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UDSXRIPT
af

Forhandlingsprotokollen for Fredningsnævnet for
Haderslev Amtsraadskrede.

.Aar 1938, Lørdagen den 26.Februar Kl.2 Ef term. samledes
Fredningsnævnet for Haderslev Amt paa Gram Slot angaaende Fredning
af en nærmere angiven Del af Gram Slotspark og Gram Sø.

Der fremlagdee Skrivelse af 19.ds. fra Danmarks Baturfrednings-
forening vedlagt Kortskitee, Deklaration og Beskrivelse med For-
eningens Anmodning i Henhold til Fredningelovene § 1, jfr. § 8 om
at foretage Fredning i det i B~lagene angivne omfang af Gram Slots-
park, Gram Sø og nærmere betegnede Dele af det omliggende Land.

Tilstede var Ejeren af Gram Gods, Greve Adolph Brookenhuus
Schack.

Fredningsnævnet, der umiddelbart før nærværende Møde med Skov-
rider Frølich som Fører havde taget de paagældende Steder i øjesyn
var enstemmigt af den Mening, at det vilde være af stor Værdi ved
Fredning i Henhold til Predningsloven at sikre hele det nævnte Natur-
omraades Bevaring ud i Fremtiden til Gavn og Glæde for alle og sær-
lig for hele den sønderjydske Befolkning, som allerede gennem Aarene
vedEjerens Tilladels7 har haft uhindret Adgang til Slotsparken.

Grev Brockenhuns Schack erklærede overfor Fredningsnævnet, at
han gentog den af ham i den fremlagte Deklaration af 28.December f.A.
indeholdte Erklæring om Fredning af de anførte Arealer saaledes som
i Deklarationen nærmere angivet og oplyste i Forbindelse hermed, at
de paa Arealet staaende Bygninger er undergivet Bygningsfredning i
Klasse A.

Fredningsnævnet modtog derefter dette Ejerens givne Tilsagn,
aaaledes, at Fredning af det paagældende Omraade overensstemmende med
Deklarationen 28/12-1937 herved er gennemført. Den foretagne Fredning
er sket uden at der fra Ejerens Side er stillet Krav om Erstatning.

Udskrift af denne Forretning bliver ved Nævnets Foranstaltning
at tinglyse.

Mødet sluttet:
Balthazar-Christensen A.Brockenhuus Schack P.Bernsen Hans Lund
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Den fornævnte Deklaration af 28.December 1937 er eaalydendes

Undertegnede Kammerherre, Hofjægermester Greve Ad.Brockenhuus
Schack bestemmer herved med bindende Virkning for mig og senere
Ejere, at den mig tilhørende Gram Sø og Gram Slotspark samt den
Del af Gram Aa og de ligeledes under Godset hørende Skov- Mose-
og Markarealer, der befinder sig indenfor den paa vedhæftede
nærmere angivne Grænse, der findes afmærket i Terrænet, skal
fredet som nedenfor nærmere angivet.

Fredningen ,omfatter herefter ~n De~'af'Art.Nr.~ 'GBind II,
Blad 34) Gram, nemlig af Kortblad 6 Parcellerne 26, 53/30,54/31
32 helt, og samme Kortblad Parcellerne 23 og 49/29 delvis, af
blad 7 Parcel 184/13 delvis, - endvidere en Del af Art.Nr.453
(Bind II, Blad 34) Gram, nemlig af Kortblad 6, Parcellerne 24,
26, 27, 33, 34 og 45 helt, samt Parcel 25, delvis, af Kortblad
Parcellerne 5,6, 190/7, 8,9, og 97/4 helt, samt Parcel 183/13

Slottet værende Gram Gaard.

Med Hensyn til Afgrænsningen bemærkes, at denne mod Vest
stemmes af den forbi Slottet førende Hovedlandevej, mod syd føl
Parkens sydlige Udkant indtil ea 220 Meter ind i Lunden, derfr
mod Nord drages gennem en af de i Parken værende Slugter midt
gennem Tagkær over Aaen op til et ved Markskellet nærmere angi
Punkt og derfra i lige Linie føres Vest paa over til den Nord
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Søen bør i alt væsentl igt bevares i sin nuværende Størrel~ I:":!
og Var.dstanden - saaledes som den ved de afsatte Flodemaal er bl~
stemt - maa ikke ved Foranstaltninger fra den til enhver Tid væljlli

Fredningen sker paa følbende nærmere Betingelser:

Ejers Side sænkes eller hæves.
Aaens snoede Forløb indenfor det fredede Omraade maa ikke

reguleres.
Parken holdes som Lystskov væsentligt bestaaende af Løvtræer

og saaledes, at den nuværende Tilstand saavidt muligt opretholdes,
i hvilken Henseende henvises til vedhæftede Karakteristik med

tilhørende Fotografier.
Omraadet maa ingensinde udstykkes og bebygges og den neden-

nævnte Bygning ejheller bygges højere.
Den paa Bygningen i Parkens vestligste Hjørne gennem Beplantning
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foretagne Retouche skal stedse opretholdes, ligesom den ved Parkens
Hovedinpgang værende Løvtræ-Bevoksning skal bibeholdes, saaledes at
der ved nødvendig Fældning plantes Træer af lignende Art.

Dog kan nødvendig Udvidelse af de i Forbindelse med Gram Gaard
værende Landbrugsbygninger finde Sted i umiddelbar Tilknytning til
de eksisterende Bygninger, hvorhos disse, naar Forholdene iøvrigt
taler derfor, omvendt vil kunne helt eller delvis nedlægges eller
efter Brand o.l. undlades genopførte.

De nuværende Udsigter fra de paa Kortet med B og C markerede
Punkter - henholdsvis Krogshøj og Elverhøj - bør vedblivende holdes.
aabne.

Al Jagt paa det fredede Omraade er forbudt - dog at det to
Gange om Aaret skal være Ejeren tilladt at jage løbende Vildt
samt efter Samraad med Nævnet at skyde Krager og Alliker.

Fiskeriet forbeholdes Ejeren.
Paa Omraadet maa ingensinde opstilles Boder, Master eller

andre Indretninger, som kan virke skæmmende.
Det i umiddelbar Nærhed af Slottet værende Haveanlæg bør i

alt væsentligt bibeholdes.
Offentlighedens Adgang opretholdes i det væsentlige som hidtil,

saaledes at den til enhver Tid værende Ejer herfra kan undtage de
umiddelbart omkring Slottet beliggende Omraader.

Nærmere Ordensregler for Pablikums Adgang kan med Bistand af
det lokale FredninGsnævn udarbejdes og ved Parkens Indgang saavel
som paa andre dertil egnede Steder ved Opslag bringes til Publikums
Efterretning.

Paataleret tilkorrmer Ejeren, Fredningsnævnet for Haderslev
Amtsraadskreds samt Danmarks Naturfredningsforening i Forening eller
hver for sig.

Gram den 28.December 1937.
Ad.Brockenhuus Schack
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REG. NR. o o S8~ ()CO

Modtaget I
SkDv-og Naturltyreløn

2 7 ~:~K.1990

U D S K R I F T
ef

FORHANDLINGSPROTOKOLLEN
for

Fredningsnævnet for Sønderjyllands
Amts Nordlige Fredningskreds.

Den 12. marts 1990 kl. 10 afholdt Fredningsnævnet for Sønderjyl-
lands Amts Nordlige Fredningskreds møde i Gram ved Slotskroen.
Nævnet var repræsenteret af formanden, civildommer Ib Lind Lar-
sen, Haderslev, det amtsrAdsvalgte medlem, gArdejer Thomas Lau-
ridsen, Stubbum, Christiansfeld, og det af Gram Kommune valgte
medlem, gArdejer Hans Gad, Kastrup, Gram.
Som sekretær medvirkede civildommer Torkil Rasmussen, Kolding.

Der foretoges:

F. 89/89

Dispensation fra naturfrednings-
lovens § 34 (fredningen af Gram
Slotspark og Gram Sø) til nedriv-
ning af gamle bygninger og opfø-
relse af nye ved Gram Slotskro,
matr. nr. 172 og 1499 Gram ejer-
lav, Gram.

Der fremlagdes:

1. skrivelse af 17. august 1989 fra andrageren, kroejer Ole Schrø-
der, Gram, ved arkitekt Erik Lyhne, Gram, med pAtegninger,

2. skrivelse af 30. august 1989 fra Gram Kommune, teknisk for--Miljøministeriet
Skov- og Naturstyre1sen
J.nr. SN JJ.lltr~..ade! p;-
Akt. nr ..2fo.
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valtning,

3-5. kort og

6. indkaldelse med indvarslingsliste.

For Sønderjyllands Amtskommune mødte ingeniør Fritz Petersen og
overassistent Sonja lorenzen.

For Gram Kommune mødte borgmester Hans Peter Geil, formand for
teknisk udvalg Evald Fuglbjerg, kommuneingeniør Flemming larsen
og bygningsinspektør Kaj Tonnesen.

For Skov- og Naturstyrelsen mødte cand. mag. Niels HørlOck Jes-
sen.

Arkitekt Erik lyhne var mødt.

Ingen af de mødende udtalte sig imod andragendet om den ansøgte
bygningsnedrivning.

Formanden bemærkede, at en senere opførelse af nye bygninger kræ-
ver særskilt dispensation. Der bør foreligge bygningstegninger
og beskrivelse.

Formanden bemærkede videre, at den ansøgte nedrivning ikke kræ-
ver særskilt dispensation.

De mødende havde ingen principielle indvendinger imod nyt bygge-
ri, men forbeholdt sig indsigelser imod detaljer i byggeriet,
som der først kan tages stilling, når bygningstegninger forelig-
ger.

Sagen sluttet.

Mødet hævet.

lind larsen
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Udskriftens rigtighed bekreftes.
Fredningsnevnet for Sønderjyllands Amts
Nordlige Fredningskreds. den 26. marts 1990.

