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Fredningsnævnet for Midtjylland, østlig dels afgørelse af 

16. maj 2017 om erstatning ved fredningen af Dalene ved 

Resenbro i Silkeborg Kommune (FN-MJØ-139-2013) 

 

 

Fredningsnævnet har besluttet at frede Dalene ved Resenbro i Silkeborg Kommune. 

Det fremgår af naturbeskyttelseslovens § 40, stk. 1, at fredningsnævnets behandling af en fredningssag 

afsluttes med, at fredningsnævnet træffer afgørelse om, hvorvidt fredningen skal gennemføres og afgør 

erstatningsspørgsmål, jf. lovens § 39. 

Af naturbeskyttelseslovens § 39, stk. 1 fremgår det, at fredningsnævnet fastsætter erstatning til ejere, bru-

gere og andre indehavere af rettigheder over de fredede ejendomme for det tab, som fredningen påfører 

dem. Der tilkendes ikke erstatning for fredning af offentligt ejede arealer, medmindre den fredede ejendom 

er erhvervet med henblik på midlertidig besiddelse. Det fremgår videre af lovens § 39, stk. 4, at erstat-

ningsbeløb forrentes fra datoen for fredningsnævnets afgørelse, og indtil erstatningen udbetales med en 

årlig rente, der svarer til diskontoen. Under særlige omstændigheder kan fredningsnævnet fastsætte et 

andet begyndelsestidspunkt for forrentningen. 

Det fremgår yderligere af naturbeskyttelseslovens § 47, stk. 1, at fredningsnævnet kan bestemme, at der 

skal ydes en ejer eller bruger en passende godtgørelse for nødvendige udgifter til sagkyndig bistand under 

fredningssagens behandling.  

Fredningsnævnet fastsætter i overensstemmelse med fast praksis erstatningerne med udgangspunkt i tak-

ster, der kan reduceres eller bortfalde, bl.a. hvis arealet i forvejen er omfattet af naturbeskyttelseslovens 

generelle reguleringer. Taksterne suppleres med tillæg, hvis størrelse fastsættes efter en konkret vurdering 

af fredningens betydning for arealet.  

Fredningsnævnet har fastsat følgende erstatningstakster: 

Grunderstatning: 3.500 kr. pr. ha., dog minimum 3.500 kr. 

Der ydes ½ grunderstatning for arealer med beskyttelseslinjer ved fortidsminder eller åer. 

Der ydes ikke grunderstatning for arealer omfattet af naturbeskyttelseslovens § 3 eller med fredskov. 

Forbud mod udsigtshæmmende beplantning: tillæg på 6.000 kr. pr. ha. 

Beplantningsforbud ved Adelsvejen: tillæg på 6.000 kr. pr. ha. 

Skovarealer med naturnær skovdrift: tillæg på 7.000 kr. pr. ha. 

Eksisterende stier: 15 kr. pr. meter. 

Nye stier: 60 kr. pr. meter. 

Fredningsnævnet har ved fastsættelsen af erstatningerne for de enkelte ejendomme taget udgangspunkt i 

de anførte takster som beregnet ved brug af teknisk bistand fra Styrelsen for Vand- og Naturforvaltning, jf. 
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naturbeskyttelseslovens § 33, stk. 4 suppleret med fredningsnævnets vurdering af de yderligere erstat-

ningskrav, der er rejst med henvisning til særlige ulemper eller tab.  

Erstatningerne fastsættes som anført i det følgende med angivelse af de, der i fredningsforslagets forteg-

nelse er anført som lodsejere, suppleret med de ændringer, fredningsnævnet er blevet gjort bekendt med. 

 

Lb.nr. 1 (Bente Thygesen Thorborg, Peer Thygesen Liisberg og Mogens Thygesen Liisberg) 

Erstatningen vedrører matr.nr. 11a Skellerup By, Linå og matr.nr. 1ai Skellerup Nygårde, Linå med et samlet 

areal på 8,25 ha. Der tilkendes ikke grunderstatning for 3,83 ha fredskov. Der fastsættes følgende erstat-

ning: 

Grundtakst 4,24 ha á 3.500 kr.                       14.840 kr. 

