
Afgørelser – Reg. nr.: 

Fredningen vedrører: 

Bemærkninger: 

Domme: 

Taksationskommissionen: 

Overfredningsnævnet: 

Fredningsnævnet: 

Forslag: 

Dispensationer: sidst i filen med nyeste til sidst 

Bemærkninger om formål og bestemmelser:
Denne fredning indeholder ingen udtrykkelig formålsbestemmelse. Formålet må derfor udledes ud fra en 
fortolkning af fredningsafgørelsen. I dokumentet er de generelle bestemmelser fremhævet. Den fremhævede 
tekst er vejledende og er fremhævet som hjælp til læseren. Fredningens  generelle bestemmelser kan også 
optræde uden for de markerede områder. Et fuldstændigt billede af formål og bestemmelser forudsætter, at 
hele afgørelsen fra fredningsnævn og Overfredningsnævnet/klagenævn læses. 

Tryk her for at komme direkte til den vejledende fremhævning af bestemmelserne

B213360
Rektangel
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uVERFRiWNINGSNÆVNE:rSKENDELSESP~i.(/..Llih.vL.

A:lr 1S)::,l u<=n 4. JUlli afo gu" lJv...;d'.ceunine::;~n..,vnet P <..t I.

Gi L1I1UI<...g_1' den <l:\.l'ii'tliuc V)t,,~ 1n..; i'l::llu-Jndc 1\.,-,llJ<.Jl"ei S,,~\:;n ""n-
g L.<",n<.i'=::.b'l'edninJ; jf "RjcrgG:(, 'Vell r i Kli plev ~<1G11.

De u.f Fl'bdnill<)sJj.~vn0t J ,11' A:..cbdiL',-"l:~ tsr',judsll,.ceds Lien
27.April lIg 21.liluj 1)?7 i denne ;;låg Ufd_lf-;te KcHJ,l<Jdr l;!' f I.c~IJ~t l' n'
0vcrIl';:)ullin';dl1 __vH...;t i _.cdf0r <li Ni...tLl1'1'1'...;JnintJ~]lv""ns § 16.

Under ..)ug E:: w, Behundling I'lr uVtJl'freJ.n,Lngsn.,ovnet vi:::.te det
sig, ut .l!'redni~lt.>::m.;;vllet ikke hi:.lvde iJgt tJi";t:t lC;t~lel'ne i Nc;tu.rfl'ed-
niflgsllVew" ~ 8 )ln lndvi:..ll'sliug ..lI' L....nthavere )i~ _nure i de pi:.J.:JgwldGndE
Ejend",1l \;) berettigbde, og del (Nerfrednin6cin,.0Vnet i lknh')ld Lil de i
W~edning8n..~VnGts Kend lse~ unførte Grunde illi:.lClanse det f0r p~~-
kr:Bvet, u L Fredning uf de l,nh:.mdlede .\re, ler genne "føres i llet i
Kendelscl'ne 0illhunJled~ 0wfang og im<1d de i dis~e fdtittiJtte ~rsti:.J.t-
ninger, <::1' de i ~,i8Jld,)m!llene berel,tig~de in-.<v:.J.!'::Jlct V'=::U0verfr'ed-
ningsn....;v!lULs F )runu tc.l1tning.

Mu1lero Gac.lruejer Tnd~en s ro ~j0l' uf 10,49 h8. af de ~f
l!'l'edning::Ju iCvnettl KendaIser 0mhandlede ,~r'~,-ler og Hund<;lsbank~n i
Gr~csten der er Panthaver i den ham tilhørende ~jend 1m, lykkedes det
at tJpnua uverensk·)mst nm, at 100lJ Kr. uf det h:lm t illogte Ersta t-
ningsue10b 15()U Kr. udbetales Ho.ndelsbanken til Afskrivning paa den-
nes Pri 'ri tet i ;~jendnm flen. Deriml)d viste det sig l:lmu]igt at opnaa
Cverp.nsk lmst mellem G,dse.jer A.P.Raben, oer er 3.;er af 19,56 ha. af
de uf Fredningsn'lvnets Kendelser ')mhandlede Ar'ealer, ')g P~lnthaverne
i den ham ti 1hørenJe Ejendom, ·)m Erstatningens F'1rdeling, og dette
Sn0rgsma81 har derefter i nenh'11d til Lov Nr. 523 af 15.December 1922
været f'lrelagt den i Henh )ld til JJ ,ven nedsatte TaksotionskOlnmissioll,
der unde r 6.April 1929 h8r bestemt, at d,:r i Ers tatningen vil være
at fradrage et Beløb 01' 10U() Kr., der udbetales til Panthaverne,
ng tilbydes disse i den 0rden, som fremgaar af ringboRsattesten
vedrørende B.jend<1mmen.