/_-- ~~_.
~en

Sønderjyllands Amtskommune, fredningsafd., j.nr. 8-70-53-1-511-1-89.
Gram Kommune, teknisk forvaltning.
Skov- og Naturstyrelsen.
Samme, K~lturhistorisk Kontor i Jylland, j.nr. SN 6112-0335.
Danmarks naturfredningsforening + lokalkomiteen.
Arkitekt Erik lyhne, Slotsvej 33, 6510 Gram:
Medlemmerne.
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Skov. og Naturstyrelsen

3 II NOV.tl90
REG. NR. (J. s S~.oo

•

U D S K R I F T
af

FORHANDLINGSPROTOKOLLEN
for

Fredningsnævnet for Sønderjyllands
Amts Nordlige Fredningskreds

Den 26. november 1990 kl. 9,30 afholdt Fredningsnævnet for Søn-
derjyllands Amts Nordlige Fredningskreds møde på Den Gamle Kro i
Gram. Nævnet var repræsenteret af formanden, civildommer Ib Lind
Larsen, Haderslev, det amtsrådsvalgte medlem, gårdejer Thomas
Lauridsen, Stubbum, Chris!iansfeld, og det af Gram Kommune
valgte medlem, gårdejer Hans Gad, Kastrup, Gram.
Som sekretær medvirkede civildommer Torkil Rasmussen, Kolding.

Der foretoges:

F. 90/90

Dispensation fra naturfrednings-
lovens § 34 (fredningen af Gram
Slotspark m.m.) til renovering af
Gram Slotspark, matr. nr. log
453 Gram.

Der fremlagdes:

1. Skrivelse af 9. november 1990 fra Sønderjyllands Amt, land-
skabskontoret,

2. udskrift af forhandlingsprotokollen for Fredningsnævnet for

MiIjøministeriet
Skov- ogNaturstyrelsen
J.nr. SN 1'(:t1 (-0- CJo1Ci
Akt. nr. 4
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Haderslev amt for den 26. februar 1938,

3. uddrag af fredningsregistret for Sønderjyllands Amt,

4. renoveringsforslag for Gram Slotspark af oktober 1990,

5. skrivelse af 20. november 1990 fra Gram og Nybøl Godser A/S og

6. indkaldelse med indvarslingsliste.

For Sønderjyllands Amt, landskabskontoret, mødte afdelingsleder
Solveig østergaard og skovtekniker Peter 8lenner.

For Gram Kommune mødte ingeniør Flemming Larsen.

For Skov- og Naturstyrelsen mødte statsskovrider Jørgen Eigaard
og skovfogedassistent Peter Møller, Lindet Statsskovdistrikt.

- I

For Gram og Nybøl Godser A/S mødte revisor Flemming Roldskov-
Paulsen.

Sagen drøftedes.

Samtlige mødende kunne anbefale andragendet.

Jørgen Eigaard gjorde opmærksom på, at der kræves tilladelse ef-
ter skovloven, især på grund af den ændrede anvendelse af den
del af bevoksningen, der er fredskovpligtig. Han påviste arealet.

Aase østergaard bemærkede, at amtsrådet vil sørge for indsendelse
af andragende.

Der var enighed om, at 3.sidste afsnit på side 3 i den fremlagte
udskrift (bilag 2) skal være:

"Offentlighedens adgang opretholdes i det væsentlige som hidtil,
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således at den til enhver tid værende ejer herfra kan undtage de
umiddelbart omkring slottet beliggende områder højst 2 gange
årligt i kortere perioder (af højst 3 dage).

Nævnet voterede internt og meddelte dispensation fra naturfred-
ningslovens § 34 til renovering af Gram Slotspark i overensstem-
melse med andragendet.

Fredningsnævnets afgørelse kan påklages tilOverfredningsnævnet,
Slotsmarken 15, 2970 Hørsholm, senest 4 uger fra den dag, afgø-
relsen er meddelt. En tilladelse eller dispensation må ikke ud-
nyttes, før klagefristen er udløbet. Er klage indgivet, må til-
ladelse eller dispensation ikke udnyttes, med mindre den opret-
holdes af Overfredningsnævnet. Tilladelsen bortfalder, såfremt
den ikke er udnyttet inden 5 år fra dens meddelelse.

Sagen sluttet.

Mødet hævet.

Lind Larsen

Den 27. november 1990 kl. 10 afholdt Fredningsnævnet for Sønder-
jyllands Amts Nordlige Fredningskreds møde på Civldommerkontoret
i Haderslev. Nævnet var repræsenteret af formanden, civildommer
Ib Lind Larsen, Haderslev.

Der foretages:

Genoptagelse af F. 90/90

Dispensation fra naturfrednings-
lovens § 34 (fredningen af Gram
Slotspark m.m.) til renovering
af Gram Slotspark, matr. nr. 1

og 453.
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Fredningsleder Jesper Refn har telefonisk meddelt, at han blev
forhindret i at deltage i fredningsnævnets møde i går. Danmarks
Naturfredningsforening og Dansk Ornitologisk Forening ønsker at
blive indkaldt til møde i sagen og få lejlighed til at udtale
sig.

Under henvisning til foranstående besluttede formanden
ningsnævnet at genoptage sagen. Der vil senere blive
til nyt møde.

for fred-
indkaldt

Sagen udsat .

Mødet hævet.

Lind Larsen

Udskriftens rigtighed bekræftes.
Fredningsnævnet for Sønderjyllands Amts
Nordlige Fredningskreds, den 29.11.90

Udskrift sendt til:
Sønderjyllands Amts, landskabskontoret, j.nr. 8-70-52-1-511-1-89.
Gram Kommune, teknisk forvaltning, 6510 Gram.
Skov- og Naturstyre~eC1.L_.~_~_._~~~!~!.'.'...~..!ot.~_~~_:r:~~n_.!~.I...?~.?O.H_ør:~~2.l~-=-
Danmarks Naturfredningsforcnino, Nørregade 2, 1165 København K.
Samme, lokalkomitAen, v/Kirsten I.und Frandsen, Solbakken 40, 6100 Haderslev.
Dansk Ornitologisk Forenino, Vesterbrogade 140, 1620 København V.
Samme, SønderjyllandsafQ81ina~~, Nørremarksvej 17, 6270 Tønder.
Gram & Nybøl Godser A/S, Godskentoret, 6510 Gram.
Landskabsarkitekt Paul le Fevre Jacobsen, M.P. Bruunsgade 46-48, 8000 Arhus C.
Att.: Ebbe Enøe.
Medlemmerne: gårdejer Thomas Lauridsen, Stubbum, Christiansfeld, og

gårdejer Hans Gad, Kastrup, Grnm.
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REG. NR. 58 2 . d a

U D S K R I F T
af

FORHANDLINGSPROTOKOLLEN
for

Fredningsnævnet for Sønderjyllands
Amts Nordlige Fredningskreds.

Den 18. januar 1991 kl. 10 afholdt Fredningsnævnet for Sønderjyl-
lands Amts Nordlige Fredningskreds møde på Civildommerkontoret i
Sønderborg. Nævnet var repræsenteret af formanden, civildommer-
J. Dahm Frederiksen, Sønderborg.

Der foretoges:

F. 90/90

Dispensation fra naturfrednings-
lovens § 34 (fredningen af Gram
Slotspark m.m.) til renovering
af Gram Slotspark, matr. nr. 1

og 453.

Ingen var mødt eller tilsagt.

Fredningsleder Jesper Refn har
Naturfredningsforening og Dansk
begæring om nyt møde i sagen
afgørelse af 26. november 1990.

telefonisk meddelt, at Danmarks
Ornitologisk Forening frafalder
og accepterer fredningsnævnets

Fredningsnævnets afgørelse af 26. november 1990 står herefter ved
magt.
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Fredningsnævnets afgørelse kan påklages tilOverfredningsnævnet,
Slotsmarken 15, 2970 Hørsholm, senest 4 uger fra den dag, afgø-
relsen er meddelt. En tilladelse eller dispensation må ikke ud-
nyttes, før klagefristen er udløbet. Er klage indgivet, må til-
ladelse eller dispensation ikke udnyttes, med mindre den opret-
holdes af Overfredningsnævnet. Tilladelsen bortfalder, såfremt
den ikke er udnyttet inden 5 år fra dens meddelelse .

• Sagen sluttet .

• Mødet hævet

J. Dahm Frederiksen

Udskriftens rigtighed bekræftes.
Fredningsnævnet for Sønderjyllands Amts
Nordlige Fredningskreds , den 2 ~ 'JAN. \~91

ilb~ SRov-~~~lsen
2 5 JAN. 1991

I
Udskrift sendt til:
Sønderjyllands Amts, landskabskontoret, j.nr. 8-70-52-1-511-1-89.
Gram Kommune, teknisk forvaltning, 6510 Gram.
Skov- og Naturstyrelsen , ~.: ~.~.~!~!::.,?~.~~.~!"~.~.~.~n13, 2970 H_~Eshol~:
Danmarks Naturfredningsforening, Nørregade 2, 1165 København K.
Samme, lokalkomiteen, v/Laurids Rudebeck, Voldborgvej 3, 6500 Vojens.
Dansk Ornitologisk Forening, Vesterbrogade 140, 1620 København V.
Samme, Sønderjyllandsafdelingen, Nørremarksvej 17, 6270 Tønder.
Gram & Nybøl Godser A/S, Godskontoret, 6510 Gram.
Landskabsarkitekt Paul le Fevre Jacobsen, M.P. Bruunsgade 46-48, 8000 Arh
Att.: Ebbe Enøe.
Medlemmerne: gårdejer

Mil.iøministeriet g å r d e j e r
Skov- og NaturstyreJsen

'J.nt.SN \~\\(8-oot3
Akt.nt. 5

Thomas Lauridsen, Stubbum, Christiansfeld, og
Hans Gad, Kastrup, Gram.

...efJ.



FREDNINGSNÆVNET FOR SøNDERJYLLANDS
AMTS NORDLIGE FREDNINGSKREDS

Civilretten i Sønderborg
Domhuset, Kongevej 41

6400 Sønderborg
Tlf. 74 424121

J.nr. F. 11/91

Sønderborg, de n • 8 MRS:-1991

Sønderjyllands Amt, teknisk forvaltning, landskabskontoret, har
den 7. februar 1991 fremsendt sålydende skrivelse til frednings-
nævnet:

Vedr.: AnsøgninR om dispensation til afholdelse af "Have 0R
landskab 192" -udstillinRen i Gram slotspark.

I Gram Slotspark er fredet ved fredningsnævnets kendelse af den 26.
februar 1938.
Parkteknisk Institut har søgt om dispensation fra kendeIsens
bestemmelser vedrørende opstilling af boder mm. og offentlig
adgang, således at fagmessen kan afholdes med betalende gæster.
Fredningskendelsen siger:
- " På området må ingensinde opstilles boder, master, eller andre

indretninger, som ka n vrrke skæmmen de. II

- " Offentlighedens adgang opretholdes i det væsentlige som hid-
til".