Skovarealer med naturnær drift 8,07 ha á 7.000 kr.                     56.490 kr. 

Fortidsminder/åer 0,18 ha á 1.750 kr.                                   315 kr. 

Eksisterende stier 284 meter á 15 kr.                         4.260 kr. 

I alt                         75.905 kr. 

  

Lb.nr. 2 (Søren og Tina Kaa) 

Erstatningen vedrører matr.nr. 2da Skellerup By, Linå med et samlet areal på 0,58 ha. Der fastsættes føl-

gende erstatning: 

Grundtakst 0,25 ha á 3.500 kr.                            875 kr. 

Skovarealer med naturnær drift 0,58 ha á 7.000 kr.                        4.060 kr. 

Fortidsminder/åer 0,33 ha á 1.750 kr.                                   578 kr. 

Eksisterende stier 25 meter á 15 kr.                            375 kr. 

I alt                           5.888 kr.  

 

Lb.nr. 3 (Forenede Danske Motorejere FDM) 

Erstatningen vedrører del af matr.nr. 1l Skellerup By, Linå med et samlet areal på 9,29 ha. Der tilkendes ikke 

grunderstatning for 8,17 ha fredskov og 0,6 ha omfattet af naturbeskyttelseslovens § 3. Der fastsættes føl-

gende erstatning: 

Grundtakst 0,52 ha á 3.500 kr.                            910 kr. 

Skovarealer med naturnær drift 8,6 ha á 7.000 kr.                      60.200 kr. 

Eksisterende stier 898 meter á 15 kr.                       13.470 kr. 

I alt                         74.580 kr. 
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Lb.nr. 4 (Gitte Bomholt Rasmussen) 

Erstatningen vedrører matr.nr. 1k og 1ao Skellerup Nygårde, Linå med et samlet areal på 22,79 ha. Der fast-

sættes følgende erstatning: 

Minimumserstatning                          3.500 kr. 

 

Lb.nr. 5 (Jørgen Jessen Jensen) 

Erstatningen vedrører matr.nr. 1au og 2af Skellerup Nygårde, Linå med et samlet areal på 16,11 ha.  

Jørgen Jessen Jensen har rejst krav om erstatning på 64.260 kr. ekskl. moms i driftstab pr. 8-årige afdrifts-

periode og på 7.875 kr. ekskl. moms pr. år, mens fredningssagen verserer. 

Fredningsnævnet finder ikke grundlag for at fravige de anførte erstatningstakster i relation til ejendommen. 

Der fastsættes herefter følgende erstatning: 

Grundtakst 13,89 ha á 3.500 kr.                       48.615 kr. 

Forbud mod tilplantning ved Adelsvejen 0,41 ha á 6.000 kr.                       2.460 kr. 

Fortidsminder/åer 2,22 ha á 1.750 kr.                               3.885 kr. 

Nye stier 145 meter á 60 kr.                         8.700 kr. 

Eksisterende stier 315 meter á 15 kr.                         4.725 kr. 

I alt                         68.385 kr.  

 

Lb.nr. 6 (Silkeborg Kommune) 

Erstatningen vedrører matr.nr. 1af Skellerup Nygårde, Linå (og del af matr.nr. 7000b Skellerup Nygårde, 

Linå, matr.nr. 3ay og 3hs Hårup By, Linå og matr.nr. 7000iv Silkeborg Markjorder under lb.nr. 13). 

Silkeborg Kommune har rejst krav om erstatning på 2.065.362,50 kr. i form af 2 mio. kr. for op-

køb/ekspropriation af ejendomme, 13.562,50 kr. for udgift til advokat ved opkøbene og 51.800 kr. i udbe-

talt erstatning. 

Silkeborg Kommune har nærmere anført, at opkøbet vedrører matr.nr. 1af Skellerup Nygårde, Linå og 

matr.nr. 6nn og 6u Hårup By, Linå.  

Silkeborg Kommune har endvidere taget forbehold for yderligere erstatning til opkøb af yderligere ejen-

domme og mistede erhvervsmuligheder, hvis fredningen hindrer den planlagte forlægning af Hårupvej.  

