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lokalitet: LØvskov vest for Nyhus sø
J.nr.: F.N. j.nr.: O.F.N.j.nr.:

F.P.U.j.nr.: 540-90-16-76
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.. ~. a- Skala: 1:25.000

Sagsrejser: Naturfredni nq,.,rAdf't
Kort udarbejdet dato: 2(;.10.1C)7F>
Kort revideret dato:

Kort nr.: 1211 IV Sø

Bekendtgjort:

Fredningsnævnets kendelsesdato: 18.9.1950

Overfredn.nævnets kendelsesdato:

Arealstørrelse :

Interessezone: I (landområde af største interesse)
Formål: Bevarelse ud fra æstetisk landskabelige og

historiske synspunkter. Diverse:

Ejerforhold: Private
Påtaleret: FredninqsniPvnct

Indhold

l) LØvskoven skal bevares som hØjskov.
Nåletræer skal fjernes ved hugst modenhed og nyplantning af nåletræer må ikke ske,
ligesom evt. selvsåning af sådanne skal fjernes.

2) Hugst må kun foretages efter anvisning af den tilsynsfØrende for de private skovp.

3)
4)

Skilte og andre skæmmende indrptnlnqer må ikke opsættes i skoven.
Almenheden har ret til færdsel til fods i skoven ad "Gendarmstien" gennem 'okL'VP!1 ("-1
andre stier, som ejeren måtte anvise.

S) Bov kommune må opstille bænke i skoven.
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DISPENSATIONER>

Afgørelser - Reg. nr.: 01387.00

Dispensationer i perioden: 04-11-1982 - 30-01-2004



Naturfredningsnævnet for SønderjyllandS
amts s'ldllge fredr:mgskreds

Dornmt,rkontorel I Tønder
31 6'>~UTønder - Telt 04 - 72 22 05Nørregaot: - ~I

MOdtaget I fredn/n ...S:'l" '.
M' ""'1an

- 5 NOV. 1982

REG. NR. O \ ~8·7..ooo

Ar 1982 den 4. november foretog retsassessor Iversen følgende sag
Dommerkontoret i Tønder.

J.nr. 203/82
_,r. 223/67 Retablering af Gendarmstien på

strækningen Padborg-Kruså (Bov
Kommune)

,Fredningskendelse af 18. septem-
ber 1950 for løvskov vest for Ny-
hus Sø samt Overfredningsnævns----~-_.------
kendelse af 3. september 1979
for 'fu~~ldal~~~ii-e~--"Kruså og
Padborg.

Der fremlagde s skrivelse af 4. oktober 1982 med bilag fra Sønder-
~llands Amtsråd (j.nr. 8-52-10-1-12/82).
tt Af sagens oplysninger fremgår bl.a., at Sønderjyllands Amtskommunes
naturforvaltningsprojekt på foranledning af Bov Kommune har udarbejdet
et forslag til retablering af Gendarmstien mellem Padborg og Kruså, der
indtil først i 1960'erne blev benyttet af toldvæsenet til afpatruljeing
af grænsen. Gendarmstien er på nævnte strækning på ialt 5.020 m, hvoraf
1.980 m på nuværende tidspunkt er anvendelige som sti uden særlige for-
bedringer. De resterende 3.040 m af stien skal nyetableres eller kraftigt
retableres. Stien agtes etableret so, en trampet sti i ca. 2 m bredde og
4't i en sådan stand, at den kan anvendes af gående og evt. cyklende færd-
sel. Arbejdet vil hovedsagelig bestå i fældning 8g beskæring af træer og
grene, jævning af jord og slåning af græs, pålægning af stabilt grus og



-2-
og jernbanesveller på·våde st~kninger samt opsætning af hegn ind mod

'-realer, der græsses. Ved t~lslutningsveje vil der blive opsat tavler med
kort over stiforløbet og oplysninger om stien og det fredede område, lige-
som der vil blive opsat diskrete vejviserskilte. Arbejdet vil blive ud-
ført som beskæftigelsesarbejde.

Ifølge fredningskendelse af 18. september 1950 for løvskov vest for
Nyhus sø har almenheden ret til færdsel til fods i skoven ad "Gendarmstier.