I ilenh,ld til det saaledes anførte vil de af Frednings-
n~vnet ufs:Jgte Kendelser være at stauf'æ<lte, dog Et der i den Glds_
e:ier :,.p ..nzlben tilt'aldende El'stCltning 2.5uu Kr. vil vt.ere at fradrage
1(A)tJ Kr., der uLlbetales uverf')rmyndl;lriet til Afsh..L'ivning puLl dettes
1-'ril)ritet i E.iendrJilIIILen, lit. der i den Gua1,ul-:.jtH' 'fodsen tilkorJlruende
1rstatning vil Veer'e at fri.J.u.cuE';eet BGløb df 11)\",0Kr'., der udbetales
Lil lL.Jfhl-:.1Bbanken i GrUi:..U:.ltentil Af~kl'ivning PcJ<i utlnnes Pri Iri tet
i den h<lJlltilIiørc:nue B,ienu 1m, og 1:i_~ ~rs t,_,tningdbeløbene f0rren tes
li1L:Jd5 i~ D.Ll. fra d",n 27.,.pr'il 1927 til Bct,Jlint i:3ker.

T h i b e s t e III ru (; S.
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Forhandlingsprotokollen for Fredningsnævnet for Aabenraa Amtsraadskreds.

Aar 1927 Onsdag den 27. April Pm. Klo 11 samledes Fredninbs
nwvnet for Aabenraa Amt, bestaaende af By- og IIerredsdomwer Chr. Ande
sen som Formand, det af Aabenraa Amtsraad valgte L1edlem, fhv. Uini-
ster H.P.Hanssen af Aabenraa, samt det af Kliplev Sogn valgte Medlem
fhv. Gaardejer Jes P. Nielsen af Kliplev, paa Thintjhuset i Aabenraa,
:Pvor foretoges: Fredning af Bjergskoven ved Søgaard

Kliplev Sogn, Aabenraa Amt.

Fredningsn~vnet afsagde derefter saalydende
K e n d e l s e :

Det Godsejer af Søgaard A.P.Raben tilhørende Jordstykke,
l:aldet "Bjereskoven", der er indført i Tinsbogen for Søgaurd Bind II
Blad 33, Parcel Nr. 75/5, 8 og 9 af Kortblad 2, Søgaard, af Areal
19,56 ha, fredes, saaledes at Arealet skal forblive henliggende i

fdets nuv~rende Tilstand og navnlig saaledes, at de i Jordoverfladen
I

!liggende Sten ikke fjærnes, samt saaledes, at der tilstedes Offentlig'
heden Adgang til Areale t. I'.Ted~amt~lkke af l!'redningsmwnet for Aaben-
raa Amt l{an der af Ejeren af Søgaard aabnes en Grusgrav i Arealets
nordlitje Del, dog at Fredningsnwvnet bestemmer i hvilken Dybde Area-
let maa indtages til Grusgrav.

Der tilkendes Ejeren af Søgaard som Erstatning ialt 2.500 IC
for den Indskrænkning, nærvwrende Kendelse medfører i Ejerens Dispo-
sitionsret over det omhandlede Areal.

Fredningsnævnet for Aabenraa Amt er paataleberettiget med
Hensyn til Overholdelse af denne Servitut.

