
 

 
  

Den lokale huskeseddel  
   

 
Udfyldes af lokalråd 
 
 
Navn på lokalråd og kontaktperson (e-mail og telefonnummer) 
Gjern Lokalråd v/Erling Lemming, lemming@mail.dk, 8687 5433 
 
 
 
Beskrivelse af udfordring eller udviklingsønske 

At landbrugsmuseet i Silkeborg tilbydes plads i den gamle materiel-gård i 
Amerika, når genbrugspladsen flytter. 

Max. 10 linjer 

 
Begrundelse for udfordring eller udviklingsønske – hvorfor er den/det væsentlig(t)? 

At anvende den overskydende bygningsmasse til museum, når genbrugsplad-
sen flytter, er god fornuft, sammenholdt med at placeringen er ideel i forhold 
til feriegæster i feriecentret. 
Desuden har hele Gjern området tæt tilknytning til landbruget, så hvad kan 
da være mere naturligt end en placering af museet her? 

Max. 8 linjer 

 
Forslag til løsning af udfordring eller udviklingsønske 

Den gamle værkstedsbygning overdrages til den frivillige gruppe bag land-
brugsmuseet. 
 
 

Max. 8 linjer 

 
 
Udfyldes af Silkeborg Kommune 
 
Administrativ behandling eller indstilling til udvalg 

 
Det fremgår af sagen, at ejendommen Lille Amerika 19, Gjern, er omfattet af 
lokalplan 2.44 - for et område til ferie- og fritidsformål ved Lille Amerika i 
Gjern by. Lokalplanen udlægger delområdet hvor genbrugspladsen er belig-
gende til fredskov. 
 
Skov- og Naturstyrelsen har ved dispensation tilladt, at ejendommen Lille 



Amerika 19, kan anvendes til materielgård og genbrugsplads. Det fremgår 
endvidere af dispensationen, at ejendommen pålægges fredskovspligt jf. 
Skovlovens § 4, stk.1. 
 
Skov- og Naturstyrelsen vil ikke tage stilling til en evt. ny dispensation, før 
der foreligger oplæg fra Silkeborg Kommune til ændret plangrundlag. 
 
Enhver anden anvendelse af ejendommen Lille Amerika 19, kræver derfor 
udarbejdelse af ny lokalplan, samt ny dispensation fra Skov- og Naturstyrel-
sen vedrørende fredskovspligten mv.  
 
De bygninger som er beliggende på ejendommen, er i ringe vedligeholdelses-
stand og kan ikke umiddelbart anvendes til museumsformål. Det vil derfor 
være forbundet med betydelige omkostninger, at indrette bygningerne og til-
stødende arealer til dette formål. 
 
 
 
 
Udvalgsbeslutning 

Økonomiudvalget har på mødet 21. juni 2010 besluttet at ejendommen (byg-
ningerne) ikke skal anvendes til andet end genbrugsplads og at bygningerne 
nedrives når genbrugspladsen flyttes. Når bygningerne er nedrevet tilplantes 
arealet og udlægges i skov 
 
 


