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Indledning 
 
Ved brev af 13. december 2007 fremsatte Miljøministeriet ved By- og Landskabsstyrelsen og 
Horsens Kommune i henhold til naturbeskyttelseslovens § 36, jf. § 33, stk. 3, forslag til fredning af 
51,43 ha i området omkring Gudenåen mellem Voervadsbro og Vilholt.  
 
Den foreslåede fredning træder for de nævnte arealers vedkommende i stedet for Overfrednings- 
nævnets kendelse af 15. marts 1984 om fredning af Gudenådalen mellem Voervadsbro og 
Vissingkloster samt af Pinddal mose, Brædstrup Kommune, Vejle Amt. 
 
Baggrunden for fredningsforslaget. 
 
Som led i en overordnet plan for forbedring af de biologiske forhold i Gudenåsystemet, som er 
landet største vandløbssystem, har Skov- og Naturstyrelsen ved Silkeborg Statsskovdistrikt og Vejle 
Amt siden 1989 arbejdet med muligheden for at skabe fri passage for fisk, smådyr og gerne også 
kanoer ved Vilholt Mølle. 
 
I 1990 var Miljøministeriet stemmeværksejer på 3 lokaliteter på strækningen mellem Vestbirk og 
Mossø, hvor fiskenes og smådyrenes frie vandringer blev forhindret. I løbet af 1990érne er der 
etableret faunapassage ved 2 af disse lokaliteter, nemlig ved Vestbirk Vandkraftværk og ved 
Klostermølle. Ved valg af løsninger ved Vestbirk Vandkraftværk og ved Klostermølle har de 
kulturhistoriske interesser vejet specielt tungt og der er taget vidtgående hensyn hertil.  
 
Stemmeværket ved Vilholt Mølle udgør en total spærring for fiskenes og smådyrenes vandringer og 
en strækning af Gudenåen på ca. 1,5 km opstrøms stemmeværket er stuvningspåvirket. Ved  Vilholt 
Mølle var det ved valg af løsning udgangspunktet, at de naturhistoriske interesser skulle vægtes 
højt, med henblik på at skabe et naturligt vandløbsprofil med optimale muligheder for faunapassage 
samt gyde- og opvækstmuligheder for fisk. 
 
I 1991 forelå der således forskellige forslag til etablering af en faunapassage på stedet. Et forslag 
gik ud på at fjerne stemmeværket og således genskabe Gudenåens frie løb med hele vandløbets 
vandføring, mens et andet forslag omfattede etablering af et omløbsstryg, der kun skulle føre en 
mindre del af vandføringen. Det blev besluttet at gennemføre det førstnævnte forslag om at 
genskabe det frie løb gennem et naturgenopretningsprojekt.  
 
Området er som nævnt ovenfor omfattet af Overfredningsnævnets afgørelse af 15. marts 1984 om 
fredning af arealer omkring Gudenåen. Da en gennemførelse af naturgenopretningsprojektet ville 
være i strid med denne frednings formål og indhold, skulle der rejses og gennemføres en ny 
fredningssag, før projektet kunne realiseres.  
 
På den baggrund fremsatte Skov- og Naturstyrelsen i juli 1993 forslag til ændrede 
fredningsbestemmelser for stort set den samme del af det fredede område, som er omfattet af 
nærværende forslag. Naturklagenævnet traf den 28. juni 1994 afgørelse om at afvise forslaget, idet 
nævnet fandt det ”overvejende betænkeligt på nuværende tidspunkt at acceptere en fjernelse af 
stemmeværket”.  Nævnet begrundede sin afgørelse med hensynet til den betydelige lokale 
modstand mod Miljøministeriets forslag og med, at en efterkommelse af forslaget må anses for at 
være et definitivt valg.  
 
I 1998 anmodede Skov- og Naturstyrelsen Hedeselskabet om at udarbejde et detailprojekt for 
etablering af et omløbsstryg på stedet. Af flere forskellige årsager blev projektet aldrig gennemført, 
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og i stedet blev Skov- og Naturstyrelsen og Vejle Amt enige om at udarbejde forslag til at 
genoprette Gudenåens naturlige løb, ved at stemmeværket fjernes helt eller delvist, samtidigt med, 
at der etableres afværgeforanstaltninger, så vandstanden i mosen, der er beliggende ca. 200 m 
opstrøms stemmeværket, så vidt muligt bevares.  
 
Hedeselskabet, nu Orbicon, har i overensstemmelse hermed udarbejdet et skitseprojekt for 
genopretning af Gudenåen, som omfatter 2 scenarier, ”Skitseprojekt – Genopretning af Gudenåen 
ved Vilholt Mølle”, Orbicon maj 2006.  
 
Styregruppen for projektet, der består af repræsentanter for Skov- og Naturstyrelsen, nu også By- og 
Landskabsstyrelsen, og det daværende Vejle Amt, nu Horsens Kommune, har efterfølgende 
besluttet at søge projektet, der indebærer genskabelse af Gudenåens frie løb ved nedlæggelse af 
stemmeværket, gennemført. Som følge heraf er det nødvendigt at ændre den hidtidige fredning for 
at gøre det muligt at gennemføre naturgenopretningsprojektet. 
 
Et resumé af projektet fremgår af bilag 2.  
 
Beskrivelse af fredningsområdet 
 
Geologi og landskab 
Fredningsområdet ligger i det Midtjyske Søhøjland, der som et af landets største og mest varierede 
istidslandskaber mellem sidste istids hovedopholdslinie og den Østjyske israndslinie, er udpeget 
som nationalt geologisk interesseområde nr. 65 (Fredningsstyrelsen, 1984).  
 
Fredningsområdet udgør her en del af et særligt interesseområde, nr. 65 p, Vissingkloster, som er en 
smeltevandsdal, der strækker sig fra Vestbirk i syd og til den store østvestgående dal i nord, der 
rummer Salten Langsø og Mossø.  
 
Området er karakteriseret dels af de bløde sider af smeltevandsdalen, dels af en række terrasser i 
forskelligt niveau, som er dannet ved de variationer, der har været i afstrømningen af smeltevand fra 
de store gletsjere øst for, og som fremstår med markante, konsolagtige afgrænsninger mod de lavere 
dele af dalen. Dette er meget tydeligt i fredningsområdet, hvor Gudenåen forløber mellem en sådan 
stor terrasse, der deler dalen på langs, og så den mere bløde, østlige dalside. 
 
