
HISTORIEN

Sindbjerg Stoubjerg blev fredet 1919 af Sofus Sørensen

Heden blev fredet 1947 af Sofus Sørensen - grundet lokale ønsker om 
sommerhusbebyggelser
 
Området er nu igen alvorligt udfordret grundet den samfundsmæs-
sige udvikling, herunder

•	 Forslag	til	kommuneplansramme	om	boligbebyggelse	på	Sindb-
jerg Mosevej langs jernbanen i 2020

•	 Ansøgning	om	boliger	længere	oppe	ad	Sindbjerg	Mosevej

•	 Visioner	om	bebyggelser	i	lyngbakkerne	oppe	nord	for	den	nye	
omfartsvej ved Borgdalsvej

•	 Politiske	visioner	om	at	inddrage	områder,	som	er	udlagt	i	mulig		
proces	for	fredning
 
Der	er	behov	for	beskyttelse,	det	er	det	smukkeste	område,	der	er	
grund	til	at	være	stolt	af	at	bo	i	eller	tæt	på.

Lad	os	sikre	og	beskytte	området	for	også	de	som	kommer	efter	os	-	
lad os få det fredet nu

FREDNING AF OMRÅDE OMKRING SINDBJERG-STOUBJERG

FREDNINGSOMRÅDET

SINDBJERG

STOUBJERG

FORSLAG TIL FREDNING

FORSLAG TIL FREDNING

FORSLAG TIL FREDNING

FORSLAG TIL FREDNING



Fredninger 

 

Fredning af et stykke natur er en effektiv måde at beskytte dyr, planter, 
kulturspor og landskab på. Desuden kan en fredning være med til at 
sikre folk adgang til det fredede område. 

Siden Naturfredningsloven trådte i kraft i 1917, har fredninger været et centralt 
værktøj i naturbeskyttelsen. I dag findes bestemmelserne om fredning i 
naturbeskyttelsesloven. 

Fredninger er det ældste og mest vidtgående instrument til beskyttelse af flora og 
fauna, landskaber, kulturspor, naturvidenskabelige og undervisningsmæssige 
værdier, og i dag er cirka fem procent af Danmarks landareal fredet. 

Hvad er en fredning? 
Før i tiden var fredning af et naturområde den vigtigste og næsten den eneste 
måde måde, hvorved man kunne bevare naturværdierne for eftertiden. I dag bliver 
naturen også beskyttet af mange andre regler og love, men der er stadig behov 
for at frede naturområder. 

Fredninger bliver gennemført til at varetage alle de formål, som 
naturbeskyttelsesloven indeholder. Det vil sige beskyttelse af landskab, dyr og 
planter og deres levesteder, kulturhistorie, naturhistorie og undervisningsmæssige 
værdier, ligesom en fredning kan fastsætte bestemmelser om forbedring og 
genopretning af naturen. Endvidere kan fredninger regulere folks adgang til at 
færdes i naturen. 

En fredning betyder, at der kan lægges væsentlige begrænsninger på et områdes 
fremtidige anvendelsesmuligheder, da den indeholder hel eller delvis afståelse af 
bestemte rettigheder over de omfattede arealer og ejendomme. Derfor har 
fredninger en særlig myndighedsstruktur med en bestemt procedure, og der bliver 
udbetalt erstatning til ejeren for det tab, som en ny fredning medfører. 

Hvordan gennemføres en fredning? 
Gennemførelse af fredninger tager tid, fordi alle involverede skal høres grundigt. 

Tre parter kan tage initiativ til en fredning: 

• Miljøministeren ved Miljøstyrelsen 
• Kommunalbestyrelsen 
• Danmarks Naturfredningsforening 

Proceduren for en fredningssag 

• Et fredningsforslag, der fremsættes, skal indeholde: 
• En redegørelse for fredningen og baggrunden herfor. Der skal blandt 

andet redegøres for forholdet til eventuelle internationale 
naturbeskyttelsesinteresser 

• Fredningsbestemmelser for området 
• Ejendomsfortegnelse 
• Kort over området 
• Budgetoverslag 

• Forslag og budgetoverslaget sendes til kommunen/kommunerne 
samt Miljøstyrelsen med fire ugers svarfrist. Fredninger, der indeholder 
naturgenopretning, kan kun gennemføres, hvis de involverede myndigheder 
anbefaler fredningen. 