Offentligheden har inden fredningen, ved ejerens tilladelse,
haft uhindret adgang til slotsparken.
Dispensationen ønskes tidsbegrænset fra mandag den 31. august
til fredag den 4. september 1992, hvor Have og landskabsrådet,
sammen med Parkteknisk Institut påtænker at arrangere "Have og
landskab '9211

•

Arrangemantet er en lukket fagmesse, der præsenterer maskiner,
udstyr, metoder mm. til forvaltning, etablering og pleje af grøn-
ne områder i bred forstand .• Ejeren af slotsparken, Jens Brockenhuus-Schack, har givet sin
tilladelse til arrangementet.
Amtet kan anbefale dispensationen på følgende vilkår:

slotsparken skal efterlades i sammen stand som inden afhol-
delsen af fagmessen.
lukningen af slotsparken for offentligheden, skal annonceres i
de lokale dagblade for Gram og omegn, 1 uge før afholdelsen
af arrangemenetet. Det skal ske på foranledning af arrangørerne."

Be
Miljøministeriet
Skov- og NaturstyreLsen
J.nr. SN 12fl/'t' - oc l %"'
Akt. nr. b
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Modtaget.

Skov- og Naturstyrefsen

11MAR. 1991

Fredningsnævnet meddeler i medfør af naturfredningslovens § 34
(fredningen af Gram Slotspark m.m.) dispensation til afholdelse
af "Have- og landskab '92" -udstillingen i Gram Slotspark i peri-
oden 31. august til 4. september 1992.

J<Lltt.:CN1I~~ A:~~Æi,L,,- ~.-o R-<
rederiksen ,/ Thomas Lauridsen Hans Gad

Fredningsnævnets afgørelse kan påklages tilOverfredningsnævnet,
Slotsmarken 15, 2970 Hørsholm, senest 4 uger fra den dag, afgø-
relsen er meddelt. En tilladelse eller dispensation må ikke ud-
nyttes, før klagefristen er udløbet. Er klage indgivet, må til-
ladelse eller dispensation ikke udnyttes, med mindre den opret-
holdes af Overfredningsnævnet. Tilladelsen bort~alder, s~fremt
den ikke er udnyttet inden 5 år fra dens meddelelse .

Sendt til:
Sønderjyllands Amt, landskabskontoret, j.nr. 8-70-52-1-511-1-89.
Gram Kommune, teknisk forvaltning.
Danmarks Naturfredningsforening + lokalkomiteen.
Skov- 0R Naturstyrelsen.
Gram og Nybøl Godser A/S, Gram Slot, 6510 Gram.
Parkteknisk Institut, Amalievej 20, 1875 Frederiksberg C.



Sk MOdtaget I
ov- og Naturstyrelsen

j 6 JULI 1S92

Den 15. juni 1992 kl. 10 afholdt Fredningsnævnet for Sønderjyl-
lands Amts Nordlige Fredningskreds møde på Den Gamle Kro i Gram.
Nævnet var repræsenteret af formanden, civildommer Jørgen Dahm
Frederiksen, Sønderborg, det amtsrådsvalgte medlem, gårdejer Tho-
mas Lauritsen, Stubbum, Christiansfeld, og det af Gram Kommune
valgte medlem, gårdejer Hans Gad, Kastrup, Gram.

tt) Der foretoges:

F. 22/92

Forslag til regler for anvendelse
af Gram Slotspark, matr. nr. 1 m.fl.
Gram, naturfredningslovens § 34.

Der fremlagdes:

1. Skrivelse af 29. april 1992 fra Sønderjyllands Amt, Landskabs-
kontoret,

tt) 2. forslag til regler for anvendelse af Gram Slotspark,

3. ændret forslag pr. 15. juni 1992 for anvendelse af Gram Slots-
park af 15. j un.i 1992, og

4. indkaldelse.

For Sønderjyllands Amt, Landskabskontoret, mødte skovtekniker
Peter Blenner.

For Gram Kommune mødte kommuneingeniør Flemming Larsen.

';iljonmw;tel'let
'11.;:ov-og Natul'stYl'eisen
J.nr. SN \2 II fz· 001~
,l\kt nr ~
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For Gram og Nybøl Godser A/S mødte adm. dir. Jens Brocken-
huus-Schack.

Flemming Larsen oplyste, at Gram Kommune har udarbejdet de
fremlagte forslag til regler for anvendelse af Gram Slotspark,
for at kommunen kan være sikker på, at kommunens behandling af
ønsker om afholdelse af arrangementer og anvendelse af parken
iagttager de spilleregler, der gælder for parken, herunder fred-
ningsbestemmelserne.

Peter Blenner udtalte, at Sønderjyllands Amt synes godt om
initiativet og kan anbefale det. Som anført i amtets skrivelse af
29. april 1992 til fredningsnævnet bør regler for anvendelse af
parken indeholde yderligere 3 punkter: 1) I indledningen bør
henvises til ordensregler for parkbesøg~ 2) Ansøgninger bør
indeholde oplysning om offentlig adgang til arrangementerne. 3)
Regelsættet bør gøre opmærksom på ejerens ret til delvis
afspærring i begrænset omfang. Som yderligere supplement til
forslaget foreslår amtet et yderligere punkt 4: I regelsættet
bør anføres, at ansøgere hos Gram Kommune kan få udleveret
ansøgningsskemaer med rids over parken for at sikre, at kommunen
får de oplysninger, som kommunen har brug for.

Flemming Larsen svarede, at Gram Kommune har indarbejdet amtets
ønsker i det ændrede forslag, der er fremlagt under mødet.

Formanden for fredningsnævnet bemærkede, at fredningsnævnet kun
kommer ind i billedet, hvis der skal dispenseres fra frednings-
deklarationen.

Jens
før
lige

Brockenhuus-Schack oplyste, at der gennem årene - også længe
fredningsdeklarationen fra 1937 - har været afholdt adskil-
arrangementer i parken, bl.a. grundlovsfester.

Efter yderligere drøftelse af forslaget til et reglesæt frafaldt
repræsentanterne for Sønderjyllands Amt og Gram Kommune begæ-
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ringen om fredningsnævnets godkendelse af regelsættet, idet
kommunen vil foranledige, at arrangementer, der kræver frednings-
nævnets godkendelse, vil blive forelagt fredningsnævnet i de
enkelte tilfælde.

Mødet sluttede med besigtigelse i parken.

Sagen sluttet.

Mødet hævet .

• J. Dahm Frederiksen

Udskriftens rigtighed bekræftes.
Fredningsnævnet for Sønderjyllands Amts
Nordlige Fredningskreds , den I () juli 1992

/~b!s~i
I

C

Udskrift sendt til:
Sønderjyllands Amt, landskabskontoret, j.nr.8-7D-52-1-511-1-89.
Gram Kommune, teknisk forvaltning.

/
Modt"'aet IGram & Nybøl Godser A S, Godskontoret , 6510 Gram ·Sk g Nc ,"wrelsenov- o .

Danmarks naturfredningsforening + lokalkomiteen.
Sl<n\l-og Nat.lIrstyrelsen, 4 kontor.
Medlemmerne: Gårdejer Thomas Lauritsen, Stubbum, 6070 Christiansfeld, og

gårdejer H8ns Gad, Kastrup, 6510 Gram.
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FREDNINGSNÆVNET FOR SØNDERJYLLANDS AMT
Dommerkontoret, Nørregade 31,
6270 Tønder. - Telf. 74 72 22 05.

Den 8. juli 1993 foretog formanden, dommer S.A. Koustrup,
følgende sag på dommerkontoret:

J.nr. 40/93 Ansøgning fra amtsvej væsenet om tilladelse
til anlæg af stier ved landevej 504 i
Gram kommune, begyndende ved den nordlige
bro ved Gram Slot.

§ 50 - Gram Slotspark og sø -

Der fremlagdes skrivelse af 29. juni 1993 med bilag fra
amtskommunen, landskabskontoret, j.nr. 8-70-51-1-511-1-93.

Det er oplyst, at projektet omfatter en forstærkning (hævning)
af den nuværende asfalterede kørebane og en udvidelse af
kørebanebredden med 10 20 cm i hver vejside til 6,3 m.
Endvidere anlægges langs begge vejsider 1,5 m brede asfaltbelagte
stier. Stierne placeres således, at de eksisterende træer, der

ti vokser langs kørebanekanterne bevares. En ~~l af strækningen er
beliggende indenfor fredning af Gram Slotspark og Gram sø.

Amtsrådet har overfor nævnet anbefalet projektet.

Fredningsnævnets afgørelse:

Da det ansøgte ikke strider imod fredningens formål, der bl.a. er
at bevare søen i sin nuværende størrelse, meddeler nævnet herved
i medfør af Naturbeskyttelseslavens § 50 dispensation til

e'~'~-:OV- Of~1:-': a turstyrelsen
I;.r ~;J 1:t\l(2 -oolS
'.,-9
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udvidelse af kørebane med indtil 20 cm,

anlæg af 1,5 m bred cykel~ti i overensstemmelse med projekt-
materialet samt

rydning af eksistende hybenbevoksning,

dog på vilkår

at træerne afskærmes under arbejdet og

tt at træerne og deres rodnet ikke beskadiges ved gravning eller ar-
bejdskørsel.

I medfør af lov om
tilladelsen, såfremt den

/haS. A.

ttelse, §
anyttet inden

ou~:o/
66, bortfalder

3 år fra dato.

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

e tes.

Klage skal indsendes skriftligt til Fredningsnævnet for Sønder-
jyllands amt, Dommerkontoret, Nørregade 31, 6270 Tønder, der
videresender klagen til Naturklagenævnet sammen med sagens do-
kumenter.



REG.NR. 0582.00

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

J/omaget i
JKoV- og Naturstyrelsen

., 7 1Ui': '99'"'-. ,li v. I J

Den 26. august 1993 foretog formanden, dommer S.A. Koustrup,
følgende sag på dommerkontoret:

J.nr. 52/93 Ansøgning fra Gram kommune om tilladelse
til at etablere en ny bro mellem
slotsbanken og parken ved Gram Slot.

§ 50 - Gram Slotspark -

Der fremlagdes skrivelse af 20. august 1993 med bilag fra
Sønderjyllands amt, Landskabskontoret, j.nr. 8-70-52-1-511-1-93.

