Tillægsaftale til:
Samarbejdsaftale anno 2007 mellem Skanderborg
Vandforsyning, Miljøministeriet v/Naturstyrelsen og
Skanderborg Kommune om etablering af skov- og
naturområdet ”Anebjerg Skov”.

Udvidelse af Anebjerg Skov
Formålet med Anebjerg Skov er at etablere et stort offentligt skov- og naturområde i samspil med byudvikling
i Anebjergområdet. Sammen med tilstødende boligområder i Anebjerg, Højvangen og Stilling-Gram udgør
byudviklingen i Anebjerg Skanderborg Kommunes største koncentration af beboelse, hvor skoven beskytter
vigtige drikkevandsinteresser. Samtidig bidrager skoven til klimatilpasningen af de nye byområder og skaber et
bynært skov- og naturområde af høj værdi for naturen og friluftslivet.
I overensstemmelse med samarbejdsaftalens formålsbeskrivelse er Skanderborg Kommune og Naturstyrelsen
enig om at udvide projektarealet for Anebjerg Skov, så det fremadrettet også vil bidrage bynær skov,
biodiversitet og grundvandsbeskyttelse omkring Fruering.
Partnerskabet er enige om, at udvidelsen sker i henhold til eksisterende samarbejdsaftale med tilhørende bilag
1 og 2, herunder gældende nøgle for medfinansiering (se samarbejdsaftalen, afsnit 5. Erhvervelser).
Planlægningsmæssige relationer
Hele området, der er omfattet af denne tillægsaftale, er landzone, der i kommuneplanen er udpeget som
indsatsområde for beskyttelse af særlige drikkevandsinteresser. Derudover er området, ligesom den østlige del
af det eksisterende projektareal for Anebjerg Skov udpeget som område med særlige landskabsinteresser i
gældende kommuneplan for Skanderborg Kommune. Af samme grund er området udpeget som neutralt for
skovrejsning i kommuneplanen.
Partnerskabet er enige om, at området udformes, så det skaber en gradvis overgang fra skov til åbent land med
stor andel af lysåbne arealer. Dette er i overensstemmelse med gældende rammer og retningslinjer for statslig
skovrejsning, hvor et af hovedformålene er at respektere og understøtte oplevelsen af landskabets former,
markante udsigter, kulturhistorie og samtidig tilføre nye landskabskvaliteter, naturværdier og muligheder for
friluftsliv.
Økonomi
Med nærværende tillægsaftale udvides samarbejdsaftalen om Anebjerg Skov til matrikel 10g, 18c, 18d og 18e,
Fruering By Fruering, med et samlet areal på 21,7187 hektar jf. bilag 1. Naturstyrelsen erhvervede arealerne i
2017 til 170.000 per hektar, svarende til 3.692.179 kr. I henhold til samarbejdsaftalen afholder Skanderborg
Kommune 50% af købsprisen, svarende til 1.846.090 kr.
Naturstyrelsen beholder ejerskabet til arealerne. Udgifterne til berigtigelse af styrelsens erhvervelse af arealerne,
samt gennemførelse af de i den forbindelse nødvendige matrikulære ændringer tinglysning, opkrævning af
refusion etc. afholdes af styrelsen.
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Ikrafttræden
Nærværende tillæg til Samarbejdsaftale anno 2007 mellem Skanderborg Kommune, Skanderborg
Vandforsyning og Miljøministeriet v/Naturstyrelsen om etablering af skov- og naturområdet Anebjerg Skov
træder i kraft ved underskrift af alle parter.
Arealer der erhverves i henhold til samarbejdsaftalen skal vedblive med at være skov- og natur efter
samarbejdsaftalens udløb i 2027, eller såfremt aftalen i øvrigt opsiges eller parterne er enige om, at formålet
med aftalen er udtømt.

For Skanderborg Kommune, den

Borgmester Frands Fischer

For Naturstyrelsen, den

Skovrider Søren Hald
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Bilag 1
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