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Fredningsnævnet har den 19. januar 2016 truffet afgørelse om fredning af sammenhængende natur 
og landskab syd for Harlev i Skanderborg og Aarhus Kommuner.  
 
Det fremgår af naturbeskyttelseslovens § 40, stk. 1, at fredningsnævnets behandling af en frednings-
sag afsluttes med, at nævnet træffer afgørelse om, hvorvidt fredningen skal gennemføres samt afgør 
erstatningsspørgsmål mv., jf. lovens § 39. 
 
Af naturbeskyttelseslovens § 39, stk. 1 fremgår det, at fredningsnævnet fastsætter erstatning til ejere, 
brugere 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 erstatningsbeløb forrentes fra datoen for fredningsnævnets afgørelse, og indtil erstatnin-
gen udbetales, med en årlig rente, der svarer til Danmarks Nationalbanks diskonto. 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 bi-
stand under fredningssagens behandling. 
 
Fredningsnævnet fastsætter i overensstemmelse med fast praksis erstatningerne med udgangspunkt i 
takster, der kan reduceres eller bortfalde, bl.a. hvis arealet i forvejen er omfattet af naturbeskyttelses-
lovens generelle reguleringer, herunder lovens § 3. Taksterne suppleres med tillæg, hvis størrelse 
fastsættes efter en konkret vurdering af fredningens betydning for arealet. 
 
Fredningsnævnet har fastsat en grunderstatning på 3.600 kr. pr. ha. 
 
Endvidere har fredningsnævnet fastsat følgende tillægserstatninger:  
 
Fredningens § 3a om drift af lysåbne arealer og skov uden for Natura 2000 
 
Lysåbne arealer, lavbundsarealer, ekstensivt dyrkede arealer 60.000 kr. pr. ha. 
 
Erstatningen er primært tilkendt de ekstensivt dyrkede arealer, der er beliggende nord for Tåstrup Sø, 
og som er kortlagt som lavbundsarealer, men også andre mindre lysåbne arealer, der ikke er registre-
ret som lavbundsarealer, men som ud fra arrondering og dyrkningshistorik vurderet på baggrund af 
luftfotos er ekstensivt drevne arealer.  
 
Lysåbne arealer, ikke lavbundsarealer 80.000 kr. pr. ha. 
 
Erstatningen er tilkendt de arealer, der ikke er kortlagt som lavbund, og hvor der på luftfotos er en 
tydelig dyrkningsmæssig historik. 
 
Der er ikke tilkendt erstatning for lysåbne arealer, som er omfattet af naturbeskyttelseslovens § 3, da 
der med lov nr. 179 af 24. februar 2015 med virkning fra den 1. september 2017 indføres forbud mod 
gødskning og sprøjtning på sådanne arealer.    
 
Begrænsninger i skovdrift 9.000 kr. pr. ha.  
 
15 års genopdyrkningsret (annullering), lysåbne arealer, lavbundsarealer, ekstensivt dyrkede arealer 
60.000 kr. pr. ha. 
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15 års genopdyrkningsret (annullering), lysåbne arealer, ikke lavbundsarealer 80.000 kr. pr. ha.  
 
Erstatningen tilkendes i samme niveau som øvrige omdriftsarealer.  
 
Rosenhaven 60.000 kr. pr. ha. 
 
Erstatningen tilkendes i samme niveau som lysåbne arealer, lavbundsarealer, ekstensivt dyrkede are-
aler, da arealet skal ekstensiveres efter ophør af drift til gartneriformål.  
 
Fredningens § 3b om drift af natur- og skovarealer inden for Natura 2000 
 
Juletræer og øvrige nåletræer konverteres til løvtræer 15.000 kr. pr. ha. 
 
Ingen skadevoldende kørsel eller udslæbning af træ på kulturhistoriske spor mv. 2.000 kr. pr. ha.  
 
Der tilkendes ikke i øvrigt erstatning, da driften efter fredningsbestemmelsens formulering skal ske i 
overensstemmelse med den til enhver tid gældende Natura 2000 plan og derfor ikke i sig selv medfø-
rer begrænsninger i driften. 
 
Fredningens § 3c om landbrugsarealer med tilplantningsforbud 
 
Forbud mod udsigtshæmmende beplantning 6.000 kr. pr. ha.  
 
Fredningens § 5b om eksisterende veje og stier, der sikres 
 
15 kr. pr. meter. 
 
Fredningens § 5c om anlæg af stier 
 
60 kr. pr. meter. 
 
Fredningens § 5d om parkering 
 
150.000 kr. pr. ha. 
 
Erstatningen er tildelt i en størrelsesorden, der nærmer sig handelsværdien, da indgrebet er meget 
omfattende i relation til arealets anvendelse. 
 
Fredningsnævnet har ved fastsættelsen af erstatningerne for de enkelte ejendomme taget udgangs-
punkt i de anførte takster som beregnet ved brug af teknisk bistand fra Naturstyrelsen i medfør af 
naturbeskyttelseslovens § 33, stk. 4 suppleret med fredningsnævnets vurdering af de yderligere er-
statningskrav, der er rejst for visse ejendomme med henvisning til særlige ulemper eller tab.  
 
På den baggrund fastsættes erstatningerne som anført i det følgende med angivelse af de, der i fred-
ningsforslagets fortegnelse er anført som lodsejere, suppleret med de ændringer, fredningsnævnet er 
blevet gjort bekendt med.  
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Lb.nr. 1 (Torben Hegelund) 
 
Erstatningen vedrører del af matr.nr. 3a Lillering By, Framlev. 
 
Det samlede areal er på 7,036 ha.  
 
Grundtakst 7,036 ha á 3.600 kr.                    25.330 kr. 
 
Lysåbne-, lavbunds-, ekstensivt dyrkede arealer - 0,34 ha á 60.000 kr.                 20.400 kr. 
 
Kørsel eller udslæbning af træ på kulturhistoriske spor mv. - 2,9 ha á 2.000 kr.                  5.800 kr. 
 
Konvertering til løvtræer - 1,26 ha á 15.000 kr.                                       18.900 kr. 
 
Eksisterende stier - 735 meter á 15 kr.                     11.025 kr.  
 
Erstatning i alt                     81.455 kr.  
 
 
Lb.nr. 2 (Jesper Bærentzen og Conny Bennedsgaard) 
 
Erstatningen vedrører del af matr.nr. 29e og del af matr.nr. 3k Lillering By, Framlev. 
 
Det samlede areal er på 0,828 ha. 
 
Der er rejst krav om erstatning på 165.000 kr. pr. ha. for de arealer, der er omfattet af bestemmelser-
ne om arealernes drift. Det er anført, at arealet er for lille til at blive dyrket separat. Arealet bliver i 
realiteten uanvendeligt, når det ikke kan dyrkes som traditionel landbrugsjord sammen med den re-
sterende del af jorden på 7 ha. Det er ikke et alternativ at omlægge driften på de øvrige arealer, da det 
vil give dem en væsentlig lavere driftsindtægt. 
 
Naturstyrelsen har anført, at en erstatning på 165.000 kr. pr. ha er for høj. De foreslåede fredningsbe-
stemmelser indebærer dog, at den dyrkede/lysåbne del af arealet fremover ikke kan omlægges, gø-
des, kalkes eller sprøjtes, og det er et relativt omkostningstungt indgreb. Det anbefales derfor, at 
ejendommen udgår af fredningen. Der er ikke offentlig adgang til området, og det kan blive vanske-
ligt for Aarhus Kommune at udføre naturpleje på den del, der fremover skal holdes lysåbent, hvis 
ejeren ikke selv ønsker at holde arealet lysåbent. Det skyldes bl.a., at adgangen til området vil være 
over dyrket mark uden for fredningen. 
 
Fredningsnævnets bemærkninger 
 
Fredningsnævnet finder ikke grundlag for at udtage arealet af fredningen eller for at fastsætte en an-
den og større erstatning end for andre arealer, der er omfattet af bestemmelser om arealernes drift. 
 
Der fastsættes herefter følgende erstatning: 
 
Grundtakst 0,828 ha á 3.600 kr.                      2.981 kr. 
 
Lysåbne- ikke lavbundsarealer - 0,39 ha á 80.000 kr.                   31.200 kr. 
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Skovdrift - 0,438 ha á 9.000 kr.                      3.942 kr. 
 
Erstatning i alt                     38.123 kr.  
 
 
Lb.nr. 3 (Birgitte Thykjær Greve og Finn Greve) 
 
Erstatningen vedrører matr.nr. 29d Lillering By, Framlev. 
 
Det samlede areal er på 2,557 ha. 
 
Grundtakst 2,557 ha á 3.600 kr.                      9.206 kr. 
 
Kørsel eller udslæbning af træ på kulturhistoriske spor mv. - 0,59 ha á 2.000 kr.                  1.180 kr. 
 
Konvertering til løvtræer - 0,19 ha á 15.000 kr.                    2.850 kr. 
 
Erstatning i alt                     13.236 kr.  
 
 
Lb.nr. 4 (Annemarie Elisabeth Pedersen) 
 
Erstatningen vedrører matr.nr. 4ae Lillering By, Framlev samt matr.nr. 7g, 7f, 9v og del af 7a Tå-
strup By, Harlev. 
 
Det samlede areal er på 23,018 ha. 
 
Advokat Uffe Baller har på vegne af Annemarie Elisabeth Pedersen og en række andre lodsejere 
fremsat en række bemærkninger til fredningsforslagets budgetoverslag.  
 
Det er som generelle betragtninger anført, at de foreslåede erstatninger ikke i fuldt omfang tager hen-
syn til, at enkelte afgørelser er påklaget med en større erstatning til følge. De foreslåede erstatninger 
hviler på afgørelser, der er flere år gamle, og som derfor ikke i fuldt omfang tager højde for den mel-
lemliggende prisudvikling. Der er også enkelte fredningsindgreb, der ikke er omtalt i budgetoversla-
get.  
 
Det er om de foreslåede erstatningsniveauer anført, at der ved en erstatning på 50.000 kr. pr. ha for 
landbrugsarealer, der ikke er omfattet af dyrkningsbegrænsninger, ikke vil blive ydet fuld erstatning. 
De erstatninger, som fredningsnævnet og Naturklagenævnet fastsatte ved fredningen af Lien, Fosda-
len og Sandmosen, blev væsentligt forhøjet ved Taksationskommissionens afgørelse af 22. december 
2009, der i øvrigt af nogle lodsejere er indbragt for domstolene. Der blev ved afgørelsen ydet erstat-
ning på mere end 60 % af førværdien for jord med en forholdsvis ringe bonitet. Landbrugsarealerne 
ved Tåstrup Sø har en høj bonitet. Der er tale om forholdsvis små arealer, hvor jordprisen erfarings-
mæssigt er større, end driften kan bære. Arealerne er beliggende tæt ved Aarhus. Disse forhold bety-
der, at en jordpris på 200.000 kr. pr. ha må anses for realistisk for landbrugsarealer i sædvanlig om-
drift. På den baggrund bør erstatningen fastsættes med udgangspunkt i 70 % af værdien inden fred-
ningen og således til 140.000 kr. pr. ha, da forbuddet mod gødskning, sprøjtning og dræning mv. 
med tiden vil gøre jorden værdiløs som produktionsjord.  
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Ved fredningen af Lien, Fosdalen og Sandmosen blev engarealer, der havde karakter af såkaldt kul-
tureng (høslæt mv.), erstattet med 40.000 kr. pr. ha.  
 
Søbeskyttelseslinjen medfører ingen dyrkningsbegrænsninger, og de arealer, der er omfattet af den-
ne, skal derfor erstattes på baggrund af arealernes bonitet som henholdsvis landbrugsjord i omdrift, 
engarealer eller andet.  
 
Områder, der er omfattet af naturbeskyttelseslovens § 3, er foreslået erstattet med 20.000 kr. pr. ha, 
mens Naturstyrelsen har anført, at der ikke skal ydes erstatning for sådanne arealer. Der er tale om 
mose, herunder moselodder, eng og overdrev, herunder bredarealer til Tåstrup Sø og selve søen, og 
et givent areal kan med fredningen ikke længere vokse sig ind og ud af beskyttelsen. Forslaget fore-
kommer derfor rimeligt.  
 
Der er ved forslaget om erstatning, der relaterer sig til forringelse af skovdriften, ikke taget højde for 
den mellemliggende prisudvikling på træ, der i dag er en mangelvare, og priserne bør derfor forhøjes 
skønsmæssigt.  
 
Den foreslåede erstatning for forbud mod udsigtshæmmende beplantning må alene vedrøre nyplant-
ning, idet beløbet er utilstrækkeligt, hvis forbuddet også betyder en pligt til beskæring.  
 
Taksationskommissionen fastsatte i fredningen af Lien, Fosdalen og Sandmosen erstatninger for ek-
sisterende stier til 15 kr. pr. meter i natur og 30 kr. pr. meter i omdriftsarealer. Naturstyrelsen har 
med henvisning til en afgørelse foreslået en erstatning på 15 kr. pr. meter. Der skal således betales 
erstatning, også selv om stierne er omfattet af offentlighedens adgang efter naturbeskyttelseslovens § 
26, idet retten til at få nedlagt stier i medfør af lovens § 26a bortfalder ved fredningen. Erstatningen 
bør fastsættes til 25 kr. pr. meter. Nye stier skal erstattes med 60 kr. pr. meter, som også Naturstyrel-
sen har anført. Der skal tilkendes en skønsmæssig mererstatning for forstyrrelse, gener med indblik 
og fornøden hegning i relation til stier, der løber tæt ved lodsejernes bygninger. Der er i øvrigt ikke 
klarhed over, hvor der er tale om eksisterende stier eller nye stier og stiernes præcise udstrækning. 
De berørte ejendomme udsættes for en værdiforringelse i forbindelse med offentlighedens adgang til 
området, da den ro og uforstyrrethed, der hidtil har været knyttet til området, forsvinder, og da vildt-
bestanden vil falde. Disse værdier er særligt udtalte i området omkring Tåstrup Sø, og der skal derfor 
tilkendes erstatning herfor, eventuelt ved en forhøjelse af grundbeløbet. 
 
Det er om uomtalte erstatningsposter anført, at der med fredningsforslaget ikke er foreslået erstatning 
for forringelse i jagten som følge af forbuddet mod en sådan udsætning og vildtfodring, som har væ-
ret praktiseret i området af lodsejere og jægere. Jagten har været optimal med afvekslende naturtyper 
i form af åbne marker, mose, skov og læhegn mv. Der skal ved erstatningsfastsættelsen tages ud-
gangspunkt i den oplyste jagtleje, der er på 1.200 kr. pr. ha pr. år bortset fra i ét tilfælde, hvor den er 
på 3.000 kr. Danmarks Jægerforbund har udtalt, at værdien af jagtlejen falder med ca. 25 %, hvilket 
er 300 kr. pr. ha pr. år, når der ikke må udsættes og vildtfodres. Da erstatning for mistet jagt efter 
Taksationskommissionens praksis kapitaliseres med 20, skal erstatningen fastsættes til 6.000 kr. pr. 
ha, og det skal ske i forhold til hele det fredede område, da jagten er aktuelt på det samlede brutto-
areal.  
 
Drift af natur- og skovarealer inden for Natura 2000 indeholder en bestemmelse om en aktiv handle-
pligt af et uvist omfang, når det fastslås, at lodsejerne skal drive arealerne i overensstemmelse med 
den til enhver tid gældende Natura 2000 plan og deraf følgende kommunale og statslige handlepla-
ner. En sådan vidtgående og usikker forpligtelse bør særskilt blive erstattet skønsmæssigt, eventuelt 
ved en forhøjelse af grundtaksten. Der er i fredningsforslaget ikke anført noget om vedligeholdelse af 
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vandløb. Lodsejerne har tidligere haft et incitament hertil for at undgå oversvømmelse af marker, 
men en sådan interesse vil forsvinde, hvis sædvanlig omdrift fjernes. De pålægges således en forplig-
telse, der ikke modsvares af den tidligere modydelse. Der bør ydes erstatning herfor, medmindre 
Aarhus Kommune erklærer at ville påtage sig forpligtelsen. Der foreligger ikke oplysninger om, for 
hvilke vandløb det kunne være aktuelt.        
 
Det er herefter anført, at der i relation til Annemarie Elisabeth Pedersen ikke opgøres et krav, men 
alene angives principperne for kravets opgørelse, da der ikke er sket en eksakt opmåling/opgørelse af 
de berørte arealer.   
 
Det er nærmere anført, at der skal ydes erstatning for landbrugsjord i omdrift, skov, arealer omfattet 
af naturbeskyttelseslovens § 3, herunder mose/moselodder, eng og overdrev, arealer, der grænser til 
Tåstrup Sø og dermed også andel af søen efter midtlinjeprincippet, eksisterende sti og forringet jagt. 
Der er i relation til Rosenhaven foreslået en erstatning på 50.000 kr. pr. ha, men der bør som anført 
tages udgangspunkt i 140.000 kr. pr. ha, der konkret bør forhøjes, da fredningsfritagelsen kun er mid-
lertidig. Der er udlejet et areal på ca. 12 ha til jagt, inkl. en jagthytte for 20.000 kr., og der skal ydes 
erstatning med 6.000 kr. pr. ha udmålt for hele det fredede område. Engarealet, der grænser op til 
Tåstrup Sø, tilhører Annemarie Elisabeth Pedersen, der derfor skal have tildelt erstatningen for area-
let. 
 
