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I Sa~ens rejsning.
Ved skrivelse af l. oktober 1981 rejste Vejle amtskommune sag

om fredning af tre arealer på henholdsvis 3,20 ha, 1.0 ha og 7.10 ha
af ejendommen matr. nr. 13a Addit by, Sdr. Vissing, og samtidig op-
hævelse af en ældre fredningsdeklaration omfattende ca. 11 ha spredt
bøgebevoksning ud fra forstlige hensyn. Salten Langsø skovdistrikt
har for ejeren af arealerne anbefalet forslaget, og der rejses ikke
krRv om erstatning, hvorhos ejeren forpligter sig til at foretage den
fornødne pleje.

ljuggrunden for forslaget er følgende:
"Formålet med den ældre fredning har været at bevare de pågæl-

dende bøgebevoksninger uden forstlige indgreb, som højskov med urskov-
præg, men bevoksningerne er nu ved at falde sammen, og synes ikke
længere egnet til at opfylde formålet, med undtagelse af den nord-
ligste del som kan indgå i det område på ca. 11,90 ha, hvor der fore-
slås ny fredning. Naturfredningsrådet har anbefalet den foreslåede
frednine, og Vejle amtsråd harbesluttet at rejse sagen i henhold til
naturfredningslovens § 12.Fol'alaget repræsenterer i naturhistorisk
henseende en forbedring og harmonerer med regionplanens klassifika-
tion af arealerne som naturområde (særligt og egentligt naturområde)."
II Sapens behandline ved nævnet.

Efter bekendtgørelse og indkaldelse af de interesserede afholdt
nævnet den 14. april 1982 offentligt møde i sagen. Nævnet bestod af
dommer Jørgen Bruun, som formand, amtsrådsmedlem Thomas Thomsen, og
det kornmunevalgte medlem Ole ~ilgaard Andersen.

I forbindelse med mødet besigtigede nævnet de af påstanden om-
fattede arealer.

Der fremkom ikke indsigelser mod forslaget.
Naturfredningsrådet har i en skrivelse af 6. april 1982 til næv-

net udtalt:
"Rådet har besigtiget de i fredningsforslaget nævnte arealer i

Addithus Skov den 16. april 1918 sammen med skovrider O. Høgsgaard,
Salten Langsø skovdistrikt. Ved denne lejlighed opnåedes enighed med
s~ovdistriktet om ændringer i den hidtidige fredningsdeklaration. Det
af Vejle amtskommune, Forvaltningen for teknik og miljø, udarbejdede
tredningsforslag er i overensstemmelse med disse aftaler.

~ "aturfredningsrådet mener at fredningsforslaget betyder værdi-
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fulde ændringer og udvidelser af den bestående fredning. Rådet vil
derfor stærkt anbefale fredningsnævnet vedtage~ det af Vejle amtskom-
mune fremsatte fredningsforslag."
III Nævnets stilling til fredningspåstanden.

Nævnet finder, at der til de af fredningspAstanden omfattede om-
råder er knyttet så værdifulde fredningsmæssige interesser, at betingel-
serne for fredning efter naturfredningslovens § l er opfyldt. Nævnet
finder samtidig, at der bør ske aflysning af den den 7. juni 1950 og
26~ maj 1953 tinglyste deklaration om fredning af bøgebevoksning på
Møgelbjerg m.v.

Fredningspåstfinden tages derfor til følge.
IV Almindelige fredningsbestelllwelser.

•

"De 3 områder af matr. nr. 13a Addit by, Sønder Vissing sogn, som
på vedlagte kortbilag i 1:10.000 er angivet som område A, B og C pålæg-
ges følgende fredningsservitutter:

Område A - 3,20 ha omfattende bl.a. kildevældet "Lille Rusebæk" er
i dag bevokset med ældre bøg - over 120 år - med undervækst af kristtorn
og selvsået rødgran m.v. og med en lille holm 40-årig lærk. Området skal
opretholdes som højskov med urskovpræg.

Formålet er at sikre livsbetingelser for flest mulige dyre- og
plantearter, som er oprindelige og karakteristiske for stedet.

Bortset fra de nævnte lærketræer, der kan afdrives på et for skov-
distriktet hensigtmæssigt tidspunkt, skal eksisterende og eventuelt
senere indvandrede nåletræer fjernes af skovens ejer, medens såvel le-
vende som døde løvtræer skal forblive urørt på arealet. Ændringer af
vandløb eller kildeomrdder må ikke finde sted. Nødvendig vejvedligehol-
delse af vejen gennem den vestlige del er tilladt.

