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TAKSATIONSKOM MISSIONEN
VEDRØRENDE NATURFREDNING

REG. NR. 00080.000

ADR ESSE:
~MALIEGADE 13.1256 KØBENHAVN K
"LF. Ol-II 9565

• Sag nr. 171. Fredning af en del af matr. nr. 5 a, Jelling By, Jelling .

Kendelse:

(Meddelt den 13. april 1981).

Overfredningsnævnets afgørelse af 10. december 1980 om erstatning i anledning

af fredningen af en del af matr. nr. 5~, Jelling By, Jelling, i Vejle amt, er påkla-
get til taksationskommissionen vedrørende naturfredning af ejeren, Anton Ravn.

Taksationskommissionen har den 28. februar 1981 besigtiget det fredede areal.•e Under taksationen var ejeren bistået af advokat Ole Vedel Jensen, Vejle.

For taksationskommissionen har ejeren ligesom for fredningsnævnet og overfred-

ningsnævnet nedlagt påstand om en erstatning ikke under 40.000 kr.

Hvad angår erstatningen for selve arealafståelsen har advokat Vedel Jensen an-

ført samme synspunkter, som har været gjort gældende i de tidligere instanser.

Han har under henvisning til Jelling kommunes skrivelse af 7. oktober 1980 fast-

holdt, at arealet kunne være udlagt til parkeringspladser, og har bl. a. med hen-

visning til, at der tidligere har været overkørsel fra arealet til landevejen, be-

stridt, at det i mangel af anden oplysning fra vejbestyrelsen kan lægges til grund,

at overkørslen ikke ville kunne retableres.

--
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• Hvad angår erstatningen for de 10 lindetræer på arealet er fremlagt et den 21. fe-.
bruar 1981 dateret tilbud, stilet til advokat Vedel Jensen, r'ra Svend M. Jensen,

Hopballevej 7, Vejle, om køb af træerne på roden for 5.500 kr. Anton Ravn har

forklaret, at han er medlem af en forening af skovejere , hvis forstmæssigt sag-

kyndige har oplyst, at træmængden udgør mindst 25 m3, og at prisen, leveret til

køber, er 250 kr. pr. m3. Der er ikke tilvejebragt nogen erklæring fra den nævnte

s kov sagkyndige.

".-
I

Taksationskommissionens bemærkninger:

•
Efter de foreliggende oplysninger og besigtigelsen på stedet finder kommissionen

det ubetænkeligt ligesom overfredningsnævnet at lægge til grund, at der allerede

som følge af byggeliniepålægget i 1969 og bestemmelserne i vejloven om anlæg og

benyttelse af adgange til offentlig vej ikke kunne være etableret parkeringspladser

på arealet. Kommissionen finder herefter ikke grundlag for at lade erstatningen

for afståelsen af selve arealet indgå i den samlede erstatning med et større beløb

end i den af overfredningsnævnet fastsatte erstatning.

Ved fastsættelsen af værdien af de afstå ede lindetræer finder kommissionen at kun-

ne se helt bort fra det fra Svend M. Jensen fremkomne tilbud, som først er afgivet

efter, at overfredningsnævnet havde truffet endelig bestemmelse om afståelse af

arealet og træerne. Som sagen foreligger oplyst, finder kommissionen at måtte

fastsætte værdien efter sit eget skøn over mængden af træ og værdien heraf. Her-

ved bemærkes, at alene prisen ved salg på roden vil kunne lægges til grund, og at

der efter forholdene på stedet måtte påregnes betydelige udgifter til retablering af

arealet. Kommissionen skønner mængden af træ til 10 - 12 m3 og prisen til omkring

160 kr. pr. m3. Idet erstatningen for afståelse af træerne herefter bestemmes til

2.000 kr., finder kommissionen det utvivlsomt, at der er givet fuldstændig erstat-

ning for træværdien .

Det samlede erstatningsbeløb findes efter det anførte at burde forhøjes til ialt

6.000 kr.
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Herefter bestemmes:

Den Anton Ravn tilkommende erstatning for afståelse af en del af matr. nr. 5~, Jel-

ling By, Jelling, fastsættes til 6.000 kr.

Beløbet forrentes som bestemt ved overfredningsnævnets afgørelse af la. december

1980.

I godtgør.else for omkostninger til advokatbistand for taksationskommissionen til-

lægges der ejeren 800 kr.

• J. Lunøe

Karl Nielsen Peer Skov Thulesen

e
e
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Overfredningsnævnets afgørelse

af 10. december 1980

• om fredning af en del af matr. nr. 5~, Jelling By, Jel-
ling i Vejle amt (sag nr. 2452/80).

Fredningsnævnet for Vejle amts nordlige fredningskreds afsagde den
1. marts 1988 kendelse om, at et ca. 268 m2 stort areal af ejendommen matr. nr.
5~, Jelling By, Jelling, i medfør af naturfredningslovens § 18, stk. 5, skulle
afstås pr. samme dato til staten v/miljøministeriet. Fredningssagen var rejst
af miljøministeriet , fredningsstyrelsen .

•e
Fredningsnævnets afgørelse er påklaget tiloverfredningsnævnet af

ejendommens ejer, hvis endelige påstand alene vedrører erstatningens størrelse .

Danmarks Naturfredningsforening har henstillet, at det som led i fred-
ningen bestemmes, at de lindetræer, der findes på arealet, skal bevares.

I sagens behandling, herunder besigtigelse og møde med de interesse-
rede i sagen, har deltaget 6 af overfredningsnævnets medlemmer.

Overfredningsnævnet skal enstemmigt udtale:

Det tiltrædes, at det omhandlede areal, der er vist på vedhæftede

kort, skal afstås til staten v/miljøministeriet. Afståelsen anses i økonomisk hen-

seende at være sket den 1. marts 1980. Alle rettigheder til eller over det afstå ede
bortfalder bortset fra de på ejendommen tinglyste byrder af offentligretlig karakter.

Udstykning sker ved miljøministeriets foranstaltning og på statens bekostning,
jfr. naturfredningslovens § 22, stk. 2.

'.
....... -
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• Bestemmelsen i naturfredningslovens § 18, stk. 5, findes at nødvendig-

gøre, at der tiilige fastsættes fredningsbestemmelser for det afstå ede areal.

Fredningsbestemmelserne fastsættes således:

§ 1. Fredningen tilsigter at forbedre grundlaget for den igangværende
frilæggelse af Jellinghøjene •

§. 2.-- Arealet må ikke bebygges og skal anlægges og vedligeholdes af mil-
jøministeriet på grundlag af en samlet plan for indretningen og benyttelsen
af de arealer, der omgiver højene . I planen skal indgå, at lindetræerne

på arealet bevares i videst muligt omfang.

I
I P. O. V.

~_"1i:,f ,I . .', ,..
'~\".'~~~'!",~

Sendt Andersen
ovel1redningsr.ævnets formsnd

\.
e
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Overfredningsnævnets afgørelse

af 10. december 1980

om erstatning i anledning af fredningen af en del af matr.

nr. 5 a, J elling By, J elling i Vejle amt (sag nr. 2452/80).

Fredningsnævnet-for Vejle amts nordlige fredningskreds afsagde
2den 1. marts 1980 kendelse om, at et ca. 268 m stort ubebygget areal af matr.

nr. 5~, J elling By, J elling, pr. samme dato skulle afstås til staten v/miljømi-

nisteriet. l afståelseserstatning tilkendtes der ejeren, Anton Ravn, 5.000 kr.

Erstatningsfastsættelsen er påklaget til overfredningsnævnet af eje-

ren med påstand om, at erstatningen forhøjes til ikke under 40.000 kr. Det er

herved anført, at arealet kunne anvendes til parkering for lokale forretningsdri-

vendes kunder, og at kommunen opkræver 12.000 kr. pr. parkeringsplads, som

kommunen tilvejebringer i forbindelse med dispensation fra bygningsreglementets

bestemmelser om udlæg af parkeringsareal ved nybyggeri. Det er endvidere an-

ført, at de på arealet værende 10-12 lindetræer repræsenterer en nettoværdi af

mindst 1.000 kr.

Den samlede ejendom har en størrelse af 4.310 m2, heraf vej 4.040 m2.

Ejendommen er ved 16. almindelige vurdering ansat til ejendomsværdien 4.100 kr.

Ejendommen er ubehæftet .

. Det afstå ede areal er omfattet af en byplanvedtægt fra 1957, hvori

arealet udlægge s til offentligt formål, og er næsten fuldt ud omfattet af et bygge-

liniepålæg i 1969 i medfør af den dagældende vejbestyrelseslovs § 40.
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e. sagens behandling har deltaget 6 af overfredningsnævnets medlem-

mer.

Overfredningsnævnet skal enstemmigt udtale:

Overfredningsnævnet har ved anden afgørelse af dags dato tiltrådt.

at det omhandlede areal skal afstås til staten.

Det må ved erstatningsfastsættelsen lægges til grund. at allerede

byggeliniepålægget og vejbestyrelseslovens bestemmelser om anlæg af nye adgange
til offentlig vej har været til hinder for anlæg af private parkeringspladser på

arealet. Der findes herefter at være ydet ejeren fuld erstatning for afståelsen af

det omhandlede areal, når erstatningen fastsættes til det af fredningsnævnet til-

kendte beløb på 5.000 kr.

Erstatningsbeløbet forrentes efter naturfredningslovens § 19. stk. 4,

1. pkt., fra den 1. marts 1980 med en årlig rente, der er 1 % højere end den til

enhver tid af Danmarks Nationalbank fastsatte diskonto. Den nævnte dato danner

skæringsdag for udfærdigelse af sædvanlig refusionsopgørelse.

I godtgørelse for omkostninger til advokatbistand for overfrednings-

nævnet tillægges der ejeren 800 kr.

Erstatningen med renter og omkostninger udredes med 75 % af staten

og 25 % af Vejle amtsråd.

'.e
Overfredningsnævnets afgørelse af erstatningsspørgsmålet kan af eje-

ren påklages til Taksationskommissionen vedrørende naturfredning (adresse: Ama-

liegade 13, 1256 København K.) Klagefristen er 4 uger fra den dag, afgørelsen

er meddelt den pågældende. Størrelsen af det tilkendte omkostningsbeløb kan dog
ikke påklages til taksationskommissionen.

