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Kendelse, afsagt den 22. oktober 2012 

om 

delvis ophævelse af kendelsen om fredning af Tirsbæk Gods 

 
 
Danmarks Naturfredningsforening fremsatte ved brev af 23. september 1974 forslag om fredning af 
Tirsbæk Gods.  Forslaget blev fremsat på foranledning af godsets daværende ejer, kammerherreinde 
Adda Neergaard, der havde tilbudt at lade godset frede uden krav om erstatning og på nærmere 
anførte vilkår.  
 
Fredningsnævnet for Vejle amts sydlige fredningskreds afsagde den 15. august 1977 kendelse om 
fredning af Tirsbæk Gods. 
 
Kendelsen omfatter godset og har til formål at sikre og bevare Tirsbæk Gods som land-
brugsejendom og skovejendom af en sådan størrelse, ”at der er økonomisk baggrund for godsets 
eksistens og dermed for at bevare de for ejendommen særlige landskabelige og kulturelle værdier i 
samspillet mellem slot, avlsbygninger, agerjord og skov i nær kontakt med Vejle Fjord.” 
 
Det fremgår af kendelsen, at fredningen ikke skal være til hinder for, at der frasælges arealer i den 
nordvestlige del af fredningsområdet, som eventuelt bliver inddraget i byzone, til åben og lav 
bebyggelse, herunder eventuelt institutionsbyggeri, men ikke industri.  
 
Vejle kommune har udarbejdet en lokalplan - lokalplan nr. 1098 - der omfatter dette område samt 
arealer nord og øst for området; en del af lokalplanområdet er i dag udlagt til villakvarter.  
 
Vejle kommune har den 30. maj 2012 fremsat forslag om, at fredningen af Tirsbæk Gods ophæves 
for de ejendomme i lokalplanområdet, som er omfattet af fredningen. 
 
Sagens baggrund: 
 
Under behandlingen af sagen om fredning af Tirsbæk Gods oplyste Vejle Kommune, at kommunen 
havde planer om at føre en vej fra Horsensvej til Juelsmindevej over den nordlige del af godsets 
jorder, og at kommunen havde planer om at foreslå en del af godsets arealer overført til byzone.   
 
Det fremgår af fredningskendelsen, at nævnet herefter førte forhandlinger med Vejle Kommune, 
kammerherreinde Neergaard og - efter hendes død - med godsets daværende ejer, Vibeke Algreen-
Ussing, samt Danmarks Naturfredningsforening, og at disse forhandlinger resulterede i enighed om 
indholdet af fredningsbestemmelserne – ”fredningsdeklarationens formulering”. 
 
Det fremgår blandt andet af fredningsbestemmelsernes § 3, at der ved gennemførelsen af fredningen 
pålægges godset følgende indskrænkninger i udnyttelsen af ejendommen,  



 
”dog således at nævnet i alle tilfælde kan dispensere fra bestemmelserne, såfremt 
vægtige grunde skønnes at foreligge. Nævnet skal forinden en eventuel dispensation 
meddeles, indhente en udtalelse fra Danmarks Naturfredningsforening. 
 
a) Nyt boligbyggeri og tilbygninger til eksisterende boliger samt ombygning af  
sådanne, hvorved dens ydre ændres, er ikke tilladt… 
 
4. Fredningen skal i øvrigt ikke være til hinder for: 
 
…. 
 
c) at den i indledningen omtalte vej fra Horsensvej til Juelsmindevej gennemføres så 

nordligt som muligt. 
d) at der frasælges arealer til åben og lav bebyggelse, herunder eventuelt insti-

tutionsbyggeri, men ikke industri, fra den del af ejendommen, som eventuelt bliver 
inddraget i byzone, hvilket areal, om hvis udstrækning der er opnået enighed 
mellem ejeren og Vejle kommune, er vist på kortet…”      

 
Den del af fredningsområdet, der er omfattet af fredningsbestemmelsernes § 4 er blevet inddraget 
under byzonen. 
 
Vejle Kommune har fremsat forslag om, at fredningen af denne del af fredningsområdet ophæves . 
 
Vejle Kommune har anført følgende i fredningsforslaget: 
 

”Vejle Kommune anmoder om en delvis ophævelse af fredning af Tirsbæk Gods af 
15. august 1977.  
 
Anmodningen vedrører matrikel nr. 1ab, 1ac, 1ad, 1ae, 1af, 1ag, 1ah, 1ai, 1ak, 1al, 
1am, 1an, 1ao, 1ap, 1aq, 1ar, 1as, 1at, 1au, 1av, 1ax, 1ay, 1az, 1aæ, 1aø, 1ba, 1bb, 1bc, 
1bd, 1be, 1bf, 1bg, 1bh, 1bi, 1bk, 1bl, 1bm, 1bn, 1bo, 1bp, 1bq, 1br, 1bs, 1bt, 1bu, 
1bv, 1bx, 1by, 1bz, 1bæ og del af 1a Tirsbæk Hgd., Engum, omfattet af en del af 
lokalplan nr. 1098 vedtaget af Vejle Byråd den 7. april 2010.  
 
Kort med fredning, matrikler og lokalplanafgrænsning samt lodsejerliste er vedlagt.  
 
Baggrunden for anmodningen er, at det er en forudsætning i fredningens punkt 4d, at: 
”Fredningen skal i øvrigt ikke være til hinder for, at der frasælges arealer til åben og 
lav bebyggelse…”. Dette område er lokalplanlagt med lokalplan nr. 1098, og vedrører 
lokalplanens delområde 5 og 7, samt en mindre del af delområde der må anvendes til 
fælles friarealer. 
 

Hensigten med fredningen opretholdes på trods af ophævelsen af fredningens formål, 
fordi formålet er at bevare Tirsbæk Gods som landbrugs- og skovejendom, samt 



samspillet mellem godset og landskabet tæt herpå. Fredningsområdet omfattet af 
lokalplan nr. 1098 var allerede i 1977 i fredningen forudsat anvendt til bebyggelse. 
Fredningens hovedformål er derfor intakt. 
 
Den delvise ophævelse har ikke økonomiske konsekvenser. Der ikke skal udbetales 
erstatning, da fredningen giver mulighed for åben og lav bebyggelse. 
 
Vejle Kommune vil anmode Fredningsnævnet om, at verserende lovliggørelsessager 
sættes i bero, mens forslaget om ophævelse af fredningen vedrørende lokalplanens 
delområde 5, 7 og delvis 9 behandles.” 
 