Arealets pleje med henblik på fredningens formål udføres af sko-
vens ejer i samråd med naturfredningsrådet og amtsrådet.

Område B - ca. 1,0 ha - som i dag erbevokaet med bøgestødsskuds-
skov skal længst muligt opretholdes med nuværende karakter. Arealets
pleje med henblik på formålet, udføres af skovens ejer i samråd med
naturfredningsrådet og amtsrådet (evt. efter generelle retningslinier
fra naturfredningsrådet).

Når arealet ikke mere kan opretholdes som sluttet bøgeskov udgår
det af fredningen af hensyn til bl.a. de nordøst herfor beliggende nå-
letræbevoksninger.
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Omrhde C - ca. 7,70 ha - eri dag bevokset med ældre bøg - ca.
120 år med nåletræindblanding. Hovedtræarten skal til enhver tid
være bøg som selvforynges. Ved evt. supplering af bøge-selvforyngel-
sen må kun den lokale bøgeproveniens benyttes.

Fur b~de område A, B og C gælder:
Are~lerne må ikke benyttes til placering af bebyggelse eller

anlæg af nogen art, herunder boder, læskure, master eller lignende.
Terrænet må ikke ændres oe større sten ikke beskadiges eller

flytteB.1I

Kenllel:'t'!1 vil være at tin{-~lyse på ejendommen matr. nr. l, a
Addit by, ~dr. Vi8sing med prioritHt forud for al pantegæld og andre
r e t t i g ti e d t~ l' a t' fH' i vat re t. l i g o p r i nd t: l :J e •

.Den den 'I. jU!I i 1950 o{~ 26. lIluj 19lj, tinglYtlte deklaration af-
lyses.

T h i b e s t e ru ru e s:

De på vedhæftede kort 8n~ivne arealer af matr. nr. 13 a Addit by,
Sdr. Vissing so~n fredes som foran bestemt.

,
;,' I. ( /'/,' :c.., .. ) /

"'-....()ti !" ( (.....,r t / -::-...I ~...".~ ~ .--
~ - . I

Ole Pilgaard Andersen
" . '. . {

J. liruun

Nævnets afgørelse kan efter naturfredningslovens §5810dbringes for
Overlredningsnævnet (adr. All)aliegade 13, 1256 København Kj al bl.a.
den. der har begæret fredningsnævnets afgørelse, og forskelligemyndigheder.

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

En tilladelse kan ikke udnyttes før udløbet af klagefnsten. Er klage
Iværksat, kan tilladelsen ikke udnyttes medmindre den opretholdes af
OverlrednJngsnævnet.

DettllløJes, at nævnets tilladelse Ikke fritager for at indhente fornøden
Itlladolse Ira andre myndigheder. og at forpligtelser Ifølgo Itnglystosorvllul\er er forbeholdt.

110190 naturfredningslovens § 64 a bortfalder en tilladelse, der er
meddelt alIrednIngsnævnet eller OverfrednlOgsnævnet i henhold t"
kap VI eller §53. såfremt den ikke er udnyllet inden 5 år fra tilladelsen s
meddelelse. Dette gælder også andre tilladelser samt dispensalloner,
der er meddelt efter denne lov eller udstedt l henhold til loven en
frednIngskendelse eller en fredningsbestemmelse. .

Udskrii'tens rigtighed bekræftes
NATURFREDNINGSNÆVNET FOR
VEJLE AMTS NOROUGE FREDNJNGSkREDs

REnEN I HORSENS3. AfD. den 1. ;iuni 1982.
8700 HORSENS
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SIGNATURFORKLARING

~~ Fredet område

Fredede arealer i.h.t. dekl. af 7. juni

Skovafdelingsgrænse

Skovveje
.----

"'L. _ ~otllll ,u-- " ......... h .. I

Del af
REG.NR.·/3j~A

Addit v, Sdr. Vissing

Brædst up kommune

Vejle atskommune

FREDNIN SKORT hørende til

Frednings ævnet for Vejle amts nordlige

frednings reds' afgørelse af 1.-6.-1982.

Udarbejde af Vejle amtskommune på

af matr.l<ort og sl<ovl<ort i maj 1982.
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Målestol< ~:10.000
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REG. NR. /J/J 1'9.

l"ruanln~on:;Vild':li for ~l~l1ndarborg amt, %-50
n~dhuQCQdø 8, Horsono.