,,
;

P. O. V.

. . .."---.....-:-... ''"':.. t ~_ • '.~ _---....~::::JfI"". ~~-~---., ~.~ ..-'3t -, '1'-.,

Bendt Andersen
overtredningsnævnets fOrm3i1d
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t' UDSKRIFT
af

(NERFHEDNINGSNEVNET S KENDELSSSPR r.-T(JKljL.

(

Aar 1947, den 13.CÆtlber, afsagde OVerfredningsnævnet ~aa
Grundlag af mundtlig "Igsl,riftlig V,.,terinGfølgende

Kendelse
i Sagen l;r. 632/45 ang"aende Fredning ef Arealer omkring JeJ linge-
højene.

Efter vpf,.,rdringaf Da~arks ~~turfredningsf'rening i Hen-
vendelse af 2o. Februar 1943 har Naturfredningsnævnet f~r Vejle
AmtsraLdskreds taget Spørgsmealet ,.,md~lvis Frilæggelse af de
hist"lriske berømte JellingehøJe und~r Behandling. Det ef Natur-
fredningsf.reningen fremsat'e F~sleg er varmt støttet af Nati"lnal-
museet, der fremh"ver Betydningen af, at de nÆvnte P"lrtids-
minders CÆgivelser sikres, oG udtaler, at Bøjene maa betragtes
som et ~onument af største nati"lnale Betydning og de eneste danske
uldtidsminder, S-1m med fuld Sik' erhed ken knyttes til histnriske
Pers"lnligheder.

Efter Behandling af Sagen, der~,der Plrhandling med de
raag311dende l'Jdse jere "g disses Pal'thavere har NævIJ et den II,.
Juli 1945 afs~gt Kendelse i SaGen.

Kendelsen "Imfatter følgende Ar~eler:
En Del af M~tr.hr. 148 Jelling Ejer: Gaard~jer Lars ~ielsen

Dele n n n 24a "Ig25a n ": n Hans Ravn
" "ab"g 8ap n ": Husejer Konrad Pedersen
" "24c "": n Hans ChristiDn Chri-

stensen
" " 15y og ';''5ac" " : n Linne:'1RnnH&nsen
" " 15q,15ap,Fa'J,

15an,15am,15al
og 15ak Jelling " : " Mads Chr. Sigvald

Børnsen
Matr.Nr. 15al er d'Jg s"1gt til Murermester
Vict0r Christe~sen og rutr.~r. l'5an til Uurer-
svend Bertel ~adsen

En Del af ~::tr.;:r.12a Jelling Ejer: Proprietær J.Meld;aard.
Je paag~ldende umrca~er belæ6ves vtd Kendelsen med Servit~t

"m, at status Qun opreth01des, 6aaledes Bt Arealerne ikke maB
DebYc_es el:er bepla~tes. Paa Are~lerne mss ikke anlægGes Veje
eller op~tilles Blot"r, r'ester eller andre IndretninGer, d·=r kan
virke skæm~ende. Skulde Udvidelse af Jelline Kir~efaard blive
p:akr~vet, vil sB"dan ~~videlse kun~e ske m'd øst med N~v~ets
Tiltr:eden med Hensyn til Ilejden af den Beplantning, der s~a1 kunne
tilla~es. Der maa ikke f~eta~es 0mbygning af eller Tilbygning
til de Byg~inger, sn~ f,r Tiden findes pss Uatr.llr. 24c, 15ap,
15q og 15y af Jelling. Na~r diLse Bygnin~er nedrives eller pBa
an::en r.:ae.deophører at eksiste:-e, mse. der ikke paf::Gru,lden "p_
føres Bygr.inger pa:ny.

,"' .... r.- _. 't·,,·.,- '.-,"r ,. . i e" -, r· -. ,n"' •• I'" _I. I. I -....'_ ..............

,-
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Paataler~t er tillagt N~turfredningBn~vnet fnr Vejle AmtsraadB-
kreds og Nati~nalmuBeet hver fnr Big eller de Inatitutinner, der
maatte træde i Stedet f~r disse.

Ved Kendelsen er der tillagt Ejerne følgende
Gaardej~r Lars Nielsen (~atr.Nr. 148)

Hans Ravn (Matr.Nr. 24a, 25a)
Husejer K~nrad Pedersen (MBtr.~r. Bb, Bap)

Hans Chr.Christensen (M2tr.~r. 24e)
Linnemann Hansen (Matr.Nr. 15y, 15ae)
M:Chr.S.Børnsen (Matr.Nr. 15q, 15ap,15ao,15an,

15ak)
hv~raf dog udbetales 3U00 Kr.
til Panthaver.

Murermester Victor Christensen (Matr.Nr. 15al)
og i Erstatning for F~rberedelse til By(;eri
flurersvend Bertel Madsen (IIlatr.J:r.15am~
Proprietær J.Meldgaerd (~atr.~r. 12a)

Erstatningerne skal uå~eoes med 2/3 af Statskassen ng
1/3 af Vejle Amtsfnnd.

I Henh,ld til 11vgivningen er Saben flr~la;t uverfredningsnæv-
net, s~m den 7.R1vember 1945 besigtigede de fredede (,mra?oer.

Ved de~ne lejlighed var f 'ruden de paagældende Grundejere
samt Repræsentanter fnr Sngneraajet ng f~r Fredningsnævnet mødt
Repr~sentanter f~r Naturfredningsf'reningen, Nat~rtredningsra~det
og ),atinnalmuseet, ')gpaalpf,rdring fra Direktøren fnr !\ati"lnal-
museet vedt~g l~erfr~åningsn~vnet at udvide Frednings~mr~~det

ret betydeligt særligt i n,.,rdlibng ø~tliE Retning. (
Med Husejer Børnsen, !I~urersvendrl:idsen~g Murermoster

Cnrlste~sen blev d~r sluttet Forlig nrn~",rhøjelse af ErstatninGen
til fø:rstn'Evntetil 6.5(,()Kr. ng P'lrhøjelse af Srstatrli>c[erne ('
til de 2 a dre med 2~~ Kr. til hver.

Derim'1d viste det sig L:ke mulif;t at npn 'a n 'gen ef~er
vverfredniDGSDxvnets F1rmcning rimelig Groning nm Erstatninc.rne
til a ,dre af 3runde jerne.

vverfrednincsl1=v!Jet har la..:etudarbejde nye Rnrt 0v.r
FredLingsnmr~a~et, vise~de dettes Udntr~knil1g efter den af
Uverfrednir,e:s:ll.vnetvedta.:;neUdvidelse. Man m,dtog først Knrt i
2 Stytker af f ,rske'lig !.:&alestnk 'lghr,r p3.a :>rundlag heraf
ladet udarbejde et en':elt K 'rt i 1:4fJ(;(; ved L:;ndinspektør Budtz.
Paa det:e K'rt der vil v~re at vedlæ;ge det originale Skse~plar

n

Erstatnir.ger:
l v(J() Kr.
12u() Kr.
10UO Kr.

6Uu Kr.
6Uu Kr.

"

6U()V Kr.

o
12()u Kr.
434 Kr.

12()u Kr.0

I

I
af (Nerfredningsn~vnets Kend Ise, ~r med rod Linie vist Gr~nsErne
for de .ed denne l:en:::elsefredede lmrG',jer.

Efter Beslut!"',ing::nom Frednings"'mra[ldets UjvldelsE: an-
m"'dede men Katurfredni!~snævnet "'mat nptase P'rha'cling med de
i den uavideje Fredning interecserede !ndsejere 'g disses Pant-
havere anga8ende ~rst~tninbss?ørgs~~&lene.

~fter den vedtabne U~vidE:lse af Fredningsomra~aet nmfetter
SaGen føl;ende Al'ealer;

.. ') ., .~ •• 11 I 11 ., ,I l, . , .,., , ( -, If ..
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1946 gen~pta~et Buren n~
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l. En betydelig Del af Matr.Nr. 6a Jelling
2."" ""..... 148 ..
,. M~tr.Nr. 24a,24d,25a,25g,21b "

4. " " l2a

5. " " ab

6. " " Baq

7. " n eap,Bah,Sar

B. " " 15y,15ae
C,

9. " " 15q,15ap,15ao,15an,15ak
lU. " n 15am

(', II. " " l')al

12. " .. 24e

13. n 17a (en "Del !lf)

.. n

" n

n "

" ":

" " :

n ":
" .. :
" " :

" :

n

Naturfrednin5sn vLet har d~n 26Juli
fnrhRndlet med Lodsejere Ob Pcnthavere.

F'r Je~linE Kirke mødte FlrT.anden fnr

Ejer: P.ll.Frandsen
Carl Gade
Gaurdejer Hans

Ravn
Pr~prietær J.

Meldgaard
Husejer Krmred

Pedersen
Jelling Haandvær-
ker1'nrening
Jelling Kirke ved
Meniehedsraeået
Husejer Linnemann
Hansen
Husejer Børnsen
Murersvend Ber-
tel lt.adsen
l.~rerrnester V.
Christensen
Husejer Hans Chr.
Christensen

"
n

~eni[~edsraadet, der
ikke krævede Srst8tnin~.

l.:.C.Børnsen, Vict,r Christensen ng Bertel "adsen mødte r:>g
veostnd de med dem indG~aende F,rlie, ~en krævede et Rente;ill~g
naa .4:t. <t n.a. fra ~ObKovember 19~;L nvilken dag de fik Besked~m ~k]e-~ m~a~te ~e Yb6e cere~ ~~~ae.

Ejeren af Matr.~r. 17a Jelling, Hotelejer C.V.Schrøder mødte
og gj 'rde nrrnerksnm pa:., at han i Tilfælde af, at Ej=nc"m"en JellinE
Krn skal lillt>Ycbes,fnr",er:tligvil fsa Pa<,læg nm at rykke 'Bygr.inGer-
ne tilb&:e fra Vejen, og han vil i sae FEld V6re n0dt til at
flytte By~rinL:rne e~a la~[t til~8ge, at en Del af d~m vil knm~e
til et lig e paa cen servitutLelngte r.el. Sn-fremt Servitut-
,rTr.sen kan flvt<es 25m n'rdligere, vil han ikke fre~sætte Krav
paa Erstatning, men hvis den f"reslaaede Grctnse fasthnldes,
mas hun kr:ve en betydelig Erst~tning.