De geologiske forhold er væsentlige for landskabets nuværende karakter. Området vest for åen 
danner på lange strækninger skrænter, der går helt ned til vandløbet. På østsiden er terrænet mindre 
stejlt og her er der flere lavtliggende arealer, der ligger næsten i niveau med åen. På denne side er 
der imidlertid en hel del skov, som sammen med skrænterne på den anden side og åens vekslende 
forløb skaber et varieret og smukt forløb af relativt lukkede og intime landskabsrum i forskellige 
retninger og dimensioner.   
 
Biologi 
Gudenådalen fra Voervadsbro til Klostermølle, hvor fredningsområdet ligger, indgår i 
udpegningsgrundlaget for det nationale biologiske interesseområde nr. 39, Vrads Sande – Salten 
Langsø (Fredningsstyrelsen 1984). 
 
De biologiske interesser knytter sig især til Gudenåen og de lavtliggende våde områder langs åen, 
som omkring Vilholt Mølle rummer et rigt og varieret dyre- og planteliv der kendetegner vandløb 
med hurtigt strømmende vand og gruset bund. Strækningen fra Mossø til Vilholt Mølle er bl.a. et 
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vigtigt gyde- og opvækstområde for søørred, stalling og bæklampret. Her findes også en lang række 
sjældne og rentvandskrævende arter af bl.a. døgnfluer, slørvinger og vårfluer.  
 
Pga. opstemningen ved Vilholt Mølle er bl.a. søørreden afskåret fra at benytte de mange gyde- og 
opvækstområder der findes i vandløbene ovenfor møllen. Det drejer sig om mere end 50 km 
vandløb både i selve Gudenåen og de mange tilløb. Hertil kommer den stuvningspåvirkning som 
opstemningen medfører, hvor ca. 1,5 km af Gudenåen har mere karakter af sø end af vandløb. 
 
Ved fjernelse af mølleopstemningen vil der således skabes fri passage for bl.a. søørreden til den 
opstrømsliggende del af Gudenå-systemet og den stuvningspåvirkede del vil atter fremstå som en 
vandløbsstrækning med frisk strøm og grusbund.  
 
Turisme og rekreative anlæg og aktiviteter 
Området omkring Vilholt benyttes rekreativt til cykel- og vandreture i landskabet på afmærkede 
ruter med udgangspunkt fra p-pladser ved det overordnede, offentlige vejnet. Da Vilholt Mølle 
ligger forholdvist langt væk fra p-pladser og offentlige veje, er det få vandrere og cyklister, der 
lægger vejen forbi. Den mest massive rekreative trafik ved Vilholt er derfor kano- og kajaktrafikken 
på Gudenåen. 
 
I takt med det stigende besøgstal på Klostermølle, hvor der er åbnet yderligere for adgang og 
formidling, vil flere natur- og friluftsinteresserede gæster sandsynligvis benytte sig af mulighederne 
i området. 
 
Formidling af området ved Vilholt Mølle kan naturligt udvikles på Klostermølle, hvor 
offentligheden har let adgang, og hvor der findes flere servicefaciliteter (p-plads, toiletter, 
madpakkerum, udstillinger etc.). Fra Klostermølle er der stiadgang til Vilholt-området. 
 
Kulturhistorie  
Gårdene Vilholt og Møldrup var i middelalderen landbrug under Voer Kloster og fra reformationen 
under kronen. Området indgik fra midten af 1500-tallet i den kongelige Skanderborgske Vildtbane 
og fra sidst i 1600-tallet som en del af Det Skanderborgske Rytterdistrikt. Ved auktionen over 
rytterdistriktet i 1767, kom området på private hænder. 
 
Vilholt Mølle repræsenterer en tidlig industrivirksomhed ved Gudenåen. Møllen er opført på 
grænsen mellem ejerlavene Vilholt og Møldrup som træsliberi i 1865-66 med Gudenåens 
strømmende vand som kraftkilde. Vandkraften har været udnyttet helt frem til 2007, hvor 
turbinedriften er standset. 
 
Anvendelsen af træmasse som råvare i papirproduktionen blev udviklet i Tyskland i første halvdel 
af 1800-tallet, og Vilholt Mølle var Danmarks 2. træsliberi. Fra 1870’erne blev produktionen af 
træmasse udvidet til også at omfatte Klostermølle, og de to vandmøller blev drevet som een og 
samme virksomhed frem til Klostermølles brand i 1974 – siden 1930’erne som papfabrik og senere 
blev råpap også forarbejdet til bl.a. sømæsker og anden emballage.  
 
Efter branden på Klostermølle fortsatte papproduktionen og forarbejdning af pap på Vilholt alene, 
indtil den nuværende ejer i 1990 indrettede en virksomhed, som designer og fremstiller 
specialkomponenter og produktionsanlæg i rustfrit stål.  
 
Mange vandmøller har spillet en rolle som tidlige industrianlæg, hvor man har indrettet ældre 
kværnmøller eller stampemøller til produktionsvirksomheder. Vilholt Mølle skiller sig ud som et 
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eksempel på et anlæg, som i hele sin levetid kun har tjent industrielt formål. Bl.a. derfor er det 
vigtigt at få dokumenteret og formidlet stedets betydning for eftertiden. 
 
Gældende fredning og andre beskyttelsesbestemmelser  
 
Gældende fredning  
Området er i dag omfattet af Overfredningsnævnets afgørelse af 15. marts 1984 om fredning af 
Gudenådalen mellem Voervadsbro og Vissingkloster samt af Pinddal Mose, Brædstrup Kommune, 
Vejle Amt. 
 
Fredningen omfatter et område på knap 165 ha og blev gennemført som et led i sikringen af det 
nationale naturområde ”Det Midtjyske Søhøjland”. Formålet er at sikre en opretholdelse af de 
geologiske, biologiske og landskabelige værdier, der er knyttet til området, og at forbedre 
offentlighedens mulighed for rekreativ udnyttelse af området. 
 
Ifølge fredningsbestemmelsernes § 2 må områdets tilstand ikke ændres, medmindre det er forudsat i 
afgørelsen eller tillades efter dispensation. Det følger heraf, at terrænet ikke må ændres, at den 
hidtidige anvendelse ikke må ændres, samt at vandløb og andre vandarealer skal bevares uden 
ændringer. Vandløb må ikke udrettes eller rørlægges. 
 
De ændringer, som må foretages er bl.a. fældning af bevoksninger til forbedring af udsigter og 
frilæggelse af geologiske former. 
 