• Det færdige fredningsforslag sendes til Fredningsnævnet. 
• Fredningsnævnet offentliggør forslaget og underretter ejerne og andre 

involverede parter. Desuden holdes et offentligt møde og en besigtigelse. 
På det offentlige møde har de forskellige parter mulighed for at fremkomme 
med deres synspunkter. Når Fredningsnævnet har truffet foreløbige 
beslutninger om fredningens indhold og omfang, indkalder 
Fredningsnævnet erstatningskrav, hvorefter nævnet træffer afgørelse om 
fredning og erstatning samt godtgørelser for udgifter til sagkyndig bistand. 

• Sagen går til Miljø- og Fødevareklagenævnet, hvis erstatningerne overstiger 
500.000 kroner, eller hvis sagen påklages. Miljø- og Fødevareklagenævnet 
holder offentligt møde og besigtigelse og træffer afgørelse om fredning og 
erstatning samt godtgørelse. 

• Sagen går til Taksationskommissionen, hvis erstatningerne bliver påklaget 
af myndigheder, ejere eller andre. Taksationskommissionen afholder møde 
og besigtigelse med klagerne og myndighederne og træffer afgørelse om 
erstatning og godtgørelse. Miljø- og Fødevareklagenævnet kan genoptage 
sagen. Sagen kan inden seks måneder efter endelig afgørelse, indbringes 
for domstolene.  

 

NATURBESKYTTELSESLOVEN

•	 Beskyttet	natur	(§3)

•	 Sø-	og	åbeskyttelseslinje	(§16)

•	 Fortidsmindebeskyttelseslinje	(§18)

•	 Opsætning	af	skilte	(§21)

•	 Offentlighedens	adgang	til	naturen	(§22)

•	 Fredninger	(§33-51)

•	 Diger	(Museumslovens	(§29a-29d)

Fredning som værktøj
• Med fredninger kan man opnå netop det, 

som ikke løses af den øvrige lovgivning, f.eks. 
at opnå eller bevare en ønsket tilstand i et 
givet område med særlige fredningsmæssige 
værdier. 

• Fredningsnævnet lægger vægt på at der er 
et relevant forhold mellem det, der opnås 
med fredningen og omkostningerne ved at 
gennemføre den.

• Årligt tilkendes fredningserstatninger på ca. 
9 mio. kr. i gennemsnit, svarende til 
gennemsnitlig erstatning pr. sag på ca. 
800.000 kr.

• I gennemsnit fredes godt 2.000 hektar hvert 
år – i gennemsnit omfatter en fredning knap 
200 hektar (dækker over store variationer).

DDeett  kkaarraakktteerrffuullddee  llaannddsskkaabb  vveedd  SSiinnddbbjjeerrgg  SSttoouubbjjeerrgg,,  ffrreeddeett  vveedd  ddeekkllaarraattiioonn  aaff  eejjeerr  
SSoopphhuuss  SSøørreennsseenn  ii  11991199  oogg  aaff  ffrreeddnniinnggssnnæævvnneett  ii  11994455

DDeenn  ttyyppiisskkee  ffrreeddnniinnggsspprroocceess

Kommunen og DN kan rejse en fredningssag på 
baggrund af borgernes fredningsønsker. 

Fredningsforslaget skal indeholde:

• En redegørelse for fredningen og baggrunden 
herfor

• Naturbeskyttelsesinteresser
• Fredningsbestemmelser for området
• Ejendomsfortegnelse og kort over området
• Budgetoverslag

Fredningsnævnet tager herefter stilling til fredningens 
indhold, omfang og erstatning – normalt afholdes ¼ af 
erstatningsbeløbet af kommunen. 

Der afholdes et offentligt møde og en besigtigelse.

Normalt tager processen fra rejsning af en 
fredningssag til endelig fredning mellem to og fem år. 

SSkkrrååffoottooss  22001199;;  BByyggggeemmooddnniinngg  aaff  nnyyee  bboolliiggaarreeaalleerr  øøsstt  ffoorr  SSiinnddbbjjeerrgg  
SSttoouubbjjeerrgg

Fra	miljøstyrelsens	hjemmeside	mst.dk

FREDNINGSPROCES



 

Sejs-Svejbæk, den 5. marts 2022 

 

Holdningstilkendegivelse vedrørende forslag til fredning 
 

Kære Rune Kristensen og Miljø- og Klimaudvalg 

I fortsættelse af e-mail af 21. februar d.å. fra formanden for Miljø- og Klimaudvalget Rune Kristensen, fremsendes 
hermed på opfordring holdningstilkendegivelse fra Sejs- Svejbæk Lokalråd. 

