
 

Sølvdalsstien er nedlagt - DN klager over kommunen 

DN Favrskov har klaget over, at stien gennem Sølvdalen er nedlagt. De kritiserer Favrskov 
Kommune for ensidig sagsbehandling, men det er ikke tilfældet, lyder det fra kommunen 

3. april 2021, 12.30 

 

For Danmarks Naturfredningsforening er det et vigtigt stykke arbejde at sikre, at borgerne 
har let adgang til naturen og det åbne land. De mener, at Sølvdalen er helt unik, historisk 
og naturskøn, og derfor kan stien ikke bare nedlægges og erstattes, lyder det. Men status 
er, at der nu er opsat hegn i skoven på tværs af stien i den vestlige ende. I øvrigt er der 
ikke længere skiltning, som indikerer stiforbindelsen. I stedet har Ulstrup Slot lavet en ny 
rød rute i skoven efter aftale med Favrskov Kommune. Foto: Benedikte Storgaard Clausen 

 



 
 

Benedikte Storgaard Clausen Journalist 
 

ULSTRUP Sølvdalen i Ulstrup Fredskov er blevet omdrejningspunkt for en 

betændt sag, der nu har fået den lokale afdeling af Danmarks 

Naturfredningsforening til at klage til Miljø- og Fødevareklagenævnet. 

Sagen er opstået, fordi skovens ejer, Ulstrup Slot, ønsker at nedlægge rød rute, 

som går gennem Sølvdalen. Et ønske, kommunen har vurderet kan opfyldes på 

lovlig vis, og derfor er stien nu nedlagt. DN Favrskov er imidlertid ikke enig i, 

at kommunen har spillet efter reglerne. Det fortæller Anne Neergaard, som er 

bestyrelsesmedlem i foreningen. 

- Jeg kan ikke klandre en lodsejer og en jagtlejer for deres ønske, men jeg 

klandrer en kommune og en forvaltning, der ikke bruger de regler, der er. Det 

dur ikke. For det er dét, vi betaler dem for gennem vores skat, og det er derfor 

reglerne er der. Kommunen skulle have offentliggjort, at lodsejer agtede at 

lukke stien, og så skulle de have efterspurgt reaktioner på det, siger Anne 

Neergaard, der selv er tidligere kommunalpolitiker. 

Hvor og hvornår 

Tvisten i sagen handler i høj grad om, hvornår og hvordan stien er blevet til. 

Det har nemlig betydning for, om stien uden videre kan nedlægges. 

I sin sagsbehandling vurderer kommunen, at stien blev etableret som en del af 

en aftale mellem kommunen og lodsejer omkring 2004/2005 for at fremme 

offentlighedens adgangsmuligheder. Den konklusion betyder, at stien ikke er 

omfattet af en bestemt paragraf i naturbeskyttelsesloven, og kommunen når 

frem til at stien lovligt kan nedlægges. 

DN Favrskov er dybt uenig i den konklusion. I sin klage til Miljø- og 

Fødevareklagenævnet har foreningen derfor blandt andet samlet en række 

vidneudsagn fra gamle Ulstrup-borgere, der fortæller om, hvordan de benyttede 

Sølvdalen i gamle dage. 

- Stien har været der fra gammel tid, hvor folk gik ture derude, og børn legede 

om vinteren. Allerede i 90’erne startede man et stiprojekt i den gamle Hvorslev 

Kommune, og der blev så lavet et nyt stiprojekt omkring 2004, hvor man lavede 

mailto:bec@midtjyllandsavis.dk
mailto:bec@midtjyllandsavis.dk
mailto:bec@midtjyllandsavis.dk


nye afmærkninger for at lave den almindeligt tilgængelig, siger Alfred Borg, 

formand for DN Favrskov. 