Om den nye bro er bl.a. oplyst, at den får eet spænd over åen i
stedet for en bæring ved en række nedrammede stolper som den
tidligere bro. Den nye bro får derved en væsentlig anden karakter
end den gamle, og derfor bygges broen ikke som tidligere sammen
med en veranda. Dette skyldes også ønsket om ikke at lede museets
besøgende op til sydfløjen, der er privat beboelse.

Broen består af to limtræsdragere i en stigekonstruktion. På
dragerne hviler åse, og for hvert andet fag er åsene forsynet med
skråstivere til dragerne. Der er brugt jernbeslag ved
stigekonstruktionen, og ligeledes hviler de underste skråstivere
i jernbeslag. Alle andre samlinger er traditionelle
tømmersamlinger. Harmanerende med selve brospændet, der er
udført i moderne limtræskonstruktion, er landfæsterne støbt af
beton umiddelbart ved åens bredder, hvor de optager
niveauforskellen mellem de to bredder ved de indlagte trin.
Broen stryges med trætjære, gelænderet hvidmales som en
association til den tidligere "hvide bro". Plankedækket, der som
broens øvrige dele udføres i eg, skal ikke overfladebehandles.

( 2 I/!.r -r~ ('o"
/(1
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Det er oplyst, at broen bliver eet trin højere
idet amtet som vandløbsmyndighed skal have
vedligeholde vandløbet.

end den gamle bro,
mulighed for at

Skov- og Naturstyrelsen har meddelt tilladelse til det ansøgte på
visse nærmere betingelser, og Sønderjyllands amt har anbefalet,
at fredningsnævnet giver tilladelse til at etablere broen.

Fredningsnævnets afgørelse:

Det fremgår af fredningssagen fra
fredningen af dele af Gram Slotspark
naturområdets bevaring for eftertiden.

1938, at
og Gram Sø

formålet med
var at sikre

Da etablering af en ny bro til erstatning for en ældre bro ikke
strider imod fredningens formål, meddeler nævnet herved i
medfør af naturbeskyttelseslovens § 50 tilladelse til det
ansøgte.

I medfør af
såfremt den

lov om naturbeskyttel e, § 66, bortfalder
ikke er udnyttet ind ~3~O fra dato.

Koustru
/

I

tilladelsen,

/ha

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

Klage skal indsendes skriftligt til Fredningsnævnet for Sønder-
jyllands amt, Dommerkontoret, Nørregade 31, 6270 Tønder, der
videresender klagen til Naturklagenævnet sammen med sagens do-
kumenter.
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22 SEP. 2000
FREDNINGSNÆVNET FOR SØNDERJYLLANDS AMT

Domhuset, Kongevej 41, 6400 Sønderborg, tlf. 73 42 4121, fax. 74424123

Den 13. september 2000 kl. 10.00 afholdt Fredningsnævnet for
Sønderjyllands Amt møde ved Gram Slotspark med formanden,
dommer Claus Kej ser, det amtsrådsvalgte medlem Thomas
Lauritzen, Christiansfeld, og det kommunal valgte medlem Henry
Hansen.

Der foretoges:

J.nr. 60/2000:tt Ansøgning fra Sønderjyllands Amt om renovering af den fredede
Gram Slotspark på matr.nr. 453 Gram, Gram kommune.

- § 50 -

For Sønderjyllands Amt mødte
Hartmann.

Palle Grønlund og Helle

For Gram og Nybøl Godser A/S mødte Jens Brockenhuus-Schack og
slotsforvalter Flemming Rolskov-Paulsen ..~ For Lindet Statsskovdistrikt mødte forstfuldmægtig Tingleff.

For Gram kommune mødte Svend Frandsen og Niels Christian
Flemming Larsen.

For Danmarks Naturfredningsforenings lokalkomite mødte Ole
Brink.

For Friluftsrådet i Sønderjylland mødte Mathias Martinsen.

Endvidere mødte Jørgen Overby og Ole Schrøder.

Nævnet foretog besigtigelse af slotsparken, og l den
forbindelse redegjorde Helle Hartmann for projektet
sammenholdt med tilstanden før orkanen.Miljø-ogEnergiminist.eriet

Skov- og Na~urstYfelsen
J.nr. SN 1996 - \:2 Ilj 8' - 0001 ~
Akt. nr. <O l



- 2 -

• Formanden gennemgik kort fredningsbestemmelserne.

Palle Grønlund gennemgik det tekniske sekretariats skrivelse
til Nævnet og anførte bl. a. , at proj ektet vedrørende
delområde l ønskes gennemført for at opnå en større bredde i
parken, og for at akslerne mere kan komme til deres ret.
Delområde 6 er omfattet af søbeskyttelseslinien og
fortidsmindebeskyttelseslinien og ændringer her vil i givet
fald kræve Amtets godkendelse.

Vedrørende delområde l bemærkede Jørgen Overby, at han
finder, at Amtet har taget et flot initiativ, og at en

• gennemførelse af projektet vil give slotsparken et løft. For
så vidt angår delområde 6 bør der ske en opførelse af muren,
således at parken hele vejen rundt er lukket. Det må tages i
betragtning, at der oprindeligt var tale om en barokpark, og
det er et afgørende brud i helhedsindtrykket, at der ikke er
en mur ind mod ejendommen Slotsgade 50 og 52.

Helle Hartmann bemærkede, at muren i givet fald bør være af
samme højde som muren mod azalie-haven.

Jens Brockenhuus-Schack kunne tilslutte sig betragtningerne
om, at der bør opføres en mur.

Ole Schrøder bemærkede, at han ikke ønsker nogen mur opført,
men at der i stedet kunne plantes en hæk.

Palle Grønlund oplyste, at der på den strækning, hvor _der
ifølge forslaget ønskes opstillet en ny mur, tidligere var
bagsiden ~f en bygning, som blev tilladt fjernet af Nævnet i
1990. Fredningskendelsen må forståes således, at den
retouche, der er nævnt, skal dække bygningerne.

Helle Hartmann oplyste, at den alle af træer, der i en skitse
er angivet som indrammende haveanlægget op mod slottet, ikke
ønskes plantet. Det var med i landskabsarkitektens første
forslag, men efterfølgende har arkitekten vurderet, at det
vil bringe indtrykket af haven ud af balance. Rækken af træer
mod Slotsgade 50 og 52 ønskes efter det nu foreliggende



- 3 -

erstattet af en espalier.

Jørgen Overby bemærkede, at han finder, at havens indramning
af træer mangler. Det er efter hans opfattelse uforståeligt,
at det er fjernet l forslaget, og han henviste l den
forbi,ndelse til fotografiet på folderen liByens grønne blad
199911, der viser en indramning af haven med træer.

Helle Hartmann bemærkede, at der l delområdet bliver noget
højskov. Der bliver ikke nogen skarp alle ud mod haven, men
en mere flydende overgang.

Torkild Tingleff bemærkede,
at det kunne afhjælpe de
havde.

at alletræerne kunne stynes, og
betænkeligheder, som arkitekten

Palle Grønlund bemærkede, at Nævnet efter det tekniske
sekretariats opfattelse må skulle tage stilling til, hvad der
skal til, for at en fortsat sløring er opfyldt og herunder
tage stilling til, om det kan ske ved en espalier eller ved
en bibeholdelse af alleen.

Helle Hartmann bemærkede, at Nævnet endvidere bør tage
stilling til den IItalerstolll

, som kommunen ønsker udskåret af
et udgået træ. Endvidere bør Nævnet tage stilling til
ændringerne i delområde 5, hvor nogle stynede træer er gået
ud og ønskes erstattet med en bøgehæk, ligesom ændringen i
delområde 3 med opførelse af en kampestenskant bør vurderes
af Nævnet.

FREDNINGSNÆVNETS AFGØRELSE:

Fredningen af Gram Slotspark må antages at have til formål så
vidt muligt at opretholde tilstanden, herunder at bevare
parken som lystskov væsentligt bestående af løvtræer og at
bibeholde haveanlægget i umiddelbar nærhed af slottet.

For så vidt angår det på kortbilag angivne delområde af areal
nr. 6 er det i deklarationen fastsat, at Ilden på Bygningen i
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Parkens vestligste Hjørne gennem Beplantning foretagne
Retouche skal stedse opretholdes ". Det må således anses for
en væsentlig del af fredningens formål, at sløringen mod
disse bygninger bevares. Nævnet finder, at en sådan sløring
bedst kan opnåes ved plantning af en alle som oprindeligt
foreslået af arkitekten og således, at der af hensyn til
indramningen af slotshaven og balancen l det synsrnæssige
indtryk foretages alle-beplantning på begge sider af haven
som i det oprindelige forslag. Der kan om fornødent foretages
styning af de pågældende træer.

Ved Nævnets behandling af den omtalte bygningsnedrivning i
1990 blev det anført, at denne nedrivning ikke krævede
særskilt dispensation i modsætning til en senere opførelse af
nye bygninger.

Det bemærkes, at muren efter det foreliggende projekt
tilsyneladende forudsættes placeret udenfor det fredede
område, hvorfor den ikke kræver dispensation. Såfremt en mur
agtes opført indenfor det fredede område, vil dette kræve en
dispensation samt forudsætte, at Nævnet fik forelagt et
endeligt proj ekt vedrørende denne mur. Det er dog Nævnets
opfattelse, at hullet ind til ejendommen Slotsgade 50 og 52
mest hensigtsmæssigt kan lukkes ved en bøgehæk eller ved en
espalier.

Med de anførte ændringer og bemærkninger kan Nævnet godkende
projektet vedrørende delområde 6.

Den blandede løvskov på kortbilagets delområder af areal nr.
1, blev som følge af orkanen ryddet for træer. Efter
proj ektet skal der bl. a. anlægges nye rosenbede, kantet af
lavendler og bøgehække, ligesom der vil ske genplantning med
lind. Ved ændringen vil der ske en symmetrisk udvidelse af
haveanlægget omkring havens hovedakse , og dette anlæg vil
komme i bedre balance med tværaksen med markant afrunding af
træer.

Herefter, og da de ansøgte ændringer vedrørende delområder 3
og 5 samt den omtalte "talerstol" må antages at være af en
sådan karakter, at de ikke er i strid med fredningens formål,
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meddeler Fredningsnævnet i medfør af naturbeskyttelseslovens
§ 50, stk. l, dispensation hertil.

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

ClausG:V

Afgørelsen kan inden 4 uger fra dens modtagelse indklages for
Naturklagenævnet af ansøgeren og forskellige myndigheder.