Sejs-Svejbæk Lokalråd har ved flere lejligheder drøftet forslaget til fredning af arealet mellem Nordskoven og Linå 
Vesterskov, herunder Sindbjerg/Stoubjerg fredningen i Sejs-Svejbæk. Lokalrådet er meget positivt over for 
forslaget og indgår gerne aktivt i den fremadrettede proces. Nedenstående følger en uddybning af vores tanker 
omkring fredningen og vores lokalområde. 

 

 

 

Over sigt over fredning af arealet mellem Nordskoven og Linå Vesterskov, herunder Sindbjerg/Stoubjerg fredningen 
i Sejs-Svejbæk 

 

Baggrund

• Forslag til ny kommuneplanramme for dele 
af området førte i efteråret til at lokale 
grundejere fremhævede områdets 
naturkvaliteter

• Byrådet droppede forslaget til 
kommuneplanrammen og KMU besluttede i 
stedet at tage initiativ til et møde med 
borgerne i området for at opstarte en 
drøftelse af en eventuel fredning af arealet 

• Eksisterende bindinger på arealet betyder at 
området som helhed skal friholdes for ny 
bebyggelse og byvækst. På baggrund af 
politisk beslutning vil dele af området dog i 
fremtiden, kunne omdannes til byzone med 
deraf følgende udbygning. 

 

Status i området er, at der har været afholdt møde med lodsejere, og der blev i den forbindelse af nogle lodsejere 
givet udtryk for frustrationer omkring emnet. Lokalrådets indtryk var, at det dog primært gik på, at der ikke var 
konkrete emner og muligheder at forholde sig til. 

Der var blandt lodsejere overordnet set såvel modstandere af en fredning som tilhængere af en fredning. 

Der var ved mødet alene inviteret lodsejere. Borgere i området i øvrigt var ikke inviteret. 

Miljø- og Klimaudvalget ville i fortsættelse af ovennævnte møde følge op på muligheder for fredning, konkrete 
referencer etc. med henblik på fremlæggelse ved et senere møde. 

Det er Sejs-Svejbæk Lokalråds vurdering, at der blandt de almene borgere i lokalområdet sættes virkelig stor pris 
på naturen i området, herunder området omkring Sindbjerg-Stoubjerg, men også naturens sammenhæng i 
udstrækning fra Nordskoven og i et sammenhængende bånd over til Linå Vesterskov. Naturen, de grønne områder 
i og omkring byen og landskabet er det, der gør Sejs-Svejbæk til noget helt unikt, og er i højeste grad byens 
identitet. 

Der er en stor bekymring i området for inddragelse af naturen til bebyggelser. En bekymring, som har været stærkt 
tiltagende, efter at de store bebyggelser ved Borgdalsvej er udført, samt efter at der er fremsat nye forslag til 
kommuneplansrammer med nye boligområder i naturområder. 

Det  er vores indtryk, at naturen og landskabet i langt overvejende grad er hovedårsagen til, at borgerne i Sejs-
Svejbæk har valgt at bosætte sig i området. Det vil vi gerne arbejde for at værne mest muligt om. Det er Sejs-
Svejbæk Lokalråds vurdering, at der blandt borgerne i området vil være stor opbakning til en fredning af området. 
Det er af almen interesse at få beskyttet naturen og sikre, at denne er umiddelbart let tilgængelig for også den 
almene borger. 

En del af formålet med proces for fredning af arealet mellem Nordskoven og Linå Vesterskov, herunder 
Sindbjerg/Stoubjerg fredningen i Sejs-Svejbæk vil være at medvirke til at klarlægge borgernes interesser i naturen, 
ønsker til dennes tilgængelighed og beskaffenhed. 

Det er derfor et enigt Lokalråd, som skal meddele den største opfordring til at arbejde videre med proces for 
fredning af arealet mellem Nordskoven og Linå Vesterskov, herunder Sindbjerg/Stoubjerg fredningen i Sejs-
Svejbæk. En fredning vil være til glæde for såvel borgere og besøgende. Vi finder endvidere et ansvar for at arbejde 
for, at efterkommere også vil kunne opleve glæde af områderne, ligesom redaktør Sophus Sørensen i sin tid 
udviste rettighed omhu ved at sikre en fredning af højene.   

Vi tænker derfor, at det nu er tid til borgerinddragelse af også den almene borger i Sejs-Svejbæk i processen, 
herunder ved afholdelse af et møde eller en møderække. 