Naturstyrelsen har anført, at det fortsat er opfattelsen, at den foreslåede bestemmelse for landbrugs-
arealerne, der skal tages ud at drift, synes unødvendig restriktiv, men en erstatning på 140.000 kr. pr. 
ha er dog for høj for arealer, der primært er lavtliggende. Der skal ikke ydes erstatning for arealer, 
der er beskyttet af naturbeskyttelseslovens § 3. I relation til jagten ved Tåstrup Sø bemærkes det, at 
tilskudsfodring af vildt i eller ved søer ofte vil kræve dispensation, som det også er anført i Natursty-
relsens vejledning herom. Medmindre der er meddelt dispensation til tilskudsfodring ved Tåstrup Sø, 
kræver tilskudsfodring efter alt at dømme en dispensation, der næppe kan forventes meddelt. 
 
Aarhus Kommune har anført, at fredningsforslaget er justeret, så jagt ikke pålægges begrænsninger. 
Der kan drives jagt i overensstemmelse med den til enhver tid gældende lov om jagt og vildtforvalt-
ning. Vildtet må ikke tilskudsfodres på arealer, som er næringsfølsomme. Som følge heraf pålægges 
det ejerne at fjerne foderstande og lignende på arealer omfattet af naturbeskyttelseslovens § 3. I hen-
hold til den almindelige lovgivning må der ikke tilskudsfordres på arealer, der er omfattet af lovens § 
3. Det betyder, at der før fredningssagen kun har kunnet tilskudsfodres på arealer, der er omfattet af 
lovens § 3, hvis det kunne sandsynliggøres, at der havde været tilskudsfodret på arealet fra før 1992, 
hvor loven trådte i kraft. Større sammenhængende søer og moser har før 1992 været omfattet af na-
turfredningslovens beskyttelse, og den form for § 3 arealer var således også beskyttet før 1992. I dag 
tilskudsfordres der inden for det foreslåede fredningsområde kun få steder på arealer, der er omfattet 
af naturbeskyttelseslovens § 3. Der kan i en fredning fortsat tilskudsfordres på arealer, der ikke er 
omfattet af lovens § 3. På den anførte baggrund vurderes bestemmelsen ikke at få betydning for mu-
lighederne for jagt i området. 
 
Aarhus Kommune har videre anført, at offentlighedens adgang til området forbedres ved at skabe et 
mere sammenhængende stinet i fredningsområdet. Der er tale om forbedring af det eksisterende sti-
net, hvor stier, der i dag benyttes af få, gøres tilgængelige for flere. Der er endvidere tale om enkelte 
nye stiforbindelser. Stinettet vurderes ikke at udgøre nogen væsentlig forstyrrelse for dyrelivet i om-
rådet, der meget hurtigt vil tilpasse sig at færdes i forhold til stierne i området. 
 
Aarhus Kommune har yderligere anført, at forbuddet mod udsigtshæmmende beplantning gælder for 
landbrugsjorder med tilplantningsforbud, som de er anført på fredningens delområdekort. Det frem-
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går af § 5 i bekendtgørelse om jordressourcens anvendelse til dyrkning og natur, at ejere eller bruge-
re af landbrugsjorder skal vedligeholde arealerne f.eks. ved slåning, slæt eller afgræsning efter be-
hov, idet opvækst af træer og buske ikke må være mere end fem år gamle. Det betyder, at en lodsejer 
i henhold til gældende lovgivning er forpligtet til at holde landbrugsarealer fri for bevoksning. 
 
Fredningsnævnets bemærkninger 
 
Fredningsnævnet finder ikke, at forholdene omkring ejendommen giver anledning til at fravige de 
anførte takster for grunderstatning og tillægserstatning. 
 
Fredningen indeholder forbud mod udsætning af vildt og mod tilskudsfodring på arealer, der er om-
fattet af naturbeskyttelseslovens § 3, men jagten er ikke i øvrigt pålagt begrænsninger. Frednings-
nævnet finder herefter ikke grundlag for at tilkende en særskilt erstatning for tab af jagtværdi.  
 
Fredningsnævnet finder heller ikke grundlag for at tilkende særskilt erstatning for fredningens be-
stemmelse om, at driften af skov- og naturarealer indenfor Natura 2000 skal ske i overensstemmelse 
med den til enhver tid gældende Natura 2000 plan og deraf følgende kommunale og statslige handle-
planer.  
 
Der fastsættes herefter følgende erstatning: 
 
Grundtakst 23,018 ha á 3.600 kr.                    82.865 kr. 
 
Lysåbne-, lavbunds-, ekstensivt dyrkede arealer - 15,986 ha á 60.000 kr.               959.160 kr. 
 
Erstatning i alt                1.042.025 kr.  
 
 
Lb.nr. 5 (Henrik Baunvig)  
 
Erstatningen vedrører matr.nr. 29f, 29c, 2y og 20b Lillering By, Framlev. 
 
Det samlede areal er på 10,734 ha. 
 
Advokat Uffe Baller har på vegne af Henrik Baunvig og en række andre lodsejere fremsat en række 
bemærkninger til fredningsforslagets budgetoverslag.  
 
Det er som generelle betragtninger anført, at de foreslåede erstatninger ikke i fuldt omfang tager hen-
syn til, at enkelte afgørelser er påklaget med en større erstatning til følge. De foreslåede erstatninger 
hviler på afgørelser, der er flere år gamle, og som derfor ikke i fuldt omfang tager højde for den mel-
lemliggende prisudvikling. Der er også enkelte fredningsindgreb, der ikke er omtalt i budgetoversla-
get.  
 
Det er om de foreslåede erstatningsniveauer anført, at der ved en erstatning på 50.000 kr. pr. ha for 
landbrugsarealer, der ikke er omfattet af dyrkningsbegrænsninger, ikke vil blive ydet fuld erstatning. 
De erstatninger, som fredningsnævnet og Naturklagenævnet fastsatte ved fredningen af Lien, Fosda-
len og Sandmosen, blev væsentligt forhøjet ved Taksationskommissionens afgørelse af 22. december 
2009, der i øvrigt af nogle lodsejere er indbragt for domstolene. Der blev ved afgørelsen ydet erstat-
ning på mere end 60 % af førværdien for jord med en forholdsvis ringe bonitet. Landbrugsarealerne 
ved Tåstrup Sø har en høj bonitet. Der er tale om forholdsvis små arealer, hvor jordprisen erfarings-
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mæssigt er større, end driften kan bære. Arealerne er beliggende tæt ved Aarhus. Disse forhold bety-
der, at en jordpris på 200.000 kr. pr. ha må anses for realistisk for landbrugsarealer i sædvanlig om-
drift. På den baggrund bør erstatningen fastsættes med udgangspunkt i 70 % af værdien inden fred-
ningen og således til 140.000 kr. pr. ha, da forbuddet mod gødskning, sprøjtning og dræning mv. 
med tiden vil gøre jorden værdiløs som produktionsjord.  
 
Ved fredningen af Lien, Fosdalen og Sandmosen blev engarealer, der havde karakter af såkaldt kul-
tureng (høslæt mv.), erstattet med 40.000 kr. pr. ha.  
 
Søbeskyttelseslinjen medfører ingen dyrkningsbegrænsninger, og de arealer, der er omfattet af den-
ne, skal derfor erstattes på baggrund af arealernes bonitet som henholdsvis landbrugsjord i omdrift, 
engarealer eller andet.  
 
Områder, der er omfattet af naturbeskyttelseslovens § 3, er foreslået erstattet med 20.000 kr. pr. ha, 
mens Naturstyrelsen har anført, at der ikke skal ydes erstatning for sådanne arealer. Der er tale om 
mose, herunder moselodder, eng og overdrev, herunder bredarealer til Tåstrup Sø og selve søen, og 
et givent areal kan med fredningen ikke længere vokse sig ind og ud af beskyttelsen. Forslaget fore-
kommer derfor rimeligt.  
 
Der er ved forslaget om erstatning, der relaterer sig til forringelse af skovdriften, ikke taget højde for 
den mellemliggende prisudvikling på træ, der i dag er en mangelvare, og priserne bør derfor forhøjes 
skønsmæssigt.  
 
Den foreslåede erstatning for forbud mod udsigtshæmmende beplantning må alene vedrøre nyplant-
ning, idet beløbet er utilstrækkeligt, hvis forbuddet også betyder en pligt til beskæring.  
 
Taksationskommissionen fastsatte i fredningen af Lien, Fosdalen og Sandmosen erstatninger for ek-
sisterende stier til 15 kr. pr. meter i natur og 30 kr. pr. meter i omdriftsarealer. Naturstyrelsen har 
med henvisning til en afgørelse foreslået en erstatning på 15 kr. pr. meter. Der skal således betales 
erstatning, også selv om stierne er omfattet af offentlighedens adgang efter naturbeskyttelseslovens § 
26, idet retten til at få nedlagt stier i medfør af lovens § 26a bortfalder ved fredningen. Erstatningen 
bør fastsættes til 25 kr. pr. meter. Nye stier skal erstattes med 60 kr. pr. meter, som også Naturstyrel-
sen har anført. Der skal tilkendes en skønsmæssig mererstatning for forstyrrelse, gener med indblik 
og fornøden hegning i relation til stier, der løber tæt ved lodsejernes bygninger. Der er i øvrigt ikke 
klarhed over, hvor der er tale om eksisterende stier eller nye stier og stiernes præcise udstrækning. 
De berørte ejendomme udsættes for en værdiforringelse i forbindelse med offentlighedens adgang til 
området, da den ro og uforstyrrethed, der hidtil har været knyttet til området, forsvinder, og da vildt-
bestanden vil falde. Disse værdier er særligt udtalte i området omkring Tåstrup Sø, og der skal derfor 
tilkendes erstatning herfor, eventuelt ved en forhøjelse af grundbeløbet. 
 
Det er om uomtalte erstatningsposter anført, at der med fredningsforslaget ikke er foreslået erstatning 
for forringelse i jagten som følge af forbuddet mod en sådan udsætning og vildtfodring, som har væ-
ret praktiseret i området af lodsejere og jægere. Jagten har været optimal med afvekslende naturtyper 
i form af åbne marker, mose, skov og læhegn mv. Der skal ved erstatningsfastsættelsen tages ud-
gangspunkt i den oplyste jagtleje, der er på 1.200 kr. pr. ha pr. år bortset fra i ét tilfælde, hvor den er 
på 3.000 kr. Danmarks Jægerforbund har udtalt, at værdien af jagtlejen falder med ca. 25 %, hvilket 
er 300 kr. pr. ha pr. år, når der ikke må udsættes og vildtfodres. Da erstatning for mistet jagt efter 
Taksationskommissionens praksis kapitaliseres med 20, skal erstatningen fastsættes til 6.000 kr. pr. 
ha, og det skal ske i forhold til hele det fredede område, da jagten er aktuelt på det samlede brutto-
areal.  
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Drift af natur- og skovarealer inden for Natura 2000 indeholder en bestemmelse om en aktiv handle-
pligt af et uvist omfang, når det fastslås, at lodsejerne skal drive arealerne i overensstemmelse med 
den til enhver tid gældende Natura 2000 plan og deraf følgende kommunale og statslige handlepla-
ner. En sådan vidtgående og usikker forpligtelse bør særskilt blive erstattet skønsmæssigt, eventuelt 
ved en forhøjelse af grundtaksten. Der er i fredningsforslaget ikke anført noget om vedligeholdelse af 
vandløb. Lodsejerne har tidligere haft et incitament hertil for at undgå oversvømmelse af marker, 
men en sådan interesse vil forsvinde, hvis sædvanlig omdrift fjernes. De pålægges således en forplig-
telse, der ikke modsvares af den tidligere modydelse. Der bør ydes erstatning herfor, medmindre 
Aarhus Kommune erklærer at ville påtage sig forpligtelsen. Der foreligger ikke oplysninger om, for 
hvilke vandløb det kunne være aktuelt.        
 
Det er herefter anført, at der i relation til Henrik Baunvig ikke opgøres et krav, men alene angives 
principperne for kravets opgørelse, da der ikke er sket en eksakt opmåling/opgørelse af de berørte 
arealer.   
 
Det er nærmere anført, at der skal ydes erstatning for landbrugsjord i omdrift, skov, juletræskultur, 
arealer omfattet af naturbeskyttelseslovens § 3 i form af mose, nye stier og forringet jagt. Jagten ud-
lejes sammen med Patricia Switten Nielsen og Mads Sloth Vinding, der formelt står som jagtlejer. 
Arealet er på ca. 3,6 ha af det samlede areal på ca. 7,8 ha. Lejen er på 6.500 kr., hvilket bekræfter det 
anførte niveau for jagtleje, og de 3,6 ha skal derfor erstattes med 6.000 kr. pr. ha. Der er en juletræs-
kultur på ca. 0,7 ha, der giver et dækningsbidrag på ca. 30.000 kr. pr. ha pr. år eller i alt 21.000 kr. 
for arealet. Ved afvikling af juletræskulturen uden genplanting inden for en sædvanlig omdriftsperi-
ode på 10 år mistes derfor et dækningsbidrag på ca. 15.000 kr. pr. ha over 10 år eller i alt 150.000 kr. 
afrundet til 100.000 kr. for arealet. Der skal derfor ydes en sådan erstatning og et mistet dækningsbi-
drag i den periode, der er gået siden fredningsforslagets retsvirkninger indtrådte. Der skal betales 
særskilt erstatning for forbuddet mod udslæbning af træ. Det er opfattelsen, at et beløb på 2.000 kr. 
pr. ha er for lavt. 
 
Naturstyrelsen har anført, at det fortsat er opfattelsen, at den foreslåede bestemmelse for landbrugs-
arealerne, der skal tages ud at drift, synes unødvendig restriktiv, men en erstatning på 140.000 kr. pr. 
ha er dog for høj for arealer, der primært er lavtliggende. Der skal ikke ydes erstatning for arealer, 
der er beskyttet af naturbeskyttelseslovens § 3. I relation til jagten ved Tåstrup Sø bemærkes det, at 
tilskudsfodring af vildt i eller ved søer ofte vil kræve dispensation, som det også er anført i Natursty-
relsens vejledning herom. Medmindre der er meddelt dispensation til tilskudsfodring ved Tåstrup Sø, 
kræver tilskudsfodring efter alt at dømme en dispensation, der næppe kan forventes meddelt. 
 
Aarhus Kommune har anført, at fredningsforslaget er justeret, så jagt ikke pålægges begrænsninger. 
Der kan drives jagt i overensstemmelse med den til enhver tid gældende lov om jagt og vildtforvalt-
ning. Vildtet må ikke tilskudsfodres på arealer, som er næringsfølsomme. Som følge heraf pålægges 
det ejerne at fjerne foderstande og lignende på arealer omfattet af naturbeskyttelseslovens § 3. I hen-
hold til den almindelige lovgivning må der ikke tilskudsfordres på arealer, der er omfattet af lovens § 
3. Det betyder, at der før fredningssagen kun har kunnet tilskudsfodres på arealer, der er omfattet af 
lovens § 3, hvis det kunne sandsynliggøres, at der havde været tilskudsfodret på arealet fra før 1992, 
hvor loven trådte i kraft. Større sammenhængende søer og moser har før 1992 været omfattet af na-
turfredningslovens beskyttelse, og den form for § 3 arealer var således også beskyttet før 1992. I dag 
tilskudsfordres der inden for det foreslåede fredningsområde kun få steder på arealer, der er omfattet 
af naturbeskyttelseslovens § 3. Der kan i en fredning fortsat tilskudsfordres på arealer, der ikke er 
omfattet af lovens § 3. På den anførte baggrund vurderes bestemmelsen ikke at få betydning for mu-
lighederne for jagt i området. 
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Aarhus Kommune har videre anført, at offentlighedens adgang til området forbedres ved at skabe et 
mere sammenhængende stinet i fredningsområdet. Der er tale om forbedring af det eksisterende sti-
net, hvor stier, der i dag benyttes af få, gøres tilgængelige for flere. Der er endvidere tale om enkelte 
nye stiforbindelser. Stinettet vurderes ikke at udgøre nogen væsentlig forstyrrelse for dyrelivet i om-
rådet, der meget hurtigt vil tilpasse sig at færdes i forhold til stierne i området. 
 
Aarhus Kommune har yderligere anført, at forbuddet mod udsigtshæmmende beplantning gælder for 
landbrugsjorder med tilplantningsforbud, som de er anført på fredningens delområdekort. Det frem-
går af § 5 i bekendtgørelse om jordressourcens anvendelse til dyrkning og natur, at ejere eller bruge-
re af landbrugsjorder skal vedligeholde arealerne f.eks. ved slåning, slæt eller afgræsning efter be-
hov, idet opvækst af træer og buske ikke må være mere end fem år gamle. Det betyder, at en lodsejer 
i henhold til gældende lovgivning er forpligtet til at holde landbrugsarealer fri for bevoksning. 
 
Fredningsnævnets bemærkninger 
 
Fredningsnævnet finder ikke, at forholdene omkring ejendommen giver anledning til at fravige de 
anførte takster for grunderstatning og tillægserstatning. 
 
Fredningen indeholder forbud mod udsætning af vildt og mod tilskudsfodring på arealer, der er om-
fattet af naturbeskyttelseslovens § 3, men jagten er ikke i øvrigt pålagt begrænsninger. Frednings-
nævnet finder herefter ikke grundlag for at tilkende en særskilt erstatning for tab af jagtværdi.  
 