Det bemærkes, at følgende af N~vnet som fredede n~vnte
M8trik~lsnumre nemliG 12q, 12y, l2v, 12z lig-er helt udenfor
de freceje Cmraacer.

Da de ~rav, der af 1'dsejerne stilledes til K-vnet, b'rtset
fra cet f 'ran onfcrte v:>r sas bet·..d",lige,at :n f'>rliI;S:TI,'ssi[;

Vr:JninG ik",o kunde nS3s, har LJverfrednin",snf'vneti ~: cfør ftf r~tl1r-
fredninc.:s~wens ~ 2<.;an.::.'det Tal:s3ti,'nsknmmissirmen vedrørende
:aturfredning "rn at ville fas~sItte ~rstatninc?rne til samtlige
L 'dsejere ,.",]Eodhvilke en mindeliG Crdninb ikke er "'pnsaet. 'f.an

an:n,jede tillige K~~is-ionen ,.,:n &t t3Ge Stilling til det af Hus-
ejer Børnspn "G ~~ns X0bere, Victnr Christ=nsen "'gBertel raj~en
re~ste Re!,teKrav.

ret bemerkes, at J32rd2Jcr Lars ~ielsen, sn:nnu er bnende

/,

. 1 ..... ,. \ ... -r ....."'-"""..... ,....; ...... _ ....... , , , I· I· I' -. .....
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Søndervang l, Kolding, har m~dd,lt, at han veå Salget at Ejend~m~en
Matr.Nr. 148 har t~rbeh~ldt sig Ret til Erstatning ttter den ~p-
rindelige Kendelse, medens Erstatningen for det udvidede Servitut-
pa~lEg skal betales til CDrl Gcde.

Taksati0nsk~~~is"i0nen har den 3.Juli 1947 afh~ldt Aasteds-
møde paa de ~mhandl~de v~raader.

Her mødte peB FredninEs~yndibhedernes Vegne F,rmanden for
Naturfredningsn2vnet fnr Vejle Amtsra~ds:reds ~g et Medlem af Bam~e.

Efter Besigtigelse i MElrken, hv')runder de mødte 1. ,Clsejere
samt Repræsentanterne f0r Fredningsmyndighederne havde Lejlighed
til at udtale sig, f~rtsattes Frrretningen pea Jellinge Kro med
F~rha~dling med de en~elte L,dseJere.

Erstatningsspørgsmsblene er derefter ved ~ilførsel til ('J
Kommissionens Pr,'t~kn1 afGj "rt saa]edes:
Matr.Nr. 178 af Jelling :By 'lgS".;n

Ejeren, H,telejer C.V.Schrøder mødte. (:
Taksa~innsk~m~is:i"nen fastsatte Erstetnin;.n sacleJEs:
Fnr Pa'læg af den i Fr~dninbsn~vnets Kendelse af 10.Juli

1945 a~givne Fredni~Gsservitut p:a det P,g den fremlagte flan i
1:4u00 angivne Areal------------Kr. 800.-

Det er ved Taksati"nen forudsat, at d~t sydøstlie~ Hjørne
fnr 3ervitutsreolet afs~t·es i Vej~r~J sen 2G m n 'rd f~r Byg-
ni~~ens n'rdHEtre Hjørne.
Matr.l:r. 15y "le;15ac ib:::.

Ejeren, Th'1::Jf:iSLinne:nann Ba:Jsens Bo, mødte ved H'"'telejerH.
ile sen, Give H,tel.

Taks~ti'nsk0mmissianen fastsatte Erstatningen sBb1edes: r
F.r Pe.læG af den i Frednings~~vnets KenJ~lse af 10.J~li

1945 an[ivne Fredni!1GsservitLlt pUB l.:-eleEjend '.r:':m ...... Kr.10()().-
Metr.~r. 15~, 15Bp, 15a", 15an ng 15ak ibJ.

=:jeren, Husejer 1,'"d8Chr. RørJ~sen. m;ldte '"'€; med ham (Jver-
ret~sa~fører H.Demant, ?ejle.

De mødte oplyste, at ~.Chr. Børnsen nu atter her overtaget
Uatr.~r. 15am, snm tidligere var bnrts"llet til ~urersvend Bertel
~adsen, hvilken ikke ~av ~~de.

l Anlednin~ af det i uverf!ednincsn_vnets. Skrivelse af 13.
Januar 1947 ~il Takseti"nsk0mIDissi'nen n~vnte SpørGs~aal ~ed Hen-
syn til hentekrav fre Ejerne, skal Taksati,nsk0nmis~i~nen udtale,
at der efter dens P"r~ening:
l) f0r SBS vidt an~aar ~3tr.Nr. 15am under Hensy~ ti!, at der f~re-
li~[er en s~rlig Kendelse af Fredningsn~vnet al!ereje d. 30.~1vem-
bel']943. hV0rved et f0rberedt By~.ef')r",:a~u.de pas ::':Jelodnm-::enblev
f'"'rb~dt- bør till~G[es i Rente5,dt5~relse 4 % p.a. !ra d.3G.Nnvem-
bel' 1943 til Beløbet anvises af den ved F'lrlig fnr G~erfrednin5s-
noevnet fasts1.-tte3rstatnihg (141)0 Kr.), idet de~ efter hvad der
f0r T..ks .ti'msk nm.':lissionenfra LJverfredninb"'n'~vnet(vej De"arte-
ce~tscnef Fr. V. Petersen) er oplyst ikke i denne 8rst3t~ing var
ta-et s:r1igt Ee~syn til Rente~ill~g.
2) f"r aaa vidt an&;aar de eovri"e ,",ve::f"rn"'v11te r,;r:trikulsnumre

•••• l -
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ikke f~re1igger P~rh~1d s~m kr~ver, at disse stilles a~derled~e
i r~ntemTss1g Henseende end de øvrige af Fredn1nbseagen omfattede
Ejend~mme u~dtagen ~atr.Nr. 15am og 15a1.

Matr.Nr. 15al 1bd.

Ejeren, !~urermester Vict~r Christensen, mødte og med ham
UverretssaGfører H.De~ant, Vejle.

I AnledninG af det i (jverfredni~JbE:n I'vnets Skrl ve] se af 13.
J~nuor 1947 til Taks~ti1nsk~m~sii~nen n~vnte Spørgsmaal med Hensyn
til Rentekrav fra Ejeren skal Taksati1nsk~mmisE:innen udt~1e, at der
efter dens F1rmening - u~der HenEyn til, at der fnreliBGer en s~rlig
Kendelse af Fredningsn~vnet allereae d.30.F 'vember 1943, hv -rved
et fnrberedt BYbbef-re'aGende pas Ejendommen blev fnrbudt - bør

ti]l~ :es i Renteg~dt~ørelse 4~ p.a. fra d.30.N1v~~bftr 1943 til
Beløbet anvioes af den ved F~rlig f~r Uverfredninepn::vl.et fastsatte
Erstatning (1400 Kr.), idet der efter hvad der f~r Takssti111sk')mml-
si1nen fra vverfredningsn"vnet (ved Departc::lentschef Fr.V.Petersen)
er nplyst ikke i denne Brstatnin& var ta~et s~rligt liensyn til
Hentetillæg.

Katr.1r. ?4c ibd.
Ejeren, Husejer Hans Chr. Christe~scn, mødte.
Den paaG~ldende var ikke indvarslet til F,rretnir.gen af Tak-

sati~nskn1'l:nissi ~nen, idet den paagoeldenae 3jer.a ~m ikke var meHa(..et
under Je Ejer:d"l'lme, S'ID i IJverfredni!lgsn~vnets Skrivelse af 13.
Januar 1947 til Taksatinnsk1m~issinnen er an~ivLt at skulle behandles
af denne. Ejeren havde lejlighea til at uut~le sig f'~r Knm:nissionen,
idet han erklærede, at der ikk" f 'relae n~gen r,rligsml:lssig 'Jrdnins
med (;verfrt:dni-,'sn::vnet, ~C at ~an ikke havde acce!,teret den ha:n af
Frednin:sn.vnet tilkeadte Erstatning.

Efter de se~ledes f'reli:-~rdc I)mst~njl~neder besi~tirede
~aks' ti0~skn:n~issi0nen Ejecd~o~en og traf Beslut~ins nm, hvilken
Erstatr,i:JGssum fnr Fa,læ& af den i Fredni..c;sri. v:,ets Kendel se af
l'"Juli 1945 angivne Servitut, der af Knmmissinnens F'rmnna vil v=:re
at til fvre Pr,t ,k~l] en, hvis d zt ved F lr;narJd ens llenve:l,. esse til
()ve1'freani"i;sn v'Jet viber sig at v:re en Fejlta 'else, at d'on paa-
gældende Erstntning ikke er henvist til AfGørelse af T3ksqti~ns-
kf):rl"TlS::.i I')nen •

Senere Tilføjelse:
Efter at der fr2. l,verfr"dl~i:1l..s.j_v .. et (ved :Jep8rte:::J,,!'tscbef

Fr.V.:'e·ersen) er oplyst, at det ber~r pai~ en Fejlt8Gelse, at ~1'-
v.r,,;.Ge EjeLdn:r, ikke V&1' mc::ta,;et i dets S,lrive'se til Taksatinns-
koæ.. isslnr,,,,n, il.uføres i 'l'a;"sa:i0)"]sk"7lJis i 'ner.s Afgørelse her saE.-
lyde!Jde:

Taksat i~nsknm:;,isei 'nen fast s~ :.te :::1'stat ni:.Den s:.&le .es:
F.,r ?a~"læ[ af cen i Fredninc..sn~·v.·,ets Y.enj'Jlse af lf"Juli 1945

a:J[i vne Predni 'J:~sservi tut p:;a hele ::J er.d'l"TI-'en Kr. lr'(,(J'-

~3t1'.~r. 17a ibd.