Chr. Andersen H.P.Hanssen
Andreas Raben Jes P. Nielsen •

Nærværende Kendelse vil være at indføre i Tingbogen for
Søgaard Bind II Blad 33 Afd. II som hvilende paa Farcellerne Nr.
75/5, 8 og 9 af Kortblad 2, Søga~rd.

p
Godsejer ~aben blev gjort bekendt med det passerede.
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Saaledes passeret.
~ødet sluttet Kl. 11,40.

lJhr. Andersen H.P.Hanssen Jes P. Nielsen
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Forhandlingsprotokollen for Fredningsnævnet for Aabenraa Amtsraadskreds.
af

Aar 1927, Onsdag den 27. April Fm. Kl. 11 samledes Fred-
ningsno::vnetfor Aabenraa Amt, bestaaende af By- og Herredsdommer Chr.
Andersen som Formand, det af Aabenraa Amtsraud valgte medlem, fhv.
tinister H.P.Hanssen af Aabenraa, samt det af Kliplev Sogn valgte
I.1edlemfhv. Gaardejer Jes P. Nielsen af Kliplev, paa Thinghuset i
Aabenraa, hvor foretages:

Fredning nf den Gaardejer C.P.Todsen
tilhørende Del af "Bjergskoven" ved
Søgaard, Kliplev Sogn, Aabenraa Amt.

N~vnet afsagde derefter saalydende
K e n d e l s e :

Da Ejeren af de omLalte Arealer, der er indført i Tingbogen
for Søgaard Bind I Blad 2, Parcel Nr. 76/5 og 6 af Kortblad 2, Sø-
gaard Areal 10,49 ha, har været tilkaldt til Nævnets Møde den 12. Junj
f.A. og derefter ved Skrivelse af 18. Juli f.A. har erklæret ikke at
kunne modtage Nævnets i Mødet den 12. Juni f.A. fremsatte Tilbud til
bam om en Godtgørelse af 100 Kl". pr. ha for at indvillige i, at der
lægges Fredningsservitut paa det omhandlede, ham tilhørende Areal, mer
.forlangt en l!:rstatningpaa 2000 Kr., og da Nævnets liied1emmeri Dag er
enige om, at der ikke foreligger Grunde, der kunde tale for at forhøje
Tilbudet over det Beløb paa 1500 Kr., som Nævnet har fundet passende
i Mødet den 2. November f.A., vil det omhandlede Areal være at frede
saaledes, at det forbliver henliggende i dets nuv~rende Tilstand, og
saaledes, at de i Jordens Overflade liggende Sten ikke fjærnes. Det
tillades Ejeren af Arealerne, Gaardejer L'hodsen og efterfølgende
Ejere at pløje det Areal paa ca. 5 Td. Land, som tidligere har været
indtaget til Drift. Der tilstedes endvidere Offentligheden Adgang til
det fredede Areal. Der tillægges Ejeren som Erstatning ialt 1500 Kr.
l'orden Indskl'ænkning, nærvDOrende Kendelse medfører i Ej erens Dispo-
sitionsret over det omhandlede Areal.

Fredningsnævnet for Aabenraa Amt er paataleberettiget med
Hensyn til Overholdelse af denne Servitut.

Clu". Andersen II.P.Hanssen Jes P. Nielsen
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Aar 1927 Lørda~en den 21. Maj Em. Kl. 6 samledes Fred-
ningsnævnet for Aabenraa Amt paa den Gaaruejer fhodsen tilhørende
Del af Bjergskoven i Kliplev Sogn, Aabenra~ Amt.

'l'ilstedevar Formanden, By- og Herredsdomwer Chr. Andersen,
Aabenraa, det af Aabenraa Amtsraad beskikkede liedlem, fhv. Uinister

P. Her1l1ann,Aabenraa.

H.P.Hanssen af Aabenraa, samt det af Kliplev Sogn beskikkede 1~1ed
fhv. Gaardejer Jes P. Nielsen af Kliplev.

Som Nu.vnets Sekret-xr fungerede Domlilerfuldmtegtigcand.

Foreto.zes: Fredning af den Gaardejer Thodsen
hørende Del af Djergskoven ved
Kliplev Sogn, Aabenra,: Amt.

N<.evnetafsagde strax s.lalydende
K e n d e l s e :

Den af Nævnet unde c 27. f •t,l. afsagte Kendelse
Fredning clfdet omhandleue Arefil i den i Kendelsen anførte
gives følgende Tilføjelse:

Det skal dog være Ejeren af det fredede Areal,
tilladt at aabne en Grusgrav i det fredede Areal paa Parcel Nr.8

KorLblad 2, Søgaard, i en Dybde af 25 Meter, regnet fra Parcell
østlige Skel og begrænset mod Nord ~f ~kellet mellem
76/5 af Kortblad 2, Søgaard.