Fredningsnævnet finder heller ikke grundlag for at tilkende særskilt erstatning for fredningens be-
stemmelse om, at driften af skov- og naturarealer indenfor Natura 2000 skal ske i overensstemmelse 
med den til enhver tid gældende Natura 2000 plan og deraf følgende kommunale og statslige handle-
planer.  
 
Der fastsættes herefter følgende erstatning: 
 
Grundtakst 10,734 ha á 3.600 kr.                    38.643 kr. 
 
Genopdyrkningsret - 3,501 ha á 60.000 kr.                              210.060 kr. 
 
Genopdyrkningsret - 0,32 ha á 80.000 kr.                                25.600 kr. 
 
Kørsel eller udslæbning af træ på kulturhistoriske spor mv. - 1,62 ha á 2.000 kr.                  3.240 kr. 
 
Konvertering til løvtræer - 0,14 ha á 15.000 kr.                    2.100 kr. 
 
Eksisterende stier - 287 meter á 15 kr.                     4.305 kr. 
 
Nye stier - 364 meter á 60 kr.                    21.840 kr. 
 
Erstatning i alt                   305.788 kr.  
 
 
Lb.nr. 6 (Knud Røgen) 
 
Erstatningen vedrører matr.nr. 29b Lillering By, Framlev. 
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Det samlede areal er på 5,741 ha. 
 
Grundtakst 5,741 ha á 3.600 kr.                    20.668 kr. 
 
Konvertering til løvtræer - 0,29 ha á 15.000 kr.                    4.350 kr. 
 
Erstatning i alt                     25.018 kr.  
 
 
Lb.nr. 7 (Ole Brøndum, Niels Jørn Thomsen, Harald Thomsen Jensen, Bodil Marie Dyrbjerg 
Christiansen og boet efter Kirsten Marie Leth-Espensen, nu Grethe Leth-Espensen og Lars 
Leth-Espensen) 
 
Erstatningen vedrører matr.nr. 30a Lillering By, Framlev. 
 
Det samlede areal er på 20,274 ha. 
 
Skovdyrkerforeningen Østjylland har på vegne af Ole Brøndum rejst krav om erstatning på 400.000 
kr. for tab af skovværdi. 
 
Der er nærmere anført, at der er tale om en vurdering af nedgangen i handelsværdien for et skovstyk-
ke på ca. 8,8 ha i Lillering skov på den nordlige del af ejendommen. Skovstykket er velarronderet 
med gode adgangs- og transportforhold. Det er god skovjord, og bevoksningerne er alle i god vækst. 
Både løvtræer og nåletræer trives fint i skoven. Asketræerne er for en stor dels vedkommende angre-
bet af asketoptørre. Skoven er i sin helhed omfattet af Natura 2000 udpegning nr. 232, og dele af 
skovstykket er udpeget som bestemte skovnaturstyper. Der ses ved vurderingen af nedgangen i han-
delsværdien bort fra Natura 2000, da udpegningen i sin karakter er væsentlig forskellig fra en fred-
ning, som er blivende, og da en skovejer efter en fredning ikke vil kunne få erstatning eller tilskud 
via Natura 2000 for pålagte begrænsninger i skovdriften, f.eks. via tilskudsordningen om bæredygtig 
skovdrift. Der er ved tabsopgørelsen taget udgangspunkt i driftsøkonomiske betragtninger, idet så-
danne dog kun er en del af beslutningsgrundlaget for en potentiel køber af en skov. Det afgørende er, 
hvilken pris der ville kunne opnås for skoven henholdsvis med eller uden den foreslåede fredning. 
Fredningen vil bevirke væsentlige begrænsninger i mulighederne for rationel drift af skoven. Det må 
antages, at fremtidig drift af nåletræ i renbestand er udelukket, idet nåletræer alene må optræde som 
indslag. Produktion af nåletræ i form af både juletræer og råtræ er driftsøkonomisk mere attraktiv 
end produktion af løvtræ. Produktion af juletræer er for mange skoves vedkommende af afgørende 
betydning for skovens driftsøkonomi. Det har gennem en årrække også været tilfældet for Ole Brøn-
dums del af skoven. Der har været en rationel produktion af nordmannsgranjuletræer på ca. 0,75 ha. 
Han har oplyst, at denne produktion efter fradrag af medgåede omkostninger har givet et overskud på 
160.000 kr. Ved produktion af råtræ er nåletræ normalt løvtræ overlegent. Det er primært fordi, at 
tilvæksten i nåletræ er ca. dobbelt så stor som for løvtræ, men også fordi nåletræsbevoksninger er 
billigere at anlægge end løvtræskulturer. Der er i 2008 plantet et areal med bøg efter afdrift af nåle-
træ. Der er til denne kultur opnået et tilskud på 25.500 kr. svarende til godt 20.000 kr. pr. ha. Det 
beløb passer nogenlunde med merprisen for en løvtræskultur sammenlignet med en nåletræskultur. I 
en fredning vil der ikke kunne opnås tilskud til konvertering af nåletræ til løvtræ. Flere af de nuvæ-
rende løvtræsbevoksninger står på arealer, hvor etablering af nåletræskulturer kunne være et godt 
valg ud fra en produktionsøkonomisk overvejelse. Der er aktuelt en fin bevoksning af douglasgran i 
skoven. Den manglende mulighed for at kunne etablere og drive nåletræsbevoksninger vurderes at 
mindske skovens handelsværdi med 30.000 kr. pr. ha skovareal. Det er mange potentielle skovejeres 
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opfattelse, at en ensartet skov, som alene består af løvtræer, er kedelig. Man mangler den spændende 
variation mellem partier med løvfældende træer og andre partier med stedsegrønne træer og afveks-
lingen mellem bevoksninger med gamle høje træer og andre bevoksninger med yngre lavere træer. 
En af grundene til ønsket om at have elementer af nåletræer (stedsegrønne) i en skov er også hensy-
net til skovens vilde dyr. Det er velkendt, at f.eks. rådyr ynder at opholde sig i grantykninger, som 
derfor er af betydning for skovens jagtmæssige værdi. Jagten er typisk vigtig for en mulig skovkøber. 
Kravet om plukhugstdrift vil således virke i retning af en mere monoton skov, idet en fredning på 
sigt vil give en skov, der vil komme til at fremstå ret ensartet som løvskov i selvforyngelse via pluk-
hugstdrift. Den klassiske løvskov med oplevelse af søjlehal vil efterhånden forsvinde. Der vil blive 
en stor variation på de enkelte arealer, men variationen gennem skoven vil forsvinde. Offentlighe-
dens adgangsforhold til fredningsområdet foreslås forbedret, og det må forventes at øge publikums-
presset på skoven. Den typiske skovkøber søger stilhed og oplevelse af fred. Det mindskes oplagt 
med øget adgang for offentligheden. En fredning vil mindske den typiske skovkøbers interesse. 
 
Det er således sammenfattende anført, at Ole Brøndums skov med sin beliggenhed, aktuelle sam-
mensætning og juridiske status må antages at kunne sælges til omkring 200.000 kr. pr. ha skov. Nær-
heden til Århus har positiv betydning, og skoven er af en størrelse, hvor relativt mange kan mønstre 
den nødvendige økonomi. De bånd, som en fredning vil lægge på skovdriften, samt de øvrige æn-
dringer en fredning må formodes at være anledning til, vurderes at ville mindske skovens pris med 
20-25 % eller en nedgang i handelsprisen på 40.000 til 50.000 kr. pr. ha, i alt 400.000 kr.  
 
Advokat Bodil Marie Dyrbjerg Christiansen har på egne vegne rejst krav om erstatning på 252.576 
kr. for tab af skovværdi. Hun har som grundlag for erstatningskravets størrelse henvist til det erstat-
ningskrav, Skovdyrkerforeningen Østjylland har fremsat på vegne af Ole Brøndum. Hun ejer 6/24 af 
ejendommen, der har et areal på 20,2061 ha, og er derfor berettiget til ¼ af den samlede erstatning. 
 
Hun har i øvrigt anført, at hun går ud fra, at det rejste krav for ejendommen betyder, at der tilkendes 
alle ejerne en erstatning for deres andel af ejendommen.  
 
Naturstyrelsen har anført at være er enig i det beklagelige i, at de foreslåede fredningsbestemmelser 
foregriber muligheden for tilskud til skovnaturtypebevarende drift og pleje i Natura 2000-områder. 
Det er i relation til en eventuel forringelse af jagten synspunktet, at den foreslåede fremtidige drift af 
skoven vil give gode skjulemuligheder for vildtet, da en skov, der drives ved plukhugst, giver relativ 
stor variation. Desuden vil der fortsat være mulighed for indslag af nåletræer, der kan bidrage yderli-
gere til variation og skjulemuligheder. 
 
Aarhus Kommune har i relation til kravet fra advokat Bodil Marie Dyrbjerg Christiansen anført, at 
den opgørelse af et erstatningskrav, som Skovdyrkerforeningen Østjylland har fremsat for Ole Brøn-
dum, er baseret på en eksisterende juletræsproduktion. Det vurderes ikke at nedsætte skovens rekrea-
tive værdi, at nogle arealer overgår fra juletræer til løvtræer. 
 
Aarhus Kommune har videre anført, at offentlighedens adgang til området forbedres ved at skabe et 
mere sammenhængende stinet i fredningsområdet. Der er tale om forbedring af det eksisterende sti-
net, hvor stier, der i dag benyttes af få, gøres tilgængelige for flere. Der er endvidere tale om enkelte 
nye stiforbindelser. Stinettet vurderes ikke at udgøre nogen væsentlig forstyrrelse for dyrelivet i om-
rådet, der meget hurtigt vil tilpasse sig at færdes i forhold til stierne i området. 
 
Fredningsnævnets bemærkninger 
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Fredningsnævnet finder ikke, at forholdene omkring ejendommen giver anledning til at fravige de 
anførte takster for grunderstatning og tillægserstatning. Det gælder også i relation til de forhold om 
tidligere juletræsproduktion og planer for fremtidig juletræsproduktion og forhold omkring øget ad-
gang for offentligheden, der er omtalt overfor fredningsnævnet bl.a. ved en besigtigelse i forbindelse 
med et erstatningskravs behandling. 
 
Fredningen indeholder forbud mod udsætning af vildt og mod tilskudsfodring på arealer, der er om-
fattet af naturbeskyttelseslovens § 3, men jagten er ikke i øvrigt pålagt begrænsninger. Frednings-
nævnet finder herefter ikke grundlag for at tilkende en særskilt erstatning for tab af jagtværdi.  
 
Fredningsnævnet finder heller ikke grundlag for at tilkende særskilt erstatning for fredningens be-
stemmelse om, at driften af skov- og naturarealer indenfor Natura 2000 skal ske i overensstemmelse 
med den til enhver tid gældende Natura 2000 plan og deraf følgende kommunale og statslige handle-
planer.  
 
Der fastsættes herefter følgende erstatning: 
 
Grundtakst 20,274 ha á 3.600 kr.                    72.987 kr. 
 
Kørsel eller udslæbning af træ på kulturhistoriske spor mv. - 7,61 ha á 2.000 kr.                15.220 kr. 
 
Konvertering til løvtræer - 3,99 ha á 15.000 kr.                  59.850 kr. 
 
Eksisterende stier - 2.337 meter á 15 kr.                   35.055 kr. 
 
Erstatning i alt                   183.112 kr.  
 
Det fremgår af tingbogen, at ejendommen ejes af Niels Jørn Thomsen med 3/24, Harald Thomsen 
Jensen med 3/24, Ole Brøndum med 9/24, Bodil Marie Christiansen med 6/24, Grethe Leth-
Espensen med 1/16 og Lars Leth-Espensen med 1/16. 
 
 
Lb.nr. 8 (Kaj Kragh Madsen og Ulla Birgit Porsgaard Madsen) 
 
Erstatningen vedrører matr.nr. 33, 6e og 4ø Lillering By, Framlev.  
 
Det samlede areal er på 5,42 ha. 
 
Grundtakst 5,42 ha á 3.600 kr.                    19.512 kr. 
 
Kørsel eller udslæbning af træ på kulturhistoriske spor mv. - 0,59 ha á 2.000 kr.                  1.580 kr. 
 
Eksisterende stier - 335 meter á 15 kr.                     5.025 kr. 
 
Nye stier - 75 meter á 60 kr.                      4.500 kr. 
 
Erstatning i alt                     30.617 kr.  
 
 
Lb.nr. 9 (Jens Jacob Janfelt) 
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Erstatningen vedrører matr.nr. 1m Lillering By, Framlev. 
 
Det samlede areal er på 4,335 ha. 
 
Grundtakst 4,335 ha á 3.600 kr.                    15.606 kr. 
 
Konvertering til løvtræer - 0,30 ha á 15.000 kr.                    4.500 kr. 
 
Eksisterende stier - 432 meter á 15 kr.                     6.480 kr. 
 
Nye stier - 14 meter á 60 kr.                         840 kr. 
 
Erstatning i alt                     27.426 kr.  
 
 
Lb.nr. 10 (Tage Verner Sørensen, nu Pia Rasmussen og Laurids Sørensen) 
 
Erstatningen vedrører matr.nr. 27b og 16v Lillering By, Framlev. 
 
Det samlede areal er på 2,655 ha. 
 
Grundtakst 2,655 ha á 3.600 kr.                      9.558 kr. 
 
Eksisterende stier - 157 meter á 15 kr.                     2.355 kr. 
 
Erstatning i alt                     11.913 kr.  
 
 
Lb.nr. 11 (Arne Skjødt) 
 
Erstatningen vedrører matr.nr. 28a og del af 7a Lillering By, Framlev og 31c Stjær By, Stjær. 
 
Det samlede areal er på 8,664 ha. 
 
Grundtakst 8,664 ha á 3.600 kr.                    31.191 kr. 
 
Udsigtshæmmende beplantning - 6,286 ha á 6.000 kr.                  37.716 kr.  
 
Nye stier - 109 meter á 60 kr.                      6.540 kr. 
 
Erstatning i alt                     75.447 kr.  
 
 
Lb.nr. 12 (Dorte Ankjær Madsen og Jørgen Tejlmann Madsen) 
 
Erstatningen vedrører matr.nr. 27c Lillering By, Framlev. 
 
Det samlede areal er på 5,075 ha. 
 



 

16 
 

Grundtakst 5,075 ha á 3.600 kr.                    18.270 kr. 
 
Udsigtshæmmende beplantning - 3,655 ha á 6.000 kr.                  21.930 kr.  
 
Nye stier - 264 meter á 60 kr.                    15.840 kr. 
 
Erstatning i alt                     56.040 kr.  
 
 
Lb.nr. 13 (Erna Frandsen) 
 
Erstatningen vedrører matr.nr. 11, 1p og 1e Lillering By, Framlev. 
 
Det samlede areal er på 15,888 ha. 
 
Grundtakst 15,888 ha á 3.600 kr.                    57.197 kr. 
 
Lysåbne-, lavbunds-, ekstensivt dyrkede arealer - 0,16 ha á 60.000 kr.                   9.600 kr. 
 
Lysåbne- ikke lavbundsarealer - 2,874 ha á 80.000 kr.                229.920 kr. 
 
Udsigtshæmmende beplantning - 8,322 ha á 6.000 kr.                  49.932 kr.  
 
Eksisterende stier - 443 meter á 15 kr.                      6.645 kr. 
 
Nye stier - 214 meter á 60 kr.                    12.840 kr. 
 
Erstatning i alt                   366.134 kr.  
 
 
Lb.nr. 14 (Jytte Smidt Pedersen, nu Patricia Switten Nielsen og Mads Sloth Vinding) 
  
Erstatningen vedrører matr.nr. 2e, 4q, 44a, 4ad og 44d Lillering By, Framlev. 
 
Det samlede areal er på 4,851 ha. 
 
Advokat Uffe Baller har på vegne af Patricia Switten Nielsen og Mads Sloth Vinding og en række 
andre lodsejere fremsat en række bemærkninger til fredningsforslagets budgetoverslag.  
 
Det er som generelle betragtninger anført, at de foreslåede erstatninger ikke i fuldt omfang tager hen-
syn til, at enkelte afgørelser er påklaget med en større erstatning til følge. De foreslåede erstatninger 
hviler på afgørelser, der er flere år gamle, og som derfor ikke i fuldt omfang tager højde for den mel-
lemliggende prisudvikling. Der er også enkelte fredningsindgreb, der ikke er omtalt i budgetoversla-
get.  
 
Det er om de foreslåede erstatningsniveauer anført, at der ved en erstatning på 50.000 kr. pr. ha for 
landbrugsarealer, der ikke er omfattet af dyrkningsbegrænsninger, ikke vil blive ydet fuld erstatning. 
De erstatninger, som fredningsnævnet og Naturklagenævnet fastsatte ved fredningen af Lien, Fosda-
len og Sandmosen, blev væsentligt forhøjet ved Taksationskommissionens afgørelse af 22. december 
2009, der i øvrigt af nogle lodsejere er indbragt for domstolene. Der blev ved afgørelsen ydet erstat-
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ning på mere end 60 % af førværdien for jord med en forholdsvis ringe bonitet. Landbrugsarealerne 
ved Tåstrup Sø har en høj bonitet. Der er tale om forholdsvis små arealer, hvor jordprisen erfarings-
mæssigt er større, end driften kan bære. Arealerne er beliggende tæt ved Aarhus. Disse forhold bety-
der, at en jordpris på 200.000 kr. pr. ha må anses for realistisk for landbrugsarealer i sædvanlig om-
drift. På den baggrund bør erstatningen fastsættes med udgangspunkt i 70 % af værdien inden fred-
ningen og således til 140.000 kr. pr. ha, da forbuddet mod gødskning, sprøjtning og dræning mv. 
med tiden vil gøre jorden værdiløs som produktionsjord.  
 