- Når stien har været der mange år i forvejen, så kan man ikke bare nedlægge 

den på den måde. Så skal man formelt anmode om at få den nedlagt, og så bør 

kommunen undersøge, om den har været brugt, og om den er til gavn og glæde 

for kommunens borgere - for almenvellet, og det har man ikke gjort i det her 

tilfælde, siger Alfred Borg. 

 
Der nu er opsat hegn i skoven på tværs af stien i den vestlige ende. I øvrigt er der ikke 
længere skiltning, som indikerer stiforbindelsen. I stedet har Ulstrup Slot lavet en ny rød 
rute i skoven efter aftale med Favrskov Kommune. Foto: Benedikte Storgaard Clausen 



Ensidig sagsbehandling 

Fra DN Favrskov lyder det generelt, at kommunen ensidigt har lyttet på 

lodsejers og jagtlejers interesse. 

Men den beskyldning mener Dennis Jensen, natur- og miljøchef ved 

kommunen, ikke er på sin plads. 

- Det synes jeg ikke er rigtigt. Vi har i processen selvfølgelig inddraget Ulstrup 

Slot, for det er på deres jord, men vi har altså også været i dialog med DN. Det, 

der kunne gøre det utvetydigt, om stien skulle bevares, er, hvis der ligger en 

skriftlig aftale om, at stien måtte etableres. Og det har vi spurgt, om DN lå inde 

med. Vi gør ikke som myndighed. Ulstrup Slot gør heller ikke. Vi har været ude 

for at få hjælp til, om andre havde en skriftlig afgørelse til at ligge. Den kan 

ingen finde, og når den ikke findes på skrift, så tæller det ikke, siger Dennis 

Jensen. 

Har I gjort nok for at finde frem til, om der er beviser for, at stien var der 

før 2004? 

- Du skal være opmærksom på, at lige så snart det er sådan noget, som det her, 

så skal du vide, hvad du snakker om. Der kan vi altså ikke forlade os på rygter 

og sådan noget. Derfor er vi gået meget efter, om nogen havde noget på skrift. 

Hvis det ikke er skriftliggjort, så kan vi faktisk - også frivilligt - gå ind og 

nedlægge en sti og så lave en omlægning af stien. Og det er så dét, der er sket. 

Der er nedlagt et stykke sti nu, og så er der etableret en anden strækning. Så 

man kan stadigvæk sagtens færdes i området. 

 

Lodsejer har lavet alternativ rute 
Fordi ruten gennem Sølvdalen er nedlagt, har Ulstrup Slot efter aftale med 
kommunen lavet ny rød rute. Men det er ikke en løsning, lyder det fra DN 

3. april 2021, 12.27 



 

Det er den lyseblå sti, som sagen omhandler, og som nu er nedlagt. Det er en 
tidligere rød rute. Den nye erstatningssti er markeret med rød linje. Illustration: 
Favrskov Kommune 

 

ULSTRUP I relation til den nyligt lukkede og afspærrede røde rute gennem 

Sølvdalen har Ulstrup Slot, der ejer området, lavet en ny rød rute efter aftale med 

Favrskov Kommune. 

Ifølge Holger Preetzmann, formand for Ulstrup Slot, ønskes Sølvdalsstien lukket 

for at beskytte dyrevildt. 



- Vi vil gerne have nogle lommer i skoven, hvor der er fred og ro, blandt andet af 

hensyn til vildtet. Så har vi til gengæld ofret nogle penge sammen med kommunen 

for at lave en ny sti, siger Holger Preetzmann. 

Han mener i øvrigt slet ikke, at turen gennem Sølvdalen har kunnet betragtes som 

en officiel sti, men at et arbejdsspor i forbindelse med kvægdrift og heste i 

Sølvdalen har givet folk anledning til at gå i sporet. 

Har betalt 

Han fortæller, at slottet har betalt cirka halvdelen af omkostningerne til 

etableringen af den nye, røde rute. 

Kommunen har også spædet til, og ifølge Dennis Jensen, natur- og miljøchef, er det 

den bedst opnåelige løsning. 