Sejs-Svejbæk Lokalråd skal videre opfordre til en genvurdering af det fredede områdes størrelse, herunder 
muligheden for en udvidelse af området til også at omfatte dele af Linå Vesterskov således, at det sikres, at Sejs-
Svejbæks naturpræg bevares. Videre en opfordring til vurdering af inddragelse af yderligere mindre grønne 
områder inde i Sejs-Svejbæk. 

 

Formålet i en sådan proces er altafgørende. 

Sejs-Svejbæk Lokalråd skal således som foreløbige input opliste følgende formål: 

• At beskytte den udførte fredning ved Sindbjerg og Stoubjerg ved udvidelse af fredningsforslagets område 
til at indbefatte også områderne omkring Sindbjerg og Stoubjerg. 
 

 

• At bevare det særlige og værdifulde landskab og naturtyperne og deres vilde plante- og dyreliv.  
 

• At beskytte området mod yderligere bolig-, erhvervs- eller offentlig bebyggelse i området 
 

• At bevare naturværdierne i området, udvikle, fremme og pleje bestemte arter/naturtyper. 
 

• At sikre den offentlige adgang til området ved et styrende regelsæt for færdsel for beskyttelse af naturen, 
og at give offentligheden mulighed for at opleve de fredede områder ved blandt andet at fastlægge stier 
og sikre parkeringsareal og opsætning af informationstavler. 

 
• At danne en glidende og åben naturmæssig overgang med luftig skovkarakter fra den åbne hede, samt 

Sindbjerg og Stoubjerg til de tætte skovdækkede arealer 
 

• At knytte og sikre en naturmæssig sammenhæng mellem Sindbjerg og Stoubjerg, Natura 2000 område, 
Nordskoven og §3-områder, samt Linå Vesterskov 

 
• At sikre, at man som offentligt besøgende træder ind i et unikt naturområde, når man passerer jernbanen 

og bevæger sig ind i området 
 

• At fremme biodiversiteten i området og beskytte de truede arter 
 

Sejs-Svejbæk Lokalråd skal afslutningsvis tilkendegive den holdning, at vi er meget positive overfor og gerne 
deltager i processen for fredning af arealet mellem Nordskoven og Linå Vesterskov, herunder også 
Sindbjerg/Stoubjerg fredningen i Sejs-Svejbæk. 

Vi glæder os i Sejs-Svejbæk Lokalråd meget til en proaktiv proces og til at bidrage til nærdemokratiet i et samspil 
med borgere, lodsejere, embedsværk, Miljø- og Klimaudvalg og i sidste instans byrådet. 

 

F/ Sejs-Svejbæk Lokalråd 

Lars Bue Nørbjerg 

Orientering om eventuel fredning af 
området omkring Sindbjerg Mosevej

KMU 5. maj 2021

Fredning som redskab
Vil kunne sikre området varigt mod fremtidig bebyggelse og 
anlæg, meeen der skal mere til for at sandsynliggøre at 
fredningsnævnet vedtager fredningen. 
Fx .
• Et formål om at udvikle naturværdierne i området, bl.a. 

ved mulighed for pleje for bestemte arter eller 
naturtyper. 

• Et formål om at åbne for yderligere offentlig adgang til 
arealerne. 

• Og eventuelt en udvidelse af fredningsforslagets område

En fredningssag tager normalt et par år og ved 
gennemførsel afholdes ¼ af erstatningsbeløbet til 
lodsejerne normalt af kommunen selv
Kommunen vil herefter være plejemyndighed 
for privatejede, fredede arealer, og er også den myndighed, 
der fører tilsyn med de fredede arealer. 

- Vil kunne udvide levestederne for  11 truede arter der findes på Sindbjerg Stoubjerg
- Fordi det vil skabe et stort sammenhængende areal til natur
- Kan forbedre adgangsforholdene nord for den eksisterende fredning
- Sandsynliggør at fredningsforslaget bedre kan defineres som et område med ”særlige fredningsmæssige værdier”

Nordlig 
fugleedderkop

Klitperlemorsommerfugl
Brun pletvinge

Losedderkop

Smal blomsterbuk
Honning-vokshat

Pude-korallav
Stor stråsækbærer

Lille køllesværmer

Markfirben

Tværsat Græsstråsæk

Sindbjerg Mosevej
Evt. udvidelse med statslige, 
kommunale og private arealer

Meningsfuldt at inddrage yderligere arealer i fredningsforslag 
Formål: skabe lysåben skovnaturtype og opbløde overgangen fra den lysåbne Sejs Hede til lukket skov

Orientering 
om status 
for evt. 
fredning af 
område 
omkring 
Sindbjerg-
Stoubjerg

Møde i Klima- og 
Miljøudvalget 
2. Maj 2022

Inviterede 
lodsejere til 
lodsejermøde

DDeenn  ttyyppiisskkee  ffrreeddnniinnggsspprroocceess
Kommunen og DN kan rejse en fredningssag på 
baggrund af borgernes fredningsønsker. 