Chr. Andersen H.P.Hanssen

: '

Jes P. Nielsen L
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Afgørelser - Reg. nr.: 00201.00

Dispensationer i perioden: 18-04-1991 - 11 04 2006 . I



REG. NR. '2. o (.o o
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Skov- c '; '-::,~n

FREDNINGSNÆVNET FOR SøNDERJYLLANDS AMTS
Sydlige fredningskreds,
Dommerkontoret i Tønder.

. ("
I ...

I .....~l

I.', i

Den 18. april 1991 foretog formanden, dommer S.A. Koustrup,
følgende sag på dommerkontoret:

J.nr. 14/91 Ansøgning fra SøgArdlejren om tilladelse
til et udvide eksisterende materielskur
ved sendemasten i Bjergskov med ca. 4m2,
Lundtoft kommune.

- § 34 -

•
I

Der fremlagdes skrivelse af 10. april 1991 fra Sønderjyllands
amt, j.nr. 8-70-21-1-519-4-91.

Det er oplyst, at sendemasten er beliggende indenfor fredningen
af Bjergskoven. Fredningen har til formål at bevare området i

dets nuværende stand.

Nævnet meddeler herved i medfør af naturfredningslovens § 34
tilladelse til det ansøgte på vilkår, at tilbygningen gives samme
farve som den eks~sterende bygning, der i dag fremtræder i sort/
brun farve.,

•
naturfredningslovens § 64a bortfalder tilladelsen,
ikke er udnyttet inde 5 år fra dato.

o~~ Iha

Afgørelsen kan inden 4 uger fra dens modtagelse indklages for
Overfredningsnævnet, Slotsmarken 15, 2970 Hørsholm, af ansøgeren
og forskellige myndigheder. Først når det efter klagefristens
udløb er konstateret, at afgørelsen ikke er indbragt for
Overfredningsnævnet, kan dispensationen udnyttes.

såfremt den
I medfør af

e .
M. iljoministcn et

~ Skov- og Naturstyrelsen
J.nr. SN 'Z li( ~- 0

00
'

Akt. nI ltC\ .



REG. NR. oPo \ .00 .

FREDNINGSNÆVNET FOR SØNDERJYLLANDS AMT
Dommerkontoret, Nørregade 31,
6270 Tønder. - Telf. 74 72 22 05.

Modtaget,
Skoy- og Naturstyrelsen

~ 6 OKT. 1993

Den 5. oktober 1993 foretog formanden, dommer S.A. Koustrup, føl-
gende sag på dommerkontoret:

J.nr. 60/93 Ansøgning fra Aabenraa Statsskovdistrikt
om tilladelse til at oprense et vandhul
og delvis indhegning af vandhullet på
Skovdistriktets arealer i Bjergskov, på
matr.nr. 281 Søgård, Kliplev.

§ 50 - Bjergskoven -

Der fremlagdes skrivelse af 3. september 1993 med bilag fra
Sønderjyllands Amt, landskabskontoret, j.nr. 8-70-51-3-519-7-93.

Det er oplyst, at vandhullet ligger i et område, som er omfattet
af fredningen af Assenholm dels af Bjergskoven, jfr.
Overfredningsnævnets kendelse af 8. juni 1929. Formålet med
fredningen var at bevare arealet i dets daværende tilstand.

Det fremgår af sagen,
kreaturvandingssted.

at der er tale om et 150 2m stort

Amtet har anbefalet det ansøgte og har herved bl.a. anført, at en
oprensning af vandhullet vil være til gavn for plante- og
dyrelivet, og at indhegning af en del af vandhullet, så
kreaturerne ikke har adgang til hele vandhullet, vil hjælpe med
at bringe dette i en bedre balance.

~l :~IiCLli~li...:;tcrict_:)\1- cg Naturstyrelsen
J 11(. SN \2.\ \ J 8 ~00\2..
\~t ,. '1
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Fredningsnævnets af9ørelse:

Da det ansøgte ikke strider imod fredningens formål, meddeler
fredningsnævnet herved i medfør af naturbeskyttelseslovens § 50
tilladelse til det ansøgte på vilkår

at det opgravede jord jævnes ud på det omkringliggende areal uden
for bredzonen i et højst 30 cm tykt lag.