Ejeren,Proprietær J.~eldbaard, m'~te.

\ I l'
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Takseti~nsk0m~sii~nen fastsatte Erstatningen sa~ledes:
F1r Paalæg af den i FredningsnEvnets Kendelse af lO. Juli

1945 aneivne Fredninesservitut pca det paa den fremlsgte Plan i l:
4 (;lJ(jsnGi vne Area1.............. Kr. 8 vlJv.-

Mutr.Nr. 8sq ibd.
Ejeren, Jelling H_andværkerf)renins, mødte ved F~rmenden,

Tømrer Ejnar Svejstrup.
TaksDti~nskom~issinnen f&stsatte ErstBtnin~en sU31edes:
F'r Paalæg af den i Frednil1gs1.l;V'1etsKendelse:f 1v.Ju1i

1945 anbivne Fredni:l6sservitut p[ja hele '·str.!':r.8L'q•.••Kr. llJlJ{J.-

MBtr.~r. 8b ibd.
Ejeren, H~sejer Knnrad F~åe~sen, mødte.
Taksati~nskn~~issi )nen fas~sat~e ErstatninGen saa1e~es:
F0r lB~læg af den i Fredni~;sn~v~ets Kendelse af IC. Juli

1945 sn;ivne Fredni~0sservitut p~a hele Ejendn~~en oee Undtu;else
af det til Rir~e~aardsuåvid~lsen sfstaaede eLcnu ikke fra Ejen-
drl1IL::lenfraskil te Ar~[ l .•••••••....•...••....• Kr. 25(Ju.-
Matr.nr. 21b, 24a, 24d, -5a ~G ?5g ibj.

~~eren, JP<~dejer ~sns Rbvn, m~cte ,; med ham H~sej~r H.C.
Chris~ev.sen.

T"kssti')nsk')m·cis·i )nel.fa~ tsa:te ':rs:atninc en s,,:;ledes:
F'r ~a~]æ[ af den i Fre6nin~sn~vnets Kendelse af l~.Juli

1945 an.:;ivneFredniJ1Gsservitut pas de: paa den fre-1ac::tePlan i
1:4 '.vv u:'bivne A:'cf1 ..•.•.•..•....••. " Kr. 6, J).-

(

Katr.tr. ]4a ibd.
Sss\el den nuv~rende ~jer,3:8~cejeI ~'rl G:de, ~,~ den tidli-

gere EJer, fhv. ~aard'Jer :Lars nielsel" mzote.
......'. ...t' ....l ...., • ~ !J.. c'" ,., -l. ~ .. , - <. t ....·· .-<;.l 1 Cl":: - •H:,Sa l().JSY.():n.~SSlon_a",s",".e ~rs,_ ._ln~'C11S._~_,~=S.

A' ~rstatninf ~il dtn tidlicere SJer, lars rielsen.
F'r h.81ær; af den i F'redninbsn..cvnetsKendelse af 1."Juli

1945 a'.e;ivne "'recr.in;sservitut p:la det i s?:n-:-eZen:::'e:sea·,.;ivne
AreC;.l•.....•.....• Kr. 3.','·.-

~. trs:atni: g til d~n nuværc~de ~Jer, C2r1 }ade.
Fnr Jaa1E~ af den i Frednin~sn~vnets K~r.Jclse af 1v.Juli

1945 a~t:ivne Fre~ninCSSfrvitut p~a ddt p~a den fre~l~gtc Flan i
1:4"',1 8~._ivn~ ',~'e",l:DeUnct8:else af det J.recl, f·y!"hVl]],et
den tidligere ~jer crh01der Erstatnincen ....•....•.. Kr. 28uu.-

Ile:tr.:.r.6& ibc.
Ejeren, 3aar5e~er ?eter Fra-dsen, mødte til1i6e :ned sin S~n.
~e.r..sctj O"',Sk"'7.:Jissi()n:=n fBst,S::.t:e Ers.L...atni:iien s~;E1 eaes:

F 'r I'8el ;'t:, af den i Frec.ninE;sn.Vl.ets :Ce::d"lseaf 1 .',Juli
]945 8Lt:ivne FI'(;Cl~iJ'i:'ss=rvitutpaa det V~:, C:·~nfr'=:Ills:tE:::'1SI, i
1:4(J~\ [. ~l.VIle Ar2s1 ••••. I •••••••••• !~r. 6fJIJ(J._

La l.tverfrE=d::irlgS!: Vf et r:'1:"l8...·i le.,; ~et be:æ:1':2J. i[~ E.t i:'1"'J E-
k \":LT..e :~~tElejer C.'l.::>chr,jJers . nsY.:e "Pj ~ll-:1'li:iC: af ~T''''>' E"-=linien

, ",-",
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tor det tred~de AreLl at Matr.Nr. 178 Jelling, vil 3r~n6elinien
v~re at festh ,lde ng Erstatning Være et udrede i (;verensstem'nelee

med TakBoti"nsknmmissi~nens Afg~relse.
Det beste:n"Tles nerefter, et s[,mtli[e t;mr8!30er indenf 'r de paE'

det medføl[en:e K~rt ~ed r~d Linie afGrensede Are,ler i deres Helhed

p~81~~ge6 den i RaturfredninCsnzvnets Kendelse af 10. Juli 1945
anEivne Predningss~rvitut med Pae:el~r~t snm i Kendelsen festsat
imnd Udrede'se af de af 0verfrednincsnevnet "g TokSBti"nsk"mmiBsi"'nen
fastsatte Erstatnincer, 41.B34Kr., som fnrdeles til de enkelte
Jru~dejere saelejes:
Gasrdejer Lll.Frandsen (r,:atr.r:r. 6a) ••••..•••.•••...•..• Kr. 61)(JO.-

tidliGere S'-=ardejer Lr!rs Nielsen (r.:atr. r.14a) " 3,I'(J.-

nuvcre··.:Je " Carl }aCe(:"atr.i:r. 14a) " 28i)u.-
Gs'rdejer Hans Ravn (~atr.~r. -4a, 24d, 25a,?5g,2lb) ..•• " 6000.-
Prok'rietær J.!,:eld{,aard (1I:8tr.r:r. 12a) •....••••••.•..•••• " 8,,(;().-

H..s" jer K mrad Pedersen (Matr. !~r. Bb) •....••....•....••. " 25U{).-
Jelling Haandv.rkerf'reninc (K&tr.Nr. Baq) •••••••••••••• " 10u{).-
Jelling I:irke v.~'eni[hedsr::: det (Ilctr.~lr. esp, Bah, Bar)" (,.-
Husejer Eans Chr. :::nriste:1sen (::3tr. ::r. ?4c) ••....•.....• " l (jJ().-

" Linne:nann Hr:.r:sen (!.~~:r. :r. 15s_ 15ac) •••••....•• " lL'/G.-
n L:.Chr. Eør~:~cn ("~:~tI'.·r. 15q,15ap,15s",,1E13l~,15p..h)'· 65vv.-
" :':.8~r. Bc:r.(Jsen (:Metr.l~r.15am) ••••.•••••••. ,. .•..•• " 140u.-

t:urer:ues:er Vict"r :;~r2sten3en (~c::.;.r. 15al) " 1834.-
Hyte1ejer C.V.Schrøcer (1:8"tr .. r. 178) _"_ 81)(;.-

ia1t Rr.41S34.-
hv'rt.l yjerlicere k'm~er E~~te 4~ p.a. fra 3G.n ~~~ber 1943 til
HUSEjer Eornsen (:~otr.!\r. 15aI:l) af 14 ...·, Kr. 'g:il r,:Ul eT"lcScer Vict~r
8nnste!".sen(L:e:tr.hr. 15al) li6_1cccs af 1401.J Zr.

] a Jverfrecni[.,-s. \!".Et i2V:<.::t intet 'wr fol-det 9t eril.Cre
i:n"'c "t'rej'·Ji""jt;S~J-\"'~.e s i~e.-.j2.:'se, Vl"J.. j nne v'r-= 27 e-:.-:::";f....ste :1lE.C je
af jet f "'r~r.stc.ae .de følt:;e.16e ....~~Jj::il:~....r.

: h i b e s t e ~ ~ e s
Der] af NBturfredni, :S! vJ1et f 'r "lejle A-;Jtsror lskr:::s den l(~.

Juli 1945 afsc:.cte Ker.delse a:I~?ac!1de !i're:l.nint; af /\-e ler 'J;)::rir.~·
Jel1irelH:u ne stadf _Etes :::ed de &f det f"'>r3Ylstaoer.je f01t;e'lde
a.... dri rlc:;e r.

De i Anle::·.ing af !i're:l.r,in(;en L·)osejerne t~llae·te Ern,atnincer,
41.'::34 :~r. f 'ruden Renter 41 p.6. fra 3:".n~ve"lber 1943 af 281)i..J
Kr., vil v~re at udrede m~d 2/3 af Sta S~3GSen, e'1~r ~ej 27.833
Kr. 33 .re + 2/3 af f---rn.'-vY.te ::ec'.el', ng 1/3 [-f 'le::le -\;:tsf~rd,
eller ~ d 13.9A4 Kr. 67 ire +

F.l~. V.

Frejeri~ V.Peter~&n.

. .."
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K E N D E L .S B:

','.den l. marts 1980 af fredningsnævnet for Vejle amts nordlige

~;rivelse af 18. juni 1979 har fredningsstyrelsen rejst frednings-
"2~rørende en lod af ejendommen matr. nr. 5a Jelling by, Jelling.

O, d'_~_~,-':3:9as"'[,anen er, at arealet afstås til staten ved miljøministe-
. ~~nhold til naturfredninsslovens § 18, stk ~.

-~~inGsstyrclsen har for~d for fredningssagens re~sning fulgt den
-~c~ure, som er foreskrevet i miljøministeriets bekendtgørelse nr.

", ~: l. dece~ber 1978 om offen~libGørelse m.v. af et foreløbigt fred-,

•. :'.5" :crsle g. Der blev afholdt offen tli,:sttilgc:mgeligt
e,~"':"'.:.:'::;fredni::gsforslag på rådhuset i ,Tellins den 6.

møde o~ det fc-
april 1979.