Fredningsforslaget skal indeholde:

• En redegørelse for fredningen og baggrunden 
herfor

• Naturbeskyttelsesinteresser
• Fredningsbestemmelser for området
• Ejendomsfortegnelse og kort over området
• Budgetoverslag

Fredningsnævnet tager herefter stilling til fredningens 
indhold, omfang og erstatning – normalt afholdes ¼ af 
erstatningsbeløbet af kommunen. 

Der afholdes et offentligt møde og en besigtigelse.

Normalt tager processen fra rejsning af en 
fredningssag til endelig fredning mellem to og fem år. 

SSkkrrååffoottooss  22001199;;  BByyggggeemmooddnniinngg  aaff  nnyyee  bboolliiggaarreeaalleerr  øøsstt  ffoorr  SSiinnddbbjjeerrgg  
SSttoouubbjjeerrgg

Fredning som værktøj
• Med fredninger kan man opnå netop det, 

som ikke løses af den øvrige lovgivning, f.eks. 
at opnå eller bevare en ønsket tilstand i et 
givet område med særlige fredningsmæssige 
værdier. 

• Fredningsnævnet lægger vægt på at der er 
et relevant forhold mellem det, der opnås 
med fredningen og omkostningerne ved at 
gennemføre den.

• Årligt tilkendes fredningserstatninger på ca. 
9 mio. kr. i gennemsnit, svarende til 
gennemsnitlig erstatning pr. sag på ca. 
800.000 kr.

• I gennemsnit fredes godt 2.000 hektar hvert 
år – i gennemsnit omfatter en fredning knap 
200 hektar (dækker over store variationer).

DDeett  kkaarraakktteerrffuullddee  llaannddsskkaabb  vveedd  SSiinnddbbjjeerrgg  SSttoouubbjjeerrgg,,  ffrreeddeett  vveedd  ddeekkllaarraattiioonn  aaff  eejjeerr  
SSoopphhuuss  SSøørreennsseenn  ii  11991199  oogg  aaff  ffrreeddnniinnggssnnæævvnneett  ii  11994455

Eksempler på fredningsbestemmelserne vedr. 
byggeri fra ”Dalene i Resenbro”
1. ”Der må ikke etableres nye boliger i området, 

…………………..”

2. ”…..legeredskaber, terrasser, drivhuse og andre 
faste indretninger….. kan opføres på arealer, som 
er omfattet af fredningskortets signatur ”hus og 
have med gårdsplads”.”

3. ”Eksisterende helårshuse beliggende i landzone 
kan om- og tilbygges, så det samlede 
bruttoetageareal ikke overstiger 500m2…….”

4. ”Bygninger, som er nødvendige for 
landbrugsdriften, kan opføres i tilknytning til 
eksisterende bebyggelse efter fredningsnævnets 
forudgående godkendelse……”

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Invitation til møde om evt. fredning 
af arealer omkring Sindbjerg-Stoubjerg 
Fredningen 
 
Kære lodsejer 
 
På vegne af Klima- og Miljøudvalget vil vi gerne invitere dig til et møde om drøftelse af en 
eventuel fredning af området omkring Sindbjerg Mosevej og arealer beliggende op til 
Sindbjerg-Stoubjerg Fredningen.  
 
Mødet vil foregå i Sejs Multihus d. 15. september kl. 19-21 
 
Baggrunden for mødet er, at lodsejerne i området omkring Sindbjerg Mosevej sidste år 
sendte en gennemarbejdet beskrivelse af naturværdierne omkring Sindbjerg Mosevej, som 
høringssvar på Silkeborg Kommunes forslag til udlægning af en kommuneplanramme.  
 
Vi besluttede at lade kommuneplanrammen udgå og i stedet at tage initiativ til et møde 
med lodsejere omkring Sindbjerg Mosevej, for at drøfte om Silkeborg Kommune skal rejse 
en fredningssag for området. Samtidig indkalder vi lodsejere omkring den eksisterende 

 

 

26. august 2021 
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Silkeborg #Sejs-Svejbæk Kommenter

Støtte til stor fredning i Sejs-Svejbæk
Lokalråd og DN ser positivt på fredningsforslag

Udgivet: I dag klokken 12.15
Læsetid: 1 minut

Det mørke område er i spil som ny fredning.