Vejle Kommune har sammen med fredningsforslaget fremsendt en lodsejerfortegnelse og et kort, 
der viser udstrækningen af det areal, forslaget vedrører. 
 
Lodsejerfortegnelsen er vedhæftet denne kendelse 
 
Fredningsnævnets behandling af fredningsforslaget: 
 
Fredningsnævnet har afholdt offentligt møde den 29. august 2012 om Vejle Kommunes forslag. 
 
Fredningsnævnet har bekendtgjort fredningsforslaget i Statstidende for den  13. juli 2012 og i Vejle 
Amts Folkeblad for den 14. juli 2012. 
 
Fredningsnævnet har indkaldt ejere af de ejendomme, der er omfattet af fredningsforslaget ved 
breve, dateret den 10. juli 2012 samt de offentlige myndigheder og foreninger, der er 
klageberettigede, til det offentlige møde. 
 
I det offentlige møde deltog for Vejle Kommune, afdelingsleder Lars Buksti og ingeniør Rikke 
Tovbjerg Simonsen, for Naturstyrelsen, cand. jur. Gert Lomholt Andersen, Ribe, for Danmarks 
Naturfredningsforening lokalkomitemedlemmerne Uffe Rømer og Ole Jespersen, Vejle, landin-
spektør Peter Corneliussen, Vejle, samt lodsejerne Leif Johansen, Tirsbæk Søvej 3, Vejle Ø, Bjarne 
D. Aarup Tirsbæk Søvej 9, Vejle Ø, Benedikte B. Windfeld, Tirsbæk Søvej 17, Vejle Ø, Anita 
Westphal, Tirsbæk Søvej 13, Vejle Ø, Anders Stentebjerg, Tirsbæk Søvej 23, Vejle Ø, Louise 
Laursen og Uffe Christiansen, Tirsbæk Søvej 31, Vejle Ø, Peter Hedegaard Nielsen, Tirsbæk Søvej 
47, Vejle Ø, og Hans Henrik Algreen-Ussing, Tirsbækvej 133, Vejle Ø. 
 
Der er anført følgende i fredningsnævnets forhandlingsprotokol om det offentlige møde: 
 

”… 
Fredningsnævnets formand konstaterede, at der er sket korrekt indkaldelse til mødet i 
dag, og at forslaget om delvis ophævelse af fredningen af Tirsbæk Gods opfylder 
betingelserne i naturbeskyttelsesloven. 
 
Fredningsnævnets formand oplyste, at Fredningsnævnet for Vejle amts sydlige fred-
ningskreds afsagde kendelse den 15. august 1977 om fredning af Tirsbæk Gods. 
Forslaget var fremsat af Danmarks Naturfredningsforening på foranledning af godsets 
daværende ejer, kammerherreinde Adda Neergaard, der havde tilbudt at lade godset 



fredede uden krav om erstatning og på nærmere anførte vilkår. Det fremgår af 
fredningsbestemmelserne, at fredningen ikke skal være til hinder for, at der frasælges 
arealer i den nordvestlige del af fredningsområdet, som eventuelt bliver inddraget i 
byzone, til åben og lav bebyggelse, herunder eventuelt institutionsbyggeri, men ikke 
industri. Vejle kommune har udarbejdet en lokalplan - lokalplan nr. 1098 - der 
omfatter dette område samt arealer nord og øst for området; en del af 
lokalplanområdet er i dag udlagt til villakvarter. Vejle kommune har den 30. maj 2012 
fremsat forslag om, at fredningen af Tirsbæk Gods ophæves for de ejendomme i 
lokalplanområdet, som er omfattet af fredningen. 
 
Rikke Tovbjerg Simonsen oplyste, at den tidligere ejer af Tirsbæk Gods, kammer-
herreinde Adda Neergaard, ønskede at sikre Tirsbæk Gods for eftertiden. På hendes 
foranledning fremsatte Danmarks Naturfredningsforening i 1974 forslag om fredning 
af godset med det formål at bevare Tirsbæk Gods som en landbrugs- og skovejendom 
af en sådan størrelse, at der også for eftertiden ville være økonomisk baggrund for 
godsets eksistens og dermed for at bevare de for godset særlige landskabelige og 
kulturelle værdier i samspillet mellem slottet, avlsbygningerne, agerjorden og skovene 
i nær kontakt med Vejle Fjord. Vejle Kommune havde allerede, før fredningsforslaget 
blev fremsat, haft overvejelser om udvikling af arealerne syd for hovedvejen mod 
Horsens og ned mod godset. Det var oprindeligt kommunens plan, at en del af area-
lerne skulle udlægges til industriformål. Under behandlingen af fredningsforslaget 
drøftede Adda Neergaard, Vejle Kommune og Danmark Naturfredningsforening 
formuleringen af fredningsbestemmelserne. Resultatet af disse drøftelser blev, at det 
areal, der ifølge kommunens overvejelser skulle udlægges til industriformål, alene 
måtte frasælges til åben og lav bebyggelse, herunder institutionsbyggeri, når arealet 
blev inddraget under byzonen. Arealet er nu inddraget under byzonen. I forbindelse 
hermed har Vejle Kommune udarbejdet en lokalplan for området. Under udarbej-
delsen af lokalplanen har kommunen været bevidst om, at der gælder særlige forhold i 
området på grund af nærheden til Tirsbæk Gods. Lokalplanen er ”meget grøn” og 
indeholder vilkår for udformningen af bebyggelsen, der er mere restriktive end for 
andre villakvarterer i kommunen. Disse stramme kriterier skal ses på baggrund af 
fredningsbestemmelserne, der gælder for fredningsområdet omkring Tirsbæk Gods. 
Det fremgår således af lokalplanen, at udstykning og bebyggelse af lokalplanområdet 
skal ske under hensyn til de landskabelige, kulturhistoriske og naturmæssige forhold i 
området, at bebyggelsen skal følge og indpasses i terrænet, og at der skal fastsættes 
bestemmelser om bygningernes udformning, så der opnås en høj arkitektonisk værdi 
og samspil med landskabet. Lokalplanens delområde 9 skal fortsat være et natur-
område, medens delområderne 5 og 7 er udlagt til villakvarterer med en bebyggelse på 
1 til 2 etager og en største højde over terræn på 8,5 meter. Da lokalplanen er udformet 
med udgangspunkt i fredningsbestemmelsernes § 4, og da formålet med fredningen af 
godsets omgivelser opretholdes, fordi det centrale fredningsområde bibeholdes intakt, 
bør lokalplanområdet udgå af fredningen. Fredningsforslaget udløser ikke 
erstatningskrav. Naturstyrelsen har overfor kommunen tilkendegivet, at styrelsen er 



enig i, at forslaget ikke vil udløse erstatningskrav i forbindelse med en eventuel delvis 
ophævelse af fredningen af Tirsbæk Gods. 
 