( ~0%s~itC0relse om sagens rejsning og om del i medfør af naturfred-'e\ ~~~:s~ovens 0 17 afholdte al~jndelige ffi3dshar v~ret indrykket i ?tats-
~~~~nde og i VejJ.e Amts Folkeblad for den l. septe~ber 1979. Særskilt
ind2ydelse er ved anbefalede breve den 21. september 1979 sendt til de
i naturfredningslovens § 17 nævnte perso~er, m~Tndi8heder, fore~i~ger o.l.

Det elmindelige ~øde har herefter v~ret afholdt i Jelling den 25. ok-
taber 1979.

Fredningsstyrelsen har blandt andet ar.!':-'\:rt,at forr:121et :ned de:l 0!"'.ske-
~ a fståelse er at sikre, at area let }::m inc:cA som en del af det sBrr,le-

.1 ,



ede. 'l-~1~cgomkring ,Jellinr,højene, jvf. Jlerved beslcmmc1[:,crne i n.qturfred-

nin~~lavcns § 1, stk. 2, nr. ?
':~"'[:;gr1J~dcnfor fredninC0pf~standen C'r r~lgend8:
"e to store kongehoje j Jelling, r1.me[:,teneneog kirken er blandt vore
.olut me~t betydningsfulde fortidsminder.
(I'er en længere årrække er der udfoldet bestræbelser for at skabe

-~lige rammer for disse monumenter.
• .. 1947 gennemførtes ved overfrednj.ngsnævnets kendelse af 13. oktober

~n ;~3dning af en række af de nord for Jelling højene beliggende ubebyg-
• ~ed~ 3realer, i alt ca. 40 ha. Det bestemtes i l-::endelsenblandt andet,

at ~~r ikke måtte foretages nybygning eller ombygning på en del af de
ti1~~ænsende e~endomme.
1 1?5o nedsattes af statsministeriet en komit6, der skulle arbejde

'?re med frilæggelsesproblemerne. En betænkning fra komiteen fremkom
l~~2. Med udgangspunkt i betænkningens forslng blev der i den fø1gende

:."~o·:.o;.keunder løbende drøftelser mellem de lokale og centrale myndigheder
~~~~taget en vis frilæggelse af h0~enes omgivelser.

~ptte fulgtes op af en byplanvedtcgt af 13. m8rts 1956, hvorefter de
.. :~domme, der var omfattet af friIG~[elsesønskerne, blev udlagt til
~~:entlige for~8l i tilknytning til Jelling h0jene. ~ed henblik på den

4t !-~r~ere udformning af arealerne ~darbe~dedes endvidere i okto~er 19~3
et forslag blandt andet under ~e~virken af professor Jørgen Bo.

Da der havde vist sig behov for en på en gang bredere og fastere orra-
nisation for den videre pl8nl~Bning, nedsatte ministeriet for kulturel-
le anliggender i 1971 et udvaJg, der fik til o~gave at viderc~0re p~-.....
bejdet med fril~ggeJse o~ udfor~ninc af de frjJa~te 2r~aler.

Der er siden foretaget en r~kke yderli~e~e stntslise erealerhverveJ-
ser, og det hidtidige plqnlrrr;ninzso.rb0jrleer i lQ7L.LfulGt op af €:'~") ~;f'J-



•

~ : ': ''''n for JeJ ling-området udarbejdet af professor LJ2irC;'3nDo.
~rundlag af Jørgen Bo's helhedsplan er der de sidste år udført

.,.tonje arbejder på vestsiden af Jellinghøjene med anlæg af gr~sklmd-
rr~ler, stiforløb og faciliteter for det besøgende publikum.

0~~e vil i de kommende år blive fulgt op af en frilæggelse af area-
"'::t" sydøst for den sydligste høj, Gormshøj • Disse arealer er dels er-
·,".:"\'vetaf miljøministeriet og dels under erhvervelse.

tt .'S ejendomme, som omfattes af Jørgen Bo's helhedsplan, er herefter
>,ltpDs eje, bortset fra en ubebygget lod af ejendommen matr. nr. 5~

• "l l n; by og sogn, der er beliggende umiddelbart vest for Gormshøj •
':;2real, der hidtil har fung~ret som en de] af et større midJerti-

." :;'8.rkeringsareali tilslutning til .Jellinghøjene, omfa tter 268 2m •
~:~ealet er omfattet af den ovennævnte byplanvedtægt af 13. marts 1956.
- 'sjningsstyrelsen, der med bistand fra Jellingudvalget, nu forestår

. "2 -_c"~g<:;lsesarbejdet,har i flere Rr ved møder ved ejeren, gårde~er
~:·)DRavn, Jelling, forgæves forsøGt at erhverve dette areal ved fri-
':li:; aftale.

tt .'~det p2 grund af beliggenheden uwiddelbart op til Gormshø~ et h~Jt
e "r.~'lendigt,at det pågældende areal anlægges, benyttes og vedligeholdes

i sarn~enhæng med de omgivende arealer, har fredningsstyrelsen herefter
~»r.C:et at burde søge arealet afstået ved fredning efter reglerne i na-

t~~fredningsloven.
Vejle amtskommune har anbefalet den foreslåede fredning.
Danmarks Naturfredningsforening har ikke haft indvendinger at rette mod

fredningen, men har betonet, at det for foreningen er af stor betydning,
at lindetræerne på ejendommen bevares.

Ejeren gårdejer Anton Ravn, Jelling, har forklaret, at han længe har

'I
I1IIl' ,



et -:'+, forhandlinger om frivillig afst'~lelse. Han har modsat sig den p~st~.-
-".'fredning, blandt andet fordi han, (lersom forslaget fl'emmes, ikKe som

"igere vil kunne anvende arealet som parkeringsplads. Desuden føler
•. STI særlig glæde ved at eje dette historiske areal. For det tilfælde,

I ~redningsnævnet m~tte tage frednin~sstyrelsens påstand til følge, har
--::-:l'J.st2.etsig tilkendt en erstatninG på LfO.OOO kr. Denne erstatning er
_!'~cnct på grundlag af den for området sædvanlige kvadratmeterpris for

,;'?:71odnedegrunde.
-}cndommen er beliggende i byzone.

_-~-(c.llingsnævnet finder , at ejendomn1en som be liggende umiddelbart ved
~-~.~~aj bor betragtes som en naturlig del af omr~det omkring de to høje,

__.._:: t:levarelse af undervisninbsF..::8sEibeog historiske hensyn er af væ-
= -~~Jig interesse.

:erl det formål, at arealet kan indge i de samlede anlægs- og plejear-
s'-cer for området o~kring højene so~ forudsat i professor Bo's helhed~-

r-'e :~c. ~, find es dot 110dvendigt, at areal e:: afs tås til det offentlige i JTled-
tt~:r af naturfredningslovens § 18, stk. 5. Den oDstændighed, at der ik~e

•~:ed fredningsnævnets afgørelse fastsættes bestemmelser i henhold til na-
~Lrfredninbslovens § 18, stk. 2 - 4, findes ikke at være til hinder for
8f~t3else i medfør af § 18, s~k. 5.

Under hensyn til, at arealet i ~ele er omfattet 3f nRt~rfredninGs-
lovens vejbyggelinie og af beskyttelseslinien efter natu~fredningsJ.ove~s
§ 53 samt, at den samlede Rjendo~ ~atr. ~r.5Q Je]Jil:: by, Jelling, tvis

? ~areal ifølge tingbogen udg~r 4.~10 ~'-,heraf vo: 4.040 mL, ved den 0:-
fpn+lirre vu,...dprl·""I'"D...... 1_./t.l_q"7,,7 er 3"".,s."t T,.;l__ ., _u ~ -" L·O _ J. • , L' - -

..."'
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_iLdC'S den t'~"eren lilkoIr.r:;er:d0 C'rs1.:8tni1i,3 [~t kunne fast::>ættes til kr.

5.()(,D,-, son' f<.'rrentes S0m nc'~enf()r bs~temt. J~rstatr..in:3en udredes af

Am~1iecade l~. 1256 København K.) af bJ.a. ejeren og forskellige myndig-

lieder.

E~arrc~rjsten er fire ucer fra ~e~ afGøre1sen er meddelt den p~-

• 'T' F T

De~ ~~ ve~h~ftede ~ort viste Jod a~ e~endo~~eL ~a1.:r.nr. ~~ Jelli~-

by, Jelling, afstAs til staten ve~ rrilj~~injsteriet fra den l.~art5

19::::',0 at re~ne.

Den rårdejer Anton Ravn! Jellin[, tilkommer..de erstatning kr. 5,o(-.-

forrentes med en årlig rente, der er J pct. højere end den af Dan~~'-

Nationa~bank fastsat+'e rento fra denne kendelses afsigelse at rp[,~- -

.,'3talinb sker.

/ ': ;)I~L-~

Johs. Larsen

I .) ,'J :....

':;.-:-/ lA' / v'~c~:c;t:--z...7~

Peter S0rensen

sUlJIiJeont
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REG. NR ~"'o

U d B k r i f t
af

Forh~ndlingsprotokollen for Fredningsnævnet for Vejle A~tsraad6kredB.

"\

K e n d e l a e.
Aar 1945 den IO.Juli afs~ede Fr€dningnnævnet for Vejle Amts-

raadskreds bestaaende af For~anden Do~~er C. P.udbeck, og valgt af
Vejle Amtsraad ~bskinhandler Th. Jørgensen, Hedensted, samt valgt af
Jelling Bogneraad Købm~~d Th. C. Thomsen, Jelling, Baalydende

K e n d e l s e:
Efter Opfordring af Dan~srks Naturfredningsforening i Hen-

vendelse af 20.Februar 1943 har Fredningsnævnet for Vejle Amtsraads-
kreds tabet Spørgsmaalet om delvis Frilæ&gelse af Je'linghøjene under
Behandling.

Gennem en Aarrække har der fra fors~ellig Side v~ret arbejdet
pas en Frilæggelse af Eøjene.