Fredningen giver plejemyndigheden ret til at pleje området ved hugst af opvækst og til at anlægge 
stier. Bestemmelserne pålægger desuden ejerne og plejemyndigheden at fjerne og udtynde 
bevoksninger. 
 
Vejle Amt, som indtil 1. januar 2007 har været plejemyndighed, og lodsejerne har siden fredningens 
gennemførelse udført flere plejearbejder samt afmærket og anlagt stier.  
 
Pr. 1. januar 2007 er Horsens Kommune plejemyndighed for de ikke-statsejede arealer. 
 
 
Naturbeskyttelseslovens generelle bestemmelser om beskyttelse af særlige naturtyper og 
beskyttelseslinier 
Gudenåen og møllesøen, samt nogle mindre områder er som vandløb, sø, mose og eng omfattet af 
naturbeskyttelseslovens § 3 om beskyttelse af særlige naturtyper.  
 
Området omkring åen og søen er omfattet af naturbeskyttelseslovens § 16 om sø- og 
åbeskyttelseslinie på 150 m. Den altovervejende del af området er desuden omfattet af 
naturbeskyttelseslovens § 17 om skovbyggelinie på 300 m, og endeligt er to mindre arealer i den 
sydlige del af området omfattet af naturbeskyttelseslovens § 18 om fortidsmindebeskyttelseslinie på 
100 m.  
De særlige naturtyper og bygge- og beskyttelseslinierne er vist på bilag 3. 
 
Internationalt beskyttelsesområde 
Fredningsområdet omkring Vilholt Mølle indgår som en del af det 4.470 ha store EF-habitatområde 
nr. 48, der omfatter Salten Å, Salten Langsø, Mossø og søer syd for Salten Langsø og dele af 
Gudenåen. Udpegningsgrundlaget omfatter såvel naturtyper som arter. 
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Følgende naturtyper og arter indgår i udpegningsgrundlaget for habitatområde nr. 48 – Salten Å, 
Salten Langsø, Mossø og søer syd for Salten Langsø og dele af Gudenåen (48,4470,DK00DY152) 
 
Naturtyper der indgår i udpegningsgrundlaget: 
* angiver, at naturtypen er prioriteret 
3110 /Kalk- og næringsfattige søer og vandhuller (lobeliesøer) 
3150 / Næringsrige søer og vandhuller med flydeplanter eller store vandaks 
3160 / Brunvandede søer og vandhuller 
3260 / Vandløb med vandplanter 
3270 / Vandløb med tidvis blottet mudder med enårige planter 
4010 / Våde dværgbusksamfund med klokkelyng 
4030 / Tørre dværgbusksamfund (heder) 
5130 / Enekrat på heder, overdrev eller skrænter 
6230 / * Artsrige overdrev eller græsheder på mere eller mindre sur bund 
6410 / Tidvis våde enge på mager eller kalkrig bund, ofte med blåtop 
7140 / Hængesæk og andre kærsamfund dannet flydende i vand 
7210 / * Kalkrige moser og sumpe med hvas avneknippe 
7230 / Rigkær 
9120 / Bøgeskove på morbund med kristtorn 
9190 / Stilkegeskove og -krat på mager sur bund 
91D0 / * Skovbevoksede tørvemoser 
91E0 / * Elle- og askeskove ved vandløb, søer og væld
 
Dyre og plantearter der indgår i udpegningsgrundlaget: 

Pattedyr: 
Odder - [Lutra lutra] 
Damflagermus - [Myotis dasycneme] 
 
Padder og krybdyr: 
Stor vandsalamander - [Triturus cristatus] 
 
Fisk: 
Bæklampret - [Lampetra planeri] 
 
Hvirvelløse dyr: 
Lys skivevandkalv - [Graphoderus bilineatus] 

 
Heraf indgår følgende naturtyper og arter fra udpegningsgrundlaget i projektområdet : 
 
Naturtyper: 
 
3150 / Næringsrige søer og vandhuller med flydeplanter eller store vandaks 
3260 / Vandløb med vandplanter 
7140 / Hængesæk og andre kærsamfund dannet flydende i vand 
91E0 / * Elle- og askeskove ved vandløb, søer og væld
 
Dyre- og plantearter:  

Pattedyr: 
Odder - [Lutra lutra] 
Damflagermus - [Myotis dasycneme] 
 
Padder og krybdyr: 
Stor vandsalamander - [Triturus cristatus] 
 
Fisk: 
Bæklampret - [Lampetra planeri] 
 
Hvirvelløse dyr: 
Lys skivevandkalv - [Graphoderus bilineatus] 

 
Derudover findes der 2 arter fra habitatdirektivets bilag IV, løgfrø og spidssnudet frø.  
 
En mere deltaljeret beskrivelse af områdets beskyttelsesstatus fremgår af forslagets bilag 4 
”Konsekvensvurdering af naturgenopretning ved Vilholt Mølle”, Danmarks Miljøundersøgelser, 
november 2003. 
 

http://www.skovognatur.dk/Emne/Natura2000/Naturtyper/3110.htm
http://www.skovognatur.dk/Emne/Natura2000/Naturtyper/3150.htm
http://www.skovognatur.dk/Emne/Natura2000/Naturtyper/3160.htm
http://www.skovognatur.dk/Emne/Natura2000/Naturtyper/3260.htm
http://www.skovognatur.dk/Emne/Natura2000/Naturtyper/3270.htm
http://www.skovognatur.dk/Emne/Natura2000/Naturtyper/4010.htm
http://www.skovognatur.dk/Emne/Natura2000/Naturtyper/4030.htm
http://www.skovognatur.dk/Emne/Natura2000/Naturtyper/5130.htm
http://www.skovognatur.dk/Emne/Natura2000/Naturtyper/6230.htm
http://www.skovognatur.dk/Emne/Natura2000/Naturtyper/6410.htm
http://www.skovognatur.dk/Emne/Natura2000/Naturtyper/7140.htm
http://www.skovognatur.dk/Emne/Natura2000/Naturtyper/7210.htm
http://www.skovognatur.dk/Emne/Natura2000/Naturtyper/7230.htm
http://www.skovognatur.dk/Emne/Natura2000/Naturtyper/9120.htm
http://www.skovognatur.dk/Emne/Natura2000/Naturtyper/9190.htm
http://www.skovognatur.dk/Emne/Natura2000/Naturtyper/91D0.htm
http://www.skovognatur.dk/Emne/Natura2000/Naturtyper/91E0.htm
http://www.skovognatur.dk/DyrOgPlanter/Pattedyr/Rovdyr/Odder.htm
http://www.skovognatur.dk/DyrOgPlanter/Pattedyr/Flagermus/Damflagermus.htm
http://www.skovognatur.dk/DyrOgPlanter/Padder/Stor_vandsalamander.htm
http://www.skovognatur.dk/DyrOgPlanter/Fisk/Baeklampret.htm
http://www.skovognatur.dk/DyrOgPlanter/Insekter/Lys_skivevandkalv.htm
http://www.skovognatur.dk/Emne/Natura2000/Naturtyper/3150.htm
http://www.skovognatur.dk/Emne/Natura2000/Naturtyper/3260.htm
http://www.skovognatur.dk/Emne/Natura2000/Naturtyper/7140.htm
http://www.skovognatur.dk/Emne/Natura2000/Naturtyper/91E0.htm
http://www.skovognatur.dk/DyrOgPlanter/Pattedyr/Rovdyr/Odder.htm
http://www.skovognatur.dk/DyrOgPlanter/Pattedyr/Flagermus/Damflagermus.htm
http://www.skovognatur.dk/DyrOgPlanter/Padder/Stor_vandsalamander.htm
http://www.skovognatur.dk/DyrOgPlanter/Fisk/Baeklampret.htm
http://www.skovognatur.dk/DyrOgPlanter/Insekter/Lys_skivevandkalv.htm
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Planlægningsmæssige forhold  
 