Ved Overfredningsnævnets kendelse af 3. september 1979 for Tunnelda-
(~en mellem Kruså og Padborg er der ikke tillagt offentligehden nogen sær-

lig ret til færdsel og ophold, men der må dog ifølge kendelsen udføres
tlrPladseb, stianlæg, opholdsarealer m.v. til offentlighedens færdsel efter

godkendelse af fredningsnævnet, som kan udfærdige ordensreglement.
I henhold til ovennævnt2 to fredningskendelser godkender frednings-

nævnet herved den principielle linieføring og retablering af Gendarmstien
mellem Padborg og Kruså, således som denne er nærmere angivet og beskrevet
på bl.a. det af fredningsafdelingen den 6. februar 1981 og 31. august
1982 udarbejdede kort, mål 1:10000, ligesom nævnet godkender, at der i
forbindelse med retableringen af stien opsættes korttavler og vejviser-
skilte.e\

o. Iversen
suppl. /hc

I.f:orelse~ kan inden 4 uger fra dens modtagelse indklages for
Ov.rfred.lIngsnævnet, Amaliegade 13, 1256 Kobenhavn K. af an.
sø.geren og forskel/iec mrndigheder. Først når det efter klage.
flIstens U~IDber konstaleret, at afgørelsen ikke er indbragt for
Overfredmngsnævnef, kan dispensationen udnrttes.



c
4 Q~ A ~T'hT~VTIl

FREDNINGSNÆVNET F~ ~~"~sJÅMT
Domhuset, Kongevej 41, 6400 Sønderborg, tlf. 73424121, fax. 744241 23

/jJ7. (JO

Den 30. januar 2004 behandlede fonnanden, donuncr Claus Kejser, følgende sag på
dommerkontoret:

J.nr. 43/2003:
Ansøgning fra Bov kommune om tilladelse til opstilling af informationsstandere
indenfor fredninger i Kruså Tunneldal.

- § 50-

• /'35'7. (>eJ
Der fremlagdes skrivelse af 21. november 2003 med bilag fra SøndeIjyllands Amt,
Miljøområdet, j.nr. 8-70-52-1-503-2-03.

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

•

Det fremgår af sagen, at der ønskes opstillet 2 standere for enden af østergade i
Padborg i et område, hvor der er udsigt til Nyhussø. Det pågældende areal er
omfattet af Fredningsnævnets kendelse af 18. september 1950 om fredning af
løvskoven beliggende vest for Nyhussø. Fredningen må antages at have til formål at
bevare skoven som løvskov ud fra æstetisk-landskabelige synspunkter. Der må ikke
opsættes skilte eller andre skæmmende indretninger i skoven .

.2Yjt/. O't?
Endvidere ønskes opstillet en stander ved Røndamvej og en stander ved Skrænten.
Denne opstilling sker indenfor et område, der er omfattet Overfredningsnævnets
k~~~lse .:' -: '_ ..... '. _! ~ - - - -= _: '. _ . - Tunneldalen mellem Kruså og
Padborg. ;),' _. '.,'. .: :.." .:..... ' :_, dets rmværendetilstamt,-og efter-
kendeisens § 5 e, må der ikke etableres andre faste konstruktioner og anlæg end
bygninger. Der må ikke anbringes plankeværker, mure, tårne og lignende.

Det fremgår af ansøgningen, at infonnationsstanderne skal opstilles som led i et
grænseoverskridende naturgenopretnings-projekt i Kruså Tunneldal.

Danmarks Naturfredningsforening, der i sin rejste sagen om fredning af
Tunneldalen, har haft lejlighed til at udtale sig, men er ikke fremkommet med
nogen bemærkninger.

Sønderjyllands Amt har indstillet, at der meddeles dispensation.

FREDNINGSNÆVNETS AFGØRELSE:

Under hensyn til baggrunden for ønsket om opstilling af informationsstanderne samt

.' .~. r.~ "...:-' ~\y';:'~._-..: C':;~/-"''?;·:":"'~
- .. :::'.2JJ; IZllj8-ooo6
',,,. lir" 't 8il,
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Side 2/2

•
oplysninger om udformningen af disse, kan opstillingen ikke antages at være i strid
med de nævnte fredningsbestemmelser, hvorfor Fredningsnævnet i medfør af
naturbeskyttelseslovens § 50, stk. l, meddeler dispensation til opstilling af
informationsstanderne i overensstemmelse med de indsendte beskrivelser.

