp Bolskovvej 9 0,30 1 0,28 OFN 25-05-1964, Landbrug
37mm 8660 Skanderborg 0,51 1 0,50 do
37aa 0,49 1 0,49 32 do
37nn 0,40 1 0,40 40 do
37av 0,12 1 0,12 do
37vv 0,46 1 0,45 32 do
37ab 0,37 1 0,36 23 do
37æ 0,36 1 0,36 25 do
37ag 0,34 1 0,34 25 do
37be 0,62 1 0,62 45 do
37bf 0,13 1 0,13 14 do

Vitved By, Vitved
Samlet 5,91 5,69 236

37qq Lene Kirstine Hannibal 0,22 1 0,22 13 OFN 25-05-1964, Landbrug
37z Antonsen 2,44 1 2,16 147 do

37dd Kent Nielsen 0,27 1 0,13 11 do
37dø Bolskovvej 7 0,18 1 0,12 8 do
37dt 8660 Skanderborg 1,07 1 0,82 50 do
37al 0,20 1 0,16 do
37ad 0,22 1 0,17 do
37bo 0,26 1 0,19 do
37dx 0,01 1 6 do
37du 0,01 1 do
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Lb. Nr.: Matr.nr.: Ejerlav: Ejer: Tidl. 
Fredet

Ca.ha. Antal 
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Søbe-
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Bemærkninger

Ønskes fredet:
 NBL´s 

bestemmelser 
om:

Heraf omfattet af Sti/vej

Vitved By, Vitved
Samlet 4,86 3,97 235

23b Torben Bruus 3,54 1 OFN 25-05-1964, Landbrug
23g Bolskovvej 6 0,03 1 0,02 do
37ø 8660 Skanderborg 0,35 1 0,25 15 do
37aø 0,25 1 0,17 12 do
37az 0,18 1 0,12 8 do
37ay 0,17 1 0,12 7 do
37ba 0,18 1 0,13 9 do

Vitved By, Vitved

Samlet 4,70 0,79 0,02 51
23e Børge Holm Christensen 0,51 1 OFN 25-05-1964

Vitved By, Vitved Odinshøjvej 116 Ikke landbrugsareal
Ellekilde

3140  Ålsgårde
Samlet 0,51

37dæ Merete Haunstrup Sichlau 0,62 1 0,44 29 OFN 25-05-1964
37cc Søren Haunstrup Christensen 0,66 1 0,49 22 do
37gg Bolskovvej 5 0,18 1 0,13 8 do
37an 8660 Skanderborg 0,33 1 0,23 14 do

Vitved By, Vitved
Samlet 1,79 1,30 73

37bc Hans Vedersø Andersen 0,41 1 0,26 48 OFN 25-05-1964, Landbrug
37tt Søvejen 81 0,46 1 0,35 do
37ax 8660 Skanderborg 0,74 1 0,56 do
37ae 0,22 1 0,19 do
37as 0,53 1 0,03 0,42 do
37ss 0,22 1 0,22 do

Vitved By, Vitved

Samlet 2,58 1,38 0,65 48
37ci Trine Birk Christensen 0,14 1 0,09 OFN 25-05-1964
37ck Jens Aksel Christensen 0,01 1 0,01 do

Vitved By, Vitved Solbrinken 32
8300  Odder
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Lb. Nr.: Matr.nr.: Ejerlav: Ejer: Tidl. 
Fredet

Ca.ha. Antal 
lodder

Søbe-
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Bilag 1. Den 14/06-2016

Bemærkninger

Ønskes fredet:
 NBL´s 

bestemmelser 
om:

Heraf omfattet af Sti/vej

Samlet 0,15 0,10
37bd Kurt Aage Larsen 1,32 1 1,32 0,12 0,40 OFN 25-05-1964

Vitved By, Vitved Søvejen 75
8660 Skanderborg

Samlet 1,32 1,32 0,12 0,40
37x Carsten Højrup Johansen 0,45 1 0,45 13 OFN 25-05-1964

Vitved By, Vitved Søvejen 71
8660 Skanderborg

Samlet 0,45 0,45 13
37cr Erik Rands Jensen 0,20 1 0,06 0,20 OFN 25-05-1964, Landbrug
37cs Søgårdsvej 10 0,09 1 0,09 do
37ct 8660 Skanderborg 0,23 1 0,01 0,23 do

Vitved By, Vitved

Samlet 0,52 0,06 0,01 0,52
37di Camilla Blicher Simonsen 0,10 1 0,10 OFN 25-05-1964
37h Mikael Simonsen 0,19 1 0,01 0,19 do

Vitved By, Vitved Søvejen 80 1
8660 Skanderborg

Samlet 0,29 0,01 0,29
37v Carsten Sørensen 0,08 1 0,08 OFN 25-05-1964, Landbrug

del af 25a Vitvedhedevej 14 5,95 1 2,70 115 24 do
Vitved By, Vitved 8660 Skanderborg