I medfør af lov om
tilladelsen, såfremt den

§

ikke er u n~yt t inden

t ""'oustr .

66, bortfalder
3 år fra dato.

/ha

Afgørelsen kan inden 4 uger fra dens modtagelse indklages for
Naturklagenævnet af ansøgeren og forskellige myndigheder. Først
når det efter klegefristens udløb er konstateret, at afgørelsen
ikke er indbragt for Naturklagenævnet, kan dispensationen udnyt-
tes.

Klage skal indsendes skriftligt til Fredningsnævnet
jyllands amt, Dommerkontoret, Nørregade 31, 6270
videresender klagen til Naturklagenævnet sammen med
kumenter.

for Sønder-
Tønder, der
sagens do-



FREDNINGSNÆVNET FOR SØNDERJYLLANDS MIT
Domhuset, Kongevej 41, 6400 Sønderborg, tfl. 73 42 41.21, fax. 74424123

Modtaget,
Skov- og Naturstyrelsen

2 O NOV. 1998
Den 17. november 1998 behandlede formanden, dommer Claus
Kejser, følgende sag på dommerkontoret~

J.nr. 66/1998:

Ansøgning fra Forsvarets Bygningstjeneste om genopførelse af
en radiohytte på Søgård øvelsesplads, matr.nr. 62 Søgård i
Lundtoft kommune.

- § 50 -

Der fremlagdes skrivelse af 29. oktober 1998 med bilag fra
Sønderjyllands Amt, Miljøområdet, j.nr. 8-70-21-1-519-6-96.

Det bemærkes, at sagen af Nævnet har været behandlet på
skriftligt grundlag, og at det amtsrådsvalgte medlem, Thomas
Lauritzen, og det kommunalvalgte medlem, Werner Hansen, har
deltaget i afgørelsen.

Det fremgår af sagen, at ejendommen er omfattet af Fred-
ningsnævnets kendelse af 27. april 1927 som stadfæstet af
Overfredningsnævnet den 8. juni 1929 vedrørende fredning af
Bjergskoven ved Søgård. Det er i kendelsen bestemt, at
arealet skal forblive henliggende i dets nuværende tilstand
og navnlig således, at de i jordoverfladen liggende sten
ikke fjernes.

Det fremgår videre af sagen, at en tidligere radiohytte ned-
brændte i 1995, og at der ønskes genopført en hytte på ca.
12,5 m2.

Sønderjyllands Amt har meddelt, at ansøgningen kan anbefales
• på vilkår, at ydervægge beklædes med brædder på klink og

overfladebehandles med mørk træbeskyttelse, og at taget
\i\ \\t~o~'~ l (/

~~



- 2 -

belægges med asfaltpap af mørk grå/sort farve.

FREDNINGSNÆVNETS AFGØRELSE:

Da det ansøgte ikke kan antages at være i strid med
fredningens formål, meddeler Nævnet i medfør af naturbeskyt-
telseslovens § 50, stk. l, dispensation til det ansøgte på
de af Amtet stillede vilkår.

I medfør af naturbeskyttelseslovens § 66 bortfalder tillad-
elsen, såfremt den ikke er udnyttet inden 3 år fra dato.

ClausC~

Afgørelsen kan inden 4 uger fra dens modtagelse indklages
for Naturklagenævnet af ansøgeren og forskellige myndighe-
der. Først når det efter klagefristens udløb er konstateret,
at afgørelsen ikke er indbragt for Naturklagenævnet , kan
dispensationen udnyttes.

Klage skal indsendes skriftligt til Fredningsnævnet for Søn-
derjyllands Amt, Dommerkontoret, Kongevej 41, 6400 Sønder-
borg, der videresender klagen til Naturklagenævnet sammen
med sagens dokumenter.

/kb
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Morltaget,
SJrov- o.y Naturstyretsen

Z 2 DEC. 1999
FREDNINGSNÆVNET FOR SØNDERJYLLANDS AMT

Domhuset, Kongevej41, 6400 Sønderborg, tlf. 73 42 4121, fax. 744241 23

Den 17. december 1999 behandlede formanden, dommer Claus
Kejser, følgende sag på dommerkontoret:

J.nr. 96/1999:

Ansøgning fra Åbenrå Statsskovdistrikt om dispensation til
rydning af krat i Bjergskov, Lundtoft kommune.