Cand. jur. Gert Lomholt Andersen anførte, at en fredningskendelse alene kan ophæves 
enten helt eller delvist, hvis tungtvejende samfundsmæssige hensyn taler herfor. Dette 
udgangspunkt skal fastholdes. Denne sag er speciel, fordi det er bestemt i kendelsen 
om fredning af Tirsbæk Gods, at den nordvestlige del af fredningsområdet må 
bebygges med lav og åben bebyggelse, såfremt denne del af fredningsområdet 
inddrages i byzone. Naturstyrelsen kan tiltræde, at fredningen ophæves for det areal, 
som fredningsforslaget omfatter, men det skal markeres, at beslutningen træffes ud fra 
denne sags helt konkrete og særlige omstændigheder for at forhindre, at fredningsnæv-
nets afgørelse danner præcedens for fremtidige sager. 
 
Uffe Rømer oplyste, at Danmarks Naturfredningsforening ser med sympati på Vejle 
Kommunes forslag om delvis ophævelse af fredningen af Tirsbæk Gods. Lokalplan-
området er beliggende inden for det areal, der ifølge fredningsbestemmelserne kan 
frasælges til åben og lav bebyggelse, herunder eventuelt institutionsbyggeri, men ikke 
industri. Det fremgå ikke af fredningsbestemmelserne, at det areal, der kan frasælges 
til bebyggelse, herefter skal udgå af fredningen. Det betyder som udgangspunkt, at de 
frasolgte arealer fortsat er omfattet af kendelsen om fredning af Tirsbæk Gods, og at 
fredningsbestemmelserne er gældende for den del af lokalområdet, der er omfattet af 
fredningen. Det vil være en konsekvens af ophævelsen af fredningen, at arealet 
herefter alene reguleres af lokalplanen, der blandt indeholder en bestemmelse om, at 
der i lokalplanområdet må opføres huse i 2 etager og med en højde på 8,5 meter over 
niveauplan, samt en bebyggelsesprocent, der ikke overstiger 30. I kendelsen om 
fredning af Tirsbæk er det bestemt, at der i den del af lokalplanområdet, som er fredet, 
må opføres lav og åben bebyggelse. Danmarks Naturfredningsforening har efterlyst en 
klar definition af begrebet ”åben og lav bebyggelse”. Ved søgning på internettet er der 
en vis konsensus for følgende forståelse: ”Fritliggende beboelsesbygninger, med én 
bolig pr. parcel i maksimal 1½ etage og en maksimal bebyggelsesprocent på 30”. 
Danmarks Naturfredningsforening mener, at der med udgangspunkt i denne forståelse 
af begrebet ”åben og lav bebyggelse” alene kan tillades bebyggelse med huse i indtil 
1½ etage og på vilkår, at husene føjer sig ind i landskabet på en harmonisk måde. Der 
er allerede opført funkisvillaer, der er arkitektonisk udformet på en sådan måde, at de 
dominerer området. Disse villaer kan ikke karakteriseres som en ”åben og lav” 
bebyggelse. Tirsbæk Gods er en del af landets ”arvesølv”. Lokalplanen burde have 
indeholdt mere rigoristiske bestemmelser for udformningen af bebyggelsen, så 
bebyggelsen i højere grad kommer til at harmonere med et klassisk byggeri a la 
Fredensborg-husene. Fredningsnævnet skal holde sig for øje, at en lokalplan frit kan 
ændres.    
 
Afdelingsleder Lars Buksti bemærkede hertil, at lokalplanens bestemmelser om 
bebyggelse i indtil 2 etager og med en maksimal højde på 8,5 meter er en standard i 
bygningslovgivningen. Begrebet ”åben og lav bebyggelse” har siden 1970´erne været 
tolket i overensstemmelse med denne standard.  
 



Uffe Rømer anførte heroverfor, at landets kommuner åbenbart tolker denne standard 
forskelligt. 
 
Hans Henrik Algreen-Ussing oplyste, at hans oldemor, Adda Neergaard, ønskede 
Tirsbæk Gods fredet for at bevare dette enestående stykke dansk kulturhistorie for 
eftertiden. Under behandlingen af fredningsforslaget blev der indføjet en bestemmelse 
- fredningsbestemmelsernes § 4 - om at et areal i det nordvestlige hjørne af 
fredningsområdet kunne frasælges til ”åben og lav bebyggelse”, herunder 
institutionsbyggeri. Det er hans vurdering, at den regulering af bebyggelsen, som 
fredningsnævnet er garant for, mistes, såfremt fredningsnævnet beslutter sig for en 
delvis ophævelse af fredningskendelsen. Der er stadig brug for fredningsinstituttet på 
dette areal for at sikre, at udbygningen af området sker under respekt for områdets 
landskabelige værdier og dets nærhed til Tirsbæk Gods. Fredensborg husene ligger i et 
fredet område, hvor fredningen blev fastholdt, men fredningsbestemmelserne blev 
lempet. Det er hans opfattelse, at en delvis ophævelse af kendelsen om fredningen af 
Tirsbæk Gods vil være udtryk for en forskelsbehandling, der i yderste tilfælde kan 
medføre, at fredningen vil blive håndhævet endnu mere restriktivt i de centrale dele af 
fredningsområdet, som omfatter godset og de nærmeste omgivelser. Såfremt 
fredningsnævnet beslutter at foretage en delvis ophævelse af fredningen, omfattende 
den fredede del af lokalplanområdet, bør der foretages en revision af frednings-
bestemmelserne, så der skabes bedre muligheder for at drive godset med de 
mangfoldige muligheder, der er for alternative aktiviteter på dette helt enestående 
område.  
 
Rikke Tovbjerg Simonsen bemærkede, at lokalplanen er meget detaljeret i forhold til 
andre lokalplaner. Planafdelingen var under udarbejdelsen af lokalplanen klar over 
lokalplanområdets særlige historie og de landskabelige værdier, som knytter sig til 
dette område. Der er taget hensyn til disse forhold i lokalplanen, der blandt andet 
tilstræber, at området skal være grønt og åbent, så der er en sammenhæng mellem 
bebyggelsen og det omgivende landskab.  
   