Først når det efter klagefristens udløb er konstateret, at
afgørelsen ikke er indbragt for Naturklagenævnet , kan dis-
pensationen udnyttes.

Klage skal indsendes skriftligt til Fredningsnævnet for Søn-

derjyllands Amt, Donnnerkontoret, Kongevej 41, 6400 Sønder-

borg, der videresender klagen til Naturklagenævnet sammen med
sagens dokumenter.

jkb
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Den 6. september 2006 behandlede formanden, dommer Claus Kejser,
følgende sag på dommerkontoret:

J.nr. 19/2006

Forespørgsel vedrørende mulig placering af en form for vandkunst i
Gram slotspark samt ansøgning om plantning af en labyrint og en
landbohave samt opstilling af en pavillon og opførelse af en ny toilet-
og redskabsbygning i Slotsparken.

- § 50-

Den 27. juni 2006 modtog Fredningsnævnet fra Gram kommune en
forespørgsel vedrørende mulig placering af en vandkunst i Gram Slotspark.

Fredningsnævnet afholdt besigtigelse den 16. august 2006, hvor Nævnet
udover forespørgslen angående vandkunsten blev anmodet om at tage
stilling til ansøgning om andre ændringer i Slotsparken. Sagen overgik
herefter til skriftlig behandling.

Det bemærkes, at det amtsrådsvalgte medlem, Thomas Lauritzen, og det
kommunalvalgte medlem, Joan Stub, har deltaget i afgørelsen.

Det fremgår af sagen, at ejendommen er omfattet af en frednings-
deklaration af 28. december 1937. Det må antages, at fredningen har til
formål at bevare parken som lystskov i det væsentlige bestående af
løvtræer og således, at den nuværende tilstand så vidt muligt opretholdes.
Efter fredningen må området ikke bebygges, og der må ikke opstilles
boder, maste eller lignende, der kan virke skæmmende. Haveanlægget i
nærheden af slottet bør i det væsentlige bibeholdes.

Ejeren, Danmarks Naturfredningsforening og Fredningsnævnet har
påtaleret efter deklarationen.

I 1990'eme blev der foretaget en renovering af slotsparken, ligesom
Nævnet efter orkanen i 1999 har behandlet en sag om renovering af
parken.

•
Under mødet den 16. august blev det for så vidt angår renovering af
delområde l) oplyst, at der ønskes etableret en ny indgang til slotsparken,
således at denne bliver mere markant. Den bevoksning af buske og træer,
der er omkring indgangspartiet, skal bevares. Det er hensigten, at
vandkunsten skal ligge i hovedaksen mellem indgangen og slottet, og efter
det foreliggende udkast bliver vandkunsten på et begrænset område. En del

S~S - t21 ~CDo00

~



Side 2/3

af en eksisterende rhododendron-bevoksning fjernes, således at der går en
kanal fra området ved indgangen til slotsparken ned mod den nedre del af
rhododendron-bedet. Planterne her fjernes.

Under mødet oplyste Amtets repræsentant, at rhododendron-beplantningen
i den nedre del stammer fra renoveringen af slotshaven i l 990'eme.

•

I renoveringsplanens delområde 2) ønskes der på begge sider af en gang,
der går parallelt med hovedaksen, plantet en labyrint ved en eksisterende
bøgehæk og i samme højde som denne, ca. 180 cm. På et areal på den
anden side af tværaksen ønskes på et plæneområde etableret en
landbohave. Hækkene i denne have vil få samme højde som hækkene
omkring apotekerhaven, ca. 120 cm .

Amtets repræsentant har under mødet oplyst, at der på det areal, hvor
landbohaven ønskes plantet, før stormfaldet i 1999 stod træer. I forbindelse
med den seneste renovering agtede man at lade træbevoksningen komme
igen ved selvsåning. Dette lykkedes ikke, og i stedet bredte et brombærkrat
sig. Dette er nu fjernet.

Endvidere er ansøgt om opstilling af en pavillon i renoveringsplanens
delområde 3). Det er oplyst, at den bagtil vil være dækket af eksisterende
blandet løvskov. En kratbevoksning ud mod slotssøen vil blive fjernet,
således at der fra pavillonen er udsigt over denne.

Endelig er der ansøgt om opførelse af en ny toilet- og mandskabsbygning.
Denne bygning trækkes lidt ind i slotsparken i forhold til den eksisterende
bygning, og der vil i stedet blive etableret en støttemur der, hvor den gamle
bygning var. I forhold til det fremlagte forslag bør den nye bygning have
afvalmet tag.

Under mødet den 16. august tilkendegav repræsentanterne fra
SøndeIjyllands Amt, Gram kommune, Danmarks Naturfredningsforening
og Friluftsrådet, at de kunne støtte ansøgningerne.

FREDNINGSNÆVNETS AFGØRELSE:

Med hensyn til vandkunsten bemærkes, at Nævnet alene tager stilling til
konkrete projekter, og et sådant foreligger ikke. Hertil kommer, at der fra
den 1. janauar 2007 nedsættes et nyt fredningsnævn, og at det nuværende
nævn ikke kan binde fremtidige nævn.

Med nævnte forbehold kan Nævnet tilkendegive, at man ikke vil være
afvisende overfor, at der kan etableres en vandkunst indenfor et område
som angivet på skitsen vedrørende delområde l). Vandkunsten må ikke
være skæmmende, og den skal tilpasses den stil, hvori parken er anlagt.
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Forinden vandkunsten etableres, skal der indhentes godkendelse fra
Nævnet og de øvrige påtaleberettigede ud fra et konkret projekt.

Hvad angår labyrinten går Nævnet ud fra, at den etableres med bøgehække.
Nævnet finder, at en sådan labyrint er i overensstemmelse med parkens
karakter, og dermed ikke i strid med fredningens formål.

Med hensyn tillandbohaven bemærkes, at etablering af en sådan ikke kan
antages at være i strid med fredningsformålet. Det må endvidere antages, at
etablering af en sådan have vil give et mere harmonisk indblik ind mod
slottet end en retablering af en mere løvskovsagtig bevoksning.

• Under hensyn til parkens karakter og til at pavillonen opstilles et sted, hvor
den bagtil vil være dækket af eksisterende skovbevoksning, kan det ikke
antages at være i strid med fredningsformålet, at denne etableres.

Endelig finder Nævnet, at en opførelse af en ny toilet- og
mandskabsbygning til afløsning for den eksisterende ikke er i strid med
fredningsformålet.

I medfør af naturbeskyttelseslovens § 50, stk. l, meddeler Nævnet derfor
dispensation til plantning af en labyrint og en landbohave, til opstilling af
en pavillon og til opførelse af en ny toilet- og mandskabsbygning i
overensstemmelse med de indsendte tegninger og beskrivelser, dog således
at sidstnævnte bygning skal opføres med afvalmet tag.

Claus Kejser

Afgørelsen kan inden 4 uger fra dens modtagelse indklages for
Naturklagenævnet af ansøgeren og forskellige myndigheder.

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 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 far helt eller delvist medhold.

/kb
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J.nr.: FN SJS 65/2017: Ansøgning fra Haderslev Kommune på vegne Svend Brodersen og Vi-
sion Gram om tilladelse til at oprense den vestlige del af Gram Slotssø/Voldgrav og etablering 
af et springvand. 
 
Fredningsnævnet har den 14. november 2017 modtaget en ansøgning fra Haderslev Kommune på 
vegne Svend Brodersen og Vision Gram om tilladelse til at oprense den vestlige del af Gram 
Slotssø/Voldgrav og etablering af et springvand. 
 
Den 28. december 1937 underskrev den daværende ejer af Gram Slot, grev Brockenhuus Schack, en 
deklaration om frivillig fredning af Gram Slotspark, Gram sø og dele af de omliggende arealer, 
tinglyst den 10. marts 1938. Det fremgår heraf bl.a., at søens størrelse og vandstand ikke må æn-
dres, og der må ikke opstilles indretninger, som kan virke skæmmende. 
 
Fredningsnævnet skal derfor meddele dispensation fra fredningsbestemmelserne, såfremt projektet 
skal gennemføres.  
 
Fredningsnævnet har efter besigtigelse besluttet at meddele Svend Brodersen og Vision Gram tilla-
delse til det ansøgte under nærmere anførte vilkår som beskrevet under afsnittet ”Fredningsnævnets 

afgørelse”. 
 
Sagens baggrund 
 
Den 28. december 1937 underskrev den daværende ejer af Gram Slot, grev Brockenhuus Schack, en 
deklaration om frivillig fredning af Gram Slotspark, Gram sø og dele af de omliggende arealer. 
 
Det hedder i deklarationen blandt andet: 
 

”Undertegnede Kammerherre, Hofjægermester Greve Ad. Brockenhuus Schack, be-
stemmer herved med bindende virkning for mig og senere ejere, at den mig tilhørende 
Gram Sø og Gram Slotspark samt den Del af Gram Aa og de ligeledes under Godset 
hørende Skov- Mose- og Markarealer, der befinder sig indenfor den på vedhæftede Kort 
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nærmere angivne Grænse, der findes afmærket i Terrænet, skal være fredet som neden-
for nærmere angivet. 
… 
Fredningen sker på følgende nærmere Betingelser: 
Søen bør i alt væsentligt bevares i sin nuværende Størrelse og Vandstanden – saaledes 
som den ved de afsatte Flodemaale er bestemt – maa ikke ved Foranstaltninger fra den 
til enhver Tid værende Ejers Side sænkes eller hæves. 
Aaens snoede Forløb indenfor det fredede Omraade maa ikke reguleres. 
… 
Parken holdes som Lystskov væsentligt bestaaende af Løvtræer og saaledes, at den nu-
værende tilstand saavidt muligt opretholdes, i hvilken Henseende henvises til vedhæfte-
de Karakteristik med tilhørende Fotografier. 
 
Omraadet maa ingenside udstykkes og bebygges og den nedennævnte Bygning ej heller 
bygges højere. 
 
Den på Bygningen i Parkens vestligste Hjørne gennem Beplantning foretagne Betouche 
skal stedse opretholdes, ligesom den ved Parkens Hovedindgang værende Løvtræ-
Bevoksning skal bibeholdes, saaledes at der ved nødvendig Fældning plantes Træer af 
lignende Art. 
… 
Paa Omraadet maa ingensinde opstilles Boder, Master eller andre Indretninger, som kan 
virke skæmmende. 
 