Saavel Vest som øst for gøjene har der gennem Aarene fundet
en Del Bebyggelse Sted, navnlig i umiddelbar N~rhed af de~ sydlige
Høj "}or:r.eHøj", en ~ebYbgelse, som hindrer det frie ·'dl"yntil
Eej~ne, og s~m for en ~el i si~ selv' virker skæm~ende. Med store
øk0nomlske Ofre er d~t for nogle Aar eid~n ly~kedes at faa f:ernet
en:celte af de n:!'r:nesteFYbTIinger og skabe !."ulighedfor Fjernelse af
yderli~~re et Fsr Pysnin;er i en n~r:nere Fremtid.

Indenfor K.vnet er der absolut Enig~ed om, at det ud fra
historiske ~E nationale Hensyn, som ikke •.r~ver nnr~ere ~dredninf,
vil V=Te s~rdeles cneteligt, om en fuldetæn~ig ~rilæ:gelse bf Mejene
kurl::efir.(JeSted. ril dis::;",:'!e['s~;nkOITJ'!ler'yd~r!ibor€ dette FJr!101d,
at det ved an i 1941 ar 1?42 af ~ation81~useet under Ted~l'e af ~rki-
tekt Ejnar Dy[gve foreta~et ~d~ravnir.g og Gnderscsel~e mas anees for
dokumenteret, at Eøjene ud~cr en arkitektonisk ~elhed og er det
ældste ~Jnumentanl~8 i N~rden af €e~ne~fcrt arkitektonisk K~rRkter.

~en BaBvel økonomiske Hensyn som den herskende ~angel paa
BYbfe~aterialer bevirker, at det skønnes urn~lirt for Tiden at virrielig-
gøre en ~lan om fuldst~r.dig Fril~:~else, idet en seBden vilde kræve
FJernelse bf en Del B=boelses~Jer.do~Te.

I~!d:Frtid er de~ v~seLtligste Del af Arealet NJrd for E~jene
endnu ubebygt:et og ~enlie:E:erfor Størstedelen som A[erbrtlf-ssre81, oe det
vil derfor €r.1n~ VÆre m~li~t uden eltf0r store øk~r.o~ieke ~fre og
uden T, b af 5~~fundsv~rdier at hi~dre en fremtidig ~dnyttelse ef disse
Are~ler pas en ~~~de, so~ strlder mJd den ønskede Frilæg:else eller
Frin~!delse af Bøjene.

Vejle Amte Vejv=eer f~oejder for ~iden ~ed et Projekt til en
O!!!le"bsvejXord om Jc-ni~S =.;), og selv~II:der il:ke hidtil ~lar været
Tendens til Udvidelse af ~ye~ mod ~Qrd, vil der med Anl~~~~lse af
e~ ss'dan 7ej kunne opst?' FB~e for eL R~njbebJegElse laces jenne

" I ~
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Vej, hvorved Udsigten til Højene fra Nord vil forsvinde.
Det af Danmarks Neturfredningsforening fremsatte Forslag

til en Fredning gaar ud paa: dels at sikre en Friholdelse af Arealet
mellem Nordhøjen og den projekterede nye Omløbsvej, dels .~ ·sikre det
aabne Landskab i videre Forstand, sa~ledes som det ses fra Toppen af
Nordhøjen. Af eidst~vnte Grund omfatter Forslaget Friholdelse ef yder-
ligere et Are8l Nord for den projekterede Omløusvej.

Forslaget er støttet af ~ationalmu~eet, der udtaler, at
Museet ~aa ar.ee det for en meget betydelig Opgave, et disse Fortids-
minders Omgivelser sikres. Højene mes betra[tes som et ~onument ef
største nationale Betydning og de eneste danske Oldtidsminder, som
med fuld Sikkerhed kan knyttes til historiske Personlig~eder. ()

Der er indenfor N~vnet Enighed om, at en planløs Beby~ge15e
af Arealet Nord for Bøjene bør søges undgaBet.

De Arealer, der herefter ken være Tele om at belæGge med ~
Fredningsservitut er føleende:
l) Arealer af Y.atr.Nr. 6a Jelling.
2) Arealer af Matr.Nr. 14a ibd.
3) H~le 13tr.Nr. 25 a og Arealer af M:.tr.nr. 24 a ibd.
4) Hele U3tr.~r. 8b og 8ap.ibd •
5) Hele !etr.Nr. 24 c ibd.
6) Hele Mptr.~r. 15 y og 15 ac ibd.
7) Hele M~tr.Nr. 15q, l? ar, 15 ao, 15 an, 15 am, 15 al og 15 ak ibd.
8) Arealer ef ~atr.Nr. 17 a ibd.
9) Arealer af Metr.Nr. 12 a ibd.

RLvnet her forhafidlet med Lodsejerne og FaLtheverne, der al~
\

har v~ret behørigt tilvarslet.
Alle Lodsejerne h~r protesteret m~d en Frednine, der g~ar ud

paa Forbud mod Bebyggelse og Berla~tnine m.v., idet de har anført,
at Are~]erne m&a anses for egnede til E~by~~elpe, og s~~fre~t Fredni.~en
maatte bllve genne~ført, nar de p8~pteLet sig till&[t betydelige Er-
statninger.

Forhandlingerne med I~dsejerne og ~3averne forløb s~aledes:
l) Ejeren af ~8tr.Nr. 6 a Jelling, G~8rdejer ?eter ~. Frandsen

stillede Xrav om Erstatning, idet han vil blive a!ska. ret fra et
s~lge Arealer som Byggegrunde, hvilket han ellers mener at ville
faa Mullghed for. Hen har ejet Ejendom~en siden 1901 og her ikke
hidtil solgt nogen BJb~egrund. For Servitutpaalæg af et Areal paa
37500 m2 har han krævet en Erstatning paa 48.000 Kr.

Fra Penthavere er iKke fremsat noget Krav.
2) Ejeren af Mstr.Nr. 14 a Jelling, 3aardeJer Lars !:ielsen har stillet

Krav om Erstatning med samme ~ot~vering som den under l) nxvnte
Lodsejer. Hans samlede Ejendom udgør 44 Tdr. Land ~~d ~ertkorn
3 ~dr., 2 Skp. lFdk. 2 3/4 Alt. Den er erhvervet af ham med l~nd-
brugsmæssigt Formaal for eje i 1945 efter at Fredningssagen VBr
rejst med Bygnin~er, Bes~tnin[er og I~ventar for C&. 80.)00 K'.
Han eller ~ans n~rmeste Forgængere i 3esidde1sen har ikke solgt
nogen By~:e?rund bortset fra hvad der er solgt Syd for Gaarden.
Han kr~ver en Erstatning paa 40.000 Kr. for Serv:t~tpeelæg af et

•e
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Areal paa ca. 19040 m2•

Fra Panthavere er ikke fremsat Krav.
3) Ejeren af Matr.Nr. 24a og 25 a af Jelling, Gaardejer Hane Ravn

har krævet Erstatning med samme Motivering, idet han dog erkender,
at han ikke har nogen Mulighed for at sælge Byggegrunde, medmindre
den nye Omløbsvej anlægges. Han har krævet 40.000 Kr. for Servitut-
paalæg paa et Areal af cs. 25340 m2•

Fra Panthavere er ikke fremset Krav.
4) Ejeren af ~9tr.Nr. 8b og 8ap Jelling, Konrad Pedersen har krævet en

Erstatning paa 15.000 Kr. Hans Ejendom har et Areal pas godt 3Tdr.
Land, og han her ernvervet den med Bygninger i 1943 for 24.500 Kr.
Han har solgt Jord til Kirkegaardens Udvidelse til en Prie af 2 Kr.
pr. m2• Servitutpaalæget angaar et Areal paa ca. 17030 m2•

Fra Panthaverne er ikke fremsat Krav.
( . 5) Ejeren af Matr.Nr. 24 c Jelling ("Verdens Ende~), Hans Christian

Christensen har krævet Erstatning. Hans Ejendom er bebygget med
Bebo~lseshus, Arealet udger 252 m2. Han har ikke krævet noget bestemt

Beløb, men har ønsket Ers~atningen fastsat ved Kendelse. Servitutpa2-
læg3et gaar ud ras Forbud mod fremtidig Bebyggelse og mod Genopfø-
relse af Bygninger.

Panthaveren, Jydsk Husms~dskreditforening kræver ikke DJgen
Del af den eventuelle 3rstatning udbetalt.

':;)Ejeren af M..tr.Nr. 15 y og 15 ac af Jelling, Th. Linnemanl'JHansen
har ikke givet Møde. Ejendommen er forsynet med Beboelseshus og
Arealet udgør ialt 671 m2• Servitutpaal~get er som ved Løbe Nr. 5.

Eje~dommen ey ubehæftet.
7) Ejeren af ~atr.Nr. 15q, 15ap, 15ao, 15an, 15am, l5al og 15 ak af

Jeliing, ~ads Chr. Sigvalj °Eør~sen har oplyst, at han har solgt:
Matr.Nr. 15 al af Areal 548 m2 til Mure~mester Victor Christensen
som By,ogesrund for 1644 Kr. og r.ktr.!ir.15 am af Areal 568 m2 til
Murersvend Bertel Madsen som By~gegrund for 1704 Kr.

Victor Christensen og Bertel Madsen har erklæret, at de paa-
g~ljende Grunde er værdiløse, saafremt de i~ke maa bebyeges, og de
har derfor krævet Big tillagt i Erstatning hele Købes~en, hvorhos
Christensen yderligere har Kr~vet 434 Kr. i Erstatni~g for Forbere-
delser til Byggef0reta~endet.

Børnsen har kr±vet i Erstatning for Servitutpaalæg paa ~~tr.
Nr. 15 ak, 15 an, 15 ao og 15 ap 3 Kr. pr. m2 og Sa~me Erstat~ing
for en Del af Metr.~r. ]?q.Servit~tpaalægget har for s~a vidt
angaar Ustr.Nr. 15 q og 15 ap sarn~e Omfang som unjer Løbe ~r. 5.

Panthcverne, Jydsk ~us~~ndskreditfor~ning og Jens Andersen
har krævet de eventuelle Erstatningsbeløb indbetalt til sig. !

8) Ejeren af M~tr.!ir. 17 a Jelling, Kroejer Chr. Vald. Schrøder har frem-
sat Krav paa Erstatning og krævet denne fastsat ved Kendelse.