Bjarne Astrup oplyste, at forhistorien til fredningsbestemmelsernes § 4, litra d, kan 
begrunde, at fredningsnævnet beslutter en delvis ophævelse af fredningen. Allerede i 
1977 forudså Vejle Kommune, Danmarks Naturfredningsforening og ejeren af 
Tirsbæk Gods, at det ville være hensigtsmæssigt, at fredningsbestemmelserne åbnede 
mulighed for, at den del af fredningsområdet, som indgår i lokalplanområdet, kunne 
bebygges på grund af arealets nærhed til villakvarteret syd for området, som allerede 
dengang var under udbygning. 
 
Peter Hedegaard Nielsen spurgte, hvorledes ophavsmændene bag fredningen ville 
have stillet sig, såfremt de have kunnet forudse udviklingen. 
 
Hans Henrik Algreen-Ussing anførte heroverfor, at man ville have indføjet en bestem-
melse i fredningskendelsen om, at denne del af fredningsområdet, skulle udgå af 
fredningen. Bestemmelsen i § 4, litra d, er udtryk for et kompromis mellem Adda de 



Neergaard og Vejle Kommune. Kompromisset gik ud på, at den del af 
fredningsområdet, der indgår i lokalplanområdet, ikke måtte anvendes til industri 
mod, at Vejle Kommune måtte anlægge en marina øst for havnen.   
 
Fredningsnævnet foretog herefter besigtigelse af lokalplanområdet. 
 
Fredningsnævnets formand oplyste, at udskrift af fredningsnævnets forhandlings-
protokol fra det offentlige møde vil blive sendt til de lodsejere i lokalplanområdet 
samt de myndigheder og foreninger, som har deltaget i det offentlige møde. Såfremt 
protokollatet giver anledning til yderligere bemærkninger, skal disse være 
fredningsnævnet i hænde senest den 15. september 2012. Fredningsnævnet vil efter 
fristens udløb optage sagen til kendelse…” 

 
Fredningsnævnet har inden det offentlige møde modtaget følgende brev, dateret den 27. august 
2012, fra Lars Bonde, Vejle. 
 
Lars Bonde har skrevet følgende i brevet: 
 

”Borgermøde den 29. august om ophævelse af fredning i Tirsbæk Bakker 
Ingen af naboerne på Hegnsgårdsvejs nordlige del  - fra nr. 93 og nordpå har mulighed 
for at deltage i det offentlige møde kl. 10, hvorfor de bemærkninger vi ville have 
fremført sendes skriftligt. 
 
Bemærkningerne drejer dig primært om området syd for den planlagte rundkørsel, idet 
løbet jo allerede er kørt i forhold til området nord for, da kommunen har set gennem 
fingrene med den gældende fredning. 
 
Vi vil gerne protestere imod ophævelse af fredningens bestemmelser. Ophævelsen vil 
medføre en forringelse af vores udsyn i forhold til det fredede område, der trods 
muligheden for åben-lav-bebyggelse, i det mindste sikrer at der ikke opstilles skure, 
drivhuse osv. i bebyggelsen.  Dette har vi naturligvis forholdt os til, da vi købte vores 
grunde.  
 
I lokalplanen er der planlagt vej langs bækken syd for den forventede rundkørsel. Det 
er svært at forestille sig, at etableringen af vejen ikke vil betyde en større 
terrænændring, hvilket er i strid med den eksisterende Fredning. Heller ikke dette 
havde vi kunnet forestille os ved køb af vores hus. Hvis Fredningsnævnet havde været 
hørt i forbindelse med udarbejdelse af lokalplanen kunne dette muligvis have hindret 
planlægningen af vejen langs bækken.  
 
Både vej og huse vil blive meget synlige for os om vinteren, hvor der ikke er løv på 
træerne. Vi ønsker derfor, at området fortsat indgår som et fredet område med den 
beskyttelse, der ligger heri…” 

 



Efter det offentlige møde har fredningsnævnet modtaget følgende indlæg fra Flemming og 
Benedikte Windfeld, Tirsbæk Søvej 17, Vejle Ø: 

   
”… 

Hermed fremsendes bemærkninger til ovennævnte sag. Det er undertegnedes 
opfattelse, at der bør ske delvis ophævelse af kendelsen om fredning af Tirsbæk Gods, 
alternativt at der bør meddeles dispensation til den allerede opførte bebyggelse i 
Tirsbæk Bakker. Bemærkningerne er opdelt i 4 afsnit vedrørende henholdsvis 1) 
bebyggelsen i Tirsbæk Bakker, 2) fredningens formål, 3) indrettelseshensyn/vær-
dispild og 4) en sammenfatning. 
 
1) Bebyggelsen i Tirsbæk Bakker 
 

På høringsmødet den 29. august 2012 gav formand for Dansk Naturfredningsforening 
(DN) Uffe Rømer udtryk for, at man i DN som udgangspunkt så med sympati på Vejle 
Kommunes forslag om delvis ophævelse af fredningen af Tirsbæk Gods, og at man i 
DN fandt, at der i Tirsbæk Bakker var bygget mange klassiske danske længehuse i 1 
plan, som klædte naturen rigtig godt, hvorimod der lå nogle store funkisvillaer i 2 
plan, som man fandt ikke faldt godt nok ind i naturen. 

Da vi købte vores grund i Tirsbæk Bakker, var der som en del af handlen inkluderet 5 
timers arkitekthjælp ved Ravn Arkitektur, der er arkitekterne bag projektet. Vi tog 
imod arkitekthjælpen, som dels bestod i en uddybning af tankerne bag udstykningen 
og dels inspiration til vores kommende hus. I forbindelse med førstnævnte forklarede 
Ravn Arkitektur, at tanken i området var, at landskabets naturlige højdeforskelle 
skulle fremhæves, ved at bygge 1-plans huse i de lave områder og 2-plans huse i de 
højere områder.  
 
Det har således aldrig været intentionen, at alle husene i Tirsbæk Bakker skulle være 
1-plans huse, der faldt mest muligt ind i naturen, men derimod at nogle af husene 
højdemæssigt skulle skille sig ud fra de øvrige, for netop at understrege 
højdeforskellene i landskabet. 
 
Dette fremgår da også af Lokalplan nr. 1098, side 7: ”Den overordnede idé for 
bygningshøjder og tæthed er at understrege landskabets højdepunkter og kurvaturer. 
Således kan der bygges tæt og højt i op til 4 etager på det højeste punkt mod nord, og 
på de lavere arealer mod syd skal bebyggelsen være åbenlav.” 
 