Naturstyrelsen har bl.a. anført, at det fremgår af naturbeskyttelseslovens § 39, stk. 1, at der ikke tilkendes 

erstatning for fredning af offentligt ejede arealer, medmindre ejendommen er erhvervet med henblik på 

midlertidig besiddelse. Det er ikke tilfældet, og der skal derfor ikke tilkendes Silkeborg Kommune erstat-

ning. Det er fortsat muligt at forlægge Hårupvej med et andet tracé. Kommunen har under fredningssagens 

behandling revet bygningsmassen på matr.nr. 1af Skellerup Nygårde, Linå ned og har herved tilsidesat sin 
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tabsbegrænsningspligt. Der ydes under alle omstændigheder alene erstatning for den umiddelbare ned-

gang i handelsværdien ved en fredning, og en erstatning vil derfor ikke kunne være på mere end den 

takstmæssige erstatning. Der ses ikke at være hjemmel til at tilkende erstatning for udgift til advokat, der er 

afholdt forud for en fredningssags rejsning. 

Fredningsnævnet bemærker, at det fremgår af naturbeskyttelseslovens § 39, stk. 1, at der ikke tilkendes 

erstatning for fredning af offentligt ejede arealer, medmindre den fredede ejendom er erhvervet med hen-

blik på midlertidig besiddelse. Arealerne er erhvervet til brug for vejanlæg og dermed ikke midlertidigt, og 

fredningsnævnet finder allerede på den baggrund ikke grundlag for at tilkende Silkeborg Kommune erstat-

ning i anledning af fredningen.  

 

Lb.nr. 7 (Lars Damsgaard Rasmussen og Niels Henrik Haugaard) 

Erstatningen vedrører matr.nr. 1aq Skellerup Nygårde, Linå og matr.nr. 3b Skellerup By, Linå med et samlet 

areal på 19,22 ha.  

LMO har på vegne af ejerne rejst krav om erstatning på 613.464 kr. i form af 25.000 kr. pr. ha almindelig 

landbrugsjord, 160.000 kr. pr. ha sti, 100.000 kr. for ulemper ved fremtidig omvej. 4.314 kr. i grundbeløb i 

henhold til en landsaftale med Dansk Landbrug og Dansk Energi/Dansk Vand- og Spildevand/Foreningen af 

Vandværker i Danmark og 10.000 kr. i faglig bistand i sagen.    

Fredningsnævnet finder ikke grundlag for at fravige de anførte erstatningstakster eller for at tilkende er-

statning for ulemper eller et grundbeløb i henhold til den anførte aftale. Det bemærkes særligt om kravet 

for ulemper ved fremtidig omvej, at der i fredningen er mulighed for kørsel mellem ejendommene.  

Der herefter fastsættes følgende erstatning: 

Grundtakst 18,77 ha á 3.500 kr.                       65.695 kr. 

Forbud mod udsigtshæmmende beplantning 18,77 ha á 6.000 kr.                   112.620 kr. 

Fortidsminder/åer 0,27 ha á 1.750 kr.                                   473 kr. 

Nye stier 558 meter á 60 kr.                        33.480 kr. 

Eksisterende stier 236 meter á 15 kr.                         3.540 kr. 

I alt                       215.808 kr.  

 

Lb.nr. 8 (Bane Danmark) 

Der tilkendes ikke erstatning for matr.nr. 8a Skellerup Nygårde, Linå, del af matr.nr. 79 Hårup By, Linå og 

matr.nr. 1643a Silkeborg Markjorder, da de er ejet af det offentlige. 

 

Lb.nr. 9 (Andelsboligforeningen Seniorbo) 
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Erstatningen vedrører del af matr.nr. 1z Skellerup Nygårde, Linå med et samlet areal på 0,25 ha. Der tilken-

des ikke grunderstatning for 0,18 ha omfattet af naturbeskyttelseslovens § 3. Der fastsættes følgende er-

statning: 

Fortidsminder/åer 0,07 ha á 1.750 kr.                                  123 kr. 

I alt (minimumserstatning)                         3.500 kr.  