/}ra 1; :Ls til aff. brug).
I

_. I"'~·":"'''0 ~.) ~

OPHÆ.VET VEO
NIEVNS K# AF '/~ IQS2

UDSKnIFtr

A 1!

,
Gf2o!7.6.50.,

Anmola~r~ Poul Gro6s,ovor~ctGG~Gfør~rSct.Ann~ P1Qds 7.

D)~ ~ L A R A T I O II •

, bv~rtaml:lur harveQ m,Jd b1ndanQo vir~m1nc; :.Cor os oe senorG ejGJ.·~. a.t

00310 lttlrnlctaristiolN G~.mle bø[!;o'bovol;r,;ninger m.m~ undElr Ac'lu1thUfJ

C·~.,:ovf]io·tr11ctp~ cat Iili\!l;~ltlt.:~ ZiactJlbjo:&."G Efd for Salton Lancrso iI1:.i\tl1i-

1".~lo:i.·ot oom (j'(ltr. nr. l;) a~ r,adi'~ by, Sar. Vi13l3ina Æiogn, akal vr.;rs

:r:~l'l;;Qot com n~aanf'ol' n~rmdr~ nnci vot, 1dot ID'.ilCi hansyn til Eatgrcnt:lninc

honvioOG t11 vat n~i'v:;rl:JnaO df)]clc.ro.tion vtHlhwrteda kort, hvorpå OIIl-

U~f7GGlbj~rg Glomi113 ..~or med sin lå'onQ Qf gamle trllr;OZ'milovio't

l NllJoltflbet sot t~~anot'e] oe :3;1td, 0lt dot hojosta punk"" hvur'Crll tlor er

en C;.lnootl\ondo udaigt over :'IOG.:Jø at. Do.l:ton LnnaGø, er ot ofte bosørrt

tlJflttgtss'l;Ød for egnene batolknina.)

'Da nrwnte 'bQVOltfmin~(3:r bofindar sig i f"lgondo afåalin{;dr GU?

1.1 :lcr'~~i1ttot:

l. 1)01e.f afd. 57 0 ..7 ht:h 2. 001 ttf G\f.a. 58 0,4 ha.
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.j 3. Del af afd. 59 o,, bo. 4. dol af afd. 60 0,1 hOf
re !J. - - - 63 0,2 - 6. - - - 64 0,4 -

7. - - - , G5 ' 0,4 -
~

Areal for cen dor tilbudte fredning.
O. - - - 66 008 -
9. - .. - 7o 1,2 - mod ialt 1072 t~Gr.

I

•

Endvidere dele at følgende afdo11neOl"g ·62" (65 08 66) II 67. 69,

Bl, 66. 07 og 88.
Dot so.IIil.edoareal at eammol bøgøakov uåGør oa. 11 ha.,

De fornævnte bavoltDnineor skDJ. VfJJro fredede på følgende

rno.dell

Skovo~rhdet holdoo helt uden for den forat11ee drift og
over.lados til Din natur11cO udviltling uden nocen art af 1ndGr~b

uaefra, hvorved nnvnlig fø1condo beatct~aloer bliver at 1agttneol
DGr 111'!L 11di9 i"oretacoD afcravn1nG. opfyldning eller plnno-

r1n~t og o'tørre sten mfJ. ildco bGolma1·(tO~, fJorueø eller flyttes.

D01" ma 1klro fOl"atac;oo hUGcrt" udtyndina, kapninGeller

lign., hverken af levendo eller dødo tl~or, men træerne skal stå
ur.;,rt, sfl lænce de hver for Dig Cl' i stund til dot. De dødo a'~ommel'

lUtrolhove lov Bt :formuldo pc. otodot~ o,'Ec;onvrn1:stcn m:i,11t1tG frsm-
hjælpes ved indgrob ai' nor,o-n 01"t, l:1eoøom d01" iklt:e må foX'otac;eo

plantning. Fru hugotforbuQot vndtneea doet hvad der af bonoyn til
1'mrdselen 01" nødvoncUet lm1Gs dtm Gennem området førende Skovvoj •

sOQt hvad dor k~mves for at friholde udsiston fra omrldets højo.
eto punkt.

Aronlat m-:\11~lto bcnytitca til plaoø:r:1ng af' boder, lmoltu-

ro, master, br~ndaotablcr eller lien_
Til do frouoda omr~aoror dor adaang for almenhedon 1

OOm'110 omfana (Jomhidtil ..