Samlet 6,03 2,70 0,08 115 24
37u Poul Piilgaard Poulsen 0,07 1 0,07 OFN 25-05-1964, Landbrug

del af 24 Vitvedhedevej 12 5,04 1 0,08 do
Vitved By, Vitved 8660 Skanderborg

Samlet 5,11 0,08 0,07
37t John Jensen 0,07 1 0,07 OFN 25-05-1964, Landbrug
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Bemærkninger

Ønskes fredet:
 NBL´s 

bestemmelser 
om:

Heraf omfattet af Sti/vej

20b Halrisvej 8 0,05 1 0,04 do
2d 8660 Skanderborg 0,01 1 do
5c 1,27 1 55 do
5e 0,06 1 0,01 do

Vitved By, Vitved

Samlet 1,46 0,05 0,07 55
37s Bjarne Leth Andersen 0,12 1 0,12 OFN 25-05-1964
18c Vestbirkvej 32 0,13 1 0,13 do

Vitved By, Vitved 8752  Østbirk

Samlet 0,25 0,13 0,12
3d Betina Fredslund Kristiansen 2,56 1 0,26 OFN 25-05-1964, Landbrug
3k Jesper Damgaard Kristiansen 0,08 1 do
3l Pilbrodalen 15 0,03 1 do

26a 8660 Skanderborg 7,09 1 0,84 0,55 118 do
Vitved By, Vitved

Samlet 9,76 1,10 0,55 118
40 Hans Kristian Broholt Blaabjerg 1,23 1 0,83 OFN 25-05-1964

del af 3i Vitvedhedevej 5 2,05 1 0,64 241 do
Vitved By, Vitved 8660 Skanderborg

Samlet 3,28 1,47 241
2e Anette Helle Lyneborg 2,47 1 0,07 OFN 25-05-1964, Landbrug

Vitved By, Vitved  Sørensen
Ravan Ghassemi
Pilbrodalen 11

8660 Skanderborg

Samlet 2,47 0,07
del af 4b Karl Erik Andersen 3,82 1 0,04 OFN 25-05-1964, Landbrug

Vitved By, Vitved Vitvedhedevej 7 do
7dl 8660 Skanderborg 1,58 1 0,36 1,58

Gram,
Skanderborg Jorder
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Bemærkninger
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bestemmelser 
om:

Heraf omfattet af Sti/vej

Samlet 5,40 0,39 1,58
14h Nancy Thane Mikkelsen 0,10 1 0,09 OFN 25-05-1964, Landbrug

del af 14d Karl Jørgen Søvsø Hansen 0,52 1 do
del af 13b Vitvedhedevej 21 1,26 1 221 do

Vitved By, Vitved 8660 Skanderborg

Samlet 1,89 0,09 221
del af 5b Peter Holst-Jensen 2,26 1 OFN 25-05-1964, Landbrug

Vitved By, Vitved Vitvedhedevej 9
8660 Skanderborg

Samlet 2,26
del af 6f Benthe Broch Gregersen 2,20 1 OFN 25-05-1964, Landbrug

Vitved By, Vitved Virringvej 64
8660 Skanderborg

Karl Erik Broch Pedersen
Toftegårdsvej 18

8660 Skanderborg

Samlet 2,20
del af 12b Steen Reinhardt Knudsen 1,57 1 0,05 OFN 25-05-1964, Landbrug

8f Doris Juhl Knudsen 0,10 0,09 do
Vitved By, Vitved Vitvedhedevej 17

8660 Skanderborg
Samlet 1,68 0,14

del af 7b Dorte M Knakkergaard Krieger 1,79 1 OFN 25-05-1964, Landbrug
Vitved By, Vitved Ivan Faurholt Krieger

Vitvedhedevej 18
8660 Skanderborg

Samlet 1,79
8e Boet efter Ellen Rasmussen 1,32 1 0,39 0,64 OFN 25-05-1964

Vitved By, Vitved Administrators navn
Judith Baverslund Rasmussen

Toften 8
8660 Skanderborg

Samlet 1,32 0,39 0,64
11c Henning Jensen 0,27 1 0,27 OFN 25-05-1964, Landbrug
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meter

Eksiste-
rende - 
meter

Bilag 1. Den 14/06-2016

Bemærkninger

Ønskes fredet:
 NBL´s 

bestemmelser 
om:

Heraf omfattet af Sti/vej

Vitved By, Vitved Vitvedhedevej 37
8660 Skanderborg

Samlet 0,27 0,27
8i Hanibal Villadsen 0,09 1 0,08 OFN 25-05-1964

Vitved By, Vitved Af N.K. Mikkelsen
Administrators navn:

Skanderborg kommune
Lb. Nr. 7

Samlet 0,09 0,08
8g Anna Lisa Helene Sørensen 0,18 1 0,18 OFN 25-05-1964

Vitved By, Vitved Fastrupvej 45
8355  Solbjerg

Samlet 0,18 0,18
del af 8c Leif Norup Larsen 4,06 1 0,65 85 OFN 25-05-1964, Landbrug