Det i umiddelbar Nærhed af Slottet værende Haveanlæg bør i alt væsentligt bibeholdes. 
…” 

 
Af ansøgningen fremgår blandt andet: 
 

”Vision Gram (borgergruppe i Gram) søger om oprensning af den vestlige del af Gram Slotssø. På neden-

stående kortskitse ses det areal de ønsker at oprense. Ifølge ansøger regner de med at oprense ca. 300 m³ 
materiale som køres væk fra det fredede område, hvor det kan ligge til afdrypning og senere udspredning. 
Ansøger oplyser at der fjernes 10-15 cm bundslam med vegetation. 
 
Ansøger ønsker også at placere et springvand i slotssøen (omtrent midt for slottets vestlige bygning, cirka 
midt i den vestlige del af slotssøen). Der er tale om en vandsøjle som skal springe fra vandoverfladen. 
 
Haderslev Kommune har sendt projektet til udtalelse hos Haderslev Museum, da der findes fortidsminder 
i området og området er omfattet af beskyttelseslinje omkring disse. 
 
Arealet er omfattet af Naturbeskyttelseslovens § 3 og af Vandløbsloven. Haderslev Kommune er myndig-
hed på disse lovgivninger. På det foreliggende grundlag er kommunen indstillet på at tillade oprensningen 
af slotssøen på vilkår om at det oprensede materiale kan håndteres inden for miljø- og planlovgivningens 
rammer. Desuden vil der blive stillet vilkår om f.eks. årstid for oprensningen, og om udforming og meto-
de.”  

Af Svend Brodersens ansøgning fremgår: 

”Projektet omfatter oprensning af voldgraven omkring Gram Slot og søen vest for Gram Slot (se vedlagte 

kortskitse). Arealet er en del af matr.nr. 453 Gram Ejerlav, Gram. 

Der forventes at anvende samme metode til oprensningen, som ved sø oprensningen i 2013. Det oversky-
dende materiale, der ikke kan genplaceres, deponeres/flyttes på samme måde som ved oprensningen af 
Gram Slotssø i 2013. Her blev anvendt matr.nr. 520 Gram Ejerlav, Gram. 

Arbejdet påtænkes udføres så snart der foreligger en tilladelse. 
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Ved oprensningen af Gram Slotssø i 2013 blev ovenanførte område desværre ikke en del af naturgenop-
retningen. Området er ved gro/sande til. 

Ifølge Haderslev Kommunes godkendelse af ”naturgenopretning ved Gram Slotssø (13/8975) fandt sene-

ste oprensning af Gram Slotssø sted i 1991. I samme skrivelse, under afsnittet på side 8 om ”sediment-

transport i Gram Å”, skønnes det, at ”Fremover vil tildelingen af sediment til søen skønsmæssigt blive re-

duceret med 90%, og herved minimeres en fremtidig tilsanding, således at det åbne vandspejl kan bibe-
holdes i lang tid fremover uden yderligere oprensning” 

Det giver derfor god mening at få oprenset vandarealet omkring slottet nu, så det frie vandspejl kan gen-
etableres, bl.a. på grund af turisme og kulturarv. I dag fremstår arealet nærmest som et vådområde og ikke 
en sø.” 

Der er ikke tale om en uddybning, men en oprensning af vegetation mv. fra området. 
Der oprenses ikke til større dybde end i 1991. 
 
  

 
 
Naturstyrelsen har den 10. januar 2018 oplyst, at det ansøgte efter Naturstyrelsens vurdering ikke 
vil medføre beskadigelse/ødelæggelse af plantearter eller yngle- eller rasteområder for de dyrearter, 
der fremgår af habitatdirektivets bilag IV.  
 
Fredningsnævnets behandling af sagen 
 
Fredningsnævnet har behandlet sagen på nævnets møde den 11. januar 2018, hvor nævnet tillige har 
foretaget besigtigelse. 
 
I mødet deltog formanden, retspræsident Margit Ø. Laub, Esbjerg, det ministerudpegede medlem 
Kjeld Thamdrup og det kommunalt udpegede medlem Olaf Hansen. Endvidere deltog Svend Bro-
dersen, Gram & Nybøl Godser A/S, Niels Physant og Karl Gunnar Gregersen på vegne Vision 
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Gram, Haderslev Kommune ved natursagsbehandler Helle Hartmann, Tenna Kristensen på vegne 
museum Sønderborg og Knud Sindberg på vegne Danmarks Naturfredningsforening. 
 
Fredningsnævnets formand redegjorde for ansøgningen og de relevante dele af fredningsbestem-
melserne.  
 
Niels Physant redegjorde for ansøgningen. Han oplyste, at søen vest for indkørslen til slottet i 2013 
var blevet oprenset med fin vandspejl. Der var nu søgt midler til oprensning af voldgraven. Det op-
rensede materiale vil blive lagt i et depot til afdrypning som vist på kort i ansøgningen og efterføl-
gende blive spredt ud efter Haderslev Kommunes anvisninger. Tilgroningen af voldgraven var taget 
voldsomt til. I forbindelse med oprensningen vil der ikke ske en udvidelse af voldgraven, men van-
det vil blive klarere. Voldgraven har tidligere været tørlagt, hvor det kunne konstateres, at den hvi-
ler på en jernramme. 
 
Svend Brodersen oplyste, at ejeren godkender oprensningen af voldgraven. Det er stærkt tiltrængt. 
 
Niels Physant og Svend Brodersen oplyste endvidere, at der søges om etablering af et springvand 
for at få bedre cirkulation i vandet og vandspejlet. Da voldgraven var tømt, kunne man se et jernrør. 
Der har derfor formentlig tidligere været et springvand. Springvandet skal være i harmoni med slot-
tet. Det skal flyde oven på voldgravens vand og forankres med et anker og en ledning til slottet til 
strømforsyning. Der skal ikke graves ud til et fundament til springvandet.  
 
Springvandets højde skal max være 6 m eller til overkanten af første fags vinduer på slottets byg-
ning og bestå af en enkel søjle som vist på foto og vedlagt sagen. 
 
Helle Hartmann oplyste, at Haderslev Kommune ikke har bemærkninger til ansøgningen. Området 
er beliggende i beskyttet natur, og kommunen skal tage stilling til dispensation efter naturbeskyttel-
sesloven, og der vil i forbindelse med deponering af materialet blive stillet nogle vilkår.  
 
Knud Sindberg oplyste, at Danmarks Naturfredningsforening har ingen bemærkninger. 
 
Tenna Kristensen oplyste, at Museum Sønderjylland finder, at oprensningen er en god ide. Der skal 
være blank vand og ikke en masse grøde i voldgraven. men det er vigtigt ikke at komme for tæt på 
brinkerne, da slottet er et fortidsfredet minde. Det henstilles derfor, at oprensningen sker i samar-
bejde med en arkæolog fra museet. 
 
Karl Gunnar Gregersen oplyste, at brinken er på dele af voldgraven sikret med kampesten. 
 
Fredningsnævnets afgørelse 
 
Fredningsnævnet kan i medfør af naturbeskyttelseslovens § 50, stk. 1, meddele dispensation fra 
fredningsbestemmelserne, såfremt det ansøgte ikke strider mod formålet med fredningen.  
 
Som følge af beliggenheden skal betingelserne i naturbeskyttelseslovens § 50, stk. 2 tillige være 
opfyldt. Ifølge denne bestemmelse kan fredningsnævnet kun meddele dispensation fra en fredning 
eller en foreslået fredning i eller uden for et internationalt naturbeskyttelsesområde, hvis det ansøgte 
ikke indebærer forringelse af naturtyper og levesteder for arter eller betydelige forstyrrelser af arter, 
som området er udpeget for.  
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Det er formålet med fredningen, at sikre Gram Slotspark ”ud i Fremtiden til Gavn og Glæde for alle 

og særlig for hele den sønderjydske Befolkning”. For at nå dette formål indeholder fredningsdekla-
rationen bestemmelser om, at slotssøen i alt væsentligt skal bevares i sin nuværende størrelse, vand-
standen skal bevares, åens snoede forløb indenfor det fredede område må ikke reguleres, udsigten 
fra Krogshøj og Elverhøj skal besvares, og at der ikke på de fredede arealer må opstilles boder, ma-
ster eller andre indretninger, som kan virke skæmmende.  
 
Det fremgår af ansøgningen, at voldgraven nærmest er et vådområde og ikke en voldgrav. Det er 
formålet med ansøgningen at genetablere det frie vandspejl ved oprensningen og etableringen af et 
springvand med enkelt stråle. 
 
Fredningsnævnet finder efter besigtigelsen, at det ikke vil stride mod formålet med fredningen af 
Gram Slotspark og Gram Slotssø at gennemføre det ansøgte. Fredningsnævnet har særligt lagt vægt 
på, at en oprensning af voldgraven er nødvendig for at sikre et blankt overfladevand, og at et 
springvand vil bidrage til at få cirkulation i vandet og sikre ilttilførsel til voldgraven. 
 
Fredningsnævnet meddeler derfor i medfør af naturbeskyttelseslovens § 50, stk. 1 og stk. 2 dispen-
sation til det ansøgte på vilkår, 
 
at oprensningen af voldgraven sker i samarbejde med Museeum Sønderjylland og Haderslev Kom-
mune, 
 
at springvandet etableres som et flydende springvand forankret i voldgraven med en enkel søjle på 
max 6 meter, og  
 
at der lægges køreplader til maskinkørsel i forbindelse med arbejdets udførsel.  
 
Klagevejledning:  
 
Der kan inden 4 uger efter den dag, denne afgørelse er meddelt, klages til Planklage-
nævnet over afgørelsen. Hvis afgørelsen er offentligt bekendtgjort, regnes klagefristen 
dog altid fra bekendtgørelsen. 
 
Borgere, virksomheder, myndigheder og organisationer skal indsende klagen til Plan-
klagenævnets Klageportal via borger.dk eller virk.dk. 
 
Der er et direkte link til borger.dk og virk.dk via Planklagenævnets hjemmeside 
www.naevneneshus.dk/planklagenaevnet. 
 
Klagefristen udløber ved midnat på dagen for klagefristens udløb. 
 
En klage skal være tilgængelig for førsteinstansen i Klageportalen senest kl. 23:59 på 
den dag, hvor klagefristen udløber. Det indebærer, at klager har godkendt og betalt ge-
byr/bestilt faktura i Klageportalen. 
 