- Vi har prøvet at få enderne til at mødes så godt, som det nu kan lade sig gøre, 

siger han. 

DN Favrskov anerkender intentionen, men mener ikke, at den nye rute er en 

løsning. Det fortæller formand Alfred Borg. 

- Det alternativ ikke er godt nok efter vores mening. Det er Sølvdalen, der er den 

interessante og centrale sti. Den nye rute er ikke lige så god og har slet ikke samme 

historik omkring sig. Så for os er det ikke det rigtige alternativ, siger han. 



 
- Den alternative rute er en meget firkantet rute, der løber rundt om en indhegnet 
juletræsplantage. Den har slet ikke de naturkvaliteter, siger Anne Neergaard, 
bestyrelsesmedlem i DN Favrskov. 

Håber spærring bliver fjernet 

Alfred Borg håber som minimum, at man fjerner det hegn, der er sat op i den 

vestlige ende, som spærrer til Sølvdalen. 

- Og vi ønsker, at kommunen og lodsejer etablerer den gamle rute med pæle og 

pile. Vi vil gerne stå til rådighed for en snak om det - og for den sags skyld også 

lave frivilligt arbejde, hvis vi skal flytte pælene, siger Alfred Borg. 
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Lars Storgaard om dobbeltrolle: - Har ikke 

indflydelse 
Lars Storgaard fra Ulstrup er både 2. viceborgmester i Favrskov Kommune og jagtlejer. 
Men det har ikke haft indflydelse på sagen om Sølvdalsstien, lyder det 

3. april 2021, 16.00 

 

Lars Storgaard fra Ulstrup er 2. viceborgmester i Favrskov Kommune for Konservative. 

 

ULSTRUP - Jeg har slet ingen indflydelse. Hverken i sagsbehandlingen - og det 

håber jeg også, at forvaltningen kan bekræfte - eller i forhold til hvad ejer vil med 

de stier. 



Sådan siger Lars Storgaard (C), som er 2. viceborgmester i Favrskov Kommune. 

Han er også en del af jagtkonsortiet i området ved Sølvdalen, hvor kommunen har 

vurderet, at stien lovligt kan nedlægges. En vurdering DN Favrskov stiller sig 

kritisk overfor. 

Lars Storgaard understreger, at han ikke har haft indflydelse i sagen, men fortæller 

dog, at han for et godt stykke tid siden var med ude i skoven i et møde, hvor der 

blev snakket om de forskellige ruter. Her deltog også folk fra kommunen. Lars 

Storgaard afviser, at det har haft indflydelse på sagen. 

Kender området godt 

Holger Preetzmann, formand for Ulstrup Slot, som ejer området, fortæller, at Lars 

Storgaard var med, fordi han kender skoven godt, eftersom han har haft jagten 

siden 1992. 

- Han har overhovedet ikke noget at skulle have sagt. Den eneste grund til, at han 

deltog i mødet med kommunen er, at han kender skoven bedre end jeg gør, siger 

Holger Preetzmann. Hos Favrskov Kommune fortæller natur- og miljøchef, Dennis 

Jensen, at han først i sidste uge på grund af en anmodning om aktindsigt blev klar 

over, at Lars Storgaard er jagtlejer i området. Derfor afviser han også, at det forhold 

har spillet en rolle i sagsbehandlingen. 

- Det blander vi os overhovedet ikke i. Om Ulstrup Slot vil lave jagt eller tømmer 

eller dyrke hvede er vi fløjtende ligeglade med, når det kommer til stiforbindelser, 

siger han. 

Men det er vel heller ikke dig, der har siddet og sagsbehandlet? 

- Nej, men i de dokumenter, jeg har set, er der heller ikke noget, der oplyser os om, 

at det er 1) fordi slottet vil lave jagt, og 2) slet ikke, at det er Lars Storgaards navn. 

Jeg har i hvert fald ikke set noget om det, siger Dennis Jensen. 
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