Vitved By, Vitved Pilbrodalen 20
8660 Skanderborg

Samlet 4,06 0,65 85
del af 18g Henning Vilstrup Sørensen 1,81 1 65 OFN 25-05-1964, Landbrug

17c Vitved Bakker 16 1,24 1 do
Vitved By, Vitved 8660 Skanderborg

Samlet 3,05 65
17t Bjarne Fristed 0,10 1 0,10 OFN 25-05-1964
17u Pilbrodalen 24 0,08 1 0,08 do
17æ 8660 Skanderborg 0,13 1 0,13 do
17b 1,55 1 0,40 do, Landbrug

Vitved By, Vitved
Samlet 1,86 0,71

17ah Boet efter John E. Andersen 0,04 1 0,04 OFN 25-05-1964
Vitved By, Vitved Administrators navn:

Morgan Rene Rohrsel
Gerlachsgade 4,st

8000 Aarhus C
Samlet 0,04 0,04

17ag Benthe Broch Gregersen 0,04 1 0,04 OFN 25-05-1964, Landbrug
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Lb. Nr.: Matr.nr.: Ejerlav: Ejer: Tidl. 
Fredet

Ca.ha. Antal 
lodder

Søbe-
skyt-
telse - 
§16 - 
ca.ha

§3 Søer, 
moser, 
ferske 
enge, 
over-
drev - 
ca.ha

Fred-
skov 

ca. ha

Sten- og 
jorddiger  

§29 - ca.m

Ny - 
meter

Eksiste-
rende - 
meter

Bilag 1. Den 14/06-2016

Bemærkninger

Ønskes fredet:
 NBL´s 

bestemmelser 
om:

Heraf omfattet af Sti/vej

Vitved By, Vitved Karl Erik Broch Pedersen
Toftegårdsvej 18

Samlet 0,04 0,04
17af Jens Jensen, Skøde Lyst 1917 0,05 1 0,05 OFN 25-05-1964

Vitved By, Vitved Administrators navn:
Skanderborg kommune

Lb. Nr. 7

Samlet 0,05 0,05
17ae Anders Eriksen (Ukendt) 0,05 1 0,05 OFN 25-05-1964

Vitved By, Vitved Administrators navn:
Skanderborg kommune

Lb. Nr. 7

Samlet 0,05 0,05
17ac Ejer Ubekendt 0,04 1 0,04 OFN 25-05-1964

Skanderborg kommune
Vitved By, Vitved Lb. Nr. 7

Samlet 0,04 0,04
17al Klavs Thorlacius 0,05 1 0,05 OFN 25-05-1964, Landbrug
17y Vitvedhedevej 4 0,05 0,05

Vitved By, Vitved 8660 Skanderborg

Samlet 0,11 0,11
17x Gert Jensen Høgh 0,10 1 0,10 OFN 25-05-1964, Landbrug
17v Lykkegårdsvej 31 0,09 0,09 do

Vitved By, Vitved 8355  Solbjerg

Samlet 0,19 0,19
85 del af 11b Kurt Lentz Svendsen 0,67 1 0,67 OFN 25-05-1964, Landbrug

Gram, Virringvej 35
Skanderborg Jorder 8660 Skanderborg

Samlet 0,67 0,67
28c Tove Staunager Bennetzen 0,08 1 0,08 OFN 25-05-196486
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Lb. Nr.: Matr.nr.: Ejerlav: Ejer: Tidl. 
Fredet

Ca.ha. Antal 
lodder

Søbe-
skyt-
telse - 
§16 - 
ca.ha

§3 Søer, 
moser, 
ferske 
enge, 
over-
drev - 
ca.ha

Fred-
skov 

ca. ha

Sten- og 
jorddiger  

§29 - ca.m

Ny - 
meter

Eksiste-
rende - 
meter

Bilag 1. Den 14/06-2016

Bemærkninger

Ønskes fredet:
 NBL´s 

bestemmelser 
om:

Heraf omfattet af Sti/vej

8q Frank Bennetzen 0,35 1 0,09 0,04 do
8r Hulvej 2 0,33 1 0,17 0,02 76 do

Gram, 8660 Skanderborg
Skanderborg Jorder

Samlet 0,76 0,26 0,14 76
del af 28a Frank Bennetzen 1,92 1 1,40 OFN 25-05-1964

Gram, Lb. Nr. 86
Skanderborg Jorder

Samlet 1,92 1,40
37cu Grethe Klitgaard Kirk Jacobsen 1,63 1 1,62 0,64 217 OFN 25-05-1964

Vitved By, Vitved Bent Jacobsen
8c Søvejen 65 0,70 1 0,70 do

Gram, 8660 Skanderborg
Skanderborg Jorder

Samlet 2,33 2,32 0,64 217
27a Hanne Birgitte Bloch Müller 2,68 1 0,18 0,07 OFN 25-05-1964, Landbrug
1b Sandgravvej 10 1,75 1 1,75 1,69 do
1ay 8660 Skanderborg 0,18 1 0,18 do
1ax 0,04 1 0,04 do

