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Forhandlingsprotokollen for Fredningsnævnet for Aabenraa Amtsraadskreds.

OPHÆVET - A~La>~T AF"
K:. A F 2. \ 1\ l l0Lt l

K e n d e l s e
i Sagen angaaende Fredning af et Stykke af
Oksevejen i Bommerlund Plantage med dertil
hørende Stendige, afsagt den 2. Marts 1938:

I et Møde den 2. Oktober 1926 vedtog Fredningsnævnet for
Aabenraa Amtsraadskreds en nærmere angivet Fredning af det Stykke af
den formentlig fra Oldtiden stammende Oksevej, der i en Bredde fra
ca. 20 - 30 m gaatgennem Bommerlund Plantage, idet dette Vejstykke
er et Vidnesbyrd om Fwrdselsforhold i fjerne Tider og giver et Bil-
lede af hine Tiders Samkvemsforhold, hvorhos Vejstykket tillige land-
skabeligt set er af en egen Skønhed og Værd. Et nyt ~øde afholdtes
den 6. Juni 1930, i hvilket der forhandledes med vedkommende Stats-
skovrider om Fredningen. Fredningen forudsattes at kunne gennemfø-
res ved Udstedelse af Deklarationer af Landbrugsministeriet og Bov
Sogneraad for henholdsvis Staten og Bov Sognekommune som Ejere af
Vejstr~kningen, men Udstedelse af saadanne Deklarationer har ikke fun-
det Sted og Fredningsbeslutningen er ejheller paa anden Maade fuld-
byrdet.

Imidlertid er Spørgsmaalet om en Fredning af det paagældende
Vejstykke paany rejst i Slutningen af Aaret 1936 i Anledning af, at
en Istandsættelse af Vejstrækninsen er paatrængende nødvendig, saa-
fremt Vejen vedblivende som hidtil sjæl benyttes som offentlig Vej.
Dersom Vejstykket fredes totalt, maa der øst for Oksevejen anlægges
en ny Vej gennem Plantagen.

Jl'redningsnwvnethar derefter optaget .B'redningssagentil ny
Behandling og har den 20. April 1937 afholdt Møde med de interessere
de i Sagen. I Mødet forelaa en Skrivelse af 22. December 1936 fra
Amtsvejinspektør Strømming til Oplysning om Udgifterne ~ ved en
Istandsættelse af den eksisterende Vej, dels ved Anlæg af en ny Vej
øst for den eksisterende, og hvorom der i Jkrivelsen udtales følgende:

"Istandsættelsen af den eksisterende Vej paa en Længde af
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I

ca. 2,85 km, sualedes at der fremskaffes en 4,5 m bred oprundet
og med Bundsten og Harpesten (ialt 16 cm Tykkelse) befæstet Køre-
bane, indrammet med hvidkalkede Afmærkningssten anslaas til
Udgift ialt 26.000,00 Kr.
Heri er ikke indbefattet Udgiften til en
Ombygning af ~roen over Gejlaa, der, om
Vejforholdene skal v~re helt tilfredsstil-
lende, bør foretages.
Droomby~ningen anslaas til 8.000,00

34.000,00 _2r.
==============

Anlæ~ af en ny Vej øst for den eksisterende. Længde ca.
,-

) "2,75 km, Planumsbredde 8,0 m. Kørebanebredde 4,5 m, Kørebanebe"
Ifæstelse af Bundsten og Harpesten (ialt 20 cm. Irykkelse) anslaa~'
I
linclusive Anlægget af den fornødne nye Bro over Gejlaaen til

ialt 45.000,00 Kr.
=============

Begge Overslag er kalkulatorisk udarbejdet uden nærmere Projek-
tering.

Merudgiften ved det nye Vejanlæg, der vil være at udf~ret
saafremt en Fredning af den med grøn Farve viste Strækning gennem-~',
føres, anslaas altsaa til 11.000 Kr. eller 19.000 Kr., hvis den ~k-
sisterende Bro ikke ombygges.