MENU

 Hej Salomonsson Arkitekter Aps 

Silkeborg Kjellerup Sport 112 Erhverv Bolighandler Kultur og livsstilDit lokalområde

SAGSFORLØB INDTIL VIDERE



FREDNINGSNÆVNET 

Fredningsnævnet	varetager	og	håndhæver	en	fredning.

I	det	daglige	er	den	helt	store	praktiske	forskel	på	ikke	
fredning / fredning det forhold, at Fredningsnævnet 
skal høres i  henseender som henhører under frednin-
gen,	herunder	eksempelvis	ved	ansøgning	om	en	byg-
gesag omhandlende
 
•	 Om-	og	tilbygninger
•	 Udskiftning	af	eksisterende	udtjente	bolig
•	 Ændret	placering	på	grunden
• Størrelsen af bebyggelsen
•	 Indpasning	af	arkitekturen
 
I	praksis	vil	et	Fredningsnævn	efter	modtagelse	af	en	
ansøgning	besøge	en	lodsejer,	besigtige	forholdene,	
høre	lodsejerens	begrundelser	og	herefter	på	stedet	
træffe	en	beslutning	i	sagen.
 
Der	tages	et	hensyn	til,	at	man	stadig	kan	bebo	nutidigt	
og	leve	i	sine	vante	omgivelser.
 
Fredningsnævnet	med	Silkeborg	kommune	som	pleje-
myndighed	håndhæver	og	sikrer	området.

LODSEJERNES TARV

Som beboere og grundejere søges det, at en fredning 
sikrer

• at lodsejerne får værnet om de lokalhistoriske 
værdier, som er i området
 
• at lodsejerne også fortsat er beboere i et natu-
rområde
 
•	 at	der	er	en	beskyttelse	af	området	således	at	
én	enkelt	lodsejer	ikke	kan	ødelægge	omgivelserne	til	
skade for øvrige lodsejere og andre besøgende i områ-
det
 
• at omgivelserne omkring mange lodsejeres nabo; 
De fredede lyngbakker Sindbjerg-Stoubjerg forbliver et 
ugenert naturområde, som er i sammenhæng med de 
tilstødende	naturområder	og	dermed	ikke	bliver	reduc-
eret	til	en	kulisse
 
•	 Efterhånden	som	mere	og	mere	natur	bliver	ind-
draget	til	bebyggelse,	vil	lodsejernes	område	blive	
mere og mere eksklusivt og få større herlighedsværdi - 
naturen	er	en	dyrebar	gave,	som	stadig	flere	får	øjnene	
op	for	
 
• At en lodsejer kan nedrive sin udtjente ejendom 
og	opføre	en	ny	i	en	tidssvarende	størrelse	med	placer-
ing omtrentlig som eksisterende og med et udtryk un-
der	respekt	for	naturen	og	fredningen
 
•	 At	lodsejere	også	fremadrettet	kan	føre	en	natur-
pleje,	hvor	man	eksempelvis	også	har	ret	til	at	fælde	et	
træ

FORMÅL

Formålet med en fredning er et altafgøren-
de	emne,	idet	det	netop	er	formålet	som	Fred-
ningsnævnet	forvalter	en	fredning	efter.
 
Det	kan	eksempelvis	være	
 
• At bevare det særlige og værdifulde landskab, 
naturtyperne	og	deres	vilde	plante-	og	dyreliv.	
 
•	 At	beskytte	området	mod	yderligere	bolig-	,	er-
hvervs-	eller	anden	offentlig	bebyggelse	i	området
 
•	 At	beskytte	den	udførte	fredning	ved	Sindbjerg	
og Stoubjerg
 
•	 At	knytte	og	sikre	en	naturmæssig	sammen-
hæng mellem Sindbjerg og Stoubjerg, Natura 2000 
område,	Nordskoven	og	§3-områder	og	frem	til	
Linå Vesterskov
 
•	 At	sikre	at	den	offentlige	adgang	til	området	
foregår ved et styrende regelsæt for færdsel for 
beskyttelse	af	naturen	og	at	give	offentligheden	
mulighed	for	at	opleve	de	fredede	områder	ved	
blandt	andet	at	fastlægge	eksisterende	stier	og	
sikre	parkeringsareal	og	opsætning	af	information-
stavler
 