 

Lb.nr. 10 (Silkeborg Boligselskab) 

Erstatningen vedrører del af matr.nr. 3ac Hårup By, Linå med et samlet areal på 0,17 ha. Der tilkendes ikke 

grunderstatning for 0,08 ha omfattet af naturbeskyttelseslovens § 3. Der fastsættes følgende erstatning: 

Fortidsminder/åer 0,08 ha á 1.750 kr.                                  140 kr. 

I alt (minimumserstatning)                         3.500 kr.  

 

Lb.nr. 11 (Silkeborg Golfklub A/S) 

Erstatningen vedrører matr.nr. 1ac og 2g Skellerup Nygårde, Linå og matr.nr. 3cm Hårup By, Linå med et 

samlet areal på 114,75 ha. Der tilkendes ikke grunderstatning for 112,15 ha fredskov og 6,7 ha omfattet af 

naturbeskyttelseslovens § 3.  

Silkeborg Golfklub A/S har under sagens behandling indledningsvist rejst et meget stort erstatningskrav, 

men har efterfølgende anført, at en imødekommelse af en række ændringsforslag vil betyde, at en fredning 

ikke vil få væsentlige driftsøkonomiske implikationer for golfaktiviteterne.  

Det er fredningsnævnet opfattelse, at der under fredningssagens behandling er sket en sådan ændring i de 

foreslåede fredningsbestemmelser, at der allerede på den baggrund ikke er anledning til at tilkende en 

større erstatning end den, der følger af de anførte erstatningstakster. 

Der fastsættes herefter følgende erstatning: 

Grundtakst 2,15 ha á 3.500 kr.                         7.525 kr. 

Skovarealer med naturnær drift 31 ha á 7.000 kr.                    217.000 kr. 

Eksisterende stier 9.698 meter á 15 kr.                     145.470 kr. 

I alt                       369.995 kr.  

 

Lb.nr. 12 (Lise Juhl Balle) 

Erstatningen vedrører matr.nr. 2f Skellerup Nygårde, Linå med et samlet areal på 29,62 ha. Der tilkendes 

ikke grunderstatning for 29,62 ha fredskov og 12,48 ha omfattet af naturbeskyttelseslovens § 3.  

Lise Juhl Balle har rejst krav om erstatning på 800.000 kr., der udover den takstmæssige erstatning er be-

grundet i fredningens bestemmelser om teltslagning, primitive publikumsforanstaltninger, terrænændrin-

ger og ridning.  
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Fredningsnævnet finder ikke grundlag for at fravige de anførte erstatningstakster i relation til ejendommen. 

Det bemærkes særligt om de forhold, der er baggrunden for de øvrige krav, at de i vidt omfang er imøde-

kommet ved ændringer i de foreslåede fredningsbestemmelser. 

Der fastsættes herefter følgende erstatning: 

Grundtakst 0,06 ha á 3.500 kr.                            210 kr. 

Skovarealer med naturnær drift 17,08 ha á 7.000 kr.                    119.560 kr. 

Eksisterende stier 565 meter á 15 kr.                         8.475 kr. 

I alt                       128.245 kr.  

 

Lb.nr. 13 (Silkeborg Kommune) 

Erstatningen vedrører del af matr.nr. 7000b Skellerup Nygårde, Linå, matr.nr. 3ay og 3hs Hårup By, Linå og 

matr.nr. 7000iv Silkeborg Markjorder (og matr.nr. 1af Skellerup Nygårde, Linå under lb.nr. 6).  

Der henvises til bemærkningerne under lb.nr. 6, og der tilkendes således ikke Silkeborg Kommune erstat-

ning. 

 

Lb.nr. 14 (Erling Emil Jacobsen) 

Erstatningen vedrører matr.nr. 2ae Skellerup Nygårde, Linå med et samlet areal på 11,03 ha. Der tilkendes 

ikke grunderstatning for 0,99 ha omfattet af naturbeskyttelseslovens § 3. Der fastsættes følgende erstat-

ning: 

Grundtakst 10,13 ha á 3.500 kr.                       35.455 kr. 