Regionplan 2005 for Vejle Amt, nu Landsplandirektiv 
Regionplanen indeholder en række retningslinier, der er relevante i forhold til fredningsområdet: 
 
Kulturhistoriske værdier 
Selve mølleanlægget ”Vilholt Mølle” (bygninger, dæmning, mølledam, kanaler), samt et antal 
stenalderbopladser langs Gudenåen ved Voervadsbro er udpeget som værdifulde kulturhistoriske 
miljøer. I forbindelse med nybyggeri, ombygninger, terrænændringer, beplantning eller etablering 
af tekniske anlæg, skal der tages særligt hensyn til disse værdier. 
 
Naturområder på land 
Mere end halvdelen af fredningsområdet er udpeget som naturområder der skal bevares og søges 
udvidet. Det drejer sig hovedsageligt om § 3-arealer og om skovarealer. De skal sikres et 
mangfoldigt og varieret dyre- og planteliv. Naturinteresserne skal tilgodeses, også uden for 
naturområderne. 
De vandløbsnære arealer i områdets nordlige del er udpeget som særlig værdifuld natur, der udover 
bevaring, skal sikres og forbedres bl.a. ved pleje. 
 
Ny natur 
Arealer i den nordlige og sydlige del af området er udpeget som områder til ny natur, dvs. områder 
der så vidt muligt skal friholdes for byggeri, anlæg og arealanvendelse, der forringer muligheden for 
at oprette nye naturområder og sammenhænge mellem eksisterende naturområder. 
 
Lavbundsarealer 
To mindre arealer er udpeget som lavbundsarealer der så vidt muligt skal friholdes for byggeri og 
anlæg, som kan forhindre, at det naturlige vandstandsniveau kan genskabes, eller som kan hindre 
muligheden for at styrke det vilde dyre- og planteliv. 
 
Landbrug 
Arealer i området, der ikke er udpeget som naturarealer, er udpeget som områder til 
jordbrugsmæssige anvendelse og skal i hovedsagen anvendes til jordbrugserhverv (land- og 
skovbrug). 
 
Skovrejsning uønsket 
Hele området er udpeget til område hvor skovrejsning er uønsket. 
 
Regionale rekreative stier 
Fredningsområdet er på langs gennemskåret af en regional rekreativ sti hvis omgivelser skal sikres 
mod etablering af landskabs- og miljøforringende anlæg og mod at der sker ændringer i 
motortrafikken, der kan forringe ruternes rekreative værdi. 
 
Vandløb 
Den aktuelle strækning af Gudenåen er B2 målsat dvs. vandløb der højst er svagt påvirket af 
menneskelig aktivitet og som er levested for ørred og andre laksefisk. De øverste ca. 50 m af åen (v. 
Voervadbro) er dog B1 målsat, dvs. vandløb der højst er svagt påvirket af menneskelig aktivitet og 
som er levested og gydevandløb for ørred og andre laksefisk. 
Der må ikke være faunaspærringer i vandløbet som hindrer fiskenes, smådyrenes og odderens op- 
og nedstrøms vandringer i vandløbet. 
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Grundvandbeskyttelse 
Fredningsområdet ligger i et område der er udpeget som område med drikkevandsinteresse. 
Etablering af anlæg, erhverv, aktiviteter og arealanvendelser, der medfører særlig risiko for 
grundvandet, så vidt mulig undgås i disse områder 
 
Kommuneplan 1996 – Brædstrup Kommune 
Kommuneplanen for den tidligere Brædstrup Kommune er den aktuelt gældende kommuneplan for 
fredningsområdet. 
 
Fredningsområdet omfatter arealer, som i planen betegnes som dels ”Egentlige Naturområder”, dels 
”Særlige Naturområder”. 
 
Ved anvendelse af de ”Egentlige Naturområder” har beskyttelsen af plante- og dyreliv størst 
prioritet. For de ”Særlige Naturområder” fastlægges anvendelsen til beskyttelses- og rekreative 
formål, samt til jordbrugsformål. 
 
Lokalplan og Zonestatus  
Der er ikke udarbejdet lokalplaner for fredningsområdet. Hele området er beliggende i landzone. 
 
Begrundelse for fredningsforslaget og forslagets hovedindhold 
 
Formålet med fredningsforslaget er at genskabe Gudenåens oprindelige, naturlige løb ved Vilholt 
Mølle med heraf følgende konsekvenser for åen og for arealer omkring denne ved at gennemføre 
det ovennævnte projekt. Forslaget indebærer således, at stemmeværket i åen ved Vilholt Mølle 
fjernes. Opstemningsretten blev i 1991 erhvervet af Skov- og Naturstyrelsen for at genskabe den 1,5 
km lange strækning, der ved forslagets gennemførelse vil blive et efter danske forhold enestående, 
naturligt dansk vandløb. Det skal i denne forbindelse nævnes, at stemmeværket i øvrigt er i dårlig 
stand, og at en opretholdelse af det ville kræve en omfattende renovering.  
 