•  At danne en glidende og åben naturmæssig 
overgang	med	luftig	skovkaraktér	fra	den	åbne	
hede,	samt	Sindbjerg	og	Stoubjerg	til	de	tætte	sko-
vdækkede arealer
 
•	 At	sikre,	at	man	som	offentligt	besøgende	
let	kan	tilgå	et	naturområde,	når	man	forlader	
bymæssig bebyggelse

• At sikre landskabet og udsigterne

•	 At	give	mulighed	for	naturpleje	og	naturgeno-
pretning

FORMÅL - VARETAGELSE OG TARV



DALENE VED RESENBRO - EKSEMPEL PÅ FREDNING

RESENBRO FREDNINGEN

SINDBJERG - STOUBJERG
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Eksempler på fredningsbestemmelserne vedr. 
byggeri fra ”Dalene i Resenbro”
1. ”Der må ikke etableres nye boliger i området, 

…………………..”

2. ”…..legeredskaber, terrasser, drivhuse og andre 
faste indretninger….. kan opføres på arealer, som 
er omfattet af fredningskortets signatur ”hus og 
have med gårdsplads”.”

3. ”Eksisterende helårshuse beliggende i landzone 
kan om- og tilbygges, så det samlede 
bruttoetageareal ikke overstiger 500m2…….”

4. ”Bygninger, som er nødvendige for 
landbrugsdriften, kan opføres i tilknytning til 
eksisterende bebyggelse efter fredningsnævnets 
forudgående godkendelse……”

Et af istidens mest 
markante landskaber 
fredes 
FREDNING: Dalene ved Resenbro i Silkeborg er blevet fredet. 
Det har Miljø- og Fødevareklagenævnet afgjort. 
 
15. december 2020 

Kort over fredningen findes nederst på siden. 

Øst for Silkeborg et stenkast fra Gudenåen ligger et landskab med dybe slugter, 
stejle skrænter og idylliske dale: Dalene ved Resenbro. Fredningen af dalene er 
en garant for, at det delvist skovklædte landskab nu forbliver naturskønt.  

Fredningen vil beskytte det ca. 565 hektar store område imod at blive 
gennemskåret af nye veje, mere byggeri og tilplantninger, der vil påvirke den 
landskabelige oplevelse negativt. Samtidig får kommunen mulighed for at 
gennemføre naturpleje på naturarealerne og skal desuden etablere nye stier for 
offentligheden.  

Det kuperede landskab ligger omkranset af veje, boliger og erhvervsområder så 
tæt på Silkeborg, at det naturligt ville blive opslugt af byen en dag, hvis ikke der 
blev gjort noget aktivt for at beskytte de store natur- og landskabsværdier. 

Og netop planer om nye veje var baggrunden for, at Danmarks 
Naturfredningsforening rejste fredningssagen i 2013. I 2017 traf 
Fredningsnævnet for Midtjylland afgørelse om fredning, men denne blev anket til 
Miljø- og Fødevareklagenævnet, som nu har afgjort sagen endeligt. 

De næste generationer får nu også glæde af naturen 
Naturen er trængt overalt. Byer, veje, sportsanlæg og andet breder sig ud i 
naturen her som mange andre steder. For at beskytte et af Danmarks smukkeste 

landskaber for eftertiden besluttede Danmarks Naturfredningsforening derfor at 
rejse fredningssagen for det sammenhængende bakkede istidslandskab. 

Birgitte Bang Ingrisch, der er fredningsleder i Danmarks Naturfredningsforening, 
glæder sig over, at området fremover får den bedst mulige beskyttelse, og at de 
næste generationer nu også får glæde af naturen. 

- Hvis vores efterkommere skal have samme muligheder for en rig natur i et 
fantastisk smukt landskab, som der er tale om her, så skal vi aktivt prioritere det - 
netop som det er sket her. 

  

 

Unikt landskab med sjældne arter 
Silkeborg ligger placeret i hjertet af et unikt landskab. Dybe slugter skærer sig 
ned i det højtliggende moræneplateau og er naturlige adgangsveje til Gudenåens 
brede ådal og grønne enge. Hvor terrænet har villet det, er åen omdannet til en 
række af store søer på sin vej ud i Randers Fjord. 
 
- Det er et unikt område med sjældne arter, der er gået tabt mange andre steder i 
landet. Det fortæller Peder Størup, som er en af de lokale initiativtagere til 

fredningen. 
 