 

Lb.nr. 15 (Bodil Revsbeck Jensen) 

Erstatningen vedrører matr.nr. 2ai og 6 Skellerup Nygårde, Linå med et samlet areal på 7,05 ha. Der tilken-

des ikke grunderstatning for 6,65 ha fredskov og 0,16 ha omfattet af naturbeskyttelseslovens § 3. Der fast-

sættes følgende erstatning: 

Grundtakst 0,35 ha á 3.500 kr.                         1.225 kr. 

I alt (minimumserstatning)                          3.500 kr. 

                

Lb.nr. 16 (Dorte Aalund Olsen og Kjeld Christensen) 

Erstatningen vedrører matr.nr. 1ap og 5a Skellerup Nygårde, Linå med et samlet areal på 0,27 ha. Der fast-

sættes følgende erstatning: 

Grundtakst 0,27 ha á 3.500 kr.                            945 kr. 

I alt (minimumserstatning)                          3.500 kr. 
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Lb.nr. 17 (Malene Ringgaard Christiansen og Samuel Davey Dalsgaard) 

Erstatningen vedrører del af matr.nr. 5d Skellerup Nygårde, Linå med et samlet areal på 0,15 ha. Der tilken-

des ikke grunderstatning for 0,02 ha omfattet af naturbeskyttelseslovens § 3. Der fastsættes følgende er-

statning: 

Grundtakst 0,15 ha á 3.500 kr.                            455 kr. 

I alt (minimumserstatning)                          3.500 kr. 

 

Lb.nr. 18 (Bodil Kjeldsen) 

Erstatningen vedrører del af matr.nr. 5c og del af matr.nr. 3a Skellerup Nygårde, Linå med et samlet areal 

på 10,19 ha. Der tilkendes ikke grunderstatning for 0,05 ha omfattet af naturbeskyttelseslovens § 3. Der 

fastsættes følgende erstatning: 

Grundtakst 9,09 ha á 3.500 kr.                       31.815 kr. 

Fortidsminder/åer 1,05 ha á 1.750 kr.                               1.838 kr. 

Eksisterende stier 289 meter á 15 kr.                         4.335 kr. 

I alt                         37.988 kr. 

  

Lb.nr. 19 (Thomas Mygind) 

Erstatningen vedrører matr.nr. 3h Skellerup Nygårde, Linå og matr.nr. 3im Hårup By, Linå med et samlet 

areal på 3,19 ha. Der fastsættes følgende erstatning: 

Grundtakst 3,19 ha á 3.500 kr.                       11.165 kr. 

Skovarealer med naturnær drift 2,87 ha á 7.000 kr.                      20.090 kr. 

Eksisterende stier 459 meter á 15 kr.                         6.885 kr. 

I alt                         38.140 kr. 

 

Lb.nr. 20 (Eva Sanne Ottesen Steinicke og Villy Osvald Steinicke) 

Erstatningen vedrører matr.nr. 3il Hårup By, Linå med et samlet areal på 4,08 ha. Der tilkendes ikke grund-

erstatning for 1,54 ha omfattet af naturbeskyttelseslovens § 3. Der fastsættes følgende erstatning: 

Grundtakst 2,54 ha á 3.500 kr.                         8.890 kr. 

Skovarealer med naturnær drift 2,42 ha á 7.000 kr.                      16.940 kr. 

Eksisterende stier 193 meter á 15 kr.                         2.895 kr. 

I alt                         28.725 kr. 
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Lb.nr. 21 (Randi Marguerite Kragelund og John Agner Kragelund) 

Erstatningen vedrører del af matr.nr. 3æ Hårup By, Linå med et samlet areal på 6,81 ha. Der fastsættes 

følgende erstatning: 

Grundtakst 5,72 ha á 3.500 kr.                       20.020 kr. 

Skovarealer med naturnær drift 4,71 ha á 7.000 kr.                      28.260 kr. 

Fortidsminder/åer 1,09 ha á 1.750 kr.                               1.908 kr. 

I alt                         50.188 kr. 