Ved fredningen af Lien, Fosdalen og Sandmosen blev engarealer, der havde karakter af såkaldt kul-
tureng (høslæt mv.), erstattet med 40.000 kr. pr. ha.  
 
Søbeskyttelseslinjen medfører ingen dyrkningsbegrænsninger, og de arealer, der er omfattet af den-
ne, skal derfor erstattes på baggrund af arealernes bonitet som henholdsvis landbrugsjord i omdrift, 
engarealer eller andet.  
 
Områder, der er omfattet af naturbeskyttelseslovens § 3, er foreslået erstattet med 20.000 kr. pr. ha, 
mens Naturstyrelsen har anført, at der ikke skal ydes erstatning for sådanne arealer. Der er tale om 
mose, herunder moselodder, eng og overdrev, herunder bredarealer til Tåstrup Sø og selve søen, og 
et givent areal kan med fredningen ikke længere vokse sig ind og ud af beskyttelsen. Forslaget fore-
kommer derfor rimeligt.  
 
Der er ved forslaget om erstatning, der relaterer sig til forringelse af skovdriften, ikke taget højde for 
den mellemliggende prisudvikling på træ, der i dag er en mangelvare, og priserne bør derfor forhøjes 
skønsmæssigt.  
 
Den foreslåede erstatning for forbud mod udsigtshæmmende beplantning må alene vedrøre nyplant-
ning, idet beløbet er utilstrækkeligt, hvis forbuddet også betyder en pligt til beskæring.  
 
Taksationskommissionen fastsatte i fredningen af Lien, Fosdalen og Sandmosen erstatninger for ek-
sisterende stier til 15 kr. pr. meter i natur og 30 kr. pr. meter i omdriftsarealer. Naturstyrelsen har 
med henvisning til en afgørelse foreslået en erstatning på 15 kr. pr. meter. Der skal således betales 
erstatning, også selv om stierne er omfattet af offentlighedens adgang efter naturbeskyttelseslovens § 
26, idet retten til at få nedlagt stier i medfør af lovens § 26a bortfalder ved fredningen. Erstatningen 
bør fastsættes til 25 kr. pr. meter. Nye stier skal erstattes med 60 kr. pr. meter, som også Naturstyrel-
sen har anført. Der skal tilkendes en skønsmæssig mererstatning for forstyrrelse, gener med indblik 
og fornøden hegning i relation til stier, der løber tæt ved lodsejernes bygninger. Der er i øvrigt ikke 
klarhed over, hvor der er tale om eksisterende stier eller nye stier og stiernes præcise udstrækning. 
De berørte ejendomme udsættes for en værdiforringelse i forbindelse med offentlighedens adgang til 
området, da den ro og uforstyrrethed, der hidtil har været knyttet til området, forsvinder, og da vildt-
bestanden vil falde. Disse værdier er særligt udtalte i området omkring Tåstrup Sø, og der skal derfor 
tilkendes erstatning herfor, eventuelt ved en forhøjelse af grundbeløbet. 
 
Det er om uomtalte erstatningsposter anført, at der med fredningsforslaget ikke er foreslået erstatning 
for forringelse i jagten som følge af forbuddet mod en sådan udsætning og vildtfodring, som har væ-
ret praktiseret i området af lodsejere og jægere. Jagten har været optimal med afvekslende naturtyper 
i form af åbne marker, mose, skov og læhegn mv. Der skal ved erstatningsfastsættelsen tages ud-
gangspunkt i den oplyste jagtleje, der er på 1.200 kr. pr. ha pr. år bortset fra i ét tilfælde, hvor den er 
på 3.000 kr. Danmarks Jægerforbund har udtalt, at værdien af jagtlejen falder med ca. 25 %, hvilket 
er 300 kr. pr. ha pr. år, når der ikke må udsættes og vildtfodres. Da erstatning for mistet jagt efter 
Taksationskommissionens praksis kapitaliseres med 20, skal erstatningen fastsættes til 6.000 kr. pr. 
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ha, og det skal ske i forhold til hele det fredede område, da jagten er aktuelt på det samlede brutto-
areal.  
 
Drift af natur- og skovarealer inden for Natura 2000 indeholder en bestemmelse om en aktiv handle-
pligt af et uvist omfang, når det fastslås, at lodsejerne skal drive arealerne i overensstemmelse med 
den til enhver tid gældende Natura 2000 plan og deraf følgende kommunale og statslige handlepla-
ner. En sådan vidtgående og usikker forpligtelse bør særskilt blive erstattet skønsmæssigt, eventuelt 
ved en forhøjelse af grundtaksten. Der er i fredningsforslaget ikke anført noget om vedligeholdelse af 
vandløb. Lodsejerne har tidligere haft et incitament hertil for at undgå oversvømmelse af marker, 
men en sådan interesse vil forsvinde, hvis sædvanlig omdrift fjernes. De pålægges således en forplig-
telse, der ikke modsvares af den tidligere modydelse. Der bør ydes erstatning herfor, medmindre 
Aarhus Kommune erklærer at ville påtage sig forpligtelsen. Der foreligger ikke oplysninger om, for 
hvilke vandløb det kunne være aktuelt.        
 
Det er herefter anført, at der i relation til Patricia Switten Nielsen og Mads Sloth Vinding ikke opgø-
res et krav, men alene angives principperne for kravets opgørelse, da der ikke er sket en eksakt op-
måling/opgørelse af de berørte arealer.   
 
Det er nærmere anført, at der skal ydes erstatning for landbrugsjord i omdrift, skov, arealer omfattet 
af naturbeskyttelseslovens § 3 i form af mose, arealer, der grænser op til Tåstrup Sø og dermed også 
andel af søen efter midtlinjeprincippet, nye stier og forringet jagt. Jagten udlejes sammen med Hen-
rik Baunvig. Arealet er på ca. 4,2 ha af det samlede areal på ca. 7,8 ha og består af søbredden og en 
andel af søen. Lejen er på 6.500 kr., hvilket bekræfter det anførte niveau for jagtleje, og de 4,2 ha 
skal derfor erstattes med 6.000 kr. pr. ha. Der udlægges nye stier, herunder en sti der kommer meget 
tæt på bygningerne, selvom den placeres på naboejendommen. Der skal som sket ved fredningen af 
Lien, Fosdalen og Sandmosen ydes en forhøjet erstatning herfor.  
 
Naturstyrelsen har anført, at det fortsat er opfattelsen, at den foreslåede bestemmelse for landbrugs-
arealerne, der skal tages ud at drift, synes unødvendig restriktiv, men en erstatning på 140.000 kr. pr. 
ha er dog for høj for arealer, der primært er lavtliggende. Der skal ikke ydes erstatning for arealer, 
der er beskyttet af naturbeskyttelseslovens § 3. I relation til jagten ved Tåstrup Sø bemærkes det, at 
tilskudsfodring af vildt i eller ved søer ofte vil kræve dispensation, som det også er anført i Natursty-
relsens vejledning herom. Medmindre der er meddelt dispensation til tilskudsfodring ved Tåstrup Sø, 
kræver tilskudsfodring efter alt at dømme en dispensation, der næppe kan forventes meddelt. Stifor-
løbet synes at tage hensyn til privatlivets fred. Stiforløbet er aftalt med Aarhus Kommune, og der ses 
ikke at være anledning til at yde ulempeerstatning. 
 
Aarhus Kommune har anført, at fredningsforslaget er justeret, så jagt ikke pålægges begrænsninger. 
Der kan drives jagt i overensstemmelse med den til enhver tid gældende lov om jagt og vildtforvalt-
ning. Vildtet må ikke tilskudsfodres på arealer, som er næringsfølsomme. Som følge heraf pålægges 
det ejerne at fjerne foderstande og lignende på arealer omfattet af naturbeskyttelseslovens § 3. I hen-
hold til den almindelige lovgivning må der ikke tilskudsfordres på arealer, der er omfattet af lovens § 
3. Det betyder, at der før fredningssagen kun har kunnet tilskudsfodres på arealer, der er omfattet af 
lovens § 3, hvis det kunne sandsynliggøres, at der havde været tilskudsfodret på arealet fra før 1992, 
hvor loven trådte i kraft. Større sammenhængende søer og moser har før 1992 været omfattet af na-
turfredningslovens beskyttelse, og den form for § 3 arealer var således også beskyttet før 1992. I dag 
tilskudsfordres der inden for det foreslåede fredningsområde kun få steder på arealer, der er omfattet 
af naturbeskyttelseslovens § 3. Der kan i en fredning fortsat tilskudsfordres på arealer, der ikke er 
omfattet af lovens § 3. På den anførte baggrund vurderes bestemmelsen ikke at få betydning for mu-
lighederne for jagt i området. 
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Aarhus Kommune har videre anført, at ejendommen er den eneste ejendom, hvorom det vurderes, at 
stien kan få offentligheden til at færdes tæt forbi ejendommen ad stier, som ikke allerede eksisterer i 
dag. Der har tidligere været en vej tværs gennem ejendommens arealer. Den vej blev af en tidligere 
ejer lovligt nedlagt inden oktober 2004. Det er denne vej, der søges genskabt med fredningsforslaget, 
dog med et ændret forløb, som i højere grad tilgodeser ønskerne fra ejendommens nye ejere. 
 
Aarhus Kommune har yderligere anført, at forbuddet mod udsigtshæmmende beplantning gælder for 
landbrugsjorder med tilplantningsforbud, som de er anført på fredningens delområdekort. Det frem-
går af § 5 i bekendtgørelse om jordressourcens anvendelse til dyrkning og natur, at ejere eller bruge-
re af landbrugsjorder skal vedligeholde arealerne f.eks. ved slåning, slæt eller afgræsning efter be-
hov, idet opvækst af træer og buske ikke må være mere end fem år gamle. Det betyder, at en lodsejer 
i henhold til gældende lovgivning er forpligtet til at holde landbrugsarealer fri for bevoksning. 
 
Fredningsnævnets bemærkninger 
 
Fredningsnævnet finder ikke, at forholdene omkring ejendommen giver anledning til at fravige de 
anførte takster for grunderstatning og tillægserstatning. 
 
Fredningen indeholder forbud mod udsætning af vildt og mod tilskudsfodring på arealer, der er om-
fattet af naturbeskyttelseslovens § 3, men jagten er ikke i øvrigt pålagt begrænsninger. Frednings-
nævnet finder herefter ikke grundlag for at tilkende en særskilt erstatning for tab af jagtværdi.  
 
Fredningsnævnet finder heller ikke grundlag for at tilkende særskilt erstatning for fredningens be-
stemmelse om, at driften af skov- og naturarealer indenfor Natura 2000 skal ske i overensstemmelse 
med den til enhver tid gældende Natura 2000 plan og deraf følgende kommunale og statslige handle-
planer.  
 
Der fastsættes herefter følgende erstatning: 
 
Grundtakst 4,851 ha á 3.600 kr.                    17.464 kr. 
 
Lysåbne-, lavbunds-, ekstensivt dyrkede arealer - 3,383 ha á 60.000 kr.               202.980 kr. 
 
Skovdrift - 0,163 ha á 9.000 kr.                      1.467 kr. 
 
Nye stier - 302 meter á 60 kr.                    18.120 kr. 
 
Erstatning i alt                   240.031 kr.  
 
    
Lb.nr. 15 (Ole Vest Jensen) 
  
Erstatningen vedrører matr.nr. 4d, 32b, 24c Lillering By, Framlev, matr.nr. 4l, 11am og del af 30b 
Tåstrup By, Harlev. 
 
Det samlede areal er på 16,537 ha. 
 
Advokat Uffe Baller har på vegne af Ole Vest Jensen og en række andre lodsejere fremsat en række 
bemærkninger til fredningsforslagets budgetoverslag.  
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Det er som generelle betragtninger anført, at de foreslåede erstatninger ikke i fuldt omfang tager hen-
syn til, at enkelte afgørelser er påklaget med en større erstatning til følge. De foreslåede erstatninger 
hviler på afgørelser, der er flere år gamle, og som derfor ikke i fuldt omfang tager højde for den mel-
lemliggende prisudvikling. Der er også enkelte fredningsindgreb, der ikke er omtalt i budgetoversla-
get.  
 
Det er om de foreslåede erstatningsniveauer anført, at der ved en erstatning på 50.000 kr. pr. ha for 
landbrugsarealer, der ikke er omfattet af dyrkningsbegrænsninger, ikke vil blive ydet fuld erstatning. 
De erstatninger, som fredningsnævnet og Naturklagenævnet fastsatte ved fredningen af Lien, Fosda-
len og Sandmosen, blev væsentligt forhøjet ved Taksationskommissionens afgørelse af 22. december 
2009, der i øvrigt af nogle lodsejere er indbragt for domstolene. Der blev ved afgørelsen ydet erstat-
ning på mere end 60 % af førværdien for jord med en forholdsvis ringe bonitet. Landbrugsarealerne 
ved Tåstrup Sø har en høj bonitet. Der er tale om forholdsvis små arealer, hvor jordprisen erfarings-
mæssigt er større, end driften kan bære. Arealerne er beliggende tæt ved Aarhus. Disse forhold bety-
der, at en jordpris på 200.000 kr. pr. ha må anses for realistisk for landbrugsarealer i sædvanlig om-
drift. På den baggrund bør erstatningen fastsættes med udgangspunkt i 70 % af værdien inden fred-
ningen og således til 140.000 kr. pr. ha, da forbuddet mod gødskning, sprøjtning og dræning mv. 
med tiden vil gøre jorden værdiløs som produktionsjord.  
 
Ved fredningen af Lien, Fosdalen og Sandmosen blev engarealer, der havde karakter af såkaldt kul-
tureng (høslæt mv.), erstattet med 40.000 kr. pr. ha.  
 
Søbeskyttelseslinjen medfører ingen dyrkningsbegrænsninger, og de arealer, der er omfattet af den-
ne, skal derfor erstattes på baggrund af arealernes bonitet som henholdsvis landbrugsjord i omdrift, 
engarealer eller andet.  
 
Områder, der er omfattet af naturbeskyttelseslovens § 3, er foreslået erstattet med 20.000 kr. pr. ha, 
mens Naturstyrelsen har anført, at der ikke skal ydes erstatning for sådanne arealer. Der er tale om 
mose, herunder moselodder, eng og overdrev, herunder bredarealer til Tåstrup Sø og selve søen, og 
et givent areal kan med fredningen ikke længere vokse sig ind og ud af beskyttelsen. Forslaget fore-
kommer derfor rimeligt.  
 
Der er ved forslaget om erstatning, der relaterer sig til forringelse af skovdriften, ikke taget højde for 
den mellemliggende prisudvikling på træ, der i dag er en mangelvare, og priserne bør derfor forhøjes 
skønsmæssigt.  
 
Den foreslåede erstatning for forbud mod udsigtshæmmende beplantning må alene vedrøre nyplant-
ning, idet beløbet er utilstrækkeligt, hvis forbuddet også betyder en pligt til beskæring.  
 
Taksationskommissionen fastsatte i fredningen af Lien, Fosdalen og Sandmosen erstatninger for ek-
sisterende stier til 15 kr. pr. meter i natur og 30 kr. pr. meter i omdriftsarealer. Naturstyrelsen har 
med henvisning til en afgørelse foreslået en erstatning på 15 kr. pr. meter. Der skal således betales 
erstatning, også selv om stierne er omfattet af offentlighedens adgang efter naturbeskyttelseslovens § 
26, idet retten til at få nedlagt stier i medfør af lovens § 26a bortfalder ved fredningen. Erstatningen 
bør fastsættes til 25 kr. pr. meter. Nye stier skal erstattes med 60 kr. pr. meter, som også Naturstyrel-
sen har anført. Der skal tilkendes en skønsmæssig mererstatning for forstyrrelse, gener med indblik 
og fornøden hegning i relation til stier, der løber tæt ved lodsejernes bygninger. Der er i øvrigt ikke 
klarhed over, hvor der er tale om eksisterende stier eller nye stier og stiernes præcise udstrækning. 
De berørte ejendomme udsættes for en værdiforringelse i forbindelse med offentlighedens adgang til 
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området, da den ro og uforstyrrethed, der hidtil har været knyttet til området, forsvinder, og da vildt-
bestanden vil falde. Disse værdier er særligt udtalte i området omkring Tåstrup Sø, og der skal derfor 
tilkendes erstatning herfor, eventuelt ved en forhøjelse af grundbeløbet. 
 
Det er om uomtalte erstatningsposter anført, at der med fredningsforslaget ikke er foreslået erstatning 
for forringelse i jagten som følge af forbuddet mod en sådan udsætning og vildtfodring, som har væ-
ret praktiseret i området af lodsejere og jægere. Jagten har været optimal med afvekslende naturtyper 
i form af åbne marker, mose, skov og læhegn mv. Der skal ved erstatningsfastsættelsen tages ud-
gangspunkt i den oplyste jagtleje, der er på 1.200 kr. pr. ha pr. år bortset fra i ét tilfælde, hvor den er 
på 3.000 kr. Danmarks Jægerforbund har udtalt, at værdien af jagtlejen falder med ca. 25 %, hvilket 
er 300 kr. pr. ha pr. år, når der ikke må udsættes og vildtfodres. Da erstatning for mistet jagt efter 
Taksationskommissionens praksis kapitaliseres med 20, skal erstatningen fastsættes til 6.000 kr. pr. 
ha, og det skal ske i forhold til hele det fredede område, da jagten er aktuelt på det samlede brutto-
areal.  
 