OvonGtl\el'l(le bOGtømmaloo:i." l~o:ntil onl'1V02' tid mndreo 01-

tt lor opru~voo 1 t11rroldo ct, at dør mollero ujeren og naturfredn1nea-
l"11dø't er en1ahød derom.

l1Qrvr.orondo deklaration vil være at tinglyse på e~endom-
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Am1ior&dokro<loOG DCiJ'UIlarits notur;i::l'oa.n1nGotol"cm~c hver for sig 01-

ler 1 foron1nSe

~ilvittar11rpcdl

Købonhavn. don 4. mu~ 1950.
Ove Sahoo·te<l.

~11 vittorligheda
ICooenhnvn, don 4.5.1950.
BOr)l Anuerool1,
Fula~f.at1g i Udenr1com1n1Gteriet~
Domhoffo Ha.ve e, Kobonhs.''ln.

Den 4.5.50.Paul F:1cchor,
Fuldu~6tig 1 Udenr1eorJin1Gteriot,Ved. V'olden 1'_ K'bhvn. K., Jørgen Seho3tod Ihsrgrethe Sehcsted

Charlotte Sehested
Til vittor11~bøda
!Jawe John. Iaeleen
~nil11ne;a Ino1"Jektør
:i.Jopola Lundobo:ra

lJo.'\Il'UValb'org Brun-Hansen
Stl1.lil1t:: 130choldcrolceDoprol: Lundeborg pr. Gudmo.

Indæørt 1 daebocou for retskreds nr. 50, ~yrot1~G os
Vrads herreder, den 7.-6.-1950.

Lyst tinebog: bd. Sdr. Vio~ina II G52.
Akt. ekab D. 252.

Samtyklcefra ndministro.tor. højoeteratsoaetørol' lind-t,

, forevj.st.

Anm.: Ejondomrr.cn er forud oorvltutbelu~ftGt.
Stouatrup.

______ .111 ••• _

Pt. 1072/ 26, maj 195~.
rntr. nr. ;~ Add1t by,
;)<11". Visaine a0(i;ll.

S·l.iempo11 2 kr. 00 øre.

J',l1moldor: Jf'. Fri:! s-Jeop(~rnon.londoroto~oGtørcr.
Vej;Le.

-- ........ _-
'e til deklaration af 4. muj 1950, tinglyst åen 7/6 1950, vedrørende

rDfJ.tr. nr. ~~af Addit I-
.........
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At fredningen er et areal af ca. 1,7 ha. an61vet p& det
med deklarationen tinClyste ride som afdeling 65 OB afdeling 69 ud-
c~ot OG erstattet med et areal af afdelineerne '80 og 72, således,
com dette er anGivet'på vGdh~ftode rid3.

" t ..

Don olrote ændrinc :1 fl'eaningen til træde3 at medunderl31tro~
, ,

no Danmarks Naturft'edn:lngoforoninRt København.

Ovcnstuende tiltrædes.
, ,

København, den 7. maj 1953.
For DanmorI::s Unturfredn:l.ngaf'oren1ng,

r.iargrethe ,Sehested.
Oharlo~te Sehosted.

Eriok StruoI:rnnnn.
Hovedstyrolsens formand.

Jørgen Sehested.
Ove Seheoted

,

l"oru113'tf1ende tillæg til deldaration ,at' 4. maj 1950 begro-

reB ~1nglyst på ejcndoLunen rnatr. nr, SA,Add1t bYt,Sdr. Vissing sogn.
Vejlo$ den 22. maj 195~.

g. Friis-Jeapøroen
landsl~etsmlgi'ørar

Vejle.
I~nelise Ch~iotellsen.

Indført :1 dogbogen fOl~ rots}:reds nr. 5:>. ~yrst1ng og Vrads
herroder, don 26,-5.-1953.
Lyst tincboC: bd. II 652.

e Al:to øl~abD. 258.

Kort vedl100ftat.
StoustruPt

---------_ ....._- ..._--
UdskrIftens rIgtighed bel,ræFtes. ,
Dommeren i Brædstrup, den 2 2 O~ Y 1960

· /lf!Uk
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FREDNINGSNÆVNET FOR
VEJLE AMTS NORDLIGE FREDNINGSKREDS
RETTEN I HORSENS 3. AFD.
iii>OHORSENS
~. (05) 621300 (KUN FORMIDDAG)

•

• REG.NR. l~(~.OI
1 6 APR. 1991

HORSENS, DEN 15. april 1991

FA. NR. 47/1989

Salten Langsø Skovdistrikt,
Hvidemosegaard,
8680 Ry.