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

clausl;~

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.

/kb

•
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Fredningsnævnet for Sydjylland 
Sydlig del 
 
 
 
 
                    Dokken 1 
                     6700 Esbjerg 
                                             Tlf.: 9968 8800 
                                                                                                                        E-mail: sydjyllandsyd@fredningsnaevn.dk 
 
   

                                                                    7. februar 2023 
FN SJS 55/2021 

                                             
FN SJS 55/2021: Ansøgning fra Lokalforeningen Frøslev Padborg om dispensation til opsætning 
af en træskulptur – en Thomas Dambo Trold – på ejendommen Østre Viaduktvej 2A-2F, 6330 
Padborg, matr.nr. 1424 Bov, Bov inden for fredningen af Tunneldalen og fredningen af Nyhus 
Løvskov.  
 
Fredningsnævnet har den 16. september 2021 modtaget en ansøgning fra Aabenraa Kommune på vegne 
Lokalforeningen Frøslev Padborg om dispensation til opsætning af en træskulptur – en Thomas Dambo 
trold – på ejendommen Østre Viaduktvej 2A-2F, 6330 Padborg, matr.nr. 1424 Bov, Bov inden for 
fredningen af Tunneldalen og fredningen af Nyhus Løvskov.  
                             
Fredningsnævnet har behandlet sagen på nævnets møde den 28. oktober 2021, hvor sagen blev udsat, 
og den 26. januar 2023. Fredningsnævnet har begge gange foretaget besigtigelse. 
 
Fredningsnævnet har besluttet at meddele Lokalforeningen Frøslev Padborg afslag på dispensation 
til det ansøgte. Begrundelsen fremgår under afsnittet ”Fredningsnævnets afgørelse”. 
 
Sagens baggrund: 
 
Af ansøgningen fremgår nærmere: 
 

”Skulpturen – trolden – bygges af genbrugstræ. Udførende er den danske træskulptør Tho-
mas Dambo (TB), der har egen hjemmeside hvor hans andre lignende trolde kan ses; 
https://thomasdambo.com/  
  
Skulpturen bliver maksimalt 5 m høj, 7 m bred og 5 m dyb og vil udbrede sig på et areal 
ca. 40 m². Den endelige udformning af skulpturen afhænger af stedet, og hvilke stykker træ 
TB får til rådighed på det tidspunkt, men vil være i stil med øvrige trolde placeret rundt 
omkring i Danmark. Det optimale vil være at støbe under trolden, men igen afhængig af 
hvad både Miljøstyrelsen og Fredningsnævnet melder ud omkring tilladelse, kan dette nok 
undlades. 
  
Ansøger ønsker at giver TD frie hænder til at skabe trolden så den passer til placeringen på 
grænsen til Tyskland. Man ønsker også at trolden kan blive endnu et bevis på det fine 

mailto:sydjyllandsyd@fredningsnaevn.dk
https://thomasdambo.com/
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grænseoverskridende samarbejde som lokalområdet nyder godt af, på begge sider af græn-
sen. Ligeledes bliver det en anderledes start eller afslutning for vandrere på Gendarm-
stien.” 

  
Placeringen er lige ved den eksisterende friluftsscene nær søen. Placering (ca.) er vist på kort herun-
der markeret med rød firkant. Hele området er omfattet af fredningerne.  

 
 
Kommunen har i ansøgningen i øvrigt oplyst: 
 

”Skulpturen placeres knap 200 m fra Natura 2000 habitatområde på den tyske side af græn-
sen. Det er Aabenraa Kommunes vurdering, at det ansøgte ikke i sig selv kan påvirke Na-
tura 2000-områder væsentligt grundet placeringen ved allerede befærdet område og sti. 
Skulpturen i sig selv vurderes, ikke at lede stoffer til luft eller undergrund, hverken under 
opførelsen eller efterfølgende opstilling. 
  