Det bemærkes, at Udgiften ved det nye Vejanlæg skønnes ~~'
,

kunne reduceres med ca. 1500 Kr., hvis Statsskovvæsenet vil afgiV$
Grunden til Vejanlægget vederlagsfrit. II

I Mødet erklærede den for Landbrugsministeriet mødende
Statsskovrider Lindskov Christiansen af Graasten under Forbehold
af Ministeriets Sanktion at kunne til.træde den i Nævnsmøderne den
2. Oktober 1926 og 6. Juni 1930 vedtagne Fredning af Vejstykket, do
saaledes, at det udtrykkelig fastsættes, at den nuværende Vejbane
vedligeholdes forsvarligt som offentlig Vej.

Bov Sogneraad erklærede sig for en Totalfredning, men for-
langte paa den anden ~ide Merudgiften ved Anlæg af en ny Vej øst
for Oksevejen og af en Bro, hvilken Merudgift i Følge Amtsvejinspek
tør Strømmings ovennævnte Skrivelse er anslaaet til 11.000 Kr., god
gjort Kommunen. Sogneraadet paastod, forsaavidt Vejstykket kun
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delvis fredes, saaledes at det stadig skal benyttes som hidtil, sig
berettiget til at anlægge en 4 Y2 m bred Vejbane midt gennem det ca.
20-26 m brede Vej-Areal, hvilken Vejbane begrænses med hvide Sten.

Efter det nævnte Møde har Landbrugsministeriet under
20. Maj 1937 tilskrevet Fredningsnævnet saaledes:

"Under Henvisning til Fredningsnævnets Skrivelse af 6. f.f.
vedrørende en paatænkt Fredning af det gennem Bommerlund Plantage
gaaende Stykke af den gamle Oksevej skal man efter at have brevveksle
med Direktoratet for Statsskovbruget meddele, at Ministeriet maa
modsætt~ sig en Totalfredning af nævnte Vej, da dette vil nødvendig-
gøre Anlæg af en ny Vej og en dermed følgende Afdrivning af et Bælte
af Plantagens Granbevoksninger, som vil ~unne paaføre Plantagen en

• r

meget betydelig og ganske uberegnelig Skade.
Derimod vil man kunne indgaa paa, at Oksevejen delvis fre-

des, saaledes at der anlwgges en befæstet 4,5 m bred Kørebane i Mid-
ten af Vejen, medens den øvrige Del af Vejen og Digerne fredes og fOl
bliver henliggende i deres nuværende Tilstand."

Nævnet finder nu, at de ovenfor angivne Grunde for en Fred
ning af Vejstykket tilstrækkelig vil fyldestgøres ved en delvis Fred-
ning som nwvnt i Ministeriets fornævnte Skrivelse af 20. Maj 1937.
En Totalfredning vilde ejheller v~re tilfredsstillende, idet Vejen,
naar den ikke længere benyttedes som saadan, efterhaanden vilde blive
saa tilgroet, at den vilde tabe sin Karakter af Vej. Mod en Total-
fredning taler ogsaa det fra Ministeriets Side anførte, hvorhos N~v-
net ikke vilde kunne imødekomme Bov Sogneraads Fordring om en Erstat-
ning paa 11.000 Kr.

Den Vejstrækning, der fredes, har en Længde af ca. l km o~
en Bredde fra ca. 20-30 m, dog undtagen det nordligste Stykke ved
Gejlaa, og tager sit Uugangspunkt mod Syd ved Tværdiget, der i Retnir
øst-Vest ligger ca. 500 m Nord for Visherredsstenen og derfra stræk-
ker sig imod Nord til Skovgrænsen umiddelbart Syd for Vandløbet Gejle
Vejstrækningen er begrænset mod Vest paa den første sydlige Stræk-
ning indtil Vejen til Stoltelund af et Jorddige - og pas den øvrige
nordlige Strækning af et gammelt Stendige. Vejstykket bestaar af de
Staten tilhørende Parceller 45, Kortblad 3, og 59 Kortblad 5 af
Art. l Bommerlund Ejerlav, Bov Sogn, .I:ingbogenfor Bommerlund Bind I

,~
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Blad l og af de Bov Sognekommune tilhørende Parceller 66, Kortblad
3, og 9 Kortblad 5 af Art. 28 BomlJlerlundEjerlav, Bov Sogn, ikke
indført i Tingbogen.