Nævnets afgørelse kan efter naturlredningslovens §58 indbringes for
Overfredningsnævnet (adr. Amaliegade 13, 1256 København K) øf bl.a.
den, der har begæret fredningsnævnets afgørelse, 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 tilladelsen ikke udnyttes medmindre den opretholdes af
Overfredningsnævnet.

Det tilføjes, at nævnetstilladelse 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.

Overfrednlngsnævnet ny adr.:
81ot8ma1tæn 15. 2970 Hørsholm

Ang. foryngelse af bøgebevoksninger på Addithus .

Den 29. august 1989 blev der efter anmodning af Salten Lgngsø
Skovdistrikt afholdt møde på Addithus, hvor fredningsnævnet be-
handlede en ansøgning om tilladelse til foryngelse af bøgebevoksT
ninger på område B og C i Fredningsnævnets kendelse af l. juni
1982 angående fredning af en del af matr. nr. l3a Addit by, Sdr.
Vissing.

Ansøgningen er foranlediget af, at aldersfordelingen i skoven er
således, at langt det meste er 100 - 150 år, hvorfor det er nød-
vendigt med foryngelse, hvorved der startes ny løvskovbevoksning
foran hugstskoven. Man ønsker tilladelse til at afvikle bevoks-
ningen på område B, som er stærkst angrebet af råd og ælde, såle-
des at omr~det i henhold til bestemmelsen i fredningskendelsen ud-
går af fredningen.

For så vidt angår område C ømskes tilladelse til at forberede
selvforyngelsen ved fornøden jordbehandling og til, hvis det mis-
lykkes at supplere med plantning. Det er tanken over en årrække
at fælde den nuværende bevoksning som er meget gammel og præget
af råd, omend ikke så meget som i område B.

I forbindelse med det nævnte møde gav Fredningsnævnet tilladelse
til at man straks kan træffe nødvendige foranstaltninger til selv-
foryngelse af område C.

_iljøministeriet
Skov- og Naturstyrelsen
J.nr.SN \~~\lIO~:t1
Akt. nr. 1

iriS 1~91 P/TE'
Poul Henri.!ssen
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Sagen blev derefter udsat til forelæggelse for Naturfredningsrådet,
som i en skrivelse af 18. marts 1991 udtaler:

"---------
Efter telefonisk samtale med skovrider N.P. Dalsgaard Jensen
skal Naturfredningsrådet udtale at den fredede bøgebevoksning i
område B kan afvikles, dog bør enkelte gamle træer lades tilba-
ge, for at bibeholde nogle levesteder for områdets dyre- og
planteliv, som er knyttet til gamle træer. De nævnte træer må
ikke fjernes og skal også opretholdes efter død.

I den af l. juni 1982 afsagte fredningskendelse fremgår det, at
der til områderne er knyttet værdifulde fredningsmæssig~ inter-
esser. Det er for at bevare disse fredningsmæssige interesser
at enkelte træer opretholdes.

Foryngelse af bøgene i område C kan påbegyndes. Det må tilstræ-
bes at der ikke-sker renafdrift i større områder og~efter for-
yngelsen skal der efterlades flere af de gamle træer, som ved-
varende skal opretholdes - også efter død.

I område C kræver fredningsbestemmelserne, at der sker selvfor-
yngelse. Naturlig selvforyngelse er bl.a. karakteriseret ved at
der opstår en betydelig aldersdiversitet. For at sikre denne og
for at bibeholde de værdifulde fredningsmæssige interesser må der
bevares et antal træer, d.v.s. ca. 4-5 træer pr. ha. Træerne kan
efterlades som trægrupper eller enkelttræer, og der må gerne være
træer med skader eller andre forhold, der reducerer deres økono-
miske værdi.

Såfremt der foretages jordbehandling for at fremme selvforyngel-
sen i område C, må dette kun ske punktvis, således at jordbun-,
dens struktur og stratigrafi i alt væsentligt b.beholdes
---------".
Fredningsnævnet skal herefter udtale: På betingelse af, at de i
Naturfredningsrådets skrivelse anførte vilkår overholdes tillader
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Fredningsnævnet den ansøgte foryngelse ef bøgene i område C og
afvikling af den fredede bøgebevoksning i område B.

J. Bruun

Kopi til: Vejle Amtskommunes fredningsafd.
Danmarks Naturfredningsforening
Skov-og Naturstyrelsen
Naturfredningsrådet
Brædstrup Kommune
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