Der er på ejendommen Østre Viaduktvej 2A – 2F, 6330 Padborg, matr.nr. 1424 Bov Ejer-
lav, Bov ikke registreret bilag IV-arter. Det ansøgte vil derfor efter Aabenraa Kommunes 
vurdering ikke medføre beskadigelse eller ødelæggelse af plantearter eller yngle- eller ra-
steområder for de dyrearter, der fremgår af habitatdirektivets bilag IV.” 
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Ejendommen er som anført dels omfattet af Fredningen af Tunneldalen og Fredningen af Nyhus 
Løvskov. 
 
For så vidt angår Fredningen af Tunneldalen fremgår denne af Overfredningsnævnets kendelse af 3. 
september 1979. 
 
I kendelsen står blandt andet: 
 

§ l. Bevaring. 
 
Det fredede område skal bevares i dets nuværende tilstand. 
… 
 
§ 3. Terrænændringer . 
 
Det følger af § 1, at ændringer i terrænet eller terrænformerne , herunder udnyttelse af fore-
komster i jorden samt opfyldning og planering, ikke er tilladt. 
 
… 
 
§ 5. Bebyggelse m.v.  
a. Det følger af § 1, at der inden for det fredede område ikke må opføres ny bebyggelse (herunder skure, 
boder og andre lignende indretninger samt tilbygning til eksisterende bebyggelse). Der må heller ikke 
foretages ombygning af eksisterende bygninger, hvis der derved sker ændring af bygningens ydre frem-
træden.  
 
b. Fredningen er dog ikke til hinder for, at der på en landbrugsejendom efter tilladelse fra fredningsnæv-
net opføres ny bebyggelse, herunder ved tilbygning, eller foretages ombygning af eksisterende bebyg-
gelse.  
 
Fredningsnævnets tilladelse kræves dog ikke, når følgende 4 betingelser alle er opfyldt:  
 
1) at bebyggelsen er erhvervsmæssig nødvendig for den pågældende ejendoms drift som landbrugsejen-
dom,  
2) at bebyggelsen opføres inden for en afstand af 50 m fra de eksisterende bygninger på ejendommen eller 
er et læskur for kreaturer,  
3) at bygningshøjden ikke nødvendiggør dispensation fra bestemmelserne i eller i medfør af § 43 i kom-
muneplanloven af 26. juni 1975 (d.v.s. ikke overstiger 12,5 m for avls- og driftsbygninger, dog 15 m for 
visse siloer, eller ikke overstiger 8,5 m for andre bygninger), og  
4) at der ikke er tale om bebyggelse til gartneridrift.  
… 
I de tilfælde, hvor fredningsnævnets tilladelse herefter er nødvendig, kan tilladelsen kun nægtes,  
 
1) hvis helhedsindtrykket vil blive ændret i væsentlig grad og i uheldig retning, og der samtidig kan påpe-
ges anden mulighed for placering og/eller ydre udformning, der funktionelt og uden væsentlig merbekost-
ning kan modsvare det af ejeren ønskede, eller  
2) hvis det ønskede ikke tjener rimelige landbrugsøkonomiske formål, eller  
3) hvis der er tale om bygninger til gartneridrift , eller  
4) hvis bygningshøjden overstiger de ovennævnte mål.  
 
c. Fredningen er heller ikke til hinder for, at der anbringes mindre drivhuse, havehuse og lignende bebyg-
gelse inden for eksisterende haver. Endvidere kan fredningsnævnet tillade, at der - uanset bestemmelserne 
under pkt. a - foretages tilbygning til eller ombygning af eksisterende og lovligt opførte bygninger.  
 
d. Inden for det fredede område må der ikke anbringes campingvogne og lignende, og teltslagning må 
ikke finde sted. Privatbesøgende hos grundejere må dog campere eller slå telt op i umiddelbar nærhed af 
ejendommens bygninger.  
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e. Det følger af § 1, at der inden for det fredede område heller ikke må etableres andre faste konstruktio-
ner og anlæg end bygninger. Eksempelvis må der således ikke etableres campingpladser, motorbaner , 
skydebaner, oplagspladser eller lossepladser. Der må heller ikke anbringes plankeværker, mure, tårne og 
lignende eller master, herunder master for luftledninger til strømforsyning.  
…” 

 
Ejendommen er desuden omfattet af Fredningsnævnets afgørelse af 18. september 1950 om fredning 
af Nyhus Løvskov. Fredningen har til formål at bevare skoven som løvskov ud fra æstetisk-landska-
belige synspunkter. 
 