Pantns.erne har ikke givet Møde og har i~ke fre~sat Krav,
9) Ejeren af Kbtr.Kr. 12 a Jelling, Fropriet.r J. ~eldga9rd har kræ-

vet ~rstatning for Servitutpaal~g. Hbn har ejet sin Gaard i 25 Aar og
har iKke solgt Byggegr~~de. Servitutpaalæg angaar et Areal paa 1940 m~

(
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Ejeren har ønsket Erstatningen fastsat ved Kendelse.
Panthaveren ønsker ikKe Indbetaling af noeen Del af det eventu-

elle Erstatningsbeløb.
Der er ikke opnaaet Porlig med nogen af Lodsejerne om Servitut-

paalæg eller om Erstatning. _

•e

Der har ikke indenfor Nævnet kunnet opnaas Flertal for en
Predning af Arealet i den fulde af Danmarks Naturfredningsforening
foreslaaede, af NationalmQseet anbefalede Vdstrækning.

Et PIertal har derimod samlet sig om en Fredning, hvor Omraadet
• begrænses sf Nordsiden af den projekterede Omløbsvej mod Nord og mod~~

Syd som foreslaaet ved den paa Bilag 14 afmærkede Linie, saeledes at nu-
værende Landbrugsbygninger paa Matr.Nr. 14 a og 25 a Jelling ikke om-
fattes af Fredningen, ligesom ingen Del af Matr.Nr. 6 a og 17 a af oJelling omfattes af denne.

Idet der er Enighed om selve Indholdet af Frednin~eh, bestem-
mer Nævnet herefter.

Det paa Bilag 14 med rød linie afmærkede Areal af Matr.Nr.
14 a, 24 a, 25 a og 12 a s~mt hele M~tr.Nr. B b, B ap, 24 c, 15 y,15an;15 ae, 15 q, 15 ap, 15 ao, 15 am, 15 al og 15 ak Jelling By og Sogn
belægges med Servitut om at status ~uo opretholdes, sa31edes at Arealer-
ne ikke maa bebygges eller beplantes. Pea Arealerne maa ikke anlægges
Veje eller opstilles Boder, Yaster eller andre Indretninger, der kan
virke skæ~ende. Skulde Udvidelse af Jelling Kirkegaard blive paakrævet,
vil saadan Udvidelse kunne ske mod est med N~vr.ets Tiltræden med ~ens"n

( ,
til Højden af den Beplantning, jer SKal kunne tillades. Der mac ikke
foretages O~bygning af eller Tilbygnlng til de Bygninger, som for Tiden
findes pa~Mutr.Nr. 24 c, 15 ap, 15 q og 15 Y af Jelling. Naar disse
Bygninger nedrives eller paa anden ~aade ophører at eksistere, maa de
ikke paa ~runden opføres Bygninger paany.

Det fredede Areal vil v~re at opm9ale og afm~rke.
Denne Servitut bliver at tinFlyse som Hæftelse paa de paagælder.de

Ejendom~e, sa21edes at Pastalerpt tilko~rner FredninEsn~vnet for Vejle
Amtsrg~dskreds og ~ationalmuseet hver for sig, eller de Institutioner,
der maatte træde i Stedet for disse •

Med Hensyn til Spergs~aalet om Erstatning be~ærkes, et der
ikke hidtil har vist sig n~gen s~rn helst Tendens til Rebyegelse eller
Udvidelse af Jelling By mod Nord.

Endvidere ~aa der efter det for Nævnet oplyste caees ud fra,
at den af Vejle Amt projekterede Omløbsvej vil blive gjort facGdelos,
oe endelig skal bem~r~es, at ~8tr.Nr. 'e 8 a, 8 ap, 14 a, 24 a og 25 c
ikke gr~nser til offentlig Vej, hvilket derimod er Tilfældet med de
øvrige Ejendom~e, hvoraf dog M~tr.~r.'e 24 c, 15 &1, 15 a~, 15 en og
15 ao som Følge af en Vejforlæbning, der paat~n~es foreta~et i For-
bindelse med Jmløbsvejens Jenne~fer~lse vil miste direkte Ad~ang til
offentlig Vej.

•
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Under Hensyn til samtlige de anførte Forhold fastsættes Erstatnin.
gen i Anledning af Servitutpaalæget 8Bsledes;
Lb. Nr. 2. G~ardejer Lars ~ielsen, M~tr.Nr. 14 8 Jelling By og Sogn.

Areal ca. 19040 m2• Erstatningen fastsættes til
1.000 Kr., der udoetales til Ejeren.

Lb. Nr. 3. Gbardejer Hans Ravn, Matr.Nr. 24 a og 25 a af Jelling By
og Sogn.
Areal ca. 25340 m2• Erstatningen fastsættes til 12JO Kr.,
der udbetales til Ejeren.

Lb. Nr. 4. Husejer Konrad Fe5ersen, ~atr.Nr. 8 b og e op Jelling
By og Sogn.
Areal ca. 17030 ~2. Erstatningen fasts~ttes til 1000 Kr.
der udbetales til Ejeren.

lb. Nr. 5. Buse jer HBns Chri~t1en Chri6t~nsen, 'Metr.Nr. 24 c af Jelling
By og Sogn.
Areal 2?2 m? Erstetaineen fastsættes til 600 Kr., der
udbetales til Ejeren.

Lb. Nr. 6. Husejer Th. Linnemann Hansen, Matr.Nr. 15 y og 15 ae
ef Jelling B, og Sogn,
Areal ialt 671 ~2. Erstatningen fastsættes til 6~0 Kr.,
der udbetales til Ejeren.

Lb. Nr. 7. Husejer Mads Chr. Sigvald B~rnsen, Matr.Nr.'15 q, 15 ap
15 ao, 15 an, 15 am, 15 el, og 15 ak ef Jelling By og Sogn.
Erstatningen fastsættes saaledes:
~atr.Nr. 15 q Areal 1507 m~.~

15 ap Areal 1006 m ')
15 ao Are~l 872 m2.)
15 an Areal 706 m2. ~
15 ak Areal 140 m2.)
15 ~ Areal 568 m2.
15 al Areal 548 m2•

Erstatningen udbetales til
Husmandskreditforeningen i Aalborg som Pdnthaver med
2.000 Kr.

c

( ,
6.000 Kr.

1.200 Kr.

1.200 Kr.

Jens An1ersen som Panthaver med
1.000 Kr.
mod AfSKrivning paa l'antebrevene
Ejeren med 5.400 Kr.

Erstatningen for Matr.~r. 15 al meE forsa~vidt Ejerens Andel
angaar kun udoetales ~ed Tiltr~den af Murermester Victor Christensen
og for M~tT.1r. 15 am ~ed Tiltræden af Yurersvend Bertel ~~dsen.

Der tillæ§:-es 1~urermester Victor C!:lristensen, Jelling i

Erstatning for Forberedelse til BYG~eri 434 Kr., der maa udbetales
til Victor Christensen.
Lb. :Ir. 9 Proprietær J. !'eldgaard, li' tr.!\r. 12 a Jelling By og 30gn.

~real ialt ca. 1940 m2• Erstatningen fastsættes til 3JO ~r.,
der udb~tales til Ejeren,

De tilkendte Erstatnin[er, der udgør ialt l3.~34 Kr., udredes
~ed 2/3 af StatSKassen og 1/3 af Vejle Amtsfond.

"



~"

-6-
T h i b e B t e m m e B :

De forn~vnte Ejendo~~e vil v~re at belægge med Fredningsservitut-
ter Bom ovenfor anført mod Udredelse af de for hver anførte Erstatninger.

Et af Nævnets Medle~er ønsker at afgive føleende
Dissens:

Medens jeg er enig med N~vnets Flertal i, at en Frilæggelse af
Jellinghøjene bør tilstræbes paa den af Flertallet vedtagne Maade,
mener jeg ikke, at Fredningen bør omfatte et saa stort Areal.

Af Hensyn til ~ulighederne for en sund og nat~rlig UdVikling<:r
Jelling By mener jeg, ~t Fredningen ikke bør str~kke sig længere mod
0st end til Skellet mellem Matr.~r. 14 a og 25 a af Jelling, og at den
ikke bør strække sig længere mod Nord end, at der kan anlæg~es en ~
Vej parallel med Jmløbsvejen og mellem denne Vej og Bøjene, BB'-ledes
at Bebyggelse :illedes langs Nordsiden af en sa~dan Parallelvej. En
saadan Fredning giver efter mit Skøn en tilstrækkelig Frilæggelse og
tilstTæ{kelig Mulighed for at kunne betragte Nordhøjen og faa det rette
Indtryk af denne.

Jeg ~ilde derfor stemme for en Fredning i dette Omfang.

C. Rudbeck. Th. Jørgensen. Th. C. Thoms'On.

•e
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..Q.YERFBEDNINGSNÆVNETSKENDELSESPROTOKOL

År 1873. den 4.j~i 1973, afsagde Overfredningsnævnet
følgende

t i l l æ g s k e n d e l s e

i sagen nr. 632/45 angående fredning af arealer omkring Jelling~-
højene. Overfredningsnævnets kendelse af 13. oktober 1947.

Ved Overfredningsnævnets kendelse bestemtes bl.a., at del:
ikke må foretages ombygning af eller tilbygning til bygningerne
på visse nærmere angivne ejendomme ved Jellinghøjene, herunder
matr.nr. 15 l, Jelling by og sogn. Når bygningerne nedrives el-
ler på anden måde ophører at eksistere, må der ikke på grunden
opføres bygninger påny.

Overfredningsnævnet har nu fra ministeriet for kulturel-
le anliggender - med tilslutning fra de i henhold til kendelsen
påtaleberettigede - modtaget indstilling om, at der på ovennævn-
te matr.nr., som ministeriet har erhvervet og frilagt, opføres en
toiletbygning, jfr. arkitektfirmaet C.F.Møllers tegnestues teg-
ning sag nr. 68912, dateret 4. december 1972, med placering som
vist på Jellingudvalgets plan af 24. november 1972.