Gudenåen har her sit måske landskabeligt smukkeste forløb, og før stemmeværket blev anlagt, 
havde åen et efter danske forhold usædvanligt stort fald, som i dag kun kan opleves på strækningen 
nedenfor Vilholt Mølle. De gode strømforhold og bundforhold med grusbanker m.v. giver her i dag 
levesteder for nogle af landets sjældne og truede vandløbsdyr, bl.a. forskellige insekter, ligesom der 
er meget vigtige gyde- og opvækstpladser for både søørred, stalling og bæklampret. 
 
Den 1,5 km lange strækning overfor Vilholt Mølle og op til Voervadsbro er i dag præget af 
stemmeværket, der i sig selv er en spærring for de vandrende fisk og andre vandløbsdyr. Åen er på 
denne strækning i dag relativt dyb, langsomtflydende og med et andet dyreliv end det oprindelige. 
 
Ved fjernelse af stemmeværket vil den opstemmede møllesø forsvinde og en tilstødende mindre 
mose blive mere tør. Det lokale plante- og dyreliv, der er knyttet til de to steder, vil forsvinde, men 
sagsrejserne vurderer, at naturværdierne ud fra en samlet betragtning vinder overordentligt meget 
ved fjernelse af opstemningen og retablering af den oprindelige Gudenå på en 1,5 km lang 
strækning.  
 
Forslaget indeholder som det væsentligste en bestemmelse om naturgenopretning, hvorefter  
opstemningen ved Vilholt Mølle fjernes og de nedenfor nævnte erstatningsbiotoper etableres. 
Forslaget viderefører i øvrigt, med enkelte mindre ændringer, de samme bestemmelser, som indgår i 
den eksisterende fredning, idet dog bestemmelserne om pleje ajourføres, og der tilføjes en 
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bestemmelse om, at fredningens bestemmelse om naturgenopretning træder i stedet for 
bestemmelser efter anden lovgivning (bonus). 
 
Konsekvenser for de internationale beskyttelsesinteresser 
 
Et fredningsforslag, der omfatter arealer inden for internationale naturbeskyttelsesområder skal i h. 
t. naturbeskyttelseslovens § 36, stk. 3 indeholde en redegørelse for, hvorledes fredningen vil 
medvirke til at opfylde Danmarks internationale forpligtelser inden for disse områder. 
 
En gennemførelse af fredningen og dermed af projektet vil have konsekvenser for de naturtyper og 
arter, som indgår i udpegningsgrundlaget for EF-habitatområde nr. 48, jf. ovenstående beskrivelse i 
afsnittet Internationalt beskyttelsesområde. 
 
Som følge heraf er der gennemført en række konsekvensvurderinger af projektforslaget og dets 
virkning på udpegningsgrundlaget, forslagets bilag 4, ”Konsekvensvurdering af Naturgenopretning 
ved Vilholt Mølle”, Danmarks Miljøundersøgelser, november 2003 og forslagets bilag 5, 
”Vurdering af ”Projekt for genopretning af Gudenåen ved Vilholt Mølle”, Danmarks 
Miljøundersøgelser, oktober 2007. Det daværende Vejle Amt har desuden foretaget VVM-
screening, af projektet, forslagets bilag 6, ”Screening for VVM-pligt jf. VVM-bekendtgørelsens 
bilag 3 for Naturgenopretning af Gudenåen ved Vilholt Mølle”, Vejle Amt, Notat af 16. august 
2006. 
  
Resultaterne viser, at den eksisterende møllesø, der allerede er under stærk tilgroning, vil forsvinde, 
hvilket kan medføre reducerede levemuligheder for damflagermus. Det skønnes imidlertid at disse 
konsekvenser kan afværges ved anlæg af en række erstatningsbiotoper inden for en radius af 2 km 
og med en samlet størrelse på ca. 15.000 kvm. Projektet vil ligeledes medføre afvanding af et 
område med hængesæk, som i øvrigt er under stærk tilgroning. Her vil det ligeledes, umiddelbart op 
til området med hængesæk, være muligt at etablere en erstatningsbiotop i form af en ny mindre sø, 
hvor der over tid vil kunne danne sig et nyt område med hængesæk. 
 
Etableringen af de nævnte erstatningsbiotoper, som er beliggende såvel inden for som uden for 
fredningsområdet, indgår i det samlede projekt og vil i øvrigt være sikret gennem 
naturbeskyttelseslovens § 3.  
 
På baggrund af de gennemførte vurderinger er det sagsrejsernes opfattelse, at fredningen og det deri 
indeholdte projekt samlet set vil forbedre forholdene for de internationale 
naturbeskyttelsesinteresser og dermed medvirke til at opfylde Danmarks internationale forpligtelser.  
  
Budgetoverslag 
Et fredningsforslag skal i h.t. naturbeskyttelseslovens § 36, stk. 5 ledsages af et budgetoverslag, der 
redegør for de forventede omkostninger, der er knyttet til forslaget. 
 
Skov- og Naturstyrelsen, der afholder udgifterne til naturgenopretningsprojektet, har oplyst, at de 
samlede omkostninger i forbindelse hermed forventes at blive 6,1 mio. kr. 
 
Sagsrejserne, der også er de i lovens § 36, stk 6 nævnte myndigheder, forventer ikke yderligere 
omkostninger, da lodsejerne ikke pålægges yderligere begrænsninger for deres dispositioner i 
forhold til den allerede gældende fredning og gældende lovgivning.    
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Sagens behandling ved Fredningsnævnet. 
 
Fredningsnævnet for Midtjylland, østlig del, bekendtgjorde forslaget offentligt i henhold til 
naturbeskyttelseslovens § 37, stk. 1 i Statstidende, JyllandsPosten og Horsens Folkeblad den 16. 
februar 2008 og indkaldte samtidigt til offentligt møde og besigtigelse den 14. marts 2008.  
 
Nævnet bestod under mødet af formanden, retspræsident Per Holkmann Olsen, det 
ministerudpegede medlem Jytte Heslop, og suppleanten for det kommunevalgte medlem for 
Horsens Kommune, Bjarne Sørensen. 
 
Som sekretær fungerede dommerfuldmægtig Regitze Brosbøl Lauridsen. 
 
  
Under mødet anførte S. Lautrup, at lodsejer lb.nr. 14 ønsker fredningsgrænsen for ejendommen 
ændret, således at et nærmere angivet område af ejendommens areal udgår af såvel den eksisterende 
som den foreslåede fredning af hensyn til ønsket om mulighed for yderligere bebyggelse på 
ejendommen. 
 