Af fredningsbestemmelserne fremgår blandt andet, at løvskoven skal bevares som højskov. Endvi-
dere fremgår at skilte og andre skæmmende indretninger ikke må opsættes i skoven. Herudover 
fremgår, at Bov Kommune må opstille bænke i skoven.  
 
Fredningsnævnets behandling af sagen 
 
Området blev besigtiget den 28. oktober 2021. 
 
Af protokollen fra mødet fremgår: 
 

”I mødet deltog endvidere (ud over Fredningsnævnets medlemmer) Ninna Schurum og Benta 

Tønder på vegne ansøgeren og Lis Bækkelund Lerche på vegne Aabenraa Kommune. Herud-
over mødte Signe Bekker Dhiman som interesseret i projektet.  
 
Fredningsnævnets formand redegjorde for ansøgningen og de relevante dele af fredningsbe-
stemmelserne.  
 
Ninna Schurum anviste den ønskede placering af trolden op mod et ældre markant træ et 
stykke inde i skoven. Det er tanken, at trolden skal findes med udgangspunkt i Oldemorstoft 
Museet, Bovvej 2 i Padborg. Herfra kan de besøgende gå af en sti ned til trolden. Lodsejeren 
har givet lokalforeningen tilladelse til den ønskede placering. Det er ideen, at trolden ikke 
umiddelbart skal være synlig i området. Der er derfor behov for etablering af en trampesti på 
skønsmæssig 40-50 m ind til den ønskede placering et stykke fra friluftsscenen i skoven. Der 
vil ikke være behov for terrænændringer. Kunstneren Thomas Dambo skaber sine trolde ud 
fra genbrugsmaterialer. Det forventes, at trolden maksimalt får en højde på 5 m, en bredde på 
7 m og en dybde på 5 m. Området, hvor trolden bliver placeret, vil højst udgøre 40 m2. Lokal-
foreningen ønsker en attraktion i Padborg Skov tæt på Gendarmstien, så offentligheden kan 
blive inspireret til at opleve naturen og blive mere engageret i at beskytte denne, jf. genbrugs-
materialet.  
 
Lis Bækkelund Lerche oplyste, at det med den ønskede placering alene er Tunneldal-frednin-
gen, der er relevant. Placeringen er på den ene side god, da det er tæt på friluftsscenen. På den 
anden side kan placeringen op ad det markante ældre træ skæmme den naturmæssige værdi af 
træet, ligesom placeringen forudsætter etablering af en trampesti.  
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Sagen blev udsat på, at der indsendes en nøjagtig skitse, der viser den trold, der ønskes opsat 
og med visualiseringer af projektet. Det bør overvejes at placere trolden tættere på friluftssce-
nen. Der bør fremsendes visualiseringer af den placering, som ansøgeren ønsker og en alterna-
tiv placering tættere på sceneområdet.” 

 
Den 28. marts 2022 blev der indsendt en revideret ansøgning: 
 

”2 skitseforslag til fornyet ansøgning 
  
Forslag 1 – Trolden der lytter efter kilderne der springer i Padborg Skov 
Dette forslag er kunstnerens favorit. Trolden kan tilrettes så den ikke holder om træet. 
Placeringen er ikke op ad det knoldede træ, vi så til besigtigelsen, men placeringen er rykket 
lidt tættere på marken. 
  

 
  
 …  
Forslag 2 – Trolden der inviterer til hygge i en rundkreds af ham og træer tættere på Padborg 
Friluftsscenens område 
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.. 
 
Træet med mosbevoksningen nederst er det samme træ på begge fotos. På billedet med kvin-
den med lilla hue kan man skimte øverste trin af friluftsscenens fliser – for at give en fornem-
melse af afstanden til friluftsscenen for trold 2. 
 
… 
Ansøger understreger at trolden udelukkende skal være en skulptur og ikke et legeredskab. 
 

Den 17. oktober 2022 gav Miljøstyrelsen dispensation fra skovloven til placeringen af trolden. 
 
Placeringen fremgår af kortet nedenfor: 
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Grundet karakteren af visualiseringen i brevet af 28. marts 2022, og fordi der var udpeget et nyt 
kommunalt medlem af fredningsnævnet, var der i nævnet et ønske om en ny besigtigelse. 
 