Gram,
Skanderborg Jorder

Samlet 4,65 2,14 1,76
1az Stine Find Osther 0,10 1 0,09 OFN 25-05-1964
1g Kasper Find Rasmussen 0,56 1 0,56 0,03 do

Gram, Søvejen 56
Skanderborg Jorder 8660 Skanderborg

Samlet 0,66 0,65 0,03
1i Sten Bløcher-Hansen 2,07 1 1,82 0,32 OFN 25-05-1964

1aæ Søvejen 50 2,78 1 2,72 2,61 115 OFN 25-05-1964, Landbrug
1e 8660 Skanderborg 6,58 1 2,51 do

Gram,
Skanderborg Jorder

Samlet 11,44 7,04 2,61 0,32 115
37b Jette Margrethe Madsen 0,18 1 0,18 OFN 25-05-1964
37v Lars Winther Madsen 0,09 1 0,07 do
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Lb. Nr.: Matr.nr.: Ejerlav: Ejer: Tidl. 
Fredet

Ca.ha. Antal 
lodder

Søbe-
skyt-
telse - 
§16 - 
ca.ha

§3 Søer, 
moser, 
ferske 
enge, 
over-
drev - 
ca.ha

Fred-
skov 

ca. ha

Sten- og 
jorddiger  

§29 - ca.m

Ny - 
meter

Eksiste-
rende - 
meter

Bilag 1. Den 14/06-2016

Bemærkninger

Ønskes fredet:
 NBL´s 

bestemmelser 
om:

Heraf omfattet af Sti/vej

Gram, Søvejen 42
Skanderborg Jorder 8660 Skanderborg

Samlet 0,26 0,25
37c Charlotte Amondin Bratbøl 0,15 1 0,14 OFN 25-05-1964

Gram, Henrik Bratbøl
Skanderborg Jorder Søvejen 47

8660 Skanderborg

Samlet 0,15 0,14
37d Sanne Kristiansen 0,10 1 0,10 OFN 25-05-1964

Gram, Per Eskildsen Møller
Skanderborg Jorder Søvejen 40

8660 Skanderborg
Samlet 0,10 0,10

Umatrikuleret areal 1,48
Umatrikuleret sø 255,38

Samlet 256,86
I alt 670,89 213,59 65,18 27,99 2.588 11.643 4.018
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Naturforvaltning 

J.nr. NST-4110-00125 

Ref. JOHEI 

Den 17. maj 2016 

 

Danmarks Naturfredningsforening  

 

Sendt som e-mail til: dn@dn.dk og hej@dn.dk    

   

  

 

Høringssvar vedr. budgetoverslag for fredning af Stilling-
Solbjerg Søs omgivelser og Pilbrodalen  
 

Danmarks Naturfredningsforening har med mail af 21. april 2016 fremsendt 

budgetoverslag for ovennævnte fredningsforslag, med anmodning om 

Naturstyrelsens bemærkninger, jf. naturbeskyttelseslovens § 36, stk. 5 og 6. 

 

I fredningsnævnets afgørelse af 20. februar 2015 om afvisning af tidligere forslag 

til fredning af Stilling-Solbjerg Sø tilkendegav fredningsnævnet bl.a., at ”Der bør 

desuden udarbejdes et nyt budgetoverslag, der er mere realistisk end det 

foreliggende. Der bør således bl.a. medregnes erstatningskrav for tabt jagtleje og 

evt. individuelt fastsatte erstatninger for tab af herlighedsværdier”.  Det nu 

fremsendte budgetoverslag og fredningsforslagets redegørelse ses ikke at reflektere 

denne tilkendegivelse og synes derfor ikke at være fyldestgørende. 

 

Budgetoverslaget giver her ud over Naturstyrelsen anledning til følgende 

bemærkninger: 

 

- Budgetoverslaget omfatter ikke erstatning for det lille areal, som ifølge 

forslaget skal anvendes til anlæg af en mindre parkeringsplads ved 

Folmerbro 

- Den budgetterede erstatning for beplantningsforbud er anslået en smule 

for højt; efter gældende praksis udgør erstatningen grundtaksten + 6.000 

kr./ha, altså i alt 9.600 kr./ha, jf. f.eks. afgørelse i sagen om Alstrup Krat 

- Det fremgår ikke, hvorvidt der ved beregningen af areal med 

fredskovspligt inden for eksisterende fredning, som nu pålægges 

løvtræsbinding, er fratrukket det delareal af Rødkol-skoven, som allerede 

er pålagt løvtræsbinding i eksisterende fredning 

- Den skønnede erstatning på 10.000 kr./ha for løvtræsbinding og forbud 

mod renafdrift synes at være lidt for høj i forhold til erstatningspraksis, jf. 

f.eks. klagenævnets afgørelse i sagen om Mogenstrup Ås, hvor der blev 

tilkendt 9.000 kr./ha 

- Det fremgår af luftfotos, at de første ca. 600 m af stien fra Stilling kirke 

mod vest er eksisterende – på fredningskortet og i budgetoverslaget er 

denne strækning fejlagtigt angivet som ny sti 
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Naturstyrelsen vil redegøre for sin holdning i øvrigt til fredningsforslaget, 

herunder dets afgrænsning og indhold, i forbindelse med det offentlige møde, 

fredningsnævnet afholder om fredningsforslaget. 