Drift af natur- og skovarealer inden for Natura 2000 indeholder en bestemmelse om en aktiv handle-
pligt af et uvist omfang, når det fastslås, at lodsejerne skal drive arealerne i overensstemmelse med 
den til enhver tid gældende Natura 2000 plan og deraf følgende kommunale og statslige handlepla-
ner. En sådan vidtgående og usikker forpligtelse bør særskilt blive erstattet skønsmæssigt, eventuelt 
ved en forhøjelse af grundtaksten. Der er i fredningsforslaget ikke anført noget om vedligeholdelse af 
vandløb. Lodsejerne har tidligere haft et incitament hertil for at undgå oversvømmelse af marker, 
men en sådan interesse vil forsvinde, hvis sædvanlig omdrift fjernes. De pålægges således en forplig-
telse, der ikke modsvares af den tidligere modydelse. Der bør ydes erstatning herfor, medmindre 
Aarhus Kommune erklærer at ville påtage sig forpligtelsen. Der foreligger ikke oplysninger om, for 
hvilke vandløb det kunne være aktuelt.        
 
Det er herefter anført, at der i relation til Ole Vest Jensen ikke opgøres et krav, men alene angives 
principperne for kravets opgørelse, da der ikke er sket en eksakt opmåling/opgørelse af de berørte 
arealer.   
 
Det er nærmere anført, at der skal ydes erstatning for landbrugsjord i omdrift, skov, arealer omfattet 
af naturbeskyttelseslovens § 3 i form af mose/moselodder, arealer, der grænser til Tåstrup Sø og 
dermed også andel af søen efter midtlinjeprincippet, nye stier og forringet jagt. De østligste arealer 
ved bygningerne er på fredningsforslagets fredningskort anført som arealer omfattet af naturbeskyt-
telseslovens § 3. Det er forkert. Jorden har været i sædvanlig omdrift indtil slutningen af 1990’erne, 
hvor der blev indgået en frit opsigelig MVJ-aftale. Arealerne kan derfor indgå i sædvanlig omdrift og 
skal derfor erstattes som lysåbne arealer. Der skal ydes mererstatning for nye stier tæt på bygninger-
ne. Der er etableret udsætningsvoliere til brug for jagt. Det skal fjernes og flyttes, og der kræves en 
erstatning for materialer på 15.000 kr. og erstatning for 100 mandetimer.  
 
Naturstyrelsen har anført, at det fortsat er opfattelsen, at den foreslåede bestemmelse for landbrugs-
arealerne, der skal tages ud at drift, synes unødvendig restriktiv, men en erstatning på 140.000 kr. pr. 
ha er dog for høj for arealer, der primært er lavtliggende. Der skal ikke ydes erstatning for arealer, 
der er beskyttet af naturbeskyttelseslovens § 3. I relation til jagten ved Tåstrup Sø bemærkes det, at 
tilskudsfodring af vildt i eller ved søer ofte vil kræve dispensation, som det også er anført i Natursty-
relsens vejledning herom. Medmindre der er meddelt dispensation til tilskudsfodring ved Tåstrup Sø, 
kræver tilskudsfodring efter alt at dømme en dispensation, der næppe kan forventes meddelt. 
 
Aarhus Kommune har anført, at kommunen den 20. oktober 2014 har truffet afgørelse om status efter 
naturbeskyttelseslovens § 3 for ejendommens eng- og mosearealer. Afgørelsen betyder, at der ophæ-
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ves § 3 status for i alt 3,9 ha på matr.nr. 32b Lillering By, Framlev og 30b Tåstrup By, Harlev. Dele 
af markarealerne på i alt 3,2 ha skifter formelt status fra at være omfattet af naturbeskyttelseslovens § 
3 til at være landbrugsjord. Det vil medføre større erstatning som følge af fredningens regulering af 
den fremtidige drift. Dele af markarealerne på i alt 0,7 ha skifter på samme måde formelt status fra at 
være omfattet af naturbeskyttelseslovens § 3 til at være landbrugsjord, men for disse arealer har fred-
ningen ikke betydning, da de i henhold til fredningsforslagets § 3b alene er reguleret af Natura 2000 
handleplanen.  
 
Aarhus Kommune har videre anført, at fredningsforslaget er justeret, så jagt ikke pålægges begræns-
ninger. Der kan drives jagt i overensstemmelse med den til enhver tid gældende lov om jagt og vildt-
forvaltning. Vildtet må ikke tilskudsfodres på arealer, som er næringsfølsomme. Som følge heraf 
pålægges det ejerne at fjerne foderstande og lignende på arealer omfattet af naturbeskyttelseslovens § 
3. I henhold til den almindelige lovgivning må der ikke tilskudsfordres på arealer, der er omfattet af 
lovens § 3. Det betyder, at der før fredningssagen kun har kunnet tilskudsfodres på arealer, der er 
omfattet af lovens § 3, hvis det kunne sandsynliggøres, at der havde været til-skudsfodret på arealet 
fra før 1992, hvor loven trådte i kraft. Større sammenhængende søer og moser har før 1992 været 
omfattet af naturfredningslovens beskyttelse, og den form for § 3 arealer var således også beskyttet 
før 1992. I dag tilskudsfordres der inden for det foreslåede fredningsområde kun få steder på arealer, 
der er omfattet af naturbeskyttelseslovens § 3. Der kan i en fredning fortsat tilskudsfordres på area-
ler, der ikke er omfattet af lovens § 3. På den anførte baggrund vurderes bestemmelsen ikke at få 
betydning for mulighederne for jagt i området. 
 
Aarhus Kommune har yderligere anført, at offentlighedens adgang til området forbedres ved at skabe 
et mere sammenhængende stinet i fredningsområdet. Der er tale om forbedring af det eksisterende 
stinet, hvor stier, der i dag benyttes af få, gøres tilgængelige for flere. Der er endvidere tale om en-
kelte nye stiforbindelser. Stinettet vurderes ikke at udgøre nogen væsentlig forstyrrelse for dyrelivet i 
området, der meget hurtigt vil tilpasse sig at færdes i forhold til stierne i området. 
 
Aarhus Kommune har endelig anført, at forbuddet mod udsigtshæmmende beplantning gælder for 
landbrugsjorder med tilplantningsforbud, som de er anført på fredningens delområdekort. Det frem-
går af § 5 i bekendtgørelse om jordressourcens anvendelse til dyrkning og natur, at ejere eller bruge-
re af landbrugsjorder skal vedligeholde arealerne f.eks. ved slåning, slæt eller afgræsning efter be-
hov, idet opvækst af træer og buske ikke må være mere end fem år gamle. Det betyder, at en lodsejer 
i henhold til gældende lovgivning er forpligtet til at holde landbrugsarealer fri for bevoksning. 
 
Fredningsnævnets bemærkninger 
 
Fredningsnævnet finder ikke, at forholdene omkring ejendommen giver anledning til at fravige de 
anførte takster for grunderstatning og tillægserstatning. 
 
Fredningen indeholder forbud mod udsætning af vildt og mod tilskudsfodring på arealer, der er om-
fattet af naturbeskyttelseslovens § 3, men jagten er ikke i øvrigt pålagt begrænsninger. Frednings-
nævnet finder herefter ikke grundlag for at tilkende en særskilt erstatning for tab af jagtværdi.  
 
Fredningsnævnet finder heller ikke grundlag for at tilkende særskilt erstatning for fredningens be-
stemmelse om, at driften af skov- og naturarealer indenfor Natura 2000 skal ske i overensstemmelse 
med den til enhver tid gældende Natura 2000 plan og deraf følgende kommunale og statslige handle-
planer.  
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Der er til støtte for kravet om erstatning for fjernelse af udsætningsvoliere til brug for jagten henvist 
til en række fakturaer for indkøb af materialer og en opgørelse over forbrugt tid til nedtagning af 
voliere og opførelse af en ny voliere andetsteds. Der er ikke henvist til fakturaer over tidsforbruget, 
idet arbejdet er angivet at være udført af Ole Vest Jensen og en række andre jægere. Kravet er op-
gjort til 3.368,54 kr. for indkøb af materialer og 20.950 kr. for arbejdsløn.   
 
Fredningsnævnet bemærker om kravet, at det findes rimeligt, at der ved opgørelsen af erstatnings-
kravet også tages højde for en passende udgift til opførelse af en anden voliere andetsteds. Erstatnin-
gen fastsættes herefter skønsmæssigt til 10.000 kr. 
 
Der fastsættes herefter følgende erstatning: 
 
Grundtakst 16,537 ha á 3.600 kr.                    59.534 kr. 
 
Lysåbne-, lavbunds-, ekstensivt dyrkede arealer - 6,47 ha á 60.000 kr.               388.200 kr. 
 
Skovdrift - 0,87 ha á 9.000 kr.                      7.830 kr. 
 
Eksisterende stier - 754 meter á 15 kr.                    11.310 kr. 
 
Nye stier - 55 meter á 60 kr.                      3.300 kr. 
 
Voliere                     10.000 kr. 
 
Erstatning i alt                   480.174 kr.  
 
Det er oplyst over for fredningsnævnet, at der er meddelt transport til Jørgen Hesdorf, Vroldvej 166, 
8660 Skanderborg i de første 120.000 kr., der måtte tilkomme Ole Vest Jensen i fredningserstatning. 
 
 
Lb.nr. 16 (Andelsboligforeningen Teglhøjen, c/o Advokaterne Sankt Knuds Torv, Århus) 
 
Erstatningen vedrører matr.nr. 44c Lillering By, Framlev  
 
Det samlede areal er på 0,087 ha. 
 
Grundtakst 0,087 ha á 3.600 kr. (minimumserstatning)                    3.600 kr. 
 
 
Lb.nr. 17 (Harald Thomsen Jensen) 
 
Erstatningen vedrører matr.nr. 39a Lillering by, Framlev. 
 
Det samlede areal er på 1,475 ha. 
 
Grundtakst 1,475 ha á 3.600 kr.                      5.310 kr. 
 
Eksisterende stier - 72 meter á 15 kr.                      1.080 kr. 
 
Erstatning i alt                       6.390 kr.  
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Lb.nr. 18 (Anna Grethe Hillingsøe og Peter Hillingsøe) 
 
Erstatningen vedrører matr.nr. 10, 5aa og 5ø Tåstrup By, Harlev. 
 
Det samlede areal er på 0,96 ha. 
 
Grundtakst 0,96 ha á 3600 kr.                      3.456 kr. 
 
Eksisterende stier - 34 meter á 15 kr.                         510 kr. 
 
Erstatning i alt                       3.966 kr.  
 
 
Lb.nr. 19 (Tom Holmen Hansen) 
 
Erstatningen vedrører matr.nr. 3k, 2n og del af 2a Tåstrup By, Harlev. 
 
Det samlede areal er på 12,159 ha. 
 
Advokat Uffe Baller har på vegne af Louise Hansen og Tom Holmen Hansen og en række andre 
lodsejere fremsat en række bemærkninger til fredningsforslagets budgetoverslag.  
 
Det er som generelle betragtninger anført, at de foreslåede erstatninger ikke i fuldt omfang tager hen-
syn til, at enkelte afgørelser er påklaget med en større erstatning til følge. De foreslåede erstatninger 
hviler på afgørelser, der er flere år gamle, og som derfor ikke i fuldt omfang tager højde for den mel-
lemliggende prisudvikling. Der er også enkelte fredningsindgreb, der ikke er omtalt i budgetoversla-
get.  
 
Det er om de foreslåede erstatningsniveauer anført, at der ved en erstatning på 50.000 kr. pr. ha for 
landbrugsarealer, der ikke er omfattet af dyrkningsbegrænsninger, ikke vil blive ydet fuld erstatning. 
De erstatninger, som fredningsnævnet og Naturklagenævnet fastsatte ved fredningen af Lien, Fosda-
len og Sandmosen, blev væsentligt forhøjet ved Taksationskommissionens afgørelse af 22. december 
2009, der i øvrigt af nogle lodsejere er indbragt for domstolene. Der blev ved afgørelsen ydet erstat-
ning på mere end 60 % af førværdien for jord med en forholdsvis ringe bonitet. Landbrugsarealerne 
ved Tåstrup Sø har en høj bonitet. Der er tale om forholdsvis små arealer, hvor jordprisen erfarings-
mæssigt er større, end driften kan bære. Arealerne er beliggende tæt ved Aarhus. Disse forhold bety-
der, at en jordpris på 200.000 kr. pr. ha må anses for realistisk for landbrugsarealer i sædvanlig om-
drift. På den baggrund bør erstatningen fastsættes med udgangspunkt i 70 % af værdien inden fred-
ningen og således til 140.000 kr. pr. ha, da forbuddet mod gødskning, sprøjtning og dræning mv. 
med tiden vil gøre jorden værdiløs som produktionsjord.  
 
Ved fredningen af Lien, Fosdalen og Sandmosen blev engarealer, der havde karakter af såkaldt kul-
tureng (høslæt mv.), erstattet med 40.000 kr. pr. ha.  
 
Søbeskyttelseslinjen medfører ingen dyrkningsbegrænsninger, og de arealer, der er omfattet af den-
ne, skal derfor erstattes på baggrund af arealernes bonitet som henholdsvis landbrugsjord i omdrift, 
engarealer eller andet.  
 



 

25 
 

Områder, der er omfattet af naturbeskyttelseslovens § 3, er foreslået erstattet med 20.000 kr. pr. ha, 
mens Naturstyrelsen har anført, at der ikke skal ydes erstatning for sådanne arealer. Der er tale om 
mose, herunder moselodder, eng og overdrev, herunder bredarealer til Tåstrup Sø og selve søen, og 
et givent areal kan med fredningen ikke længere vokse sig ind og ud af beskyttelsen. Forslaget fore-
kommer derfor rimeligt.  
 
Der er ved forslaget om erstatning, der relaterer sig til forringelse af skovdriften, ikke taget højde for 
den mellemliggende prisudvikling på træ, der i dag er en mangelvare, og priserne bør derfor forhøjes 
skønsmæssigt.  
 
Den foreslåede erstatning for forbud mod udsigtshæmmende beplantning må alene vedrøre nyplant-
ning, idet beløbet er utilstrækkeligt, hvis forbuddet også betyder en pligt til beskæring.  
 
Taksationskommissionen fastsatte i fredningen af Lien, Fosdalen og Sandmosen erstatninger for ek-
sisterende stier til 15 kr. pr. meter i natur og 30 kr. pr. meter i omdriftsarealer. Naturstyrelsen har 
med henvisning til en afgørelse foreslået en erstatning på 15 kr. pr. meter. Der skal således betales 
erstatning, også selv om stierne er omfattet af offentlighedens adgang efter naturbeskyttelseslovens § 
26, idet retten til at få nedlagt stier i medfør af lovens § 26a bortfalder ved fredningen. Erstatningen 
bør fastsættes til 25 kr. pr. meter. Nye stier skal erstattes med 60 kr. pr. meter, som også Naturstyrel-
sen har anført. Der skal tilkendes en skønsmæssig mererstatning for forstyrrelse, gener med indblik 
og fornøden hegning i relation til stier, der løber tæt ved lodsejernes bygninger. Der er i øvrigt ikke 
klarhed over, hvor der er tale om eksisterende stier eller nye stier og stiernes præcise udstrækning. 
De berørte ejendomme udsættes for en værdiforringelse i forbindelse med offentlighedens adgang til 
området, da den ro og uforstyrrethed, der hidtil har været knyttet til området, forsvinder, og da vildt-
bestanden vil falde. Disse værdier er særligt udtalte i området omkring Tåstrup Sø, og der skal derfor 
tilkendes erstatning herfor, eventuelt ved en forhøjelse af grundbeløbet. 
 
Det er om uomtalte erstatningsposter anført, at der med fredningsforslaget ikke er foreslået erstatning 
for forringelse i jagten som følge af forbuddet mod en sådan udsætning og vildtfodring, som har væ-
ret praktiseret i området af lodsejere og jægere. Jagten har været optimal med afvekslende naturtyper 
i form af åbne marker, mose, skov og læhegn mv. Der skal ved erstatningsfastsættelsen tages ud-
gangspunkt i den oplyste jagtleje, der er på 1.200 kr. pr. ha pr. år bortset fra i ét tilfælde, hvor den er 
på 3.000 kr. Danmarks Jægerforbund har udtalt, at værdien af jagtlejen falder med ca. 25 %, hvilket 
er 300 kr. pr. ha pr. år, når der ikke må udsættes og vildtfodres. Da erstatning for mistet jagt efter 
Taksationskommissionens praksis kapitaliseres med 20, skal erstatningen fastsættes til 6.000 kr. pr. 
ha, og det skal ske i forhold til hele det fredede område, da jagten er aktuelt på det samlede brutto-
areal.  
 