Fredningsnævnet har herefter behandlet sagen på ny på nævnets møde den 26. januar 2023, hvor 
nævnet tillige har foretaget besigtigelse. 
 
I mødet deltog formanden, dommer Margit Ø. Laub, det ministerudpegede medlem Kjeld Tham-
drup og det kommunalt udpegede medlem Lone Jessen Hellerup. Endvidere deltog Ninna Schurum 
på vegne Lokalforeningen Frøslev Padborg, museumsinspektør Mads Mikkel Tørslev og Lis Bæk-
kelund Lerche på vegne Aabenraa Kommune.  
 
Fredningsnævnets formand redegjorde for ansøgningen og de relevante dele af fredningsbestemmel-
serne.  
 
Ninna Schurum redegjorde for ansøgningen i overensstemmelse med det i ansøgningen anførte. Hun 
anviste de ønskede placeringer. Foreningen ønsker principalt placeringen benævnt forslag 1 og sub-
sidiært forslag 2. Det forventes, at troldens hoved vil blive udført i hårdt træ, og at resten af skulpturen 
vil blive udført i genbrugstræ. Der vil over tid blive etableret en trampesti fra sceneområdet til trolden. 
Man ønsker ikke at etablere en sådan sti i forbindelse med opsætningen. Den vil opstå af sig selv. 
Nogle af de træstammer, der er blæst omkuld, og som kan vanskeliggøre adgang til trolden vil blive 
fjernet. Trolden vil løbende blive vedligeholdt af foreningen. 
 
Lis Bækkelund Lerche oplyste, at Aabenraa Kommune ikke vil kræve byggetilladelse og at der ved 
begge placeringer vil skulle gives dispensation både fra Tunneldalfredningen og fredningen af Ny-
hus. Det afgørende må derfor være om en trold af den angivne størrelse og udført i de nævnte mate-
rialer vil virke skæmmende. Hvis der gives dispensation, kan det overvejes at der stilles vilkår om 
fjernelse, når trolden er blevet forfalden i et sådant omfang, at den bør fjernes. 
 
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 af Tunneldalen har til formål at det fredede område skal bevares i dets nuværende til-
stand. Af fredningsbestemmelserne fremgår blandt andet, at der ikke må opføres andre faste anlæg 
og konstruktioner end bygninger.  

 
Fredningen af Nyhus Løvskov har til formål at bevare skoven som løvskov ud fra æstetisk-landska-
belige synspunkter. Af fredningsbestemmelserne fremgår blandt andet, at løvskoven skal bevares som 
højskov. Endvidere fremgår at skilte og andre skæmmende indretninger ikke må opsættes i skoven. 
 
Den ansøgning, som Fredningsnævnet skal tage stilling til, skal derfor vurderes med udgangspunkt i, 
at fredningerne er status quo-fredninger. 
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Det er Fredningsnævnets vurdering efter besigtigelse, at placeringen benævnt forslag 1 er for tæt på 
skovkanten. Derudover finder Fredningsnævnet ved begge forslag til placering, at placeringen af en 
trold af den nævnte størrelse, som i vidt omfang ønskes udført i genbrugsmaterialer, er eller meget 
hurtigt vil virke skæmmende i de fredede områder. Der er ikke ud fra de fremlagte oplysninger grund-
lag for at vurdere holdbarheden af trolden, herunder om der som anført i afgørelsen fra Miljøstyrelsen 
kan være behov for etablering af et fundament. Trolden vil – på grund af størrelsen og da den ikke er 
udført i skovens egne materialer – virke som et fremmedelement. Efter en samlet vurdering af de 
anførte omstændigheder finder Fredningsnævnet derfor, at opsætningen af trolden vil være i strid med 
begge fredninger.  
 
Fredningsnævnet meddeler derfor afslag til Lokalforeningen Frøslev Padborg til etablering af den 
ønskede skulptur. 
 