Vi fik forklaret, at der ligger et naturligt forhøjet ”bælte” på tværs af boligvejene, og 
at man i dette bælte gerne så nogle huse, der ragede op over de øvrige, hvorfor man 
besluttede, at der på grundene 59,60,103,104,108 og 109 måtte bygges i 2 plan op til 
8,5 meter. 
 



At funkishusene i 2 plan virker dominerende i forhold til længehusene i 1 plan, er 
således helt i tråd med den overordnede idé for udstykningen. 
 
På omtalte høringsmøde havde formand for DN Uffe Rømer endvidere en kommentar 
om, at funkishusene stilmæssigt ikke passede til det øvrige byggeri i Tirsbæk Bakker. 
Hertil kan vi igen fremhæve, at det aldrig har været intentionen, at de enkelte byg-
gerier stilmæssigt skulle passe sammen – tværtimod. Af Lokalplan nr. 1098, side 7 
fremgår følgende: ”Planen er arealmæssig stor og giver derfor mulighed for, at der kan 
bygges stort set alle typer af huse; parcelhuse, kædehuse, dobbelthuse, gårdhavehuse, 
punkthuse og etagehuse. Det varierede udbud skal give mulighed for, at man kan bo 
hele livet i området, og at det kan tilføre området dynamik.” Det er således helt i tråd 
med de bagvedliggende idéer for lokalplanen, at der er opført meget forskelligartede 
huse i området. 
 
I forbindelse med høringsmødet besigtigede vi Tirsbæk Bakker og gik en tur på 
fordelingsvejen til området. Formand for DN Uffe Rømer påpegede i den forbindelse, 
at han syntes, lige netop vores hus (Tirsbæk Søvej 17 – det hvide funkisbyggeri) tog 
sig for dominerende ud i landskabet. Til det kan vi kun svare, at hvis man stiller sig op 
på fordelingsvejen og kigger direkte op mod vores hus, som det blev gjort den 
pågældende dag, vil det naturligvis være dominerende, idet der er frit udsyn til vores 
hus, da der kun er fællesområde foran. Hvis man forestillede sig, at vi var gået imod 
Ravn Arkitekturs tanker for området, og istedet havde bygget et lille 1-plans hus, 
havde det stadigvæk været det, man ville få øje på, når man står nede på 
fordelingsvejen og ser direkte op mod vores grund. Når man kører ind i området til 
Tirsbæk Bakker kan man end ikke se vores hus, og når man drejer op ad 1. stikvej, 
som vores hus ligger på, er det heller ikke synligt, da vejen snor sig, og huset ligger 
tilbagetrukket i forhold til de øvrige. 

Iøvrigt er der i henhold til Lokalplanen planlagt en ”lund” af træer på fællesområdet 
”foran” vores hus (se f.eks. kortbilag 6 til Lokalplan 1098), således at man ikke 
kommer til at se direkte op på vores hus fra fordelingsvejen men derimod op mod en 
klynge træer. 
       
Endvidere ønsker vi at henlede opmærksomheden på, at en væsentlig årsag til, at 
funkishusene i Tirsbæk Bakker fremstår dominerende i forhold til 1-plans husene er, 
at ejerne af husene i 1 plan ikke har valgt at udnytte den tilladte byggehøjde. Af 
Lokalplan 1098 fremgår, at grundene 59,60,103,104, 108 og 109 må bebygges i 2 
etager med en max.højde på 9,5 meter, og at de øvrige grunde må bebygges i 1 etage 
med en max.højde på 7,5 meter. Såfremt byggehøjden i større grad havde været 
udnyttet, og man havde set byggerier overvejende i en højde af 7,5 meter eller 
ihvertfald deropad, havde funkishusene i 2 plan heller ikke set så dominerende ud. Det 
bemærkes i den forbindelse, at vores 2-plans funkisvilla er bygget med en højde på 
6,375 meter, dvs. lavere end hvad der ville have været muligt også for 1-plans husene.  



 
At vores og de øvrige funkishuse ikke i falder i god smag hos DN kan vi nok ikke 
ændre på, men med begrundelse i ovenstående, mener vi at de til fulde overholder 
Lokalplan 1098, og at Lokalplanen er udarbejdet i stor respekt for naturen i området 
blot har arkitekterne valgt at fremhæve områdets smukke natur på en anden måde, end 
DN ville have gjort, idet Ravn Arkitektur ønsker højdeforskellene udnyttet og 
fremhævet og ønsker forskelligartede byggerier, hvorimod DN ønsker mere ensartede 
byggeri i mere ens byggehøjde. 
 
2) Fredningens formål 
I henhold til naturbeskyttelseslovens § 50, stk. 1 kan Fredningsnævnet meddele 
dispensation fra en fastsat fredningsbestemmelse, når dette ikke vil stride imod 
fredningens formål. 
 
Formålet med fredningen af Tirsbæk Bakker er at sikre og bevare Tirsbæk Gods som 
landbrugsejendom og skovejendom af en sådan størrelse, at der er økonomisk 
baggrund for godsets eksistens, og dermed for at bevare de for ejendommen særlige 
landskabelige og kulturelle værdier i samspillet mellem slot, avlsbygninger, agerjord 
og skov alt i nær kontakt med Vejle Fjord (jf. Fredningsnævnets kendelse af 15. aug. 
1977 /5/).  
 
Det gøres gældende, at i forhold til fredningens formål, er det uden betydning, om 
bebyggelse af området sker med huse i  1 eller 2 etager. 
 
Det fremgår endvidere af fredningsprotokollen, at fredningen af Tirsbæk Bakker ikke 
er til hinder for, at der frasælges arealer til åben og lav bebyggelse.  
 
Uffe Rømer, DN, har efterlyst en klar definition af begrebet "åben og lav bebyggelse", 
jf. referat fra høringsmødet den 29. august 2012. Det bemærkes, at Uffe Rømers 
argumentation for, at lav bebyggelse maksimalt omfatter 1½ etage er baseret på en vis 
konsensus ved søgning på internettet. Denne fortolkning kan ikke lægges til 
grund. Anvendelsen af et etageantal på 1½ er historisk, og findes i dag alene i enkelte 
planer, hvor man ikke har været opmærksom på indførelsen af nye standarder.  
 