- § 50 -

Der fremlagdes skrivelse af 17. november 1999 med bilag fra
Sønderjyllands Amt, Fredningsnævnets tekniske sekretariat,
j.nr. 8-70-52-2-519-2-99.

Det bemærkes, at sagen af Nævnet har været behandlet på
skriftligt grundlag, og at det amtsrådsvalgte medlem, Thomas
Lauritzen, og det kommunalvalgte medlem, Werner Hansen, har
deltaget i afgørelsen.

Det fremgår af sagen, at Åbenrå Statsskovdistrikt har
udarbejdet en plan for rydning af krat på ejendommen
matr.nr. 281 Søgård, der er omfattet af Overfredningsnævnets
kendelse af 8. juni 1929. Efter denne stadfæstes Frednings-
nævnets afgørelse af 27. april 1927, hvorefter arealet skal
forblive henliggende i dets nuværende tilstand og navnlig
således, at de i jordoverfladen liggende sten ikke fjernes.
Det fremgår ikke af afgørelserne, hvordan områdets tilstand
var på daværende tidspunkt.

Sønderjyllands Amt har ved skrivelse af 17. november 1999
meddelt dispensation fra naturbeskyttelseslovens § 3 til den
ansøgte rydning af krat på visse nærmere angivne vilkår. Af
skrivelsen fremgår bl. a., at der er indikationer for, at
arealet tidligere har været græsningsareal. Et sådant
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græsningsareal vil naturligt gro til, og denne udvikling har
nu fået et sådant omfang, at arealets tilstand som overdrev
er truet. Af forslaget til plejeplan fremgår, at der i den
nordlige del fjernes 80-90% af tjørn og slåen, og i den
sydlige del fjernes 75% af tjørn og røn.

FREDNINGSNÆVNETS AFGØRELSE:

Ved fremsendelse til Nævnet har Amtet bl. a. bemærket, at
plej eplanen vil føre til en væsentlig ændring af arealets
tilstand, som den er i dag. Som ovenfor anført er der
indikationer for, at det tidligere har været et
græsningsareal, og under disse omstændigheder kan Nævnet i
medfør af naturbeskyttelseslovens § 50, stk. l, godkende den
plejeplan, som Åbenrå Statsskovdistrikt har udarbejdet på de
vilkår, som er anført i Sønderjyllands Amts dispensation fra
naturbeskyttelseslovens § 3.

I medfør af naturbeskyttelseslovens § 66 bortfalder tillad-
elsen, såfremt den ikke er udnyttet inden 3 år fra dato.

Claus Kejser

Afgørelsen kan inden 4 uger fra dens modtagelse indklages
for Naturklagenævnet af ansøgeren og forskellige myndighe-
der. Først når det efter klagefristens udløb er konstateret,
at afgørelsen ikke er indbragt for Naturklagenævnet , kan
dispensationen udnyttes.

Klage skal indsendes skriftligt til Fredningsnævnet for Søn-
derjyllands Amt, Dommerkontoret, Kongevej 41, 6400 Sønder-
borg, der videresender klagen til Naturklagenævnet sammen
med sagens dokumenter.
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FREDNINGSNÆVNET FOR SØNDERJYLLANDS AMT
Domhuset, Kongevej 41, 6400 Sønderborg tlf. 7342 4121 fax 7442 4123

SCA1.VNET
Den ll. april 2006 behandlede formanden, dommer Claus Kejser, følgende sag på
dommerkontoret:

J.nr. 8/20006

Ansøgning fra Gråsten Statsskovdistrikt om dispensation til oprensning af
vandhul på matr.nr. 281 Søgård, Kliplev, Lundtoft kommune.

- §50-

• Der fremlagdes skrivelse af 20. marts 2006 med bilag fra SøndeIjyllands Amt,
Fredningsnævnets sekretariat,j.nr. 06/3159.

Det bemærkes, at sagen af Nævnet har været behandlet på skriftligt grundlag, og at det
amtsrådsvalgte medlem, Thomas Lauritzen, og det kommunalvalgte medlem, Jette
Cal1esen, har deltaget i afgørelsen.