Da området er så geologisk varieret og består af gammel skov på skrænterne, 
lysåbne områder, våde og tørre arealer og stejle skrænter, har livsgrundlaget 
været tilstede for en stor artsvariation med arter som blandt andre den kødende 
plante, soldug, svampen gul nøkketunge, moseperlemorsommerfugl, trehornet 
skarnbasse og den genindvandrede sortspætte. Peder Størup fortsætter: 
 
- Presset på vores natur er desværre så stort i dag, at arterne forsvinder, hvis vi 
ikke aktivt gør noget for at beskytte og forbedre deres levesteder. Fredningen 
sætter en tyk streg under områdets kvaliteter og behovet for beskyttelse, og at 
det er et unikt område, der er grund til at være stolt af at bo i eller tæt på. 
 
Fredningen forbedrer desuden muligheden for endnu mere natur ved, at 
kommunen får mulighed for at genoprette natur og sætte ind med målrettet 
naturpleje, mens lodsejere med gode naturgenopretningsprojekter kan få hjælp til 
at få sådanne gennemført.  

I kongens fodspor 
Kulturhistorien tager fredningen også hånd om, og det vil være oplagt at besøge 
den historiske Adelsvej ved Resenbro, der blev brugt som hovedfærdselsåre af 
kongen, når han rejste mellem de kongelige borge og byer. Den er nu sikret på 
strækket og bliver gjort mere tilgængelig med en trampesti ud til Mørkdalvej. 

 
 Fra Danmarks Naturfredningsforenings hjemmeside

Illustration	Silkeborg	Kommune

Illustration	Danmarks	Naturfredningsforening.	
Fredninger.dk

Fra Danmarks Naturfredningsforenings hjemmeside



CAMPINGPLADSEN
Fremtidsperspektiverne	for	Campingpladsen?

SILKEBORG KOMMUNES EJENDOM

Ny	børneinstitution	etableret

Resterende	grundstykke	erhvervet	og	påtænkes	
sat	til	salg	-	byggemodning	pågående

- salg ikke igangsat

Ændring	af	lokalplan	til	anvendelsesformål	til	
institutionsbyggeri?

PRIVATE GRUNDSTYKKER

Lokalplaner	ikke	udført.

Mulige	arealer	til	eventuelle	
institutioner?

Andre	offentlige	formål?

Bevarelse	af	natur?

LINÅ VESTERSKOV

Bibeholdelse af skovkaraktér -

Mulig udvidelse af fredning-
sområde	til	fuld	omslutning	af	
Sejs-Svejbæk.

Den	eksisterende	Kommuneplansramme	er	under	udvikling.	

Silkeborg kommune ejer en markant del af arealer og kan stadig nå at æn-
dre	anvendelse	fra	boliger	til	andre	formål	til	kommunen	-	børneinstitu-

tioner	og	andre	former	for	anvendelse.

Blå	signatur	angiver	udarbejdet	lokalplan

RETTIDIG OMHU

FREDET	OMRÅDE?

FREDET	OMRÅDE?

BEBYGGET OMRÅDE

BEBYGGET OMRÅDE



Konsekvenser:

Konsekvenserne	kan	eksempelvis	blive	

-	 Overklipning	og	fjernelse	af	naturen	strækkende	fra	Nordskoven	–	hen	over	Sindb	
	 jerg	-Stoubjerg	og	frem	til	Linå	Vesterskov

-	 At	den	eksisterende	fredning	Sindbjerg-Stoubjerg	”udhules”,	så	der	tilbage	alene	er		
 en naturkulisse, hvor man er omkranset helt eller delvist af bebyggelser

-	 At	den	offentlige	tilgang	til	naturen	for	den	almene	borger	fjernes	lokalt	i	Sejs-Sve	
 jbæk

-	 At	man	som	borger	i	Sejs-Svejbæk	ikke	længere	har	oplevelsen	af	at	leve		 	 	
 naturnært

-	 At	den	særegne	fauna	fra	de	højtliggende	moræneplateauer	udviskes	og	fjernes		
 fra lokalområdet

-	 At	de	sjældne	arter,	som	vi	har	en	forpligtigelse	til	at	passe	på	forsvinder

-	 At	lokalhistorien	ikke	respekteres	og	bliver	udvisket

-	 Endnu	større	udfordringer	med	at	tilpasse	de	offentlige	faciliteter,	som	eksempel	
	 vis	skole	og	andre	børneinstitutione

KONSEKVENS VED BEBYGGET NATUROMRÅDE
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