Erhvervs- og Byggestyrelsen har med hjemmel i Byggeloven udstedt Bygnings-
reglementet 2010. I Bygningsreglementets kapitel 2.7. fastlægges Byggeretten, dvs. 
det forhold, at kommunalbestyrelsen ikke kan nægte at godkende et byggeri, når 
byggeriet opfylder de i Byggeretten nævnte betingelser og ikke overstiger de nævnte 
bebyggelsesprocenter, etageantal, højde- og afstandsforhold. Vedrørende etageantal 
fremgår det af Bygningsreglementets kapitel 2.7.2, stk. 1, at  
 
"Kommunalbestyrelsen kan ikke nægte at godkende en bygningshøjde efter kap. 2.7, 
når bebyggelsens højde ved det ansøgte ikke overstiger 2 etager og ingen del af 
bygningens ydervægge eller tag er hævet mere end 8,5 m over terræn." 



Disse mål understøttes af Vejle Kommunes Kommuneplan. I henhold til Vejle 
Kommunes Kommuneplan 2009-2021, bilag 5 om generelle bebyggelsesregulerende 
bestemmelser, skal der således ved ”åben lav bebyggelse” forstås bebyggelse i 
maksimalt 2 etager og med en maksimal højde på 8,5 meter.  
 
Det bemærkes endvidere, at Vejle Kommunes lokalplan for området (lokalplan 1098) 
anvender de samme kriterier med 2 etager og max. 8,5 meter. Det er blevet bekræftet 
af Rikke Tovbjerg Simonsen, byplanlægger i Teknik & Miljø, Plan i Vejle Kommune, 
at denne fortolkning har været lagt til grund siden 1970’erne, og at dette harmonerer 
med den nutidige byggestil, hvor funkishuse på 2 etager ikke er ualmindelige. 
 
Dette skal sammenholdes med, at det fremgår af Bygningsreglementets kapitel 2.1. 
med tilhørende vejledning, at ved bebyggelse i et nyudlagt område, skal der lægges 
vægt på, hvad der tilstræbes i området, og at rammebestemmelser vedrørende 
grundstørrelse, etageareal, etageantal og højde- og afstandsforhold i en kommuneplan 
kan være vejledende for, hvad der er sædvanligt eller tilstræbes i området.  
 
Tilsvarende lægger SKAT til grund, at lav bebyggelse omfatter 2-plans huse. 
 
Sammenfattende må det således konstateres, at lav bebyggelse i dag omfatter 
bebyggelse i 2 etager og med en maksimal højde på 8,5 meter. Bebyggelse, der 
opfylder disse kriterier, herunder områdets 2-plans funkisvillaer, bør der således uden 
videre kunne meddeles dispensation til i overensstemmelse med fredningens formål. 
 
3) Indrettelseshensyn, berettigede forventninger og værdispild 
Vejle Kommunes udstedelse af byggetilladelse udgør en begunstigende forvalt-
ningsakt. Denne forvaltningsakt kan ikke uden videre omgøres.  I den forbindelse skal 
det tages i betragtning, at området er bebygget, og at byggetilladelserne således 
allerede er udnyttet. Grundejerne har således haft berettigede forventninger om, at 
grundene kunne bebygges i henhold til de udstedte byggetilladelser, og har allerede 
indrettet sig i overensstemmelse med byggetilladelserne ved at bebygge de på-
gældende grunde. En efterfølgende afgørelse om ændring eller nedrivning af 
nybyggerierne vil endvidere udgøre et stort værdispild, og være meget indgribende 
over for adressaterne. En retlig lovliggørelse i form af en dispensation fra Frednings-
nævnet vil således være i overensstemmelse med proportionalitetsprincippet, mens et 
eventuelt påbud om fysisk lovliggørelse vil stride imod proportionalitetsprincippet.  
 
4) Sammenfatning 
Sammenfattende er det vores opfattelse, at Fredningsnævnet bør foretage en delvis 
ophævelse af fredningen, alternativt meddele dispensation til den opførte bebyggelse.  
Dette resultat vil være i overensstemmelse med lokalplanen og kommuneplanen.  
 
Endvidere er der for både 1- og 2-plansvillaerne i området tale om åben-lav 
bebyggelse, hvortil der i medfør af fredningsprotokollen kan ske frasalg. 



Og endelig vil et eventuelt påbud om fysisk lovliggørelse stride imod proportiona-
litetsprincippet…” 
 

 
Fredningsnævnets afgørelse: 
 
De daværende ejere af Tirsbæk Gods ønskede gennem fredningen at sikre og bevare Tirsbæk Gods 
som en landbrugsejendom og skovejendom af en sådan størrelse, at der fortsat er økonomisk 
baggrund for godsets eksistens og dermed at bevare de særlige landskabelige og kulturelle værdier, 
der knytter sig til godset i samspillet mellem slottet, avlsbygningerne, agerjorden og skovene i nær 
kontakt med Vejle Fjord. 
 
Det fremgår af kendelsen, at Vejle Kommune allerede i 1970´erne havde planer om blandt andet at 
overføre en del af godsets arealer til byzone, og at der under behandlingen af sagen blev ført 
forhandlinger mellem kommunen, godsets daværende ejere og Danmarks Naturfredningsforening 
om indholdet af fredningsbestemmelserne. 
 
Fredningsnævnet lægger til grund, at blandt andet fredningsbestemmelsernes § 4, litra d) er et 
resultat af disse forhandlinger, og at der i det område, som inddrages under byzone, kan sælges 
grunde til åben og lav bebyggelse, herunder eventuelt institutionsbyggeri. 
 
Kendelsen indeholder ikke bestemmelser om, at dette område herefter skal udgå af fredningen. 
Fredningsbestemmelser gælder derfor fortsat for området. 
  
Der er ikke i kendelsen om fredningen af godset tage stilling til, hvorledes den åbne og lave 
bebyggelse i området skal udformes. 
 
Såfremt dispensationer til bebyggelse i området skal meddeles med udgangspunkt i ønsket om at 
bevare de særlige landskabelige og kulturelle værdier, der knytter sig til godsets centrale dele, vil 
der kun kunne meddeles dispensationer til bygninger, der er karakteristiske for bygningsmassen 
under Tirsbæk gods. 
 
En sådan praksis vil ikke være i overensstemmelse med den opfattelse, der er kommet til udtryk i - 
tidligere - Overfredningsnævnets og senere - Naturklagenævnets afgørelser om nybyggerier i 
fredede områder. 
 