Klageren skal oplyse sit CPR-nummer eller CVR-nummer.  
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Planklagenævnets hjemmeside indeholder information om beregning af klagefrister i de 
tilfælde, hvor en klager anmoder om at blive undtaget fra brug af Klageportalen. 
 
Klageberettigede er, jf. naturbeskyttelseslovens § 86: 
 

• Adressaten for afgørelsen, 
• ejeren af den ejendom, som afgørelsen vedrører, 
• offentlige myndigheder, 
• en berørt nationalparkfond, 
• lokale foreninger og organisationer, som har en væsentlig interesse 

i afgørelsen, 
• landsdækkende foreninger og organisationer, hvis hovedformål er 

beskyttelse af natur og miljø, og 
• landsdækkende foreninger og organisationer, som efter deres for-

mål varetager væsentlige, rekreative interesser, når afgørelsen be-
rører sådanne interesser. 

 
Det er en betingelse for Planklagenævnets behandling af en klage, at den, der klager, 
indbetaler et gebyr. Gebyret udgør for privatpersoner 900 kr. Virksomheder, organisati-
oner og offentlige myndigheder skal betale 1.800 kr. for behandling af eller genoptagel-
se af en klage. Det nævnte gebyr reguleres den 1. januar hvert år efter den af Finansmi-
nisteriet fastsatte sats for det generelle pris- og lønindeks med virkning for klager, der 
modtages i nævnet fra og med den 1. februar 2017. Gebyret er endnu ikke reguleret for 
2017, men vil blive teknisk efterreguleret. 
 
Planklagenævnet påbegynder først behandlingen af en klage, når gebyret er modtaget. 
Klagegebyr opkræves af Planklagenævnet. Betaling af klagegebyr sker ved elektronisk 
overførsel eller ved indbetalingskort til Planklagenævnet. Gebyr skal indbetales inden-
for en af Planklagenævnet fastsat frist. Hvis gebyret ikke indbetales inden udløbet af 
fristen, afvises klagen. 

Vejledning om gebyrbetalingen kan findes på Planklagenævnets hjemmeside 
www.naevneneshus.dk/planklagenaevnet. 
 
Gebyret bliver tilbagebetalt, hvis klagen bliver afvist, fordi klagefristen er overskredet, 
klager ikke er klage-berettiget eller fordi Planklagenævnet ikke har kompetence til at 
behandle klagen. 
 
Gebyret tilbagebetales også, hvis klagesagen fører til, at den påklagede afgørelse ændres 
eller ophæves, eller hvis klager får helt eller delvist medhold i klagen. Hvis den eneste 
ændring af den påklagede afgørelse er forlængelse af en frist for efterkommelse af afgø-
relsen som følge af den tid, der er medgået til at behandle sagen i Planklagenævnet, til-
bagebetales gebyret dog ikke. 
 
Hvis klager trækker klagen tilbage, mens sagen er under behandling i nævnet, vil geby-
ret som udgangspunkt også blive betalt tilbage. Planklagenævnet kan dog beslutte, at 
gebyret ikke tilbagebetales, hvis klagen trækkes tilbage på et tidspunkt, hvor nævnet 
allerede har foretaget en stor del af sagsbehandlingen. 



7 
 

 
Tilladelsen må i henhold til naturbeskyttelseslovens § 87, stk. 7, ikke udnyttes, før kla-
gefristen er udløbet, eller behandling af en eventuel klage måtte være afsluttet. 
 
Det følger endvidere af naturbeskyttelseslovens § 50, stk. 1, jf. § 66, stk. 2, at tilladelsen 
bortfalder, hvis den ikke udnyttes inden 3 år efter, at den er givet. 
 
Såfremt projektets gennemførelse kræver tilladelse eller dispensation efter anden lovgivning, skal 
ansøgerne rette henvendelse til den myndighed, der administrerer tilladelser eller dispensationer i 
henhold til denne lovgivning. 
 

Fredningsnævnet for Sydjylland, Sydlig del 
Esbjerg, den 30. januar 2018 

 

 
 
 
Denne afgørelse er sendt til: 
 
Gram & Nybøl Godser A/S v/Svend Brodersen, svend.brodersen@gramslot.dk  
Vision Gram, mail@visiongram.dk 
Haderslev Kommune, post@haderslev.dk   
Miljøstyrelsen, mst@mst.dk; sofha@svana.dk  
Slot- og Kulturstyrelsen, post@slks.dk  
Museum Sønderjylland, tekr@museum-sonderjylland.dk  
Danmarks Naturfredningsforening/København, dn@dn.dk  
Danmarks Naturfredningsforening/Haderslev, haderslev@dn.dk         
Dansk Botanisk Forening Jyllandskredsen, finn.borchsenius@sm.au.dk  
Dansk Ornitologisk Forening, jorn.vinther.sorensen@gmail.com  
Friluftsrådet centralt: fr@friluftsraadet.dk   
Friluftsrådet Haderslev: soenderjylland@friluftsraadet.dk  
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FN SJS 7/2020 

 
 
J.nr.: 7/2020: Ansøgning fra Haderslev Kommune og Naturstyrelsen Vadehavet, om dispensa-
tion fra fredningen af Gram Slotspark og sø, til at gennemføre en tilretning af det oprindelige 
projekt i omløbsstryget for Gram Slotssø (FN 54/2010) 
 
Fredningsnævnet har den 4. februar 2020 modtaget ansøgning fra Haderslev Kommune og Natur-
styrelsen Vadehavet om dispensation fra fredningen af Gram Slotspark og sø til at gennemføre en 
tilretning af det oprindelige projekt i omløbsstryget for Gram Slotssø (FN 54/2010). 
 
Fredningsnævnet meddelte den 18. april 2011 dispensation til et projekt, som omfattede oprensning 
af Gram Slotssø og etablering af en passage ved opstemningen(omløbsstryget) til slotssøen.  
 
I efteråret 2014 etablerede Naturstyrelsen et omløbsstryg ved Gram Slot for at skabe gode passage-
forhold for vandløbets insekter og fisk, med særligt fokus på snæbel. Omløbsstryget har siden da 
udviklet sig i en uønsket retning, og den er derfor ikke længere tilfredsstillende.  
 
Den 28. december 1937 underskrev den daværende ejer af Gram Slot, grev Brockenhuus Schack, en 
deklaration om frivillig fredning af Gram Slotspark, Gram sø og dele af de omliggende arealer. Det 
fremgår bl. a. heraf, at søen bør i alt væsentligt bevares i sin nuværende størrelse, og vandstanden må 
ikke ved foranstaltninger fra den til enhver tid værende ejers side sænkes eller hæves. Aaens snoede 
forløb indenfor det fredede område må ikke reguleres.  
 
Fredningsnævnet har besluttet at meddele Haderslev Kommune og Naturstyrelsen Vadehavet dispen-
sation fra fredningen som anført i afsnittet ”Fredningsnævnets afgørelse”. 
 
Sagens baggrund: 
 
Det hedder i fredningsdeklarationen blandt andet: 
 

”Undertegnede Kammerherre, Hofjægermester Greve Ad. Brockenhuus Schack, be-
stemmer herved med bindende virkning for mig og senere ejere, at den mig tilhørende 
Gram Sø og Gram Slotspark samt den Del af Gram Aa og de ligeledes under Godset 
hørende Skov- Mose- og Markarealer, der befinder sig indenfor den på vedhæftede Kort 
nærmere angivne Grænse, der findes afmærket i Terrænet, skal være fredet som nedenfor 
nærmere angivet. 
… 
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Fredningen sker på følgende nærmere Betingelser: 
Søen bør i alt væsentligt bevares i sin nuværende Størrelse og Vandstanden – saaledes 
som den ved de afsatte Flodemaal er bestemt – maa ikke ved Foranstaltninger fra den til 
enhver Tid værende Ejers Side sænkes eller hæves. 
Aaens snoede Forløb indenfor det fredede Omraade maa ikke reguleres. 
… 
Parken holdes som Lystskov væsentligt bestaaende af Løvtræer og saaledes, at den nu-
værende tilstand saavidt muligt opretholdes, i hvilken Henseende henvises til vedhæftede 
Karakteristik med tilhørende Fotografier. 
 
Omraadet maa ingensinde udstykkes og bebygges og den nedennævnte Bygning ej heller 
bygges højere. 
 
Den på Bygningen i Parkens vestligste Hjørne gennem Beplantning foretagne Betouche 
skal stedse opretholdes, ligesom den ved Parkens Hovedindgang værende Løvtræ-Be-
voksning skal bibeholdes, saaledes at der ved nødvendig Fældning plantes Træer af lig-
nende Art. 
… 
Paa Omraadet maa ingensinde opstilles Boder, Master eller andre Indretninger, som kan 
virke skæmmende. 
 
Det i umiddelbar Nærhed af Slottet værende Haveanlæg bør i alt væsentligt bibeholdes. 
…” 

Det fremgår af ansøgningen: 
 

”Der er i stigende grad udfordringer med at opretholde den nødvendige vandspejls-
højde i Gram Slotssø på grund af tekniske problemer med vandindtaget fra åen, som 
er krævet for at sikre fundamentet for Gram Slot. Dertil kommer, at vandhastigheden i 
omløbsstryget er blevet for høj, i forhold til det oprindeligt projekterede. Dette har 
medført uønskede erosionsskader af vandløbsprofilet og gjort passagen for snæbel 
usandsynlig.  
 
Naturstyrelsen har derfor, som bygherre for projektet, prioriteret og afsat midler til at 
rette op på forholdene i det eksisterende omløbsstryg, så godt som omstændighederne 
tillader det…  
 
Haderslev Kommune vurderer, at tilretningen i sig selv ikke er i strid med fredningens 
formål, men vurderer samtidigt at en dispensation kan være nødvendig, da der i fred-
ningskendelsen står, at: ”åens snoede forløb ikke må reguleres”. 