 

Naturstyrelsen skal dog allerede på nuværende tidspunkt gøre opmærksom på, at 

de eksisterende fredninger også omfatter en stor del af søens areal og fastsætter 

bestemmelser om sejladsen på disse dele af søen. Følges fredningsforslaget i den 

foreliggende form, vil der således ske en større indskrænkning af det areal, som 

hidtil har været omfattet af fredning, og der ses ikke at være redegjort nærmere for 

nødvendigheden eller hensigtsmæssigheden heraf. 

 

 

Med venlig hilsen 

 
Jørgen Heinemeier 

landinspektør  

Tlf. direkte: 7254 4840 - e-mail: johei@nst.dk  

  

 



Skanderborg Kommunes høringssvar vedr. 
budgetoverslag for fredning af Stilling-Solbjerg Søs 
omgivelser og Pilbrodalen

Danmarks Naturfredningsforening har pr. mail den 21. april 2016 
fremsendt budgetoverslag for fredning af Stilling-Solbjerg Søs 
omgivelser og Pilbrodalen, med anmodning om Skanderborg 
Kommunes bemærkninger, jf. naturbeskyttelseslovens § 36, stk. 5 
og 6.

Skanderborg Kommune følgende bemærkninger til det fremsendte:

1. Det kan ikke ud af fredningsforslaget og budgetoverslaget 
vurderes om der er taget højde for, at fredningsforslaget 
eventuelt lægger mere restriktive bestemmelser på nogle 
ejendomme end hidtil, som bør udløse ny erstatning, 
jævnfør at fredningsbestemmelserne ikke er ens i de 
gældende fredninger.

2. Det fremgår ikke af fredningsforslaget og budgetoverslaget 
om det er undersøgt om det med den nye fredning er muligt 
at fjerne en ret givet i de tidligere fredninger om opførelse af 
huse, sommerhuse, campingplads m.v. uden at dette 
udløser en erstatning.

3. Budgetoverslaget omfatter ikke erstatning for det areal, der 
ifølge forslaget skal anvendes til anlæg af en mindre 
parkeringsplads ved Folmerbro.

4. Skanderborg Kommune vil ligesom Naturstyrelsen gøre 
opmærksom på, at en stor del af søens areal i dag er 
omfattet af de eksisterende fredninger med bestemmelser 
om sejladsen på søarealet. 

Af fredningsforslaget fremgår det, at selve Stilling-Solbjerg 
Sø er taget ud af fredningsforslaget ”da dens beskyttelse må 
være tilstrækkelig varetaget via vandplan og regulativ 
m.v” Der ses ikke i fredningsforslaget at være redegjort for 
konsekvenserne heraf og om hvorvidt det er vurderet at 
være hensigtsmæssigt, jævnfør at vandplaner og regulativer 
over tid fornyes/revideres.

Danmarks Naturfredningsforening

Sendt som mail til:
dn@dn og 
hej@dn.dk

Dato
7. juni 2016

Sagsnr.: 01.00.00-P00-63317-15

Din reference
Charlotte Krøyer

Tlf.: 87947725

Telefontider
Man – tir: 09.00 – 14.00
Tor – fre: 09.00 – 14.00

Staben for Kultur, Borgere og 
Planlægning

Plancenter
Adelgade 44

8660 Skanderborg

www.skanderborg.dk
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5. Herudover kan Skanderborg Kommune tilslutter sig 
Naturstyrelsens bemærkning om at fredningsforslagets 
redegørelse og budgetoverslaget ikke ses som 
fyldestgørende, da det mangler indarbejdelse af 
fredningsnævnets tilkendegivelse af 20. februar 2015 
vedrørende medregning af erstatningskrav om tabt jagtleje 
og evt. individuelt fastsatte erstatninger for tab af 
herlighedsværdi.

Med venlig hilsen

Charlotte Krøyer
Planlægger



 
 
Dato: 15. april 2016 
Sagsbehandler: Henrik Jørgensen 

 
 

 

Budgetoverslag for fredning af Stilling-
Solbjerg Søs omgivelser og Pilbrodalen i 

Skanderborg og Aarhus Kommuner 
 

 

Danmarks Naturfredningsforening rejser om kort tid fredningssag for Stilling-Solbjerg Søs 

omgivelser og Pilbrodalen i Skanderborg og Aarhus Kommuner, i alt 416 ha, hvoraf 367 ha 

ligger i Skanderborg Kommune og 49 ha ligger i Aarhus Kommune. 