Det er ifølge denne praksis udgangspunktet, at der kan dispenseres fra en frednings byggeforbud til 
nybyggerier under visse forudsætninger og på vilkår blandt andet om bebyggelsens udformning, 
således at bebyggelsen opføres i overensstemmelse med lokal byggeskik og dermed falder naturligt 
ind i landskabet. Overfredningsnævnets og Naturklagenævnets praksis er primært udtryk for et 
ønske om, at byggeriet skal indpasses i landskabet. Det udelukker imidlertid ikke anvendelse af 
nutidigt formsprog og moderne materialer. Afgørende er ifølge praksis, at nybyggeri ved sin 
placering, proportioner og fremtoningspræg føjer sig ind i landskabet på en harmonisk måde. 
 



Såfremt fredningsnævnet skal dispensere til nybyggerier i området, vil fredningsnævnet følge de 
retningslinjer, der er kommet til udtryk i denne praksis. 
 
Fredningen af Tirsbæk Gods var som anført begrundet i kammerherreinde Neergaards ønske om at 
bevare godset for eftertiden og at skabe et økonomisk grundlag herfor. Kammerherreinde Neergaard 
forhandlede fredningsbestemmelserne med Vejle Kommune og Danmarks Naturfredning. Det blev 
af hensyn til udviklingen i Vejle Øst indsat en bestemmelse i fredningskendelsen om, at der i den 
nordvestlige del af fredningsområdet kunne frasælges arealer til åben og lav bebyggelse, herunder 
eventuelt institutionsbyggeri, men ikke industri, såfremt denne del af fredningsområdet eventuelt 
blev inddraget i byzone. 
 
Fra det tidspunkt, hvor denne del af fredningsområdet inddrages i byzone, og der dermed åbnes 
mulighed for, at området kan bebygges, vil området ikke længere have økonomisk betydning for 
driften af godset, således at denne forudsætning for fredningen ikke længere kan hævdes i denne del 
af fredningsområdet.   
 
Fredningsnævnet har foretaget besigtigelse af den del af fredningsområdet, fredningsforslaget 
vedrører. 
 
Det er fredningsnævnets vurdering, at området ikke indeholder de landskabelige værdier, der findes 
i fredningsområdet omkring godsets bygninger og ned mod Vejle Fjord, og at arealet ikke længere 
isoleret set er fredningsværdigt. 
  
Fredningsnævnet lægger til grund, at formålet med fredningen vil blive opretholdt, selvom 
fredningen ophæves for det området, forslaget vedrører, fordi de centrale fredede områder under 
Tirsbæk gods ikke berøres af forslaget, og fordi fredningens hovedformål derfor opretholdes. 
 
Da fredningsnævnet således alene har en begrænset censuradgang vedrørende byggerier i det 
område, forslaget vedrører, og da det er forudsat, at området må bebygges, vurderer fred-
ningsnævnet, at der i denne sag foreligger de særlige omstændigheder, der kan begrunde ophævelse 
af fredningen af den del af fredningsområdet, der er omfattet af lokalplan 1098. 
 
Fredningsnævnet tager derfor Vejle Kommunes forslag om delvis ophævelse af fredningen af 
Tirsbæk Gods til følge som nedenfor bestemt. 
  

Thi bestemmes: 
 
Kendelsen om fredning af Tirsbæk Gods ophævedes for så vidt angår ejendommene matr. nr. 1ab, 
1ac, 1ad, 1ae, 1af, 1ag, 1ah, 1ai, 1ak, 1al, 1am, 1an, 1ao, 1ap, 1aq, 1ar, 1as, 1at, 1au, 1av, 1ax, 1ay, 
1az, 1aæ, 1aø, 1ba, 1bb, 1bc, 1bd, 1be, 1bf, 1bg, 1bh, 1bi, 1bk, 1bl, 1bm, 1bn, 1bo, 1bp, 1bq, 1br, 
1bs, 1bt, 1bu, 1bv, 1bx, 1by, 1bz, 1bæ og del af 1a Tirsbæk Hgd., Engum. 
 
 
 
 

Vagn Kastbjerg 
formand 

 



      
 
 
Lodsejer- og matrikelfortegnelse: 
 
 
 
Ejerl.  Mat. nr. Mat. 