Det fremgår af sagen, at ejendommen er omfattet af Overfredningsnævnets kendelse af
'13. juni 1929 om fredning af Assenholm - del af Bjergskoven. Efter fredningen skal
arealet forblive henliggende i dets nuværende tilstand.

•_____. ---------D-et-er-Oply-St.,--aLarea1eLer._EE.JIabi1atområ~ ~SOJ11 det er EF-fuglebeskyttc1ses-
område.

Det fremgår af ansøgningen, at vandhullet har en størrelse på ca. 200 m2• Det er næsten
tilvokset og tørrer ud i varme somre. En oprensning (ikke uddybning) vil kmme gavne
habitat-arten Stor Vandsalamander og er vigtig for kreaturerne, der græsser områderne.
Denne afgræsning er en vigtig del af naturplejen, for at arealet kan bevare status som
overdrev .

•

Det er endvidere omfattet af naturbeskyttelseslovens § 3. Sønderjyllands Amt har
tilkendegivet at være indstillet på at meddele dispensation på en række nærmere
angivne vilkår. Amtet har nærmere redegjort for de hensyn, der har ført til udpegning
af arealet som international naturbeskyttelsesområde, ligesom der er fremkommet en
vurdering af oprensningens indvirkning på de beskyttelseshensyn, der foreligger.
Sekretariatet har vurderet, at en oprensning vil gavne det naturlige plante- og dyreliv,
herunder de to paddearter, Stor Vandsalamander og Spidssnudet Frø. Sekretariatet har
videre vurderet, at såfremt arbejdet foretages udenfor ynglesæsonen, og oprensningen
sker på nærmere angivne vilkår, vil denne ikke beskadige eller ødelægge stedet som
yngle- og rastelokalitet for de pågældende paddearter. Det udpegningsgrundlag, der har
gjort, at området er en del af EF-fuglebeskyttelsesområde, har efter det oplyste ikke
relevans for denne sag .
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FREDNINGSNÆVNETS AFGØRELSE:

En dispensation som den ansøgte kan ikke antages at være i strid med fredningens
formål, hvorfor Nævnet i medfør af naturbeskyttelseslovens § 50, stk. l, meddeler den
ønskede tilladelse til oprensning af vandhullet.

Dispensationen kan ikke antages at være i strid med de forpligtelser, der fremgår af
naturbeskyttelseslovens § 50, stk. 2, såfremt den meddeles på de vilkår, som er
foreslået af Amtet. Dispensationen gives herefter på følgende vilkår:

• Oprensning af vandhullet skal ske i perioden fra 1. september til l. marts.
• Det, der graves op, skal fjernes fra §3-arealet.
• Distriktet skal give besked til den ansvarlige myndighed straks efter at vandhullet er

oprenset. Der gives besked ved at sende "Erklæring om udnyttelse af § 3-
dispensation" til myndigheden.

• Der må ikke udsættes fugle, fisk eller krebs ved vandhullet. Der heller ikke fodres.
• Der må ikke opsættes redehuse, hegn eller lignende ved vandhullet.

I medfør af naturbeskyttelseslovens § 66 bortfalder tilladelsen, såfremt den ikke er
udnyttet inden 3 år fra dato.

Claus~~

Afgørelsen kan inden 4 uger fra dens modtagelse indklages for Naturklagenævnet af
ansøgeren og forskellige myndigheder. Først når det efter klagefristens udløb er
kons~ateret,at-afgørolS€n-i~dbr-agt--fOf--.Natm:k-lageI1æ-vnet, kan dispens(ltionen
udnyttes.

Klage skal indsendes skriftligt til Fredningsnævnet for Sønderjyllands Amt,
Dommerkontoret, Kongevej 41, 6400 Sønderborg, der videresender klagen til
Naturklagenævnet sammen med sagens dokumenter.

For klage skal betales et gebyr på 500 kr. til Naturklagenævnet. Når Naturklagenævnet
har modtaget sagen fra Fredningsnævnet, vil Naturklagenævnet opkræve gebyret hos
klageren, og såfremt en fastsat betalingsfrist ikke overholdes, vil klagen blive afvist.
Gebyret tilbagebetales, hvis klageren lar helt eller delvist medhold.
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