Skov- og Naturstyrelsen kommenterede under mødet en forespørgsel om eventuelle planer om at 
etablere en kanorasteplads i ”fårefælden” ved Vilholt Mølle. Styrelsen oplyste, at et areal forventes 
mageskiftet med areal tilhørende Mark Rubow, og på sigt vil styrelsen eventuelt kunne bruge 
arealet til rekreativt formål, herunder til, at kanoer kan lægge til. Der er imidlertid ikke konkrete 
planer, da der ikke er behov for en sådan rasteplads på nuværende tidspunkt. Der er en rasteplads 
ved Klostermølle. 
 
Vedrørende Lb.nr. 1: Del af matr. nr. 1 d Møldrup by, Voerladegård, er efter anmodning fra 
lodsejeren og med sagsrejsernes accept udtaget af fredningsforslaget.  
Området er ikke af betydning for gennemførelsen af naturgenopretningsprojektet.  
 
Vedrørende den nordøstlige del af Lb. nr. 5. (del af ejendommen Lille Vilholt). Den nordøstlige del 
af matr. nr. 3 b Møldrup by, Voerladegård, er efter anmodning af sagsrejserne udtaget af 
fredningsforslaget med henvisning til et uafklaret forhold omkring en etableret juletræsbeplantnnig 
og bestemmelserne i den gældende fredning om arealets anvendelse. Området på ca. 6,5 ha og 
afklaringen af det nævnte forhold er ikke af betydning for gennemførelse af naturgenopretnings-
projektet. 
 
De nævnte områder af Lb.nr. 1 og 5 vil fortsat være omfattet af Overfredningsnævnets afgørelse af 
15.marts 1984, og ønsker om etablering af erstatningsbiotoper i disse områder vil derfor kræve 
dispensation fra denne fredning. 
 
En mindre ejendom, Lb.nr. 13, matr. nr. 2 aæ Vilholt, Sdr. Vissing, ejet af Horsens kommune, er 
ligeledes udtaget af fredningsforslaget, da ejendommen efter sagsrejsernes oplysning ikke er 
omfattet af Overfredningsnævnets afgørelse af 15.marts 1984 og derfor var medtaget ved en 
fejltagelse.  
 
Fredningsforslaget omfatter herefter 33,48 ha. Afgrænsningen fremgår af fredningskortet. 
 
32,93 ha af fredningsområdet er herefter i privat eje, fordelt på 12 lodsejere. Miljøministeriet ved 
Skov- og Naturstyrelsen ejer 0,41 ha, Horsens Kommune ejer 0,09 ha, og to vejmatrikler udgør 
tilsammen 0,05 ha. Ejerforholdene fremgår af areal- og lodsejerlisten, bilag 1.  
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Foreningen af kanoudlejere har efterfølgende anmodet om, at en rasteplads ved møllen indarbejdes i 
fredningsafgørelsen, da det vil være en naturlig foranstaltning at man i området kan gå i land uden 
at komme i konflikt med lodsejerne i området. Der henvises til, at der med nedlæggelse af 
stemmeværket mistes en naturlig rasteplads, og at formålet med fredningen bl.a. er at sikre de 
rekreative interesser i området. 
 
Skov- og Naturstyrelsen har anført, at der ikke i dag er en officiel rastemulighed ved Vilholt Mølle. 
Det er klart en forudsætning fra de omkringboende lodsejere, at kanoerne skal passere så hurtigt 
som muligt forbi Vilholt Mølle og lodsejerne har ikke på noget tidspunkt accepteret, at arealet ved 
møllen betegnes eller benyttes som rasteplads for kanosejlere. Det er Skov- og Naturstyrelsens 
opfattelse, at der i øjeblikket er tilstrækkelig rastemulighed med officielle raste- og 
overnatningspladser 1,5 km opstrøms ved Voervadsbro og 4,8 km nedstrøms ved Kloster Mølle. 
 
Der er ikke fra de berørte lodsejere rejst erstatningskrav overfor nævnet. 
 
 
Fredningsnævnets bemærkninger og afgørelse: 
Nævnet finder, at det er af betydelig naturmæssig værdi, at Gudenåens oprindelige, naturlige løb 
omkring Vilholt Mølle genoprettes, således at der dels genetableres et naturligt fald i åløbet og dels 
opnås en betydelig bedring af gyde- og opvækstpladser for søørred, stalling og bæklampret over et 
større område. Nævnet finder, at forslaget bør gennemføres, uanset at det indebærer nedlæggelse af 
stemmeværket ved Vilholt Mølle. Der er lagt vægt på, at møllens historie er veldokumenteret, 
ligesom der er lagt vægt på, at det samlede projekt har betydelig lokal opbakning. 
 
Det er endvidere nævnets opfattelse, at fredningen og det samlede projekt, herunder etablering af de 
angivne erstatningsbiotoper, som anført af sagsrejserne, samlet set vil forbedre forholdene for de 
internationale naturbeskyttelsesinteresser og dermed medvirke til at opfylde Danmarks 
internationale forpligtelser.  
 
Nævnet finder ikke grundlag for at fastsætte bestemmelse om kanorasteplads ved Vilholt Mølle. 
Der er herved lagt vægt på, at der med eksisterende rastepladser opstrøms og nedstrøms for Vilholt 
Mølle ikke findes behov for på nuværende tidspunkt at etablere yderligere rasteplads ved møllen.  
 
Nævnet finder endvidere ikke at kunne imødekomme anmodningen om ændring af 
fredningsgrænsen på ejendommen Lb.nr. 14, del af matr.nr. 2 bd, del af matr. nr. 2 c og matr. nr. 2 
v, således at en del af ejendommen udgår af såvel den eksisterende som den fremtidige fredning. 
Der er herved lagt vægt på, at ejendommen er placeret meget tæt på åen, og at eventuelle ønsker fra 
ejeren om ændring af forholdene på ejendommen må afklares ved ansøgning om dispensation. 
 
Nævnet tiltræder derfor det fremsatte forslag med de ovenfor anførte ændringer vedrørende Lb.nr. 
1, 5 og 13., og bestemmer, jf. naturbeskyttelseslovens § 40, at fredningen skal gennemføres.  
 
Der er ikke grundlag for ydelse af erstatning, idet de berørte ejendomme i forvejen er omfattet af 
Overfredningsnævnets afgørelse af 15. marts 1984, og lodsejerne ikke med den ændrede fredning 
pålægges yderligere begrænsninger i deres dispositionsret. 
 
