
 

Dato: 22. september 2016 

Sagsbehandler: Henrik Jørgensen 

 
 

 

 
Budgetoverslag for fredning af Lysnet i Favrskov og Randers kommuner 

 

Danmarks Naturfredningsforening rejser om kort tid fredningssag for Lysnet i Favrskov og Randers 

kommuner, i alt ca. 470 hektar, hvoraf 398 hektar ligger i Favrskov Kommune og 72 hektar ligger i 

Randers Kommune.  

I henhold til Naturbeskyttelseslovens § 36, stk. 5 skal et fredningsforslag ledsages af et overslag over de 

forventede omkostninger, der knytter sig til gennemførelsen af forslaget. 

En meget lille del af området på ca. 0,2 hektar er tidligere fredet i medfør af kendelse fra 

Overfredningsnævnet. Her tilkendes kun erstatning såfremt en revideret fredning pålægger lodsejeren 

yderligere indgreb eller begrænsninger. 

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

erhvervet med henblik på midlertidig besiddelse, jævnfør Naturbeskyttelseslovens § 39 stk. 1, sidste 

punktum. 

Miljø- og Fødevareministeriet ejer 9,1 hektar af den foreslåede fredning. 57,3 hektar er § 3-område og 

121,6 hektar er fredskov, for hvilke der ikke ydes grunderstatning.  

Der gives erstatning for naturnær skovdrift i fredskov samt i udvalgte, ikke-fredskovpligtige skovarealer 

beliggende i fredskov.  

Der gives erstatning for forbud mod tilplantning med flerårige, udsigtshæmmende afgrøder på 

landbrugsjord.  

 

 

Areal (hektar) Regulering Erstatning kr/ha. Bemærkninger I alt kr. 

291,2 Fredning, grundtakst 3.600 Samlet areal 

minus § 3, 

fredskov og gl. 

fredning 

1.048.320 

287,8 Forbud mod 

flerårige, 

udsigtshæmmende 

afgrøder 

6.000 Do minus udvalgt 

ikke-fredskov 

med naturnær 

skovdrift 

1.726.908 

121,6 Naturnær skovdrift 

Fredskov 

10.000  1.216.000 

3,6 Naturnær skovdrift 

Udvalgt ikke-

fredskov 

30.000  108.000 

11 Rydning af skov og 

energiskov til 

vedvarende åbent 

areal 

20.000  220.000 

Længde 

(meter) 

 Erstatning 

kr./meter 

  

4.879 Sikring af sti 15  73.185 

3.896 Etablering af sti 60  233.760 

I alt    4.626.173 
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Randers Kommunes svar på budgethøring for fredning af Lysnet

Randers Kommune har den 22. september 2016 modtaget et budgetoverslag fra 
Danmarks Naturfredningsforening vedrørende fredning af Lysnet.

Miljø og Teknikudvalget i Randers Kommune har behandlet budgetoverslaget på 
udvalgsmødet den 12. oktober 2016.

Udvalget finder ikke anledning til at starte en fredningsproces og ønsker ikke at 
projektet fremmes. Ved udvalgets afstemning for beslutningen stemte 4 medlemmer 
for og 3 medlemmer imod.

Med venlig hilsen

Pia Boisen Hansen
Biolog
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Høringssvar fra Favrskov Kommune angående budgethøring for 

fredningsforslag for Lysnet i Favrskov  Kommune 

Hermed fremsendes foreløbigt høringssvar fra Favrskov Kommune under forudsæt-

ning af godkendelse i Byrådet. 

 

Favrskov Kommune har 22. september 2016 modtaget Danmarks Naturfredningsfor-

enings (DN) fredningsforslag samt budgetoverslag til fredning af Lysnet i Favrskov og 

Randers Kommuner. DN har oplyst, at der er høringsfrist senest 20. oktober 2016. 

 

Et flertal i Byrådet besluttede på møde 28. juni 2016, at Favrskov Kommune ikke vil 

indgå som samarbejdspartner i DN’s fredningsforslag for Lysnet. 

 

Da høringssvaret først kan nå at blive endeligt politisk behandlet ved Byrådsmøde 25. 

oktober 2016 er høringssvaret fremsendt efter behandling i Økonomiudvalget 12. okto-

ber 2016. Favrskov Kommune forbeholder sig ret til at sende eventuelle supplerende 

bemærkninger efter Byrådsmødet 25. oktober. 

 

Først og fremmest skal Favrskov Kommune bemærke, at kommunen er uenig i det 

fremsendte. Favrskov Kommune finder, at DN ønsker at frede et for stort areal. Vi er af 

den opfattelse, at udsigten fra Lysnet med dens herlighedsværdi kan bevares og be-

skyttes indenfor et noget mindre areal. 

 

Hvis DN ønsker, at Favrskov Kommune skal se positivt på fredningen og eventuelt 

indgå i samarbejde herom, vil det være nødvendigt at DN reducerer fredningsarealet 

markant. 

 

I det fremsendte fremgår en opgørelse af, at den samlede erstatning på 4.626.173 kr. 

for gennemførsel af fredningen forventes at give en udgift på 974.000 kr. for Favrskov 

Kommune. Hertil kommer et større beløb og ressourceforbrug til udarbejdelse af pligti-

ge kommunale plejeplaner, rydninger, drift m.m. Favrskov Kommune er kritisk overfor 

at få pålagt udgifter af en sådan størrelsesorden i et projekt, som kommunen finder 

andrager et for stort areal. Med et mindre areal vil området kunne fredes med væsent-

ligt færre omkostninger end DN lægger op til. 

 

Venlig hilsen 

 

Kurt Andreassen 

formand for Teknik- og miljøudvalget 
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Naturforvaltning 

J.nr. SVANA-510-00037 

Ref. EMS 

Den 17. oktober 2016 

 

Danmarks Naturfredningsforening 

  dn@dn.dk   

   

  

 

Budgetoverslag for fredning af Lysnet i Randers og Favrskov 
kommuner  
 
 

Med mail af 22. september 2016 har Danmarks Naturfredningsforening fremsendt 

budgetoverslag for fredning af Lysnet i Randers og Favrskov kommuner. 

 

Styrelsen for Vand- og Naturforvaltning har følgende bemærkninger: 

 

I fredningsforslaget lægger Danmarks Naturfredningsforening op til, at der ikke 

kan plantes flerårige udsigtshæmmende afgrøder, og at eksisterende skov eller 

energiskov skal fjernes på sammenlagt ca. 300 ha. Desuden lægges der op til, at 

125 ha skov skal drives med naturnær skovdrift. Samlet anslås disse tiltag at 

medføre en erstatning på ca. 3 mio. kr. Det er Styrelsen for Vand- og 

Naturforvaltnings vurdering, at omkostningerne forbundet med tiltag i det 

foreslåede omfang næppe vil være i overensstemmelse med det, der opnås med 

fredningen af de omhandlende arealer. 

 

For så vidt angår grundtaksten er denne med Natur- og Miljøklagenævnets 

orientering om beslutninger i sagen om fredning af Lindet-området i Ravnsby 

Bakker af 9. juni 2016 nedsat fra 3.600 kr. til 3.500 kr. pr. ha.  

 

 

Med venlig hilsen 

 
Else Marie Stamphøj 

72 54 48 59 

EMS@svana.dk 