Drift af natur- og skovarealer inden for Natura 2000 indeholder en bestemmelse om en aktiv handle-
pligt af et uvist omfang, når det fastslås, at lodsejerne skal drive arealerne i overensstemmelse med 
den til enhver tid gældende Natura 2000 plan og deraf følgende kommunale og statslige handlepla-
ner. En sådan vidtgående og usikker forpligtelse bør særskilt blive erstattet skønsmæssigt, eventuelt 
ved en forhøjelse af grundtaksten. Der er i fredningsforslaget ikke anført noget om vedligeholdelse af 
vandløb. Lodsejerne har tidligere haft et incitament hertil for at undgå oversvømmelse af marker, 
men en sådan interesse vil forsvinde, hvis sædvanlig omdrift fjernes. De pålægges således en forplig-
telse, der ikke modsvares af den tidligere modydelse. Der bør ydes erstatning herfor, medmindre 
Aarhus Kommune erklærer at ville påtage sig forpligtelsen. Der foreligger ikke oplysninger om, for 
hvilke vandløb det kunne være aktuelt.        
 



 

26 
 

Det er herefter anført, at der i relation til Louise Hansen og Tom Holmen Hansen ikke opgøres et 
krav, men alene angives principperne for kravets opgørelse, da der ikke er sket en eksakt opmå-
ling/opgørelse af de berørte arealer.   
 
Det er nærmere anført, at der skal ydes erstatning for landbrugsjord i omdrift, skov, arealer omfattet 
af naturbeskyttelseslovens § 3 i form af mose/moselodder, arealer, der grænser til Tåstrup Sø og 
dermed også andel af søen efter midtlinjeprincippet, eksisterende og nye stier og forringet jagt. For-
pagteren af jorden har oplyst, at han fremover ikke vil forpagte, når arealerne ikke kan dyrkes på 
sædvanlig vis. Den øst-vestgående sti mod fredningsgrænsen mod syd er på fredningskortet anført 
som en eksisterende sti. Det er dog kun tilfældet for den østligste del ned mod bygningerne, hvor der 
skal gives en tillægserstatning for tæt beliggenhed ved bygningerne. Der er derimod ikke en eksiste-
rende sti mod vest fra knækket ved ejendommen (lb.nr. 31) mod skoven. Det er en tidligere udlagt 
markvej, der ikke har været benyttet i meget lang tid, og som derfor alene fremstår som en tue i skel 
mod naboejendommen. Den del skal derfor erstattes som en ny sti. Der er i skoven også flere tram-
pespor, der ikke har karakter af eksisterende stiforløb, og derfor skal erstattes som nye stier.  
 
Naturstyrelsen har anført, at det fortsat er opfattelsen, at den foreslåede bestemmelse for landbrugs-
arealerne, der skal tages ud at drift, synes unødvendig restriktiv, men en erstatning på 140.000 kr. pr. 
ha er dog for høj for arealer, der primært er lavtliggende. Der skal ikke ydes erstatning for arealer, 
der er beskyttet af naturbeskyttelseslovens § 3. I relation til jagten ved Tåstrup Sø bemærkes det, at 
tilskudsfodring af vildt i eller ved søer ofte vil kræve dispensation, som det også er anført i Natursty-
relsens vejledning herom. Medmindre der er meddelt dispensation til tilskudsfodring ved Tåstrup Sø, 
kræver tilskudsfodring efter alt at dømme en dispensation, der næppe kan forventes meddelt. 
 
Aarhus Kommune har anført, at fredningsforslaget er justeret, så jagt ikke pålægges begrænsninger. 
Der kan drives jagt i overensstemmelse med den til enhver tid gældende lov om jagt og vildtforvalt-
ning. Vildtet må ikke tilskudsfodres på arealer, som er næringsfølsomme. Som følge heraf pålægges 
det ejerne at fjerne foderstande og lignende på arealer omfattet af naturbeskyttelseslovens § 3. I hen-
hold til den almindelige lovgivning må der ikke tilskudsfordres på arealer, der er omfattet af lovens § 
3. Det betyder, at der før fredningssagen kun har kunnet tilskudsfodres på arealer, der er omfattet af 
lovens § 3, hvis det kunne sandsynliggøres, at der havde været tilskudsfodret på arealet fra før 1992, 
hvor loven trådte i kraft. Større sammenhængende søer og moser har før 1992 været omfattet af na-
turfredningslovens beskyttelse, og den form for § 3 arealer var således også beskyttet før 1992. I dag 
tilskudsfordres der inden for det foreslåede fredningsområde kun få steder på arealer, der er omfattet 
af naturbeskyttelseslovens § 3. Der kan i en fredning fortsat tilskudsfordres på arealer, der ikke er 
omfattet af lovens § 3. På den anførte baggrund vurderes bestemmelsen ikke at få betydning for mu-
lighederne for jagt i området. 
 
Aarhus Kommune har videre anført, at offentlighedens adgang til området forbedres ved at skabe et 
mere sammenhængende stinet i fredningsområdet. Der er tale om forbedring af det eksisterende sti-
net, hvor stier, der i dag benyttes af få, gøres tilgængelige for flere. Der er endvidere tale om enkelte 
nye stiforbindelser. Stinettet vurderes ikke at udgøre nogen væsentlig forstyrrelse for dyrelivet i om-
rådet, der meget hurtigt vil tilpasse sig at færdes i forhold til stierne i området. 
 
Aarhus Kommune har yderligere anført, at forbuddet mod udsigtshæmmende beplantning gælder for 
landbrugsjorder med tilplantningsforbud, som de er anført på fredningens delområdekort. Det frem-
går af § 5 i bekendtgørelse om jordressourcens anvendelse til dyrkning og natur, at ejere eller bruge-
re af landbrugsjorder skal vedligeholde arealerne f.eks. ved slåning, slæt eller afgræsning efter be-
hov, idet opvækst af træer og buske ikke må være mere end fem år gamle. Det betyder, at en lodsejer 
i henhold til gældende lovgivning er forpligtet til at holde landbrugsarealer fri for bevoksning. 



 

27 
 

 
Fredningsnævnets bemærkninger 
 
Fredningsnævnet finder ikke, at forholdene omkring ejendommen giver anledning til at fravige de 
anførte takster for grunderstatning og tillægserstatning. 
 
Fredningen indeholder forbud mod udsætning af vildt og mod tilskudsfodring på arealer, der er om-
fattet af naturbeskyttelseslovens § 3, men jagten er ikke i øvrigt pålagt begrænsninger. Frednings-
nævnet finder herefter ikke grundlag for at tilkende en særskilt erstatning for tab af jagtværdi.  
 
Fredningsnævnet finder heller ikke grundlag for at tilkende særskilt erstatning for fredningens be-
stemmelse om, at driften af skov- og naturarealer indenfor Natura 2000 skal ske i overensstemmelse 
med den til enhver tid gældende Natura 2000 plan og deraf følgende kommunale og statslige handle-
planer.  
 
Fredningsnævnet finder yderligere ikke grundlag for at tilkende erstatning for stiers nærhed til ejen-
dommens bygninger. 
 
Der fastsættes herefter følgende erstatning: 
 
Grundtakst 12,159 ha á 3.600 kr.                    43.773 kr. 
 
Lysåbne-, lavbunds-, ekstensivt dyrkede arealer - 2,54 ha á 60.000 kr.               152.400 kr. 
 
Lysåbne- ikke lavbundsarealer - 2,396 ha á 80.000 kr.                191.680 kr. 
 
Skovdrift - 0,65 ha á 9.000 kr.                      5.850 kr. 
 
Udsigtshæmmende beplantning - 2,54 ha á 6.000 kr.                  15.240 kr.  
 
Eksisterende stier - 1.082 meter á 15 kr.                    16.230 kr. 
 
Nye stier - 119 meter á 60 kr.                      7.140 kr. 
 
Erstatning i alt                   432.313 kr.  
 
 
Lb.nr. 20 (Jens Ove Sørensen) 
 
Erstatningen vedrører matr.nr. 6o, 3i, 6s og 7b Tåstrup By, Harlev. 
 
Det samlede areal er på 1,634 ha. 
 
Grundtakst 1,634 ha á 3.600 kr.                      5.883 kr. 
 
Eksisterende stier - 67 meter á 15 kr.                      1.005 kr. 
 
Erstatning i alt                       6.888 kr.  
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Lb.nr. 21 (Henrik Dyrbjerg og Jens Jørgen Dyrbjerg) 
 
Erstatningen vedrører matr.nr. 16a, 9g og 15b Tåstrup By, Harlev. 
 
Det samlede areal er på 0,426 ha. 
 
Grundtakst 0,426 ha á 3.600 kr.                      1.534 kr. 
 
Eksisterende stier - 27 meter á 15 kr.                         405 kr. 
 
Erstatning i alt (minimumserstatning)                      3.600 kr.  
 
Advokat Lars Hjortshøj Nielsen har oplyst, at Henrik Dyrbjerg er taget under konkursbehandling den 
24. oktober 2014, og at advokaten er udpeget som kurator og som sådan skal have udbetalt fred-
ningserstatningen. 
 
  
Lb.nr. 22 (Aase Vogelius Hansen, Bent Jensen, boet efter Marie Kaa Svensson, nu Arne Svens-
son og boet efter Jørgen Kaa Hansen ved Jytte Hansen) 
 
Erstatningen vedrører matr.nr. 3f Tåstrup By, Harlev. 
 
Det samlede areal er på 0,295 ha. 
 
Grundtakst 0,295 ha á 3.600 kr. (minimumserstatning)                   3.600 kr. 
 
 
Lb.nr. 23 (Kai Gustav Egholm) 
 
Erstatningen vedrører matr.nr. 8f Tåstrup By, Harlev. 
 
Det samlede areal er på 0,675 ha. 
 
Grundtakst 0,675 ha á 3.600 kr.                      2.430 kr. 
 
Eksisterende stier - 21 meter á 15 kr.                         315 kr. 
 
Erstatning i alt (minimumserstatning)                      3.600 kr.  
 
 
Lb.nr. 24 (Ingrid Iversen) 
 
Erstatningen vedrører matr.nr. 4r, 4q og del af 4a Tåstrup By, Harlev. 
 
Det samlede areal er på 2,051 ha. 
 
Grundtakst 2,051 ha á 3.600 kr.                      7.384 kr. 
 
Lysåbne-, lavbunds-, ekstensivt dyrkede arealer - 0,54 ha á 60.000 kr.                 32.400 kr. 
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Eksisterende stier - 129 meter á 15 kr.                      1.935 kr. 
 
Nye stier - 89 meter á 60 kr.                      5.340 kr. 
 
Erstatning i alt                     47.059 kr.  
 
 
Lb.nr. 25 (Alexander Pietro Lambie og Dorte Elisabeth Lambie) 
 
Erstatningen vedrører matr.nr. 9æ Tåstrup By, Harlev. 
 
Det samlede areal er på 0,696 ha. 
 
Grundtakst 0,696 ha á 3.600 kr.                      2.506 kr. 
 
Skovdrift - 0,26 ha á 9.000 kr.                      2.340 kr. 
 
Eksisterende stier - 40 meter á 15 kr.                         600 kr. 
 
Erstatning i alt                       5.446 kr.  
 
 
Lb.nr. 26 (Fælleslod) 
 
Erstatningen vedrører matr.nr. 31 Tåstrup By, Harlev. 
 
Det samlede areal er på 26,98 ha. 
 
Advokat Uffe Baller har på vegne af Annemarie Elisabeth Pedersen (lb.nr. 4), Mads Sloth Vinding 
og Patricia Switten Nielsen (lb.nr. 14), Ole Vest Jensen (lb.nr. 15) og Louise Hansen og Tom Hol-
men Hansen (lb.nr. 19) anført, at det ikke er korrekt, når det anføres i fredningsforslaget, at både Tå-
strup Sø og de tilstødende arealer er fælleslod. Der har tidligere været en tvist, der omfattede søen og 
adgangen hertil, men sagen omfattede ikke de bredarealer, der ejes af de tilgrænsende lodsejere. 
Ejendomsretten skal afgøres ud fra almindelige tingsretlige regler, og de eneste, der igennem langt 
mere end hævdstid har haft vejadgang til søen, er de tilgrænsende lodsejere, der har gjort brug heraf 
ved jagt på søen. Det betyder, at de arealer, der grænser op til selve søen, skal indregnes i de erstat-
ningsberettigede arealer ud fra disses beskaffenhed som agerjord, eng eller mose. Det er således en 
forkert forudsætning, når det forudsættes, at der ikke skal ydes erstatning for fredningen. Det be-
mærkes herved, at der mangler en opmåling af arealerne. Søen er heller ikke fælleslod, og ejendoms-
retten til søen skal også afgøres ud fra almindelige tingsretlige regler, dvs. midtlinjeprincippet. Der 
har verseret en sag mellem bredejerne og et såkaldt ejerlav, men Højesteret fastslog, at der ikke var 
tale om en søgsmålsberettiget juridisk organisation, og sagen blev derfor afvist (U 2001.2170). Det 
er i relation til søen alene spørgsmålet om jagt, der har betydning i relation til fredningen. Forbuddet 
mod udsætning og vildtfodring vil forringe jagten i området omkring søen, og det vil have en afsmit-
tende effekt på jagten på søen. Der skal derfor også ydes en skønsmæssig erstatning herfor. En even-
tuel erstatning må deponeres, hvis der er tvivl om ejerforholdene. 
 
Aarhus Kommune har anført, at ejendommen (Tåstrup Sø) ifølge tingbogen i sin helhed ejes af lods-
ejerne i Taastrup, Stjær og Lillering. Kommunen betragter således ejendommen som en fælleslod. 
Ved en fredning vil hele ejendommen således fortsat være en fælleslod tilhørende lodsejerne i de tre 
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landsbyer Taastrup, Stjær og Lillering. De foreslåede fredningsbestemmelser pålægger ikke ejen-
dommen begrænsninger i forhold til den nuværende anvendelse af ejendommen. 
 
Aarhus Kommune har videre anført, at fredningsforslaget er justeret, så jagt ikke pålægges begræns-
ninger. Der kan drives jagt i overensstemmelse med den til enhver tid gældende lov om jagt og vildt-
forvaltning. Vildtet må ikke tilskudsfodres på arealer, som er næringsfølsomme. Som følge heraf 
pålægges det ejerne at fjerne foderstande og lignende på arealer omfattet af naturbeskyttelseslovens § 
3. I henhold til den almindelige lovgivning må der ikke tilskudsfordres på arealer, der er omfattet af 
lovens § 3. Det betyder, at der før fredningssagen kun har kunnet tilskudsfodres på arealer, der er 
omfattet af lovens § 3, hvis det kunne sandsynliggøres, at der havde været tilskudsfodret på arealet 
fra før 1992, hvor loven trådte i kraft. Større sammenhængende søer og moser har før 1992 været 
omfattet af naturfredningslovens beskyttelse, og den form for § 3 arealer var således også beskyttet 
før 1992. I dag tilskudsfordres der inden for det foreslåede fredningsområde kun få steder på arealer, 
der er omfattet af naturbeskyttelseslovens § 3. Der kan i en fredning fortsat tilskudsfordres på area-
ler, der ikke er omfattet af lovens § 3. På den anførte baggrund vurderes bestemmelsen ikke at få 
betydning for mulighederne for jagt i området. 
 
Aarhus Kommune har videre anført, at offentlighedens adgang til området forbedres ved at skabe et 
mere sammenhængende stinet i fredningsområdet. Der er tale om forbedring af det eksisterende sti-
net, hvor stier, der i dag benyttes af få, gøres tilgængelige for flere. Der er endvidere tale om enkelte 
nye stiforbindelser. Stinettet vurderes ikke at udgøre nogen væsentlig forstyrrelse for dyrelivet i om-
rådet, der meget hurtigt vil tilpasse sig at færdes i forhold til stierne i området. 
 
Fredningsnævnets bemærkninger 
 
Fredningsnævnet finder ikke, at forholdene omkring ejendommen giver anledning til at fravige de 
anførte takster for grunderstatning og tillægserstatning. 
 
Fredningen indeholder forbud mod udsætning af vildt og mod tilskudsfodring på arealer, der er om-
fattet af naturbeskyttelseslovens § 3, men jagten er ikke i øvrigt pålagt begrænsninger. Frednings-
nævnet finder herefter ikke grundlag for at tilkende en særskilt erstatning for tab af jagtværdi.  
 
Fredningsnævnet finder heller ikke grundlag for at tilkende særskilt erstatning for fredningens be-
stemmelse om, at driften af skov- og naturarealer indenfor Natura 2000 skal ske i overensstemmelse 
med den til enhver tid gældende Natura 2000 plan og deraf følgende kommunale og statslige handle-
planer.  
 
Der fastsættes herefter følgende erstatning: 
 
Grundtakst 26,98 ha á 3.600 kr.                    97.128 kr. 
 
Erstatning i alt                     97.128 kr.  
 
Fredningsnævnet har med afgørelsen ikke taget stilling til, hvem der er berettiget til at få erstatningen 
udbetalt. 
 
 
Lb.nr. 27 (Hanne Brask Brandt) 
 
Erstatningen vedrører del af matr.nr. 2o, del af matr.nr. 3h og matr.nr. 3l Tåstrup By, Framlev. 
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Det samlede areal er på 3,505 ha. 
 
Grundtakst 3,505 ha á 3.600 kr.                   12.618 kr. 
 
Skovdrift - 0,666 ha á 9.000 kr.                      5.994 kr. 
 
Nye stier - 590 meter á 60 kr.                    35.400 kr. 
 
Erstatning i alt                     54.012 kr.  
 
 
Lb.nr. 28 (Asta Lousen) 
 
Erstatningen vedrører del af matr.nr. 8g Tåstrup By, Harlev. 
 
Det samlede areal er på 0,854 ha. 
 
Grundtakst 0,854 ha á 3.600 kr. (minimumserstatning)                     3.600 kr. 
 