For så vidt angår fredningens geografiske udstrækning henvises til vedhæftede fredningskort. 
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Der fastsættes følgende fredningsbestemmelser: 
 
§ 1. Formål 
Fredningen har til formål: 
• at føre Gudenåen tilbage til sit naturlige forløb ved fjernelse af opstemningen ved Vilholt Mølle 
• at sikre, genskabe og pleje de geologiske og landskabelige værdier, der er knyttet til området,  
• at sikre de biologiske værdier i området, herunder særligt gunstig bevaringsstatus for de 

naturtyper og arter, som har dannet grundlag for områdets udpegning som EF-habitatområde, 
samt at optimere naturområdernes tilstand gennem pleje, og ved at genoprette den oprindelige 
naturtilstand, 

• at sikre at de rekreative interesser kan bevares og forbedres, 
• at sikre at de kulturhistoriske værdier bevares i videst muligt omfang. 
 
§ 2. Bevaring og genskabelse af områdets naturværdier 
Det fredede områdes naturværdier skal bevares, plejes og genskabes. Der må således bl.a. ikke 
foretages terrænændringer eller ændringer af den hidtidige anvendelse af arealerne, medmindre 
ændringerne er forudsat i § 10, ligesom der må ikke foretages yderligere bebyggelse. 
 
§ 3. Terrænændringer  
Der må ikke foretages terrænændringer. Der må således ikke ske udnyttelse af forekomster i jorden 
eller foretages opfyldning, afgravning eller planering, medmindre sådanne ændringer er forudsat i § 
10. 
Fredningen er dog ikke til hinder for, at ejere af arealer, der ikke er omfattet af 
naturbeskyttelseslovens § 3 (beskyttelse af naturtyper), § 16 (sø- og åbeskyttelseslinie) og § 18 
(beskyttelseslinie omkring fortidsminder) udnytter forekomster i jorden til eget brug, når en sådan 
udnyttelse er lovlig efter råstofloven. 
 
§ 4. Nye bedrifter 
Der må ikke oprettes nye landbrug. Der må heller ikke oprettes dambrug, pelsdyrfarme,  
fjerkræfarme eller drivhusgartnerier.  
 
§ 5. Arealernes drift og pleje 
a. Opdyrkede arealer må benyttes som hidtil. På jord, der drives landbrugsmæssigt, kan der 

foretages sædvanlige omlægninger. Om tilplantning henvises dog til punkt c. 
 
b. Arealer, der den 21. december 1978 (dato for rejsning af den i 1984 gennemførte fredning) 

henlå i græs eller som udyrkede arealer, må ikke inddrages under plov eller anvendes til andet 
formål. Disse arealer, som er vist med særlig signatur på fredningskortet, må ikke afvandes 
yderligere, med mindre ændringerne er forudsat eller tilladt i § 10. Eksisterende dræn og grøfter 
må oprenses og vedligeholdes. De vedvarende græsarealer må omlægges med rensningsafgrøder 
i det omfang, som er nødvendigt for, at de kan opretholdes som vedvarende græsningsarealer.  
   

c. Der må uden for haver ikke foretages nytilplantning (heller ikke med juletræer eller pyntegrønt). 
Læhegn (max. 3 rækker), der er nødvendige for landbrugsdriften, kan dog plantes uden hensyn 
til fredningen 
Allerede tilplantede arealer må dog gentilplantes efter omdrift, og forbuddet mod nytilplantning 
gælder ikke for arealer, der var fredskovpligtige den 21. december 1978 (dato for rejsning af 
den i 1984 gennemførte fredning) og som ikke er omfattet af naturbeskyttelseslovens § 3 
(beskyttede naturtyper), § 16 (sø- og åbeskyttelseslinie) og § 18 (beskyttelseslinie omkring 
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fortidsminder). De nævnte arealer, hvor gentilplantning eller nytilplantning kan finde sted, er 
vist med særlig signatur på fredningskortet. 
 

d. Eksisterende beplantninger kan fjernes uden hensyn til fredningen. Dette gælder dog ikke træer 
og buske i umiddelbar nærhed af Gudenåen, medmindre fjernelsen er nødvendig i forbindelse 
med vedligeholdelse af vandløbet eller i forbindelse med genopretning af åens naturlige forløb, 
jf. § 10. 
 

§ 6. Vandløb 
Vandløb og andre vandarealer skal bevares i deres nuværende tilstand bortset fra ændringer, der 
følger af gennemførelsen af det i § 10 nævnte projekt. 
Vandløbene må således ikke udrettes eller rørlægges. Arbejder i h. t. det til enhver tid gældende 
regulativ kan dog udføres. I forbindelse hermed kan der etableres de for sejladsen nødvendige 
strømrender. 
  
§ 7. Bebyggelse 
Der må ikke opføres ny bebyggelse, herunder skure og lignende samt tilbygning til eksisterende 
bebyggelse. Der må heller ikke foretages ombygning af eksisterende bygninger, hvis der hermed 
sker ændringer i bygningernes ydre fremtræden. 
Fredningen er dog ikke til hinder for, at der på eksisterende landbrugsejendomme kan opføres ny 
bebyggelse, som er erhvervsmæssig nødvendig for den pågældende ejendoms drift som 
landbrugsejendom. Det er dog en betingelse herfor, at bygningshøjden ikke overstiger 12,5 m for 
avls- og driftsbygninger, dog 15 m for visse siloer, eller 8,5 m for andre bygninger, og at den nye 
bebyggelse opføres i umiddelbar tilknytning til eksisterende bygninger på ejendommen, medmindre 
der er tale om sædvanlige læskure for kreaturer eller nødvendige skurvogne til skovbrugsdrift. 
Der må ikke anbringes campingvogne og lignende, og teltslagning må ikke finde sted. 
Privatbesøgende hos grundejerne må dog campere i umiddelbar nærhed af ejendommens bygninger. 
   
§ 8. Andre konstruktioner og anlæg 
Der må ikke etableres andre faste konstruktioner og anlæg. Eksempelvis må der ikke anbringes 
tårne, master og vindmøller eller etableres skydebaner, motorbaner, oplagspladser eller 
lossepladser. Nye elledninger eller udskiftning af eksisterende elledninger – også til lokal forsyning 
må kun fremføres som jordkabel. Der må ikke anlægges nye veje, medmindre de er nødvendige for 
land- og skovbrugsdriften. 
 
