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Landzone - hal til åleopdræt ikke erhvervsmæssig nødvendig 

Viborg Amt dispenserede fra nbl § 18 (fortidsmindebeskyttelseslinien) og meddelte tilladelse 
efter pl § 35 til opførelse af en 402 m² stor hal til åleopdræt på en landbrugsejendom i 
Vester Vandet by. DN's lokalkomité, museet for Thy og Vester Hanherred samt en række 
beboere påklagede amtets afgørelse til NKN. 

Landbrugsejendommen, der er på i alt 15 ha og hidtil har været anvendt til planteavl, var i 
regionplanen udlagt som særligt beskyttelsesområde, hvor byggeri, som virker landskabeligt 
forstyrrende, ikke må placeres i eller uden for områderne. Bortset fra at spildevand og slam 
fra åleproduktionen skulle udbringes på ejendommens jorder, ville der ikke være nogen 
forbindelse mellem åleproduktionen og jordbrugsdriften. Den ansøgte hal ønskedes placeret 
ved siden af en eksisterende maskinhal. 

På den tilgrænsende ejendom, der består af en beboelsesejendom med træbevoksning, 
ligger en gravhøj, og den ansøgte hal ville komme til at ligge inden for beskyttelseszonen på 
100 m efter nbl § 18. 

Nordøst for den ansøgte hal ligger en markant gruppe af gravhøje, "Edshøjene", hvorfra der 
er en vid udsigt over Vester Vandet Sø og i klart vejr over Vesterhavet. 

Overfredningsnævnet har i 1961 og 1977 fredet søens omgivelser (udsigtsfredning). 

NKN (6 medlemmer) fandt, at dispensationen fra fortidsmindebeskyttelseslinien omkring den 
nærliggende gravhøj - som følge af dens beliggenhed, skjult i en have bag bevoksning - 
måtte anses for at være sekundær i forhold til landzonetilladelsen. 

Et flertal på 4 medlemmer udtalte: 

"Byggeri til åleopdræt kan ikke i almindelighed anses som erhvervsmæssigt nødvendigt for 
en landbrugsejendoms drift som landbrugsejendom. Da åleproduktionen i dette tilfælde, 
bortset fra udledning af slam og spildevand på markerne, ikke vil indgå som et led i 
ejendommens jordbrugsmæssige udnyttelse, kan byggeriet ikke anses for erhvervsmæssigt 
nødvendigt for den pågældende ejendoms drift som landbrugsejendom. Der kræves derfor 
tilladelse til byggeriet efter pl § 35. 

Ved afgørelsen af, om tilladelsen bør meddeles, lægger flertallet vægt på, at det ansøgte 
byggeri vil skæmme udsigten fra Edshøjene over de fredede områder ved Vester Vandet Sø. 
Endvidere bemærkes, at bebyggelsen vil være i strid med regionplanens retningslinier for 
særlige beskyttelsesområder. 

På denne baggrund stemmer flertallet for at ændre amtets tilladelse til et afslag." 

Mindretallet var af den opfattelse, at åleopdræt måtte anses som erhvervsmæssigt 
nødvendigt for ejendommens drift som landbrugsejendom. Mindretallet fandt derfor ikke, at 
den ansøgte hal krævede tilladelse efter pl § 35, stk 1, jf § 36, stk 2, da hallen ønskedes 



opført i tilknytning til bestående maskinhal, og stemte for at anse den ansøgte hal som 
umiddelbart lovlig efter planloven. 

I overensstemmelse med flertallets stemmeafgivning ændredes amtets afgørelse herefter til 
et afslag. 

(Afgørelse af 17.11.97, j nr 97-31/760-0014) 
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