 

I henhold til Naturbeskyttelseslovens § 36, stk. 5 skal et fredningsforslag ledsages af et 

overslag over de forventede omkostninger, der knytter sig til gennemførelsen af forslaget. 

 

Størstedelen af området er tidligere fredet i medfør af 6 kendelser fra Overfredningsnævnet. 

Her tilkendes kun erstatning såfremt en revideret fredning pålægger lodsejerne yderligere 

indgreb eller begrænsninger.  

 

18,5 ha foreslås nyfredet. Der tilkendes ikke erstatning for fredning af offentligt ejede arealer, 

medmindre den fredede ejendom er erhvervet med henblik på midlertidig besiddelse, jf. nbl. § 

39 stk. 1, sidste punktum.  

 

Miljø- og Fødevareministeriet ejer 4,2 ha og Skanderborg Kommune ejer 0,1 ha af den 

foreslåede nyfredning. 1,5 ha er § 3-område og 2,6 ha er fredskov, for hvilke der ikke ydes 

grunderstatning. Det er derfor kun 10.1 ha af det nyfredede areal, der udløser erstatning til tre 

private lodsejere.  

 

Indenfor den eksisterende fredning gives erstatning for løvtræsbinding og forbud mod 

renafdrift på det privatejede, fredskovsnoterede areal på 24,9 ha. 

 

 

 

Areal (hektar) Regulering Erstatning 

kr/ha 

Bemærkninger I alt kr. 

2,31 Ny fredning, 

grundtakst 

3.600 

 

 11.916* 

7,78 Ny fredning,  

½ grundtakst 

1.800 Areal indenfor 

søbeskyttelses-

linje 

13.176 

8,26 Forbud mod 

flerårige, 

udsigtshæmmende 

afgrøder i ny 

fredning 

10.000  82.600 



2.60 Løvtræsbinding og 

forbud mod 

renafdrift i 

fredskov indenfor 

ny fredning 

10.000  26.000 

24,9 Løvtræsbinding og 

forbud mod 

renafdrift i 

fredskov indenfor 

eksisterende 

fredning 

10.000  249.100 

Stier (meter)  Erstatning kr/m   

Eksisterende sti 

 

230 15  3.450 

Ny sti 

 

12.352 60  741.120 

I alt    1.127.362 

*Der er taget hensyn til, at én lodsejer med kun 0,23 ha skal have grundtakst svarende til 1 

ha. 
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Fredningsnævnet for Midtjylland, østlig del 

(midtjyllandoest@fredningsnaevn.dk) 

 

 

 

                                                                                                                         Den 28. september 2016 

FN-MJØ-64-2016: Opførelse af nyt enfamiliehus og garage 

Fredningsnævnet meddelte den 12. januar 2016 afslag på en ansøgning fra Trine og Aksel Christen-

sen om tilladelse til at opføre et nyt enfamiliehus og en garage på matr.nr. 37ci Vitved By, Vitved, 

beliggende Søvejen 77, 8660 Skanderborg.  

Fredningsnævnet besigtigede ejendommen forud for afgørelsen. Det blev ved besigtigelsen anført, at 

ejendommens nuværende bygning er på 2 x 86 m
2
. Ansøgningen omfattede en beboelsesbygning på 

275 m
2
 og en garage på 77 m

2
 - i alt 352 m

2
. 

Fredningsnævnet anførte i afgørelsen følgende begrundelse for ikke at meddele dispensation: 

”Fredningen af arealer på sydsiden af Stilling Sø og i Pilbrodalen medfører, at projektet kræver fredningsnævnets 

dispensation i medfør af naturbeskyttelseslovens § 50, stk. 1, hvorefter fredningsnævnet kan meddele dispensati-

on, hvis det ansøgte ikke strider mod fredningens formål. 

Det er fredningsnævnets opfattelse, at der er tale om en så markant udvidelse af det eksisterende bebyggede areal, 

der ikke kan godkendes i fredningen med ejendommens beliggenhed ud til Stilling Sø. Det er således frednings-

nævnets opfattelse, at ejeren må henvises til at opføre en ny bygning med nogenlunde samme størrelse og facade 

mod søen som den eksisterende bygning. 

Fredningsnævnet har forståelse for, at byggeriet på naboejendommen kan skabe en forventning om tilladelse til at 

gennemføre et projekt som det foreliggende. Fredningsnævnet bemærker i den forbindelse imidlertid, at nabo-

ejendommen er meget større end ansøgernes ejendom, men også at der efter det nuværende fredningsnævns opfat-

telse er tale om et så markant byggeri, der ikke burde være tilladt i fredningen mod Stilling Sø, og som derfor hel-

ler ikke bør kunne danne præcedens for fremtidige dispensationsansøgninger.”  

Fredningsnævnet henviste således ansøgeren til at opføre en bygning med nogenlunde samme stør-

relse og facade mod søen som den eksisterende bygning. 