Da Overfredningsnævnet kan tiltræde indstillingen

b e s t e m m e s:

Overfredningsnævnets kendelse af 13. oktober 1947 skal
ikke være til hinder for opførelsen af en toiletbygning som an-
ført på matr.nr. 15 Z, Jelling by og sogn.

Udskriftens rigtighed bekræftes.
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OVERFREDNINGSNÆVNETS KENDELSESPROTOKOL

År 1976, den 23. juli , afsagde overfred-
nillgsnævnet følgende

t i l l æ g s k e n d e l s e

i ~3agennr. 632/45 om frednLng af arealer orrL1{ring
JeLlinghøjene - overfredningsnævnets kendelse af 13.
ok'jober 1947.

OverfredningsnævnGts kendelse skal ikke være
til hinder for, at der i overensstemmelse med tegni:lg
1:500, dateret den 9. februar 1976, sker udretning af
2 skarpe kurver ved "Hygul1lv~jens" indføring i Jelling
by.

Uiskriftens rigtighed
b2kræfter--,
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! fJ'riL-C _
V·J. Fisker
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f~DNINGSNÆVNET FOR
VEJLE AMTS NORDLIGE FREDNINGSKREDS
REnEN I HORSENS 3. AFD.
8700 HORSENS
.' (05) 621300 (KUN FORMIDDAG)

REG. NR. "go HORSENS.OEN

FA. NR. 215/198~

26.maj 1983

Randbøl Skovdistrikt

Nævnets afgørelse kan efter naturfredningslovens §58 indbringes for
Overfredningsnævnet (adr. Amaliegade 13. 1256 København K) ef bl.a.
den, der her begæret frednlngsnævnetl afgørelse, og for.kelllge
myndigheder.

Klagefristen er 4 uger fra den dag. afgørelsen er meddelt den
pågældende klageberell.gede.

En tilladelse kan Ikke udnyttes før udløbet af klagefristen. Er klage
ivær1lsat. kan tilladelsen Ikke udnyttes medmindre den opretholdes af
Overfredningsnævnet.

Del tilføJes. at nævnets t1l1adel&ØIkke fritager for at Indhente fornøden
tilladelse frø andre myndigheder, og at forpligtelser Ifølge tinglyste
I8rvltutter er forbeholdt.

Ifølge naturfredningslovens i 64 a bortfalder en tilladelse. der er
meddelt af fredningsnævnet elTer Overfredningsnævnet I henhold til
kap. VI eller § 53, såfremt den ikke er udnyttet inden 5 Ar fra t'!Iadelsens
meddelelse. Dette gælder også andre tilladelser samt dispensatIoner,
der er meddelt efter denne lov eller udstedt I henhold til loven, en
fredningskendelse eller en fredningsbeatemmelse.

Statsskovvæsenet

Gøddinggård
Førstballevej 2

(e 7183 Randbø1.

Vedr. fredning af matr. nr. 5 fr Jellin~ bYI Jellin~.
Ved skrivelse af 19. april 1983 har Statsskovvæsenet, Randbøl

Skovdistrikt meddelt følgende:
"Randbøl skovdistrikt overtog pr. 1.3.1980 administrationen

af ovennævnte ejendom(dengang parcel af 5a), idet arealet blev
Ifredet ved overfredningsnævnets afgørelse af lo. december 1980

(sag nr. 2452/80), for at forbedre grundlaget for frilæggelse af
Jellinghøjene. I fredningen indgår, at lindetræerne på arealet skal
bevares bedst muligt.

Distriktet er nu af teknisk forvaltning for Vejle amtskommune
blevet anmodet om at foretage beskæring af træerne op til 5 meters
højde for at forbedre udsyn. Da træernes bevaring ikke udsættes

'tt for fare ved den beskrevne beskæring, mener distriktet, at beskæ-
ringen kan foretages uden fredningsnævnets godkendelse. Efter be-
skæring vil snitflader blive besmurt med et svampe- og rådhæmmende
middel."

Sagen har været forelagt Vejle amtskommunes fredningsafdeling,
der i skrivelse af 5. maj 1983 har meddelt, at det ikke giver an-
ledning til bemærkninger.

Fredningsnævnet meddeler herefter eenstemmigt for sit ved-
kommende tilladelse til det an6øgt~.

.-- \ ~\ ,"-- /
, 'I \c:Lis Nielsen

suppl.
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Ktb. NK. 080.00
HORSENS, DEN 17.4. 1991.

FA. NR. 2 53/19 9o . / pH•

Fællesudvalget
Landbocentret,
Hjortsvangen
7323 Give.

Nævnets afgørelse kan efter naturfredningslovens §58 Indbringes for
Overfredningsnævnet (adr. Amaliegade 13, 1256 København K) af bl.a.
den, der har begæret fredningsnævnets afgflJrelse, og forskellige
myndigheder.

Klagefristen er 4 uger fra den dag, afgørelsen er meddelt den
pågældende klageberettigede.

En tilladelse kan ikke udnyttes før udløbet af klagefristen. Er klage
iværksat, kan tll/ade/sen ikke udnyttes medmindre den opretholdes af
Overfredningsnævnet.

Det tilføjes, at nævnets tilladelse ikke fritager for at indhente fornøden
tilladelse fra andre myndigheder, og at forpligtelser ifølge tinglyste
servitutter er forbeholdt.

Ifølge naturfredningslovens § 64 a bortfalder en tilladelse, der er
meddelt af fredningsnævnet elTer Overfredningsnævnet i henhold til
kap. VI eller § 53. såfremt den ikke er udnyttet inden 5 år fra tilladeIsens
meddelelse. Dette gælder også andre tilladelser samt dispensationer,
der er meddelt efter denne lov eller udstedt i henhold til loven, en
fredningskendelse eller en fredningsbestemmelse.

O\l~rfredninglnæ"net ny adr.:
Slotsmarken15,2970 Hørsholm

for læp1antning,

3,
Modtaget I

Skov- og Naturstyrelsen

1 B APR. 1991

Læp1antningsp1an 70064/9006 for Jelling - paragraffer ~~7~~ og 53 .
Fredningsnævnet for Vejle amts sydlige fredningskreds

har til nærværende fredningsnævn fremsendt en læplantningsp1an (som
anført ovenfor). Så vidt ses er der tale om både nyplantninger og ud-
skiftning af eksisterende hegn. Den del af. planen, som nærværende nævn
skal tage stilling til, berører følgende lodsejere i Jelling kommune:

Lodsejer nr. 142 og 143: Etablering af nyt hegn i skel
mellem matr. nr. 14 a og 24 d m.fl., Jelling by, Jelling. Den sydlige
del af hegnet etableres efter det foreliggende på arealer, der er om-
fattet af fredningskendelse af 8. juni 1948 om fredning af omgivelser-
ne ved Jellinghøjene.

Lodsejer nr.
9 q Jelling by, Jelling og
matr. nr. og matr. nr. 8 dt

148: Etablering af nyt hegn på matr. nr.
udskiftning af hegn i skel mellem samme
smst. Ejendommen omfattes af åbeskytte1ses-

linien.
Lodsejer nr. 22 og 23: Etablering af nyt hegn pått matr. nr. 9 a Vester Hornstrup by, Jelling og i skel mellem dette

matr. nr. og matr. nr. lo a smst. på områder omfattet af søbeskyt-
te1seslinien.

Vejle amt har i en over sagen indhentet udtalelse an-
I»~W':?
l~ ~ 6 ~ført, at der ikke foreligger tilstrækkeligt tungtvejende grunde til at
,~ (f) <: o_ ~ ~ ggive dispensation fra fredningskendelsen vedrørende lodsejer 142 og
, ~~ ~143, jfr. naturfredningslovens paragraf 34. Amtet har ingen indvendin-

--::=- ~ roO ~ ~'ger imod udskiftningen af hegnet mellem matr. nr. 9 g og 8 dt (lods-
r § ~eJ'er nr. 148), men udtaler sig imod yderligere beplantning inden forgcg

I (~ åbeskytte1ses1inien langs Grejs å, hvis ådal det pågældende sted frem-
-., træder ret åbent med markante skrænter. Yderligere beplantning anses

for landskabelig uheldig. F.s.v. ang. lodsejer nr. 22 og 23 finder
amtet, at hegnene ikke bør placeres nærmere søen end 70 m for at fri-
holde søens nærmeste omgivelser for udsigtshindrende beplantning.
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Skov- og naturstyrelsen, Kulturhistorisk kontor i Jyl-
land, har i en over sagen indhentet udtalelse erklæret sig enig.i
amtets vurdering f.s.v. ang. lodsejer 142 og 143.

l den anledning skal man meddele, at nævnet i det hele
kan henholde sig til amtets og skov- og naturstyrelsens gengivne ud-
talelser. Nævnet meddeler således tilladelse til, jfr. naturfred-
ningslovens paragraf 47 a, at foretage udskiftning af det eksiste-
rende hegn mellem matr. nr. 9 q og 8 dt .Jel1ing by, Jelling og til
etablering af det nye hegn på matr. nr. 9 a Vester Hornstrup by,
Jelling og i skellet mellem denne ejendom og matr. nr. 10 a smst.

Det er en forudsætning for de givne tilladelser, at
hegnene etableres som 3-rækkede løvhegn .

Nævnet finder derimod f.s.v. ang. hegnene hos lodsejer
142 og 143, i overensstemmelse med de indhentede udtalelser, ikke,
at der er tilstrækkelig grundlag for at gøre undtagelse fra frednings-
kendelsen vedrørende Jellinghøjene, jfr. herved naturfredningslovens
paragraf 34, og fra bestemmelsen i naturfredningslovens paragraf
47 a til at tillade hegnet på matr; nr. 9 q Jelling (lodsejer nr. 148).

Nævnet har sendt kopi af denne afgørelse til de klagebe-
rettigede.

P. N. V.

J. Bruun.

Kopi til:
l)
7.)
3)
4)
5) Modtaget I

Skov- op Naturs;tyrelsAn

Vejle amt, j. nr. 8-70-53-1-605-21-90
Skov- Og anturstyrelfi~n
Skov- og naturstyrelsen, Kulturhistorisk
Jelling kommune
Danmarks Naturfredningsforening.

kontor i Jylland

1 8 APR. 1991
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