§ 9. Landskabspleje  
Horsens Kommune er plejemyndighed for ikke-statsejede arealer for så vidt angår de privatejede 
arealer, og Skov- og Naturstyrelsen er plejemyndighed for Miljøministeriets arealer. 
Horsens Kommune har i medfør af de til enhver tid gældende bestemmelser, for tiden 
Miljøministeriets bekendtgørelse nr. 1604 af 20. november 2006 om pleje af fredede arealer m.v., 
ret til at foretage naturpleje til opfyldelse af fredningens formål. 
Naturplejen kan bl.a. bestå i fjernelse af træer og buske på udyrkede arealer, bekæmpelse af 
kæmpebjørneklo, tidsler og brændenælder samt græsning og høslet. Hvor plejen sker ved græsning, 
skal lodsejeren have førsteret til udsætning af dyr.  
De nærmere retningslinier for plejen skal fremgå af en plejeplan, der udarbejdes af 
plejemyndighederne og forhandles med samt tilsendes lodsejerne. Såfremt der er uenighed mellem 
plejemyndighederne eller i forhold til en privat ejer, træffer fredningsnævnet afgørelse i sagen.  
Pleje af privatejede arealer skal udføres, så det ikke medfører udgifter, væsentlige gener eller tab for 
ejer eller bruger og med ejernes samtykke, eller i mangel heraf med fredningsnævnets godkendelse. 
Eventuelle overskud ved plejeforanstaltningerne tilfalder lodsejerne. Ejeren har desuden ret til selv 
at udføre plejen inden for en af kommunen fastsat frist. Ved trærydning tilfalder det fældede træ 
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ejeren, såfremt denne fjerner det inden en af kommunen fastsat frist, og ellers tilfalder træet 
kommunen. Ejeren kan ikke stille krav om opskæring, sammenkørsel eller kørsel til fast vej.  
 
§ 10. Naturgenopretning  
Skov- og Naturstyrelsen skal inden 2 år efter, at der er truffet endelig afgørelse om fredningen, 
foretage en naturgenopretning i overensstemmelse med Orbicons skitseprojekt af maj 2006 – 
Genopretning af Gudenåen ved Vilholt Mølle, scenarie 2 inden for det på fredningskortet viste 
projektområde. Ved naturgenopretningen føres Gudenåen tilbage til sit naturlige løb, idet 
opstemningsanlægget ved Vilholt Mølle fjernes og terrænet retableres til situationen før 
opstemningen blev etableret. Mindre reguleringsarbejder i vandløbet kan udføres i en periode af op 
til 5 år efter projektets gennemførelse. Der etableres desuden den på fredningskortet viste sø som 
kompensation for den reducerede vandstand i området med hængesæk, sydøst for møllesøen. 
    
§ 11. Offentlighedens adgang 
Offentligheden har ret til at færdes til fods og på cykel på de veje og stier, der er vist på 
fredningskortet med særlig signatur. Plejemyndigheden og vedkommende lodsejer kan aftale 
mindre ændringer i stiforløbet forudsat, at stierne udlægges i 2m bredde, hvor de ikke følger 
eksisterende veje, og at plejemyndigheden uden udgift for lodsejerne opsætter ”møller”, stenter eller 
klaplåger, hvor stierne passerer over indhegnede arealer. 
Offentligheden har på øvrige arealer ret til færdsel og ophold i henhold til 
naturbeskyttelselseslovens generelle bestemmelser herom. 
Plejemyndigheden kan, med fredningsnævnets godkendelse, udfærdige et ordensreglement for den 
offentlige adgang i området. Det kan heri bl.a. bestemmes, at cykelkørsel ikke må finde sted på 
nærmere angivne stier, og at brug af højtaleranlæg og kraftig gengivelse af musik o. lign. i fri luft 
kan forbydes. 
 
§ 12. Dispensation 
Fredningsnævnet kan meddele dispensation fra bestemmelserne i denne fredning efter reglerne i 
Naturbeskyttelseslovens § 50, stk. 1 og stk. 2, når det ansøgte ikke er i strid med fredningens 
formål. 
 
§ 13. Ophævelse af tidligere fredning 
Overfredningsnævnets afgørelse af 15. marts 1984 om fredning af Gudenådalen mellem 
Voervadsbro og Vissingkloster samt af Pinddal Mose ophæves for så vidt angår de af denne 
fredning omfattede arealer.  
 
§ 14. Tilladelser efter naturbeskyttelsesloven og efter anden lovgivning  
I medfør af naturbeskyttelseslovens § 38, stk. 6 og stk. 7 og planlovens § 36, stk. 1, nr. 5 træder 
fredningsbestemmelserne i § 10 i stedet for naturbeskyttelseslovens §§ 3, 16 og 18, og planlovens § 
35, stk. 1. 
De foranstaltninger, der er foreskrevet i fredningens § 10 kan gennemføres uden 
vandløbmyndighedens tilladelse eller godkendelse efter vandløbsloven, jf. vandløbslovens § 7 a. 
Det gælder dog alene med henblik på gennemførelse af det foreliggende naturgenopretningsprojekt, 
Orbicons skitseprojekt af maj 2006 – Genopretning af Gudenåen ved Vilholt Mølle, scenarie 2.   
 
 
Fredningsnævnet for Midtjylland, østlig del, den 25. april 2008 
 
 
 
Per Holkmann Olsen  Jytte Heslop   Bjarne Sørensen 
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Klagevejledning 
 
Afgørelsen om fredning af området kan efter naturbeskyttelseslovens § 43, jf. § 87, stk. 1, inden 4 
uger påklages til Naturklagenævnet, Frederiksborggade 15, 1360 København K. 
Klagen indgives skriftligt til Naturklagenævnet. 
 
Klageberettigede er: 
 
Ejere og brugere, der skal have afgørelsen tilsendt, 
enhver, der under sagen har givet møde for nævnet eller fremsat ønske om underretning om sagens 
afgørelse, 
statslige og kommunale myndigheder, hvis interesser berøres af forslaget, samt 
organisationer m.v., som antages at have en væsentlig interesse i forslaget. 
 
Godtgørelse 
 
I henhold til naturbeskyttelseslovens § 47 kan Fredningsnævnet bestemme, at der skal ydes en ejer 
eller bruger en passende godtgørelse for nødvendige udgifter til sagkyndig bistand under 
fredningssagens behandling. Fredningsnævnets afgørelse om godtgørelse kan ikke påklages. 
 
Ejere eller brugere, som mener sig berettiget til at modtage godtgørelse for nødvendige udgifter til 
sagkyndig bistand anmodes om at fremsætte begæring herom til Fredningsnævnet inden fire uger. 
Nævnet vil herefter træffe særskilt afgørelse om ydelse af godtgørelser.   
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