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Ridehal i beskyttet landskabsområde 

Viborg Kommune meddelte landzonetilladelse, jf. planlovens § 35, til opførelse af en ridehal 
på 1.235 m² på en landbrugsejendom ved Hald Sø. 

Hallen var til privat brug og skulle anvendes til at ride på ejendommens op imod 30 
islandske heste i vinterhalvåret. Ejendommen var på ca. 50 ha, hvor hovedparten af 
arealerne var enten § 3 naturarealer eller skov. Ridehallen skulle opføres ca. 350 m fra Hald 
Sø, umiddelbart udenfor et fredet område ved Hald Sø og EF-habitatområde. 

I Viborg Amts regionplan var området, hvor hallen skulle opføres, udpeget som 
beskyttelsesværdigt kulturmiljø og særligt beskyttelsesområde. Endvidere ønskedes hallen 
placeret umiddelbart udenfor et område, hvor skovrejsning var uønsket. 

Klager (Danmarks Naturfredningsforening) gjorde gældende, at tilladelsen til ridehallen var i
strid med regionplanen, da hallen ikke ville forbedre levevilkår for det naturlige dyre- og 
planteliv eller forbedre muligheder for rekreative og landskabelige oplevelser. Hallen ville 
ifølge klager være et forstyrrende element i landskabsoplevelsen, indtil en afskærmende 
beplantning ville være vokset op. 

Naturklagenævnet udtalte bl.a.: 

”Det store hestehold på ejendommen kan ikke i sig selv begrunde en tilladelse til opførelse 
af en ridehal, når det bl.a. må lægges til grund, at de islandske hestes afgræsning af 
området kan finde sted uanset om hestene er tilredet eller ej. 

Nævnet finder desuden, at det ansøgte ville indebære en forringelse af de landskabelige og 
kulturhistoriske værdier i området i strid med Viborg Amts regionplan. Vilkåret om 
bibeholdelse af skov og etablering af læhegn ses ikke at forbedre de landskabelige værdier, 
men har til formål at sløre den store bygning. Endvidere vil en tilladelse kunne få en uheldig 
præcedens skabende virkning i andre lignende sager, hvor der søges om ikke 
erhvervsmæssige nødvendige ridehaller i områder med store landskabelige værdier.” 

Herefter ændrede Naturklagenævnet kommunens landzonetilladelse til et afslag. 

(Nævnsafgørelse af 18. marts 2008, j.nr. NKN-31-00764) 
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