 
Kort beskrivelse af tiltagene:  
 ”… 

 
                      … 
                     … 
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                         …”   

 
Konkret søges der nu om følgende tiltag:  
 
1) Etablering af et nyt passivt indløb til slotssøen.  
2) Genopretning af stentærskel og vandløbsbund ved indløb til slotssøen (omkring station 21.695)  
3) Etablering af en faskine og en terrænregulering.  
4) Etablering af stentærskel, herefter ”stentærskel 2” (ved station 22.031)  
5) Etablering af et sideanlæg ved stentærskel 2 (omkring station 22.031)  
6) Udvidelse af vandløbet (stentærskel 2 til omkring station 22.400)  
7) Hævning af vandløbsbunden fra stentærskel 2 til broen ved Slotsvej  
8) Hævning af servicevejen ved stentærskel 2.  
9) I forbindelse med projektet vil omløbsstryget skulle tørlægges for at kunne udføre anlægsarbejdet 
samt for at kunne undersøge mulig udsivning fra slotssøen til omløbsstryget. Gram Å vil i denne 
periode blive ledt igennem Gram Slotssø igennem det gamle indløb til søen.  
10) I forbindelse med projektet vil der skulle afgraves ca. 1050 m3 jord. Tegning 3 viser udgrav-
ningsarealet, transportvejen og udlægningsarealerne.   
  
     ”… 
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                    …” 
 
Det fremgår af detailprojektet for Restaurering af faunapassage ved Gram Slot ”at gennemførelse af 
projektet ikke vil påvirke arter eller naturtyper på udpegningsgrundlaget i det nedstrøms beliggende 
Natura 2000-område væsentligt. Det vurderes, at restaurering og forbedring af faunapassagen alt 
andet lige vil være til gavn for hav-, flod-og bæklampret, snæbel, laks og odder, der er en del af ud-
pegningsgrundlaget.”  
 
Det fremgår endvidere, at ”Habitatdirektivets bilag IV omfatter dyre- og plantearter, der kræver 
streng beskyttelse. Medlemslandene skal træffe foranstaltninger, der sikrer de nævnte arters natur-
lige udbredelsesområde. Dyrene må fx ikke fanges ind, deres æg ikke indsamles og deres yngle- og 
rasteområde må ikke ødelægges. Der forekommer potentielt en del af disse arter i projektområdet, 
men ingen af disse vurderes ifølge ansøgningen at blive negativt påvirket af projektet.” 
 
 
Fredningsnævnets behandling af sagen: 
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Fredningsnævnet har ved mail af 6. marts 2020 til Gram & Nybøl Godser A/S v/Svend Brodersen,  
Haderslev Kommune, Asger Thode Kristensen, Naturstyrelsen Vadehavet, Miljøstyrelsen, Slot- og 
Kulturstyrelsen, Museum Sønderjylland, Danmarks Naturfredningsforening/København, Danmarks 
Naturfredningsforening/Haderslev, Dansk Botanisk Forening Jyllandskredsen, Dansk Ornitologisk 
Forening, Friluftsrådet centralt og Friluftsrådet Haderslev anmodet om eventuelle bemærkninger til 
ansøgningen med høringsfrist den 20. marts 2020. 
 
Danmarks Naturfredningsforening og DOF-Sønderjylland har oplyst, at der ikke er bemærkninger 
til det ansøgte, og der er ikke fra de øvrige modtaget bemærkninger eller indsigelser. 
 
Fredningsnævnets afgørelse 
 
Ifølge naturbeskyttelseslovens § 50, stk. 1, kan fredningsnævnet dispensere fra bestemmelserne i en 
fredning, når det ansøgte ikke er i strid med fredningens formål. Videregående afvigelser fra en fred-
ning end nævnt i stk. 1, og helt eller delvis ophævelse af en fredning kan, jf. stk. 5, kun foretages efter 
reglerne om gennemførelse af fredninger. 
 
Fredningen har til formål at sikre at slotssøen skulle bevares i sin daværende størrelse og at vandstan-
den ikke må sænkes eller hæves og at åens forløb indenfor det fredede område ikke må reguleres. 
 
Fredningsnævnet finder ikke, at det ansøgte vil være i strid med fredningens formål. Fredningsnævnet 
har lagt vægt på, at de ønskede tiltag er nødvendige af hensyn bedst muligt at sikre søens og åens 
tilstand.  
  
Fredningsnævnet meddeler derfor Haderslev Kommune og Naturstyrelsen Vadehavet dispensation i 
medfør af naturbeskyttelseslovens § 50, stk. 1 og 2, til opsætning af det ansøgte på vilkår  
 
at det ansøgte udføres som anført i ansøgningen, og 
 
at Museum Sønderjylland, Haderslev, i forbindelse med tilretningen af det oprindelige projekt får 
mulighed for at foretage arkæologisk overvågning af gravearbejdet samt foretage eventuel undersø-
gelse i forbindelse hermed.  
 
Klagevejledning: 
 
Der kan inden 4 uger efter den dag, denne afgørelse er meddelt, klages til Miljø- og fødevareklage-
nævnet over afgørelsen. Hvis afgørelsen er offentligt bekendtgjort, regnes klagefristen dog altid fra 
bekendtgørelsen. 
 
Borgere, virksomheder, myndigheder og organisationer skal indsende klagen til Miljø- og fødevare-
klagenævnets klageportal via borger.dk eller virk.dk. 
 
Der er et direkte link til borger.dk og virk.dk via Miljø- og fødevareklagenævnets hjemmeside 
www.naevneneshus.dk/planklagenaevnet. 
 
Klagefristen udløber ved midnat på dagen for klagefristens udløb. 
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En klage skal være tilgængelig for førsteinstansen i Klageportalen senest kl. 23:59 på den dag, hvor 
klagefristen udløber. Det indebærer, at klager har godkendt og betalt gebyr/bestilt faktura i Klage-
portalen. 
 
Klageren skal oplyse sit CPR-nummer eller CVR-nummer.  
  
Miljø- og fødevareklagenævnets hjemmeside indeholder information om beregning af klagefrister i 
de tilfælde, hvor en klager anmoder om at blive undtaget fra brug af Klageportalen. 
 
Klageberettigede er, jf. naturbeskyttelseslovens § 86: 
 

• Adressaten for afgørelsen, 
• ejeren af den ejendom, som afgørelsen vedrører, 
• offentlige myndigheder, 
• en berørt nationalparkfond, 
• lokale foreninger og organisationer, som har en væsentlig interesse i afgørel-

sen, 
• landsdækkende foreninger og organisationer, hvis hovedformål er beskyttelse 

af natur og miljø, og 
• landsdækkende foreninger og organisationer, som efter deres formål varetager 

væsentlige, rekreative interesser, når afgørelsen berører sådanne interesser. 
 
Det er en betingelse for Miljø- og fødevareklagenævnets behandling af en klage, at den, der klager, 
indbetaler et gebyr. Gebyret udgør for privatpersoner 900 kr. Virksomheder, organisationer og of-
fentlige myndigheder skal betale 1.800 kr. for behandling af eller genoptagelse af en klage. Det 
nævnte gebyr reguleres den 1. januar hvert år efter den af Finansministeriet fastsatte sats for det ge-
nerelle pris- og lønindeks med virkning for klager, der modtages i nævnet fra og med den 1. februar 
2017. Gebyret er endnu ikke reguleret for 2017, men vil blive teknisk efterreguleret. 
 
Miljø- og fødevareklagenævnet påbegynder først behandlingen af en klage, når gebyret er modtaget. 
Klagegebyr opkræves af Miljø- og fødevareklagenævnet. Betaling af klagegebyr sker ved elektro-
nisk overførsel eller ved indbetalingskort til Miljø- og fødevareklagenævnet. Gebyr skal indbetales 
indenfor en af Miljø- og fødevareklagenævnet fastsat frist. Hvis gebyret ikke indbetales inden udlø-
bet af fristen, afvises klagen. 

Vejledning om gebyrbetalingen kan findes på Miljø- og fødevareklagenævnets hjemmeside 
www.naevneneshus.dk/planklagenaevnet. 
 
Gebyret bliver tilbagebetalt, hvis klagen bliver afvist, fordi klagefristen er overskredet, klager ikke 
er klage-berettiget eller fordi Miljø- og fødevareklagenævnet ikke har kompetence til at behandle 
klagen. 
 
Gebyret tilbagebetales også, hvis klagesagen fører til, at den påklagede afgørelse ændres eller op-
hæves, eller hvis klager får helt eller delvist medhold i klagen. Hvis den eneste ændring af den på-
klagede afgørelse er forlængelse af en frist for efterkommelse af afgørelsen som følge af den tid, der 
er medgået til at behandle sagen i Miljø- og fødevareklagenævnet, tilbagebetales gebyret dog ikke. 
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Hvis klager trækker klagen tilbage, mens sagen er under behandling i nævnet, vil gebyret som ud-
gangspunkt også blive betalt tilbage. Miljø- og fødevareklagenævnet kan dog beslutte, at gebyret 
ikke tilbagebetales, hvis klagen trækkes tilbage på et tidspunkt, hvor nævnet allerede har foretaget 
en stor del af sagsbehandlingen. 
 
Tilladelsen må i henhold til naturbeskyttelseslovens § 87, stk. 7, ikke udnyttes, før klagefristen er 
udløbet, eller behandling af en eventuel klage måtte være afsluttet. 
 
Det følger endvidere af naturbeskyttelseslovens § 50, stk. 1, jf. § 66, stk. 2, at tilladelsen bortfalder, 
hvis den ikke udnyttes inden 3 år efter, at den er givet. 
 
Såfremt projektets gennemførelse kræver tilladelse eller dispensation efter anden lovgivning, skal 
ansøgerne rette henvendelse til den myndighed, der administrerer tilladelser eller dispensationer i 
henhold til denne lovgivning.  
 

Fredningsnævnet for Sydjylland, Sydlig del 
Esbjerg den 8. april 2020 

 
 
Denne afgørelse er sendt til: 
 
Gram & Nybøl Godser A/S v/Svend Brodersen, svend.brodersen@gramslot.dk 
Haderslev Kommune, post@haderslev.dk, thmo@haderslev.dk  
Asger Thode Kristensen, Naturstyrelsen Vadehavet, astkr@nst.dk 
Miljøstyrelsen, mst@mst.dk;  
Slot- og Kulturstyrelsen, post@slks.dk  
Museum Sønderjylland, tekr@museum-sonderjylland.dk  
Danmarks Naturfredningsforening/København, dn@dn.dk  
Danmarks Naturfredningsforening/Haderslev, haderslev@dn.dk       
Dansk Botanisk Forening Jyllandskredsen, finn.borchsenius@sm.au.dk  
Dansk Ornitologisk Forening, gert.fahlberg@bbsyd.dk  
Friluftsrådet centralt: fr@friluftsraadet.dk   
Friluftsrådet Haderslev: soenderjylland@friluftsraadet.dk 
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