Fredningsnævnets afgørelse blev påklaget til Natur- og Miljøklagenævnet, men klagen er efterføl-

gende tilbagekaldt i forbindelse med, at fredningsnævnet har tilkendegivet, at der kunne forventes 

meddelt dispensation til et revideret projekt. Denne tilkendegivelse blev givet i tilknytning til en 

drøftelse om et muligt fremtidigt projekt på følgende vis: 

”Fredningsnævnet modtog herefter et revideret illustreret projekt med bl.a. følgende beskrivelse: 

”Sammenlignet med eksisterende bygning er der tale om ca. samme bredde af mursten mod søen, og kun 

en lille højdeforøgelse – der er næsten fladt tag som på eksisterende bygning. 

… 

Søvejen 77 vil blot blive bebygget med brutto 166 m
2
 + garage.” 

Fredningsnævnet tilkendegav med bemærkninger om ændret glasfacade mod Stilling Sø og om beplantning, at der 

kunne forventes meddelt dispensation til projektet.” 

Det fremgik yderligere af det reviderede projekt, at der mod Søvejen ville blive plantet bøgehæk med 

en højde på maksimalt 1,5 m. 

mailto:midtjyllandoest@fredningsnaevn.dk
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Fredningsnævnet modtog herefter den 13. maj 2016 en udtalelse fra Skanderborg Kommune om et 

revideret projekt. Det er anført i udtalelsen, at ansøgningen omfatter opførelse af et nyt enfamiliehus 

i 2 etager på ca. 280 m
2
 til erstatning for eksisterende enfamiliehus, der nedrives. Enfamiliehuset 

opføres lidt længere mod nord og mod Stilling Sø end det eksisterende for at få plads til garage og 

gårdsplads og opføres i samme kote som eksisterende hus. Gårdspladsen vil være ca. 80-100 cm hø-

jere i niveau end boligen. Enfamiliehuset opføres med ydervægge i gule teglsten og koksgrå 

alu/trævinduer og tagkonstruktion med næsten fladt sort zinktag (3 graders hældning). Det eksiste-

rende hus, der nedrives, er fra 60érne og i 2 plan og med en del vinduer i retning af søen. Ansøgnin-

gen omfatter også udhus/garage på ca. 77 m
2
, som opføres øst for enfamiliehuset. Garagen opføres i 

samme materialer som enfamiliehuset - med ydervægge i gule teglsten og koksgrå alu/trævinduer og 

tagkonstruktion med næsten fladt sort zinktag (3 graders hældning). Der ønskes etableret en hæk 

mod Søvejen i en højde af maks. 1,5 m. Kommunen har videre anført, at længden af facaden mod 

søen er blevet væsentlig mindre, og at vinduespartierne mod søen er reduceret i forhold til det tidli-

gere projekt. Endvidere er udhuset/garagen blevet lidt mindre. 

Fredningsnævnet anmodede i lyset af byggeriets størrelse Skanderborg Kommune og ansøgeren om 

at fremsætte deres yderligere bemærkninger herom. 

Det fremgår af disse bemærkninger, at bredden af byggeriet mod søen er reduceret fra 24,5 m til 19,6 

m, og at højden er reduceret fra kote 80,1 til kote 79,7. Hovedbygningens bebyggede areal er reduce-

ret fra 175 m2 til 163 m2, og der er i kælderen et større beboet areal og mindre kælderareal end i det 

tidligere projekt. 

Den nuværende bebyggelse og den ansøgte bebyggelse er synsmæssigt fra Stilling Sø illustreret på 

følgende vis: 
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Fredningsnævnets afgørelse 

Ejendommen er omfattet af Overfredningsnævnets afgørelse af 25. maj 1964 om fredning af arealer 

på sydsiden af Stilling Sø og i Pilbrodalen, der er en tilstandsfredning, hvorefter ejendommenes ka-

rakter af landbrugs- og skovbrugsejendomme skal opretholdes. Opførelse af tilbygninger til samt 

ombygning af land- og skovbrugsbygninger må ikke påbegyndes, forinden tegning og planer for 

bygningen er godkendt af fredningsnævnet. Det er herudover forbudt at opføre enhver art af bygnin-

ger. 

Ejendommen er endvidere omfattet af Danmarks Naturfredningsforenings fredningsforslag fra juni 

2016 om fredning af Stilling-Solbjergs Søs omgivelser og Pilbrodalen. Der må ifølge fredningsfor-

slaget ikke etableres nye bygninger, herunder hverken i eksisterende bebyggelse eller som nybyggeri. 

Det er en konsekvens af disse gældende og foreslåede fredningsbestemmelser, at projektet kræver 

fredningsnævnets dispensation i medfør af naturbeskyttelseslovens § 50, stk. 1, hvorefter der kan 

meddeles dispensation, hvis det ansøgte ikke strider mod fredningens formål. 