N~vnet beslutter herefter, at det omhandlede Stykke af
Oksevejen i Bownerlund Plantage fredes, saaledes at det skal for-
blive henliggende i sin nuva::rendefrilstand og Bredde, dog at der ma.
anlægges en befæstet 4,5 m bred Kørebane i Midten af Vejstrækningen
hvorhos det derhos nærmere bestemmes, at forsaavidt den nordlige
Strækning fra Stoltelund-Vejen og indtil Skovgrænsen angaar, vil
det Stykke af den gamle Vej, som ligger Vest for den nuværende '--lj-

bane, og hvis Vestgrænse er det ovenfor omtalte gamle ~tendige, ef-
terhaanden som den Beplantning af Naaletræer, som nu findes paa
Arealet, hugge s, ikke fremtidig være at beplante, men Arealet udlæg·
ges paa Statsskovvæsenets Foranstaltning fri for Beplantning, 21'..~
Jorddiget og Stendiget ligeledes undergives Fredningen, saaledes at
disse Diger skal forblive henliggende i deres nuværende Skikkelse
og til Stadighed tjene som Hegn mod Vejens Vestside.

Der bliver herefter ikke Tale om Udredelse af Erstatning
for Fredningen.

Paataleretten tilkommer Fredningsnævnet.

...\

T h i b e s t e m m e s : r'"
l \

Det ovenommeldte Stykke af Oksevejen i Bommerlund
Plantage fredes i Overensstemmelse med det anførte.

sign. N. Levinsen Hans Lyck Schmidt

""
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Afgørelser - Reg. nr.: 00585.00
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Naturlredningsnævnet for Sønderjyllands

/ amts sydlige fredningskreds
;' Dommerkontoret iTender

Nørregade 31 • 6270 Tønder - Te11.04 • 72 22 05

REG.Ni.
.- ...' ~.'>.~.. '. ':.

'.

~~ 1983 den 20. juni foretog retsassessor Iversen følgende sag på .
j

Dommerkontoret i Tønder.
J.nr. 106/83• Retablering af stendige ved hær-

vejen i Bommerlund Plantage, Bov
Kommune

• Overfredningsnævnets kendelse af
21. november 1941 vedr. Gejlå bro
og vadested.

Der fremlagde s skrivelse af 9. juni 1983 med bilag fra Sønderjyllands- --Amtsråd (.j.nr. 8-52-10-1-24-83).
Af sagens oplysningerfremgår bl.a, at der på den nordlige del af en

ca. 2,5 km l2ng strækning af hærvejen igennem Bommerlund Plantage mellem
vejens vestside og plantageområdet løber et ca. 400 rolangt stendige, som
ifølge ovennævnte kendelse vil være at bevare. - Selve stendiget er i dag

'oget overvol.;:~etmed græs, overskygget af grantræer fra plantagen samt til-
dels faldet sammen nogle steder, hvorfor det ikke s~mer af særligt meget,

,41 hvorfor det må formodes, at det i løbet af nogle år helt vil forsvinde
under jord og bevoksning.

På denne b8ggrund har naturforvaltningsprojektet under Sønderjyllands
amtskommune udarbejdet et forsalg til retableri.ng af stendiget, hvorefter
bl.a. jord o~ vegetation på forsiden og oversiden af stenene renses af med
håndredskaber, ligesom jordvolden langs digefoden fjernes, således at digets
nederste sten bliver synlige.

Efter det oplyste har Gråsten Skovdistrikt, der på vegne Statsskov-
4'senet administrerer området, accepteret projektets udførelse.

Fredningsnævnet godkender,herved for sit vedkommende ,en retablering
. '. ' .. • ,I

,I·
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O. Iversen
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FREDNINGSNÆVNET FOR SØNDERJYLLANDS AMT
Domhuset,Kongevej41,6400 Sønderborg tlf. 73424121 fax 74424123

REGeNR.
Modta~ell

Skov- og Nat~ri>tyrdbCJ'

SCANNET.
Den 3. august 2005 kJ. 10.00 afholdt Fredningsnævnet for Sønderjyllands Amt møde
ved Gejlå Bro med formanden, dommer Claus Kejser, det amtsrådsvalgte medlem
Thomas Lauritzen, Christiansfeld, og det kommunalvalgte medlem Edmund Mogensen.

Der foretoges:

J.nr. 17/2005
Forespørgsel fra Sønderjyllands Amt, Vandløbsafdelingen, i forbindelse med et
vådområdeprojekt langs Gejlå fra Oksevejen til Bajstrup, Bov kommune.