 
Lb.nr. 29 (Henrik Dyrbjerg)  
 
Erstatningen vedrører del af matr.nr. 3a Tåstrup By, Harlev. 
 
Det samlede areal er på 0,94 ha. 
 
Grundtakst 0,94 ha á 3.600 kr.                     3.384 kr. 
 
Nye stier - 75 meter á 60 kr.                      4.500 kr. 
 
Erstatning i alt                       7.884 kr.  
 
Advokat Lars Hjortshøj Nielsen har oplyst, at Henrik Dyrbjerg er taget under konkursbehandling den 
24. oktober 2014, og at advokaten er udpeget som kurator og som sådan skal have udbetalt en even-
tuel fredningserstatning. 
 
 
Lb.nr. 30 (Carsten Munk-Petersen) 
 
Erstatningen vedrører del af matr.nr. 5bt og del af fælleslod matr.nr. 58a Stjær By, Stjær. 
 
Det samlede areal er på 5,468 ha. 
 
Grundtakst 3,468 ha á 3.600 kr.                    12.485 kr. 
 
Lysåbne-, lavbunds-, ekstensivt dyrkede arealer - 0,68 ha á 60.000 kr.                 40.800 kr. 
 
Lysåbne- ikke lavbundsarealer - 0,43 ha á 80.000 kr.                                34.400 kr. 
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Skovdrift - 1,513 ha á 9.000 kr.                    13.617 kr. 
 
Eksisterende stier - 185 meter á 15 kr.                      2.775 kr. 
 
Nye stier - 322 meter á 60 kr.                    19.320 kr. 
 
Erstatning i alt                   123.397 kr.  
 
 
Lb.nr. 31 (Hans Fløe Sørensen) 
 
Erstatningen vedrører matr.nr. 5d og 5f Stjær By, Stjær. 
 
Det samlede areal er på 3,566 ha. 
 
Advokat Uffe Baller har på vegne af Hans Fløe Sørensen og en række andre lodsejere fremsat en 
række bemærkninger til fredningsforslagets budgetoverslag.  
 
Det er som generelle betragtninger anført, at de foreslåede erstatninger ikke i fuldt omfang tager hen-
syn til, at enkelte afgørelser er påklaget med en større erstatning til følge. De foreslåede erstatninger 
hviler på afgørelser, der er flere år gamle, og som derfor ikke i fuldt omfang tager højde for den mel-
lemliggende prisudvikling. Der er også enkelte fredningsindgreb, der ikke er omtalt i budgetoversla-
get.  
 
Det er om de foreslåede erstatningsniveauer anført, at der ved en erstatning på 50.000 kr. pr. ha for 
landbrugsarealer, der ikke er omfattet af dyrkningsbegrænsninger, ikke vil blive ydet fuld erstatning. 
De erstatninger, som fredningsnævnet og Naturklagenævnet fastsatte ved fredningen af Lien, Fosda-
len og Sandmosen, blev væsentligt forhøjet ved Taksationskommissionens afgørelse af 22. december 
2009, der i øvrigt af nogle lodsejere er indbragt for domstolene. Der blev ved afgørelsen ydet erstat-
ning på mere end 60 % af førværdien for jord med en forholdsvis ringe bonitet. Landbrugsarealerne 
ved Tåstrup Sø har en høj bonitet. Der er tale om forholdsvis små arealer, hvor jordprisen erfarings-
mæssigt er større, end driften kan bære. Arealerne er beliggende tæt ved Aarhus. Disse forhold bety-
der, at en jordpris på 200.000 kr. pr. ha må anses for realistisk for landbrugsarealer i sædvanlig om-
drift. På den baggrund bør erstatningen fastsættes med udgangspunkt i 70 % af værdien inden fred-
ningen og således til 140.000 kr. pr. ha, da forbuddet mod gødskning, sprøjtning og dræning mv. 
med tiden vil gøre jorden værdiløs som produktionsjord.  
 
Ved fredningen af Lien, Fosdalen og Sandmosen blev engarealer, der havde karakter af såkaldt kul-
tureng (høslæt mv.), erstattet med 40.000 kr. pr. ha.  
 
Søbeskyttelseslinjen medfører ingen dyrkningsbegrænsninger, og de arealer, der er omfattet af den-
ne, skal derfor erstattes på baggrund af arealernes bonitet som henholdsvis landbrugsjord i omdrift, 
engarealer eller andet.  
 
Områder, der er omfattet af naturbeskyttelseslovens § 3, er foreslået erstattet med 20.000 kr. pr. ha, 
mens Naturstyrelsen har anført, at der ikke skal ydes erstatning for sådanne arealer. Der er tale om 
mose, herunder moselodder, eng og overdrev, herunder bredarealer til Tåstrup Sø og selve søen, og 
et givent areal kan med fredningen ikke længere vokse sig ind og ud af beskyttelsen. Forslaget fore-
kommer derfor rimeligt.  
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Der er ved forslaget om erstatning, der relaterer sig til forringelse af skovdriften, ikke taget højde for 
den mellemliggende prisudvikling på træ, der i dag er en mangelvare, og priserne bør derfor forhøjes 
skønsmæssigt.  
 
Den foreslåede erstatning for forbud mod udsigtshæmmende beplantning må alene vedrøre nyplant-
ning, idet beløbet er utilstrækkeligt, hvis forbuddet også betyder en pligt til beskæring.  
 
Taksationskommissionen fastsatte i fredningen af Lien, Fosdalen og Sandmosen erstatninger for ek-
sisterende stier til 15 kr. pr. meter i natur og 30 kr. pr. meter i omdriftsarealer. Naturstyrelsen har 
med henvisning til en afgørelse foreslået en erstatning på 15 kr. pr. meter. Der skal således betales 
erstatning, også selv om stierne er omfattet af offentlighedens adgang efter naturbeskyttelseslovens § 
26, idet retten til at få nedlagt stier i medfør af lovens § 26a bortfalder ved fredningen. Erstatningen 
bør fastsættes til 25 kr. pr. meter. Nye stier skal erstattes med 60 kr. pr. meter, som også Naturstyrel-
sen har anført. Der skal tilkendes en skønsmæssig mererstatning for forstyrrelse, gener med indblik 
og fornøden hegning i relation til stier, der løber tæt ved lodsejernes bygninger. Der er i øvrigt ikke 
klarhed over, hvor der er tale om eksisterende stier eller nye stier og stiernes præcise udstrækning. 
De berørte ejendomme udsættes for en værdiforringelse i forbindelse med offentlighedens adgang til 
området, da den ro og uforstyrrethed, der hidtil har været knyttet til området, forsvinder, og da vildt-
bestanden vil falde. Disse værdier er særligt udtalte i området omkring Tåstrup Sø, og der skal derfor 
tilkendes erstatning herfor, eventuelt ved en forhøjelse af grundbeløbet. 
 
Det er om uomtalte erstatningsposter anført, at der med fredningsforslaget ikke er foreslået erstatning 
for forringelse i jagten som følge af forbuddet mod en sådan udsætning og vildtfodring, som har væ-
ret praktiseret i området af lodsejere og jægere. Jagten har været optimal med afvekslende naturtyper 
i form af åbne marker, mose, skov og læhegn mv. Der skal ved erstatningsfastsættelsen tages ud-
gangspunkt i den oplyste jagtleje, der er på 1.200 kr. pr. ha pr. år bortset fra i ét tilfælde, hvor den er 
på 3.000 kr. Danmarks Jægerforbund har udtalt, at værdien af jagtlejen falder med ca. 25 %, hvilket 
er 300 kr. pr. ha pr. år, når der ikke må udsættes og vildtfodres. Da erstatning for mistet jagt efter 
Taksationskommissionens praksis kapitaliseres med 20, skal erstatningen fastsættes til 6.000 kr. pr. 
ha, og det skal ske i forhold til hele det fredede område, da jagten er aktuelt på det samlede brutto-
areal.  
 
Drift af natur- og skovarealer inden for Natura 2000 indeholder en bestemmelse om en aktiv handle-
pligt af et uvist omfang, når det fastslås, at lodsejerne skal drive arealerne i overensstemmelse med 
den til enhver tid gældende Natura 2000 plan og deraf følgende kommunale og statslige handlepla-
ner. En sådan vidtgående og usikker forpligtelse bør særskilt blive erstattet skønsmæssigt, eventuelt 
ved en forhøjelse af grundtaksten. Der er i fredningsforslaget ikke anført noget om vedligeholdelse af 
vandløb. Lodsejerne har tidligere haft et incitament hertil for at undgå oversvømmelse af marker, 
men en sådan interesse vil forsvinde, hvis sædvanlig omdrift fjernes. De pålægges således en forplig-
telse, der ikke modsvares af den tidligere modydelse. Der bør ydes erstatning herfor, medmindre 
Aarhus Kommune erklærer at ville påtage sig forpligtelsen. Der foreligger ikke oplysninger om, for 
hvilke vandløb det kunne være aktuelt.        
 
Det er herefter anført, at der i relation til Hans Fløe Sørensen ikke opgøres et krav, men alene angi-
ves principperne for kravets opgørelse, da der ikke er sket en eksakt opmåling/opgørelse af de berør-
te arealer.   
 
Det er nærmere anført, at der skal ydes erstatning for landbrugsjord i omdrift, engareal i form af kul-
tureng, arealer omfattet af naturbeskyttelseslovens § 3 i form af eng, nye stier og forringet jagt. Det 
lille engareal ned mod søen har været gødet og anvendt til høslet og skal derfor på baggrund af afgø-
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relsen ved fredningen af Lien, Fosdalen og Sandmosen erstattes med 40.000 kr. pr. ha. Hans Fløe 
Sørensen er blevet tilbud en jagtleje på 10.000 kr. pr. år for ca. 3 ha, hvilket svarer til en kapitaliseret 
værdi på ca. 200.000 kr. Men vedkommende ønskede ikke at indgå en aftale, da man blev bekendt 
med fredningssagen. Erstatningen skal derfor udmåles til det beløb. Det er en højere erstatning end 
for området i øvrigt, men det skyldes de unikke jagtforhold med bl.a. en sø og ejendommens begræn-
sede størrelse. Tilbuddet understøtter også klart, at jagten har en værdi udover det sædvanlige. Stifor-
løbet tæt på bygningerne skal udløse en mererstatning.  
 
Naturstyrelsen har anført, at det fortsat er opfattelsen, at den foreslåede bestemmelse for landbrugs-
arealerne, der skal tages ud at drift, synes unødvendig restriktiv, men en erstatning på 140.000 kr. pr. 
ha er dog for høj for arealer, der primært er lavtliggende. Der skal ikke ydes erstatning for arealer, 
der er beskyttet af naturbeskyttelseslovens § 3. I relation til jagten ved Tåstrup Sø bemærkes det, at 
tilskudsfodring af vildt i eller ved søer ofte vil kræve dispensation, som det også er anført i Natursty-
relsens vejledning herom. Medmindre der er meddelt dispensation til tilskudsfodring ved Tåstrup Sø, 
kræver tilskudsfodring efter alt at dømme en dispensation, der næppe kan forventes meddelt. Stifor-
løbet synes at tage hensyn til privatlivets fred. Stiforløbet er foreslået placeret bag et levende hegn, 
og der ses ikke at være anledning til at yde ulempeerstatning. 
 
Aarhus Kommune har anført, at fredningsforslaget er justeret, så jagt ikke pålægges begrænsninger. 
Der kan drives jagt i overensstemmelse med den til enhver tid gældende lov om jagt og vildtforvalt-
ning. Vildtet må ikke tilskudsfodres på arealer, som er næringsfølsomme. Som følge heraf pålægges 
det ejerne at fjerne foderstande og lignende på arealer omfattet af naturbeskyttelseslovens § 3. I hen-
hold til den almindelige lovgivning må der ikke tilskudsfordres på arealer, der er omfattet af lovens § 
3. Det betyder, at der før fredningssagen kun har kunnet tilskudsfodres på arealer, der er omfattet af 
lovens § 3, hvis det kunne sandsynliggøres, at der havde været tilskudsfodret på arealet fra før 1992, 
hvor loven trådte i kraft. Større sammenhængende søer og moser har før 1992 været omfattet af na-
turfredningslovens beskyttelse, og den form for § 3 arealer var således også beskyttet før 1992. I dag 
tilskudsfordres der inden for det foreslåede fredningsområde kun få steder på arealer, der er omfattet 
af naturbeskyttelseslovens § 3. Der kan i en fredning fortsat tilskudsfordres på arealer, der ikke er 
omfattet af lovens § 3. På den anførte baggrund vurderes bestemmelsen ikke at få betydning for mu-
lighederne for jagt i området. 
 
Aarhus Kommune har videre anført, at offentlighedens adgang til området forbedres ved at skabe et 
mere sammenhængende stinet i fredningsområdet. Der er tale om forbedring af det eksisterende sti-
net, hvor stier, der i dag benyttes af få, gøres tilgængelige for flere. Der er endvidere tale om enkelte 
nye stiforbindelser. Stinettet vurderes ikke at udgøre nogen væsentlig forstyrrelse for dyrelivet i om-
rådet, der meget hurtigt vil tilpasse sig at færdes i forhold til stierne i området. 
 
Aarhus Kommune har yderligere anført, at forbuddet mod udsigtshæmmende beplantning gælder for 
landbrugsjorder med tilplantningsforbud, som de er anført på fredningens delområdekort. Det frem-
går af § 5 i bekendtgørelse om jordressourcens anvendelse til dyrkning og natur, at ejere eller bruge-
re af landbrugsjorder skal vedligeholde arealerne f.eks. ved slåning, slæt eller afgræsning efter be-
hov, idet opvækst af træer og buske ikke må være mere end fem år gamle. Det betyder, at en lodsejer 
i henhold til gældende lovgivning er forpligtet til at holde landbrugsarealer fri for bevoksning. 
 
Skanderborg Kommune har tilsluttet sig Aarhus Kommunes bemærkninger om jagt i området og har 
yderligere anført, at stien langs ejendommens østskel er placeret i en afstand af ca. 100 m fra ejen-
dommens bebyggelse og på den anden side af det eksisterende levende hegn, der løber langs østskel-
let.  
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Skanderborg Kommune har videre anført, at udpegningen af beskyttede områder er dynamisk, og at 
der er sket ændringer, siden fredningskortet blev lavet. Afgrænsningen af det udpegede § 3 område 
er tilrettet, så det svarer til de faktiske forhold. Søen er således blevet en smule større, og engen er 
tilrettet en smule mod syd. Grænsen mellem overdrev og eng blev tilrettet og flyttet tættere på søen 
for et par år siden. Det vurderes på baggrund af luftfotos, naturtilsyn og ejerens oplysninger, at drif-
ten af arealet siden 1954 har været ekstensiv, da der ikke har været dyrkning af afgrøder eller om-
lægning. Det kan ikke udelukkes, at der før beskyttelsen af overdrev, som trådte i kraft i 2004, har 
været ekstensiv gødskning, da naturtilstanden i 2005 var ringe. Derfor er det også lovligt at fortsætte 
den hidtidige drift og foretage en ekstensiv gødskning på arealet i dag. 
 
Fredningsnævnets bemærkninger 
 
Fredningsnævnet finder ikke, at forholdene omkring ejendommen giver anledning til at fravige de 
anførte takster for grunderstatning og tillægserstatning. 
 
Fredningen indeholder forbud mod udsætning af vildt og mod tilskudsfodring på arealer, der er om-
fattet af naturbeskyttelseslovens § 3, men jagten er ikke i øvrigt pålagt begrænsninger. Frednings-
nævnet finder herefter ikke grundlag for at tilkende en særskilt erstatning for tab af jagtværdi.  
 
Fredningsnævnet finder heller ikke grundlag for at tilkende særskilt erstatning for fredningens be-
stemmelse om, at driften af skov- og naturarealer indenfor Natura 2000 skal ske i overensstemmelse 
med den til enhver tid gældende Natura 2000 plan og deraf følgende kommunale og statslige handle-
planer.  
 
Fredningsnævnet finder yderligere ikke grundlag for at tilkende erstatning for stiers nærhed til ejen-
dommens bygninger. 
  
Der fastsættes herefter følgende erstatning: 
 
Grundtakst 3,566 ha á 3.600 kr.                    12.838 kr. 
 
Udsigtshæmmende beplantning - 2,218 ha á 6.000 kr.                  13.308 kr.  
 
Rosenhaven 0,46 ha á 60.000 kr.                    27.600 kr. 
 
Erstatning i alt                     53.746 kr.  
 
 
Lb.nr. 32 (Kent Bjarne Sørensen) 
 
Erstatningen vedrører matr.nr. 7h og del af fælleslod matr.nr. 58a Stjær By, Stjær. 
 
Det samlede areal er på 4,442 ha. 
 
Advokat Jeppe Svenning har på vegne af Kent Bjarne Sørensen rejst krav om erstatning på 1 mio. kr. 
for tab af byggemulighed.  
 
Det er nærmere anført, at erstatningen skal udmåles på baggrund af tabet på tidspunktet for afgørel-
sen om fredning. Erstatningen skal opgøres som det tab, der lides ved, at ejendommens handelsværdi 
falder ved fredningen. Det indebærer et ikke ubetydeligt tab, at han er afskåret fra at opføre nyt byg-
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geri. Han har haft en berettiget forventning om, at der kunne bygges i lighed med de tilladelser, der 
er givet på en naboejendom, og et sådant byggeri ville medføre en væsentlig merværdi for ejendom-
men i forhold til den nuværende værdi. Der skal derfor ved erstatningsudmålingen tages udgangs-
punkt i, at han ved fredningen mister muligheden for at bygge. Der er ved opgørelsen af kravet taget 
udgangspunkt i en handelsværdi for ejendommen på 3 – 4 mio. kr. før en fredning. 
 
