
 
 

 
Miljø- og Fødevareklagenævnet 16. september 2017 
c/o Silkeborg kommune 
 

 

Klage over Silkeborg kommunes dispensation fra naturbeskyttelseslovens § 3, til at inddrage 

moseareal i beskyttet natur til festivalplads. 

Silkeborg kommune har den 31. august 2017 givet dispensation fra naturbeskyttelseslovens § 3, til at 

inddrage et moseareal til festivalplads (kommunens j.nr. Ejd-2017-01438). 

Sagen omhandler rydningen af et bevokset areal beliggende ved Tange sø i Ans. Det ryddede areal dækker 

ca. 1800 m2, hvoraf ca. 1000 m2 er beskyttet mose. Arealet er fordelt mellem matrikel 2lg Ans By, Grønbæk 

tilhørende Silkeborg Kommune, samt matrikel 16a Ans By, Grønbæk, tilhørende Gudenaacentralen A.m.b.a. 

Sagens forløb, som beskrevet af kommunen i forbindelse med sagsbehandlingen, er at et medlem af 

bestyrelsen for Tange Sø Folk Festival (TSFF) har taget initiativ til rydningen og efterfølgende udtalt: ”Det er 

mig som har fået dette ryddet og planeret. Det var et vældet område med udgåede træer, som bare så træls 

ud, og derfor vil vi gerne rydde op, og fremad have området som græsplæne til vores fælles TSFF”. Da 

kommunen bliver opmærksom på sagen, udarbejdes der et udkast til en afgørelse efter NBL § 3, hvori dele 

af det ryddede areal udpeges som beskyttet natur, og der gives påbud om reetablering. Men denne 

afgørelse bliver politisk omgjort i kommunens Plan- miljø- og klimaudvalg, 7. august 20171, og der udstedes 

derfor en dispensation, med henvisning til at hensynet til en større gruppe mennesker vejer tilstrækkeligt 

tungt.  

Danmarks Naturfredningsforening Silkeborg mener ikke at der efter sagens oplysninger kan gives 

dispensation til rydningen af dette areal. Arealets størrelse overstiger langt bagatelgrænsen. Det fremgår af 

vejledning til naturbeskyttelsesloven at en væsentlig jordbrugs-, eller anden økonomisk eller rekreativ 

interesse ikke er tilstrækkeligt til at der kan dispenseres efter lovens § 65, stk. 3. Der er ikke i sagen 

fremført yderligere forhold der kunne begrunde en dispensation. Området er, udover den ene dag årligt 

hvor der afholdes festival, et rekreativt område med shelters til overnattende kanofarere. Bilag 1 viser før- 

og efter billeder fra arealet. 

DN Silkeborg bemærker endvidere, at der i sagens fremstilling ikke er redegjort for hvorvidt festivalen reelt 

har et ufravigeligt behov for mere plads, og ej heller hvorvidt der er forsøgt at indlemme alternative arealer 

der ikke er beskyttet natur. Umiddelbart fremstår sagen som et ønske om blot at have en pæn græsplæne 

til festivalen. En dispensation vil således skabe en uheldig præcedens for lignende sager. 

  

                                                           
1 http://silkeborgkommune.dk/Politik/Dagsordener-og-beslutninger-2017/Plan-Mijloe-og-
Klimaudvalget/2017/7august800 

http://silkeborgkommune.dk/Politik/Dagsordener-og-beslutninger-2017/Plan-Mijloe-og-Klimaudvalget/2017/7august800
http://silkeborgkommune.dk/Politik/Dagsordener-og-beslutninger-2017/Plan-Mijloe-og-Klimaudvalget/2017/7august800


 

Med baggrund i ovenstående, er det DN Silkeborgs klare opfattelse at der i denne sag ikke er grundlag for 

en dispensation fra naturbeskyttelseslovens § 3, og DN Silkeborg anmoder derfor Miljø- og 

Fødevareklagenævnet om at ændre afgørelsen til et afslag. 

 

 

 

Med venlig hilsen, 

 

Søren Snehøj Nielsen 

Danmarks Naturfredningsforening, Silkeborg lokalafdeling 

 

  



 

Bilag 1 

Før- og efter billeder. Det samme shelter ses på billederne. 

 

Figur 1 - Arealet 2013. Foto fra afgørelsen 

 

Figur 2 - 5/9/2017. Areal ryddet og påført flis 