 

Lb.nr. 22 (Henry Alfred Christensen) 

Erstatningen vedrører matr.nr. 3b Hårup By, Linå med et samlet areal på 18,92 ha. Der tilkendes ikke 

grunderstatning for 13,9 ha fredskov og 0,07 ha omfattet af naturbeskyttelseslovens § 3. Der fastsættes 

følgende erstatning: 

Grundtakst 4,52 ha á 3.500 kr.                       15.820 kr. 

Forbud mod udsigtshæmmende beplantning 4,52 ha á 6.000 kr.                     27.120 kr. 

I alt                         42.940 kr. 

 

Lb.nr. 23 (Egon Knud Nielsen) 

Erstatningen vedrører del af matr.nr. 11a, matr.nr. 11g, del af matr.nr. 15a, del af matr.nr. 16a og matr.nr. 

16e Hårup By, Linå med et samlet areal på 31,51 ha. Der tilkendes ikke grunderstatning for 12,42 ha fred-

skov. Der fastsættes følgende erstatning: 

Grundtakst 19,09 ha á 3.500 kr.                       66.815 kr. 

Forbud mod udsigtshæmmende beplantning 13,17 ha á 6.000 kr.                     79.020 kr. 

I alt                       145.835 kr. 

 

Lb.nr. 24 (Anna Lise Thomsen og Benny Juul Thomsen) 

Erstatningen vedrører matr.nr. 3kæ Hårup By, Linå med et samlet areal på 4,67 ha. Der tilkendes ikke er-

statning for 4,67 ha fredskov. Der fastsættes følgende erstatning: 

Minimumserstatning                          3.500 kr. 

 

Lb.nr. 25 (Sten Løv Andersen) 
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Erstatningen vedrører matr.nr. 15h Hårup By, Linå med et samlet areal på 4,39 ha. Der tilkendes ikke er-

statning for 4,39 ha fredskov. Der fastsættes følgende erstatning: 

Minimumserstatning                          3.500 kr. 

 

Lb.nr. 26 (Naturstyrelsen) 

Der tilkendes ikke erstatning for matr.nr. 6nt Hårup By, Linå, da den er ejet af det offentlige. 

 

Lb.nr. 27 (Naturstyrelsen) 

Der tilkendes ikke erstatning for matr.nr. 3k, 3v, 6fn og 11v Hårup By, Linå og matr.nr. 171e, 171i og 171k 

Silkeborg Markjorder, da de er ejet af det offentlige. 

 

Lb.nr. 28 (Ole Husrum Schmidt og Per Maigaard Jensen) 

Erstatningen vedrører matr.nr. 26c Hårup By, Linå med et samlet areal på 0,55 ha. Der fastsættes følgende 

erstatning: 

Grundtakst 0,55 ha á 3.500 kr.                         1.925 kr. 

I alt (minimumserstatning)                          3.500 kr. 

 

Lb.nr. 29 (Torben Henriksen Nyehuus og Henrik Nyehuus) 

Erstatningen vedrører del af matr.nr. 3l Hårup By, Linå med et samlet areal på 1,00 ha. Der tilkendes ikke 

grunderstatning for 0,98 ha omfattet af naturbeskyttelseslovens § 3.  

Torben Henriksen Nyehuus har på vegne af begge ejere rejst krav om erstatning på 289 kr. pr. m2 med an-

givelse af, at det svarer til det beløb, Silkeborg Kommune har betalt for overtagelse af en sammenlignelig 

ejendom i området. 

Fredningsnævnet finder ikke grundlag for at fravige de anførte erstatningstakster i relation til ejendommen.  

Der fastsættes herefter følgende erstatning: 

Grundtakst 0,02 ha á 3.500 kr.                              70 kr. 

I alt (minimumserstatning)                          3.500 kr. 

  

Fredningsnævnet fastsætter herefter følgende erstatning i anledning af fredningen af Dalene ved Resenbro 

i Silkeborg Kommune: 

Lb.nr.  Ejer                      Erstatning 

1 Bente Thygesen Thorborg, Peer Thygesen Liisberg og Mogens Thygesen Liisberg      75.905 kr. 
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2 Søren og Tina Kaa                         5.888 kr. 