Det er fredningsnævnets opfattelse, at den eksisterende bebyggelse er af en sådan karakter, at der 

efter fredningsnævnets praksis er grundlag for at tillade, at bebyggelsen nedrives og erstattes af en ny 

bebyggelse. 

Fredningsnævnet kan efter en konkret vurdering af det ansøgte og dets placering i landskabet og den 

eksisterende bebyggelse i området godkende det reducerede projekt, og fredningsnævnet meddeler 

derfor dispensation til dette. 

Projektet er mere markant end forudsat ved fredningsnævnets tilkendegivelse om at meddele dispen-

sation, herunder med en beplantning på højst 1,5 meter og i det lys og for at undgå, at udsigten over 
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Stilling Sø fra Søvejen hindres, stilles det som vilkår for dispensationen, at beplantningen mod Søve-

jen på intet tidspunkt overstiger en højde på 1 meter. 

Klagevejledning 

Der kan klages over denne afgørelse til Natur- og Miljøklagenævnet. Klagefristen udløber 4 uger 

efter, at afgørelsen er meddelt. Er afgørelsen offentligt bekendtgjort, regnes klagefristen dog altid fra 

bekendtgørelsen. Klagen skal ifølge naturbeskyttelseslovens § 87 indgives via Natur- og Miljøklage-

nævnets Klageportal, der findes via Borger.dk eller Virk.dk, jf. også vejledningen på Natur- og Mil-

jøklagenævnets hjemmeside www.nmkn.dk. Klagefristen udløber ved midnat på dagen for klagefri-

stens udløb. Hvis klagefristen udløber på en lørdag eller en helligdag, forlænges fristen til den føl-

gende hverdag.  

Klageberettigede er, jf. naturbeskyttelseslovens § 86: 

 Adressaten for afgørelsen, 

 ejeren af den ejendom, som afgørelsen vedrører, 

 offentlige myndigheder, 

 en berørt nationalparkfond, 

 lokale foreninger og organisationer, som har en væsentlig interesse i afgørelsen, 

 landsdækkende foreninger og organisationer, hvis hovedformål er beskyttelse af natur og mil-

jø, og 

 landsdækkende foreninger og organisationer, som efter deres formål varetager væsentlige, re-

kreative interesser, når afgørelsen berører sådanne interesser. 

 

Det er en betingelse for Natur- og Miljøklagenævnets behandling af en klage, at den, der klager, ind-

betaler et gebyr på 500 kr. Gebyret opkræves i forbindelse med klagens oprettelse i Klageportalen. 

Klagen behandles først, når gebyret er betalt. Vejledning om gebyrbetalingen kan ligeledes findes på 

Natur- og Miljøklagenævnets hjemmeside www.nmkn.dk.  

 

Gebyret tilbagebetales, hvis klagesagen fører til, at den påklagede afgørelse ændres eller ophæves, 

hvis klageren får helt eller delvis medhold i klagen, eller hvis klagen afvises som følge af overskre-

det klagefrist, manglende klageberettigelse, eller fordi klagen ikke er omfattet af Natur- og Miljøkla-

genævnets kompetence. Det bemærkes, at hvis den eneste ændring af den påklagede afgørelse er 

forlængelse af en frist for efterkommelse af en afgørelse som følge af den tid, der er medgået til at 

behandle sagen i Natur- og Miljøklagenævnet, så tilbagebetales gebyret dog ikke.  

 

Natur- og Miljøklagenævnet kan også beslutte at tilbagebetale klagegebyret, hvis der er indledt for-

handlinger med afgørelsens adressat og/eller førsteinstansen om projekttilpasninger, og disse for-

handlinger fører til, at klager trækker sin klage tilbage, eller klager i øvrigt trækker sin klage tilbage, 

før Natur- og Miljøklagenævnet har truffet afgørelse i sagen. Gebyret tilbagebetales dog ikke, hvis 

Natur- og Miljøklagenævnet vurderer, at der er forhold, der taler imod at tilbagebetale gebyret, f.eks. 

hvis klagen trækkes tilbage meget sent, herunder efter at klager har haft et afgørelsesudkast i partshø-

ring. 

En dispensation må i henhold til naturbeskyttelseslovens § 87, stk. 3, ikke udnyttes, før klagefristen 

er udløbet, eller behandling af en eventuel klage måtte være afsluttet. 

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. 
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Martin Møller-Heuer 

 

Denne afgørelse sendes til: 

1. Jytte Heslop, 

2. Flemming Pedersen, 

3. Trine og Aksel Christensen, 

4. Naturstyrelsen, København, 

5. Skanderborg Kommune, sagsnr. 01.03.03-P19-45187-15, 

6. Danmarks Naturfredningsforening, København, 

7. Danmarks Naturfredningsforening, Skanderborg, 

8. Dansk Ornitologisk Forening, København, 

9. Dansk Ornitologisk Forening, Skanderborg, 

10. Dansk Botanisk Forening, 

11. Friluftsrådet, Skanderborg, 

12. Region Midtjylland, 

13. Kulturstyrelsen. 
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