Det er i øvrigt anført, at hverken sagsrejserne eller Naturstyrelsen har behandlet alle de forhold, der 
skal ydes erstatning for ved de foreslåede bestemmelser om arealernes drift. Det drejer sig om vedva-
rende ændring af brugsret, herunder restriktioner med hensyn til dyrkning og forringet udbytte og 
udgifter til køb af foder, indskrænkning i skovdriften og deraf følgende værdiforringelse hvor skoven 
i forvejen er fredet som fredskov, nedgang i ejendomsværdi som følge af en fredning, forbud mod 
plantning, krav om lysåbne arealer, forbud mod fodring af vildt og deraf følgende tab af naturople-
velser, forbud mod at maskiner må henstå på markerne og hensyntagen til, at en del af jorden er SFL-
jord, EU habitatområde og Natura 2000, hvor der således ikke må gødes uden for SFL-jorden.   
 
Naturstyrelsen har anført, at det fremgår af de foreslåede fredningsbestemmelser, at om- og tilbyg-
ning kan ske efter fredningsnævnets godkendelse. Fredningen ses således ikke at forhindre forbed-
ring af en beboelsesejendom. Driften af skovarealet og det areal, der er omfattet af naturbeskyttelses-
lovens § 3, forventes overvejende at kunne foregå som hidtil. For så vidt angår det lysåbne areal på 
ejendommen, der ikke er beskyttet af naturbeskyttelseslovens § 3, forekommer det unødvendigt re-
striktivt, at sådanne arealer uden særlig naturindhold og uden nærmere beskrevet naturpotentiale skal 
ekstensiveres og ikke må gødes, sprøjtes eller kalkes. Men det fremsatte erstatningskrav er dog uan-
set dette for højt.  
 
Skanderborg Kommune har anført, at de foreslåede fredningsbestemmelser ikke forbyder opførelse 
af nødvendige landbrugsbygninger og lignende, udskiftning af beboelse og tilbygning mv., men for-
udsætter forudgående godkendelse af fredningsnævnet. Fredningsnævnet har netop i 2014 godkendt 
tilbygningen mv. på naboejendommen. I relation til skure mv. bemærkes, at det areal, som ejeren 
ønsker behandlet som haveareal, ligger inden for søbeskyttelseslinjen. Der er bl.a. plantet frugttræer, 
og der er i tilknytning hertil opført henholdsvis en havepavillon og et udhus. Det vurderes ud fra luft-
fotos, at frugttræerne og bebyggelsen er kommet til inden for de sidste 10 år. Der ses umiddelbart 
ikke at være søgt om og givet dispensation hertil. Der synes endvidere at kunne ses flytbare læskure 
til dyr på ejendommen og at være uoverensstemmelse mellem naturgrundlag og kort. Kommunen har 
endnu ikke truffet afgørelse i disse sager. 
 
Fredningsnævnets bemærkninger 
 
Fredningsnævnet finder ikke, at forholdene omkring ejendommen giver anledning til at fravige de 
anførte takster for grunderstatning og tillægserstatning. 
 
Fredningsnævnet finder heller ikke, at fredningsbestemmelserne giver grundlag for at tilkende en 
yderligere erstatning for tab af byggemulighed. Det bemærkes i den forbindelse i øvrigt, at fred-
ningsnævnet i forbindelse med erstatningskravets behandling har drøftet et ønsket byggeri på et mø-
de med Kent Bjarne Sørensen og advokat Jeppe Svenning, hvor fredningsnævnet tilkendegav, at der 
kunne ske den ønskede udvidelse af beboelsesejendommen.   
 
Der fastsættes herefter følgende erstatning: 
 
Grundtakst 4,442 ha á 3.600 kr.                    15.992 kr. 
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Lysåbne-, lavbunds-, ekstensivt dyrkede arealer - 0,57 ha á 60.000 kr.                 34.200 kr. 
 
Erstatning i alt                     50.192 kr.  
 
                      
Lb.nr. 33 (Anne Marie Rybjerg Nielsen og Morten Rybjerg Nielsen) 
 
Erstatningen vedrører matr.nr. 48a, 48b og del af fælleslod matr.nr. 58a Stjær By, Stjær. 
 
Det samlede areal er på 2,174 ha. 
 
Grundtakst 2,174 ha á 3.600 kr.                      7.827 kr. 
 
Konvertering til løvtræer - 0,18 ha á 15.000 kr.                    2.700 kr. 
 
Eksisterende stier - 220 meter á 15 kr.                      3.300 kr. 
 
Erstatning i alt                     13.827 kr.  
 
 
Lb.nr. 34 (Knud Andersen) 
 
Erstatningen vedrører matr.nr. 57, del af 10q og del af fælleslod matr.nr. 58a Stjær By, Stjær. 
 
Det samlede areal er på 1,661 ha. 
 
Grundtakst 1,661 ha á 3.600 kr.                      5.980 kr. 
 
Erstatning i alt                       5.980 kr.  
 
 
Lb.nr. 35 (Bjarne Schøler Sørensen)  
 
Erstatningen vedrører matr.nr. 9ø og del af fælleslod matr.nr. 58a Stjær By, Stjær. 
 
Det samlede areal er på 1,802 ha. 
 
Grundtakst 1,802 ha á 3.600 kr.                      6.488 kr. 
 
Eksisterende stier - 189 meter á 15 kr.                      2.835 kr. 
 
Erstatning i alt                       9.323 kr.  
 
 
Lb.nr. 36 (Peter Erik Jensen) 
 
Erstatningen vedrører matr.nr. 8m, 8p, 8q og del af fælleslod matr.nr. 58a Stjær By, Stjær. 
 
Det samlede areal er på 2,351 ha. 
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Grundtakst 2,351 ha á 3.600 kr.                      8.464 kr. 
 
Lysåbne-, lavbunds-, ekstensivt dyrkede arealer - 0,03 ha á 60.000 kr.                   1.800 kr. 
 
Eksisterende stier - 193 meter á 15 kr.                      2.895 kr. 
 
Nye stier - 85 meter á 60 kr.                      5.100 kr. 
 
Erstatning i alt                     18.259 kr.  
 
 
Lb.nr. 37 (Vagn Rask Jensen) 
 
Erstatningen vedrører matr.nr. 15r Stjær By, Stjær. 
 
Det samlede areal er på 1,88 ha. 
 
Grundtakst 1,88 ha á 3.600 kr.                      6.768 kr. 
 
Eksisterende stier - 244 meter á 15 kr.                      3.660 kr. 
 
Erstatning i alt                     10.428 kr. 
  
 
Lb.nr. 38 (Hans Johansen Dam) 
 
Erstatningen vedrører matr.nr. 14u Stjær By, Stjær. 
 
Det samlede areal er på 1,631 ha. 
 
Grundtakst 1,631 ha á 3.600 kr.                      5.872 kr. 
 
Eksisterende stier - 124 meter á 15 kr.                      1.860 kr. 
 
Erstatning i alt                       7.732 kr.  
 
 
Lb.nr. 39 (Erik Toft)  
 
Erstatningen vedrører matr.nr. 12 u og del af fælleslod matr.nr. 58a Stjær By, Stjær. 
 
Det samlede areal er på 3,517 ha. 
 
Grundtakst 3,517 ha á 3.600 kr.                    12.662 kr. 
 
Lysåbne-, lavbunds-, ekstensivt dyrkede arealer - 1,497 ha á 60.000 kr.                 89.820 kr. 
 
Erstatning i alt                   102.482 kr.  
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Lb.nr. 40 (Skanderborg Kommune, Thomas Primdal Toft, Jørgen Rasmussen, Henning Røgen, 
Ingolf Bjerreskov og Søren Vitus Guiltoft Hansen) 
 
Erstatningen vedrører matr.nr. 58a Stjær By, Stjær. 
 
Det samlede areal er på 2,501 ha. 
 
Grundtakst 2,501 ha á 3.600 kr.                      9.004 kr. 
 
Erstatning i alt                       9.004 kr.  
 
 
Lb.nr. 41 (Kristian Herman Andersen) 
 
Erstatningen vedrører matr.nr. 17r og del af 24b Stjær By, Stjær.  
 
Det samlede areal er på 2,058 ha. 
 
Grundtakst 2,058 ha á 3.600 kr.                      7.409 kr. 
 
Lysåbne-, lavbunds-, ekstensivt dyrkede arealer - 0,945 ha á 60.000 kr.                 56.700 kr. 
 
Nye stier - 425 meter á 60 kr.                    25.500 kr. 
 
Parkeringsplads - 0,16 ha á 150.000 kr.                   24.000 kr.  
 
Erstatning i alt                   113.609 kr.  
 
 
Lb.nr. 42 (Jens Grønlund) 
 
Erstatningen vedrører matr.nr. 18bd og del af fælleslod matr.nr. 58a Stjær By, Stjær. 
 
Det samlede areal er på 0,18 ha. 
 
Grundtakst 0,18 ha á 3.600 kr. (minimumserstatning)                                          3.600 kr. 
 
 
Lb.nr. 43 (Mikkel Holm Mikkelsen og Turi Cramers)  
 
Erstatningen vedrører matr.nr. 18bf Stjær By, Stjær. 
 
Det samlede areal er på 0,223 ha. 
 
Grundtakst 0,223 ha á 3.600 kr. (minimumserstatning)                                         3.600 kr. 
 
 
Lb.nr. 44 (Hans Henrik Markociejski)  
 
Erstatningen vedrører del af matr.nr. 47a Stjær By, Stjær. 
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Det samlede areal er på 1,351 ha. 
 
Grundtakst 1,351 ha á 3.600 kr.                      4.864 kr. 
 
Lysåbne-, lavbunds-, ekstensivt dyrkede arealer - 1,351 ha á 60.000 kr.                 81.060 kr. 
 
Erstatning i alt                     85.924 kr.  
 
 

----- 
 
 
Fredningsnævnet fastsætter herefter følgende erstatning i anledning af fredningen af sammenhæn-
gende natur og landskab syd for Harlev i Skanderborg og Aarhus Kommuner: 
 
 
Lb.nr. Ejer                  Erstatning 
 
1  Torben Hegelund                   81.455 kr. 
 
2  Jesper Bærentzen og Conny Bennedsgaard                   38.123 kr. 
 
3  Birgitte Thykjær Greve og Finn Greve                         13.236 kr. 
 
4  Annemarie Elisabeth Pedersen              1.042.025 kr. 
 
5  Henrik Baunvig                 305.788 kr. 
 
6  Knud Røgen                                   25.018 kr. 
 
7  Ole Brøndum, Niels Jørn Thomsen, Harald Thomsen Jensen, Bodil Marie 

Dyrbjerg Christiansen og boet efter Kirsten Marie Leth-Espensen, nu 
ifølge tingbogen Grethe Leth-Espensen og Lars Leth-Espensen        
     

             183.112 kr. 
 

8  Kaj Kragh Madsen og Ulla Birgit Porsgaard Madsen                 30.617 kr. 
 
9  Jens Jacob Janfelt                   27.426 kr. 
 
10  Tage Verner Sørensen, nu Pia Rasmussen og Laurids Sørensen                11.913 kr. 
 
11  Arne Skjødt                    75.447 kr. 
 
12  Dorte Ankjær Madsen og Jørgen Tejlmann Madsen                 56.040 kr. 
 
13  Erna Frandsen                 366.134 kr. 
 
14  Jytte Smidt Pedersen, nu Patricia Switten Nielsen og Mads Sloth Vinding    240.031 kr. 
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15  Ole Vest Jensen (der er meddelt transport i en del af erstatningen)              480.174 kr. 
 
16  Andelsboligforeningen Teglhøjen, c/o Advokaterne Sankt Knuds Torv             3.600 kr. 
 
17  Harald Thomsen Jensen                     6.390 kr. 
 
18  Anna Grethe Hillingsøe og Peter Hillingsøe                   3.966 kr. 
 
19  Tom Holmen Hansen                 432.313 kr. 
 
20  Jens Ove Sørensen                     6.888 kr. 
 
21 Henrik Dyrbjerg (ved kurator, advokat Lars Hjortshøj Nielsen) og Jens 
 Jørgen Dyrbjerg    

                 3.600 kr. 
 
22  Aase Vogelius Hansen, Bent Jensen, boet efter Marie Kaa Svensson, nu 

Arne Svensson og boet efter Jørgen Kaa Hansen ved Jytte Hansen 
                  

                 3.600 kr. 
 

23  Kai Gustav Egholm                     3.600 kr. 
 
24  Ingrid Iversen                   47.059 kr. 
 
25  Alexander Pietro Lambie og Dorte Elisabeth Lambie                   5.446 kr. 
 
26  Fælleslod                    97.128 kr. 
 
27  Hanne Brask Brandt                   54.012 kr. 
 
28  Asta Lousen                      3.600 kr. 
 
29  Henrik Dyrbjerg (ved kurator, advokat Lars Hjortshøj Nielsen)                  7.884 kr. 
 
30  Carsten Munk-Pedersen                 123.397 kr. 
 
31  Hans Fløe Sørensen                   53.746 kr. 
 
32  Kent Bjarne Sørensen                   50.192 kr. 
 
33  Anne Marie Rybjerg Nielsen og Morten Rybjerg Nielsen                13.827 kr. 
 
34  Knud Andersen                     5.980 kr. 
 
35  Bjarne Schøler Sørensen                     9.323 kr. 
 
36  Peter Erik Jensen                   18.259 kr. 
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37  Vagn Rask Jensen                    10.428 kr. 
 
38  Hans Johansen Dam                     7.732 kr. 
 
39  Erik Toft                  102.482 kr. 
 
40  Skanderborg Kommune, Thomas Primdal Toft, Jørgen Rasmussen, Hen-

ning Røgen, Ingolf Bjerreskov og Søren Vitus Guiltoft Hansen  
 
                         9.004 kr. 
 
41 Kristian Herman Andersen                 113.609 kr. 
 
42 Jens Grønlund                     3.600 kr. 
 
43 Mikkel Holm Mikkelsen og Turi Cramers                   3.600 kr. 
 
44 Hans Henrik Markociejski                   85.924 kr. 
 
 
Erstatning i alt                4.266.728 kr. 
 
 
Erstatningsbeløbene forrentes fra datoen for fredningsnævnet afgørelse, og indtil erstatningen udbe-
tales, med en årlig rente, der svarer til Danmarks Nationalbanks diskonto. 
 
Der tilkendes følgende af formanden for fredningsnævnet besluttede godtgørelse for nødvendige 
udgifter til sagkyndig bistand under fredningssagens behandling, jf. naturbeskyttelseslovens § 47, 
stk. 1: 
 
Ole Brøndum, 9.562,50 kr. 
 
Kent Bjarne Sørensen, 15.000 kr. 
 
Annemarie Elisabeth Pedersen, 10.000 kr. 
 
Henrik Baunvig, 10.000 kr. 
 
Patricia Switten Nielsen og Mads Sloth Vinding, 10.000 kr. 
 
Ole Vest Jensen, 10.000 kr. 
 
Tom Holmen Hansen, 10.000 kr. 
 
Hans Fløe Sørensen, 10.000 kr. 
 
Klagevejledning 
 



 

43 
 

Da den samlede erstatning overstiger 500.000 kr., skal Natur- og Miljøklagenævnet efterprøve fred-
ningsnævnets samtidige afgørelse om fredning og fredningsnævnets afgørelse om erstatning, uanset 
om afgørelserne påklages, jf. naturbeskyttelseslovens § 42. 
 
Denne afgørelse kan påklages til Natur- og Miljøklagenævnet. Afgørelsen om godtgørelse for sag-
kyndig bistand kan dog ikke påklages. 
 
Klagefristen er 4 uger fra den dag, afgørelsen er offentligt bekendtgjort. 
 
I medfør af naturbeskyttelseslovens § 43 er klageberettiget den, der anser sig berettiget til en større 
erstatning eller godtgørelse, eller en myndighed, der skal udrede en del af erstatningen. 
 
Klage skal indgives til Natur- og Miljøklagenævnet. Det kan ske ved brev til Rentemestervej 8, 2400 
København NV eller pr. e-mail til nmkn@nmkn.dk.   
 
Klage kan også indgives ved brug af Natur- og Miljøklagenævnets klageportal, som du finder på 
www.nmkn.dk eller på www.borger.dk eller www.virk.dk. Klagen sendes gennem Klageportalen til 
Natur- og Miljøklagenævnet. En klage er indgivet, når den er tilgængelig for Natur- og Miljøklage-
nævnet i Klageportalen. Det bemærkes, at i Klageportalens trin ”Beskrivelse af klagen” skal du væl-
ge ”Særlige klagetyper” og derefter ”Vælg denne type, hvis din klage vedrører en fredningsafgørelse 
efter naturbeskyttelseslovens § 40”.  
 
Yderligere oplysninger om klage til Natur- og Miljøklagenævnet findes på www.nmkn.dk. 
 
 
 
I fredningsnævnet for Skanderborg Kommunes behandling af sagen har deltaget Martin Møller-
Heuer, Jytte Heslop og Flemming Pedersen. 
 
I fredningsnævnet for Aarhus Kommunes behandling af sagen har deltaget Martin Møller-Heuer, 
Jytte Heslop og Eva Tørnæs. 
 

 
Martin Møller-Heuer 