- §50-

• For Sønderjyllands Amt, Vandløbsafdelingen, mødte Kjeld Jørgensen. For
Fredningsnævnets tekniske sekretariat mødte Søren Møller.

For Bov kommune, Teknisk forvaltning, mødte Børge Nielsen.

For Danmarks Naturfredningsforenings lokalafdeling i Bov, mødte Per Kleis
Bønnelycke.

For Danmarks Naturfredningsforenings lokalafdeling i Tinglev, mødte Aksel Bek.

For Friluftsrådet mødte Mogens Thomsen.

•
Formanden redegjorde kort for ansøgningen og fredningsbesternmelserne, der primært
har til formål at hindre bebyggelse af ådal en samt undgå tilplantning, så udsigten til og
fra broen bevares. Det fremgår videre af bestemmelserne, at arealerne skal holdes fri for
selvgroede trævækster. Aløbet må ikke forandres uden nævnets godkendelse på den
strækning, der kan ses fra broerne.

Kjeld Jørgensen redegjorde for projektet under henvisning til Amtets skrivelse af 26.
maj 2005 og anførte bl.a., at projektets formål er at øge kvælstof stof omsætningen i åen
samt at øge områdets naturrigdomme. Man vil lave en genslyngning af åen, så den får et
mere naturligt løb. Vandløbsbunden vil blive hævet. Hvis projektet gennemføres, vil det
betyde en vandstandshævning på 20-30 cm også i forbindelse med ophør af
grødeskæring. Der forventes ikke at stå blank vandflade på de tilstødende arealer bortset
fra perioder i efierårs- og vintermånederne. Det er Amtets opfattelse, at
landskabsbillede vil blive mere varieret og forskønnet ved etablering af snoningerne.
Det fredede område, der bliver berørt af projektet, er på ca. 1300 meter. Genslyngning
og vandstandshævning vil ske vest for den gamle bro. Man tør ikke hæve vandstanden
mellem og under broerne.

På forespørgsel fra Aksel Bek bemærkede Kjeld Jørgensen, at man ingen planer har om
anlæg af bevandingssystemer. Der vil være tilstrækkelig vand i åen til fiskepassage,
ligesom der vil blive udlagt gydegrus på strækninger, hvor vandløbet bliver snoet.

~ \..., 1'L\) (li -:T::P J
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Kjeld Jørgensen bemærkede videre, at det er vanskeligt at forpligte lodsejerne til at
pleje området. Der er søgt midler hos Skov- og Naturstyrelsen, men de hidtidige
miljøvenlige støtteordninger til lodsejerne i Vandmiljøplan II er ophævet. Ved en
eventuel dispensation kunne et vilkår være en plejepligt af området.

Mogens Thomsen bemærkede, at projektet ikke strider mod fredningens formål.

Repræsentanterne for Danmarks Naturfredningsforening anførte, at fredningshensyn
ikke bliver tilsidesat ved projektet, der indeholder mange positive tiltag. Det er dog
vigtigt, at beplantningen bliver holdt nede.

FREDNINGSNÆVNETS AFGØRELSE:

• Som anført har fredningen til formål at bevare udsigten fra broen ved forbud mod bl.a .
bebyggelse og beplantning.

Nævnet kunne konstatere, at bevoksningen mellem broerne ikke var udrenset, og at den
manglende pleje bevirkede, at udsigten mod vest fra den østligste af broerne derfor var
begrænset. Nævnet må påtale, at der ikke er fortaget den nødvendige pleje.

En genslyngning af åen som ansøgt kan ikke antages at være i strid med fredningens
formål, såfremt udsigten bevares. Nævnet meddeler derfor dispensation i medfør af
naturbeskyttelseslovens § 50, stk. l, til det beskrevne vandløbsprojekt på vilkår, at der
sker beskæring/slåning langs åen mindst l gang årligt, således at udsigten bevares.

Dispensationen kan ikke anses for stridende mod de forpligtelser, der fremgår af
naturbeskyttelseslovens § 50, stk. 2.

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

Afgørelsen kan inden 4 uger fra dens modtagelse indklage s 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.

e
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
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klageren, og såfremt en fastsat betalingsfrist ikke overholdes, vil klagen blive afvist.
Gebyret tilbagebetales, hvis klageren får helt eller delvist medhold .
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