30. august 2017

Besigtigelsesnotat fra 24. august 2017 vedr. spærret adgang på matr. nr.
e. 24c og 24d, Hårup by, Linå
Efter henvendelse fra Sejs-Svejbæk Lokalråd om spærret adgang på en privat ejet
matrikel nord for Stoubjerg mødtes matriklens ejer, Carl Sievert Andersen med Søren
Ranum Danielsen og undertegnede fra Silkeborg Kommune.
Ejer redegjorde for den indhegning, som mere eller mindre omkranser matriklen. Der går
pt. to heste på en del af matriklen, men der vil ifølge ejer snart komme flere til, så hele
det indhegnede areal vil blive afgræsset.
Ejer fortalte, at matriklen gennem tiderne har været brugt til hestegræsning, bl.a. skulle
Birgit Noers heste have gået der i perioder, hvor der har været for lidt græs på hendes
eget. Ejer kunne også fortælle, at der, før han selv købte arealet i 2004, har været opdræt
af heste på stedet, hvilket de gamle hegn også vidner om.
Det er derfor ikke nyt, at arealet er indhegnet, og som følge deraf har der igennem årene
lovligt været spærret for adgang til store dele af matriklen. De seneste år er hegnet ikke
blevet vedligeholdt, og der er opstået huller i hegnet, som offentligheden har opfattet som
adgangsveje til et privat ejet, skovbevokset areal, hvortil der i henhold til
naturbeskyttelseslovens § 23 kun er adgang ad veje og stier.
Det har således været tilfældet i matriklens sydvestlige hjørne ned mod Sejs Hede, hvor
der er sat ekstra mange tråde eller rettere strømførende hestereb for at gøre
offentligheden opmærksom på, at der ikke er lovlig adgang til matriklen på dette sted.
Ved besigtigelsen kunne det konstateres, at der var slidt en sti på en ganske kort
strækning, men stien er ikke gennemgående og ophører diffust kort inde på matriklen.
Efter ejers udsagn er ”stien” opstået i løbet af kort tid pga. ulovlig kørsel med
mountainbikes.
Da stien ikke er eller har været gennemgående, er det kommunens opfattelse, at det her
er lovligt at hegne til græsning og, at offentligheden ikke har lovlig adgang til matriklen på
dette sted.
Ejer overvejer et mindre bastant hegn, evt. suppleret med lidt beplantning.
Lige vest for stedet er der i øvrigt en tydelig og tilgængelig sti, som forbinder Sejs Hede
med Nyløkke-området.
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I den østlige ende af matriklen er der en sti, som ikke tidligere har været i indhegningen.
Stien har ifølge ejer ”altid” været der, og brugerne af arealet, som ejer hestene, havde
ved besigtigelsen allerede indskrænket indhegningen til det oprindelige, så denne sti atter
kan benyttes af gående.
På baggrund af ejers udsagn og det, som kunne konstateres ved besigtigelsen, er det
kommunens opfattelse, at der med den sidstnævnte tilrettelse ikke er flere spærrede
adgangsmuligheder for offentligheden til matriklen.
På luftfotoet herunder fra 2016 er vist de to omtalte spærringer, hvoraf den østlige altså
er fjernet.

Eksisterende
sti

Ulovligt fremkommet,
ikke gennemgående
sti.

Poul Erik Thystrup
Silkeborg Kommune
Teknik- og Miljøafdelingen

Side 2

Gennemgående
sti, som atter er
tilgængelig.