3 Forenede Danske Motorejere FDM                     74.580 kr. 

4. Gitte Bomholt Christensen                        3.500 kr. 

5 Jørgen Jessen Jensen                       68.385 kr. 

7 Lars Damsgaard Rasmussen og Niels Henrik Haugaard                  215.808 kr. 

9 Andelsboligforeningen Seniorbo                        3.500 kr. 

10 Silkeborg Boligselskab                        3.500 kr. 

11 Silkeborg Golf A/S                     369.995 kr. 

12 Lise Juhl Balle                      128.245 kr. 

14 Erling Emil Jacobsen                       35.455 kr. 

15  Bodil Revsbeck Jensen                        3.500 kr. 

16     Dorte Aalund Olsen og Kjeld Christensen                        3.500 kr. 

17 Malene Ringgaard Christiansen og Samuel Davey Dalsgaard                     3.500 kr. 

18 Bodil Kjeldsen                       37.988 kr. 

19 Thomas Mygind                       38.140 kr. 

20 Eva Sanne Ottesen Steinicke og Villy Osvald Steinicke                     28.725 kr. 

21 Randi Marguerite Kragelund og John Agner Kragelund                     50.188 kr. 

22 Henry Alfred Christensen                       42.940 kr. 

23 Egon Knud Nielsen                     145.835 kr. 

24 Anna Lise Thomsen og Benny Juul Thomsen                       3.500 kr. 

25 Sten Løv Andersen                        3.500 kr. 

28 Ole Husum Schmidt og Per Maigaard Jensen                      3.500 kr. 

29 Torben Henriksen Nyehuus og Henrik Nyehuus                      3.500 kr. 

Erstatning i alt                   1.353.077 

kr. 

 

Erstatningsbeløbene forrentes fra datoen for fredningsnævnets afgørelse, og indtil erstatningen udbetales, 

med en årlig rente, der svarer til Danmarks Nationalbanks diskonto. 

Der tilkendes Lars Damsgaard Rasmussen og Niels Henrik Haugaard (lb.nr. 7) 10.000 kr. i godtgørelse for 

sagkyndig bistand ved sagens behandling, jf. naturbeskyttelseslovens § 47. 

Klagevejledning  
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Da den samlede erstatning overstiger 500.000 kr., skal Miljø- og Fødevareklagenævnet efterprøve fred-

ningsnævnets afgørelse, uanset om afgørelsen påklages, jf. naturbeskyttelseslovens § 42. 

Denne afgørelse kan i medfør af naturbeskyttelseslovens § 43 påklages til Miljø- og Fødevareklagenævnet. 

Klage kan indgives gennem Klageportalen, som findes på Miljø- og Fødevareklagenævnets hjemmeside 

www.naevneneshus.dk.  

Klagefristen er 4 uger fra den dag, afgørelsen er meddelt. Er afgørelsen offentligt bekendtgjort, regnes kla-

gefristen dog altid fra bekendtgørelsen, jf. naturbeskyttelsesloven § 43, jf. § 87. Klagefristen udløber ved 

midnat på dagen for klagefristens udløb. Hvis klagefristen udløber på en lørdag eller en helligdag, forlænges 

fristen til den følgende hverdag. 

Miljø- og Fødevareklagenævnet skal som udgangspunkt afvise en klage, der kommer uden om Klageporta-

len, hvis der ikke er særlige grunde til det. Hvis du ønsker at blive fritaget for at bruge Klageportalen, skal 

du sende en begrundet anmodning til den myndighed, der har truffet afgørelse i sagen. Myndigheden vide-

resender herefter anmodningen til Miljø- og Fødevareklagenævnet, som træffer afgørelse om, hvorvidt din 

anmodning kan imødekommes. 

Klageberettiget er, jf. naturbeskyttelseslovens § 43, stk. 2, den der anser sig for berettiget til større erstat-

ning eller godtgørelse, eller den myndighed, der skal udrede en del af erstatningen. 

Yderligere oplysninger om klage til Miljø- og Fødevareklagenævnet findes på nævnets hjemmeside 

www.naevneneshus.dk. 

 

I sagens afgørelse har deltaget Martin Møller-Heuer(formand), Jytte Heslop og Søren Goldmann. 

    

Martin Møller-Heuer 