Klagevejledning: 
 
Der kan klages over denne afgørelse til Miljø- og Fødevareklagenævnet. Klagefristen udløber 4 
uger efter, at afgørelsen er meddelt. Er afgørelsen offentligt bekendtgjort, regnes klagefristen dog 
altid fra bekendtgørelsen. Klagen skal ifølge naturbeskyttelseslovens § 87 indgives via Miljø- og 
Fødevareklagenævnets digitale selvbetjening, jf. vejledningen på Miljø- og Fødevareklagenævnets 
hjemmeside www.naevneneshus.dk. Klagefristen udløber ved midnat på dagen for klagefristens ud-
løb. Hvis klagefristen udløber på en lørdag eller en helligdag, forlænges fristen til den følgende 
hverdag. 
 
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, 
• 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 på 900 kr. for privatpersoner og 1.800 kr. for virksomheder og organisationer 
(2016-niveau). Klagegebyret reguleres den 1. januar hvert år efter den af Finansministeriet fastsatte 
sats for det generelle pris- og lønindeks som løbende offentliggjort i forslag til finanslov med virk-
ning for klager, der modtages i Miljø- og Fødevareklagenævnet fra og med den 1. februar 2017. 
Miljø- og Fødevareklagenævnet offentliggør størrelsen af klagegebyret på sin hjemmeside  
www.naevnenes-hus.dk.  
 
Gebyret opkræves i forbindelse med klagens oprettelse i Miljø- og Fødevareklagenævnets digitale 
selvbetjening. Klagen behandles først, når gebyret er betalt. Vejledning om gebyrbetalingen kan li-
geledes findes på Miljø- og Fødevareklagenævnets hjemmeside www.naevneneshus.dk.  
Gebyret tilbagebetales, hvis klagesagen fører til, at den påklagede afgørelse ændres eller ophæves, 
hvis klageren får helt eller delvis medhold i klagen, eller hvis klagen afvises som følge af overskre-

http://www.naevnenes-hus.dk/
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det klagefrist, manglende klageberettigelse eller fordi klagen ikke er omfattet af Miljø- og Fødeva-
reklagenævnets kompetence. Det bemærkes, at hvis den eneste ændring af den påklagede afgørelse 
er forlængelse af en frist for efterkommelse af en afgørelse som følge af den tid, der er medgået til 
at behandle sagen i Miljø- og Fødevareklagenævnet, så tilbagebetales gebyret dog ikke.  
 
Miljø- og Fødevareklagenævnet kan også beslutte at tilbagebetale klagegebyret, hvis der er indledt 
forhandlinger med afgørelsens adressat og/eller førsteinstansen om projekttilpasninger, og disse for-
handlinger fører til, at klager trækker sin klage tilbage, eller hvis klager i øvrigt trækker sin klage 
tilbage, før Miljø- og Fødevareklagenævnet har truffet afgørelse i sagen. Gebyret tilbagebetales dog 
ikke, hvis Miljø- og Fødevareklagenævnet vurderer, at der er forhold, der taler imod at tilbagebetale 
gebyret, f.eks. hvis klagen trækkes tilbage meget sent, herunder efter at klager har haft et afgørel-
sesudkast i parts-høring. 
 
En dispensation må i henhold til naturbeskyttelseslovens § 87, stk. 3, 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 dispensationen bort-
falder, hvis den ikke udnyttes inden 3 år efter, at den er meddelt. 
 

                   Fredningsnævnet for Sydjylland, Sydlig del 
                  Esbjerg den 7. februar 2023 

 

 
 
 
 
Denne afgørelse er sendt til:  
 
Lokalforeningen Frøslev Padborg v/Ninna Schurum, ns@fairtrans.dk 
Aabenraa Kommune, Byggeri m.v., byg@aabenraa.dk; lbaekk@aabenraa.dk  
Miljøstyrelsen, mst@mst.dk;  
Slot- og Kulturstyrelsen, post@slks.dk  
Museum Sønderjylland, planer@msj.dk  
Danmarks Naturfredningsforening/København, dn@dn.dk  
Danmarks Naturfredningsforening/Aabenraa, aase50@mail.dk  
Dansk Botanisk Forening Jyllandskredsen, finn.borchsenius@sm.au.dk  
Dansk Ornitologisk Forening, aabenraa@dof.dk, gert.fahlberg@bbsyd.dk    
Friluftsrådet Aabenraa: soenderjylland@friluftsraadet.dk 
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