bogstav 

Navn  Adresse‐1  Postdistrikt 

Tirsbæk 

Hgd., Engum 

1  AC           Lasse Agerbæk Kidmose

Majken B. Kidmose 

Tirsbæk Søvej 1  7120 Vejle Øst  

  1  AD           Leif Johansen 

Anne Marie Johansen 

Tirsbæk Søvej 3  7120 Vejle Øst  

  1  AE           Charlotte Terp Munck 

Jens Munck 

Tirsbæk Søvej 5  7120 Vejle Øst  

  1  AF           Marianne H. Andersen 

Kim Grau Andersen 

Tirsbæk Søvej 7  7120 Vejle Øst  

  1  AG          Susanne Borggaard 

Bjarne D. Aarup 

Tirsbæk Søvej 9  7120 Vejle Øst  

  1  AH          Kasper S. Bjergbæk 

Bettine W. Risør 

Tirsbæk Søvej 11  7120 Vejle Øst  

  1  AI            HUSCOMPAGNIET 

MIDT‐ OG 

NORDJYLLAND 

Plutovej 3              8700  Horsens   

  1  AK           Alex Noppenau Jensen  Tirsbæk Søvej 19  7120 Vejle Øst  

  1  AL           Benedikte B. Windfeld 

Flemming I. Windfeld 

Tirsbæk Søvej 17  7120 Vejle Øst  

  1  AM         Charlotte M. Sørensen 

Claus Nielsen 

Tirsbæk Søvej 15  7120 Vejle Øst  

  1  AN          Carl Bruun Jørgensen 

Anita Westphal 

Fjordbakken 5 

Amstrup 

8300 Odder      

  1  AO          Anders Stentebjerg 

Malene M. Kallestrup 

Tirsbæk Søvej 23  7120 Vejle Øst  

  1  AP           Jeppe Østerby Hørning 

Lenette Ø. Hørning 

Tirsbæk Søvej 25  7120 Vejle Øst  

  1  AQ          Helle Guldmann 

Jesper F. Guldmann 

Tirsbæk Søvej 27  7120 Vejle Øst  

  1  AR           Susanne N. Behrend  Tirsbæk Søvej 29  7120 Vejle Øst  

  1  AS           Louise Laursen 

Uffe Christiansen 

Kystager 6  7120 Vejle Øst  

  1  AT           Rikke Lykke Ravn 

Per Ravn 

Tirsbæk Søvej 41  7120 Vejle Øst  

  1  AU          Claus Lind Christensen 

Jonna Lind Andersen 

Strandvejen 59B, st. 6 7120 Vejle Øst  



  1  AV           Tina Lind 

Bjørn Christensen 

Tirsbæk Søvej 37  7120 Vejle Øst  

  1  AX           Jan Oliver‐Schmidt 

Dea Louise Theibel 

Tirsbæk Søvej 35  7120 Vejle Øst  

  1  AY           Stig Jørgen Olesen 

Stine Aare Jensen 

Erik Eriksens Vej 74  7100 Vejle      

  1  AZ           HUSCOMPAGNIET 

MIDT‐ OG 

NORDJYLLAND 

Plutovej 3  8700  Horsens   

  1 AÆ  Tirsbæk Bakker A/S  Kystager 22  7120 Vejle Øst 

  1 AØ  Lisbeth Rasmussen 

Peter Hedegård Nielsen

Spangager 2  7120 Vejle Øst 

  1 BA  Tirsbæk Bakker A/S  Kystager 22  7120 Vejle Øst 

  1  BB           Helle Melchior Hvilsom 

Lars Hvilsom 

Vinbjergvej 1           7120 Vejle Øst  

  1  BC           Bo Gordon Vallentin 

Mette Gordon Vallentin

Svend Dyrings Vej 54   7100 Vejle      

  1 BD  HUSCOMPAGNIET 

MIDT‐ OG 

NORDJYLLAND 

Plutovej 3  8700  Horsens   

  1 BE  Tirsbæk Bakker A/S  Kystager 22  7120 Vejle Øst 

  1 BF  Tirsbæk Bakker A/S  Kystager 22  7120 Vejle Øst 

  1 BG  Tirsbæk Bakker A/S  Kystager 22  7120 Vejle Øst 

  1 BH  Tirsbæk Bakker A/S  Kystager 22  7120 Vejle Øst 

  1 BI  Tirsbæk Bakker A/S  Kystager 22  7120 Vejle Øst 

  1 BK  Tirsbæk Bakker A/S  Kystager 22  7120 Vejle Øst 

  1 BL  Tirsbæk Bakker A/S  Kystager 22  7120 Vejle Øst 

  1 BM  Tirsbæk Bakker A/S  Kystager 22  7120 Vejle Øst 

  1 BN  Tirsbæk Bakker A/S  Kystager 22  7120 Vejle Øst 

  1 BO  Tirsbæk Bakker A/S  Kystager 22  7120 Vejle Øst 

  1 BP  Tirsbæk Bakker A/S  Kystager 22  7120 Vejle Øst 

  1 BQ  Tirsbæk Bakker A/S  Kystager 22  7120 Vejle Øst 

  1 BR  Tirsbæk Bakker A/S  Kystager 22  7120 Vejle Øst 

  1 BS  Tirsbæk Bakker A/S  Kystager 22  7120 Vejle Øst 

  1 BT  Tirsbæk Bakker A/S  Kystager 22  7120 Vejle Øst 

  1 BU  Tirsbæk Bakker A/S  Kystager 22  7120 Vejle Øst 

  1 BV  Tirsbæk Bakker A/S  Kystager 22  7120 Vejle Øst 

  1 BX  Tirsbæk Bakker A/S  Kystager 22  7120 Vejle Øst 

  1 BY  Tirsbæk Bakker A/S  Kystager 22  7120 Vejle Øst 

  1 BZ  Tirsbæk Bakker A/S  Kystager 22  7120 Vejle Øst 

  1 BÆ  Tirsbæk Bakker A/S  Kystager 22  7120 Vejle Øst 

  1 A  Hans Henrik Algreeen‐

Ussing 

Tirsbækvej 133  7120 Vejle Øst 



  1 AB  Tirsbæk Bakker A/S  Kystager 22  7120 Vejle Øst 

 





I

i I,

REG. NR J1;,,~f.A~
Jl/3INV~/~h~?-7:

-, -5:;"

~ :-:n ! \
, ,j 1

U D S K R I F T
a f

F R E D N I N G S P R O T O K O L L E N
for, Vejle amts sydlige fredningskreds.
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Den 15. august 1977 afsagde nævnet kendelse i sagen:
FVAS.nr. 270/1974 Fredning af Tirsbæk gods

matr. nr. l ~, 1 b, l .s.~ l d, ,
!;.,.l.

:

l 1., l ~, l h, 1l, , lr l 1, ogoL. ~, -'
l m Tirsbæk, Engom sogn, Vejle amt.-
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Ved skrivelse af 23. september 1974 indbragte
Danmarks Naturfredningsforening for nævnet spørgsmål
om fredning af godset "Tirsbæk" ved Vejle Fjord, hvil-
ken fredning ejeren af "Tirsbæk", kammerherreinde Add:,

"I ~

Neergaard havde tilbudt friyilligt og uden erstatning
på nærmere anførte vilkår.

Nævnet antog sagen, og bekendtgørelse herom har
været indrykket i stats tidende og Vejle Amts Folkeblac
for den 5. oktober 1974.

Nævnet forelagde fredningspåstanden for en række
myndigheder, deriblandt Vejle kommune, der henledte ol
mærksomheden på, at kommunen havde planer om at føre E'

vej fra Horsensvej til Juelsmindevej over den nordligE
del af godsets jorder, at kommunen havde planer om at

I', I
j:

t:
j'

I

, \

Iforeslå en del af godsets arealer overført til byzone,

og at kommunen anså det nødvendigt, at en nærmere plar:,
lægning af den rekreative udnyttelse af arealerne fand
sted.

Nævnet har herefter ført en række forhandlinger
med Vejle kommune ved borgmester Willy Sørensen og -
efter kammerherreinde Neergaards død den nuværende

I

~

I

ejer af godset Vibeke Algreen-Ussing samt Danmarks Na-
turfredningsforening, hvilke forhandlinger er resulte-
ret i enighed om fredningsdeklarationens formulering.

Fredningen gennemføres herefter således:
l. Fredningens formål er at sikre og bevare IITirsbæk gods

som landbrugsejendom og skovejendom af en sådan større
se, at der er økonomisk baggrund for godsets eksistens
og dermed for at bevare de for ejendommen særlige land-
skabelige og kulturelle værdier i samspillet mellem
slot, avlsbygninger, agerjord og skov alt i nær kontak'
med Vejle Fjord.
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2* Fredningen omfatter Tirsbæk gods, nemlig matr. nr. l 2

Tirsbæk, Engom sogn samt parceller udstykkøt herfra S8

nere end den ll. oktober 1974, ialt ca. 390 ha.
3. Ved fredningen pålægges Iølgende indskrænY~inger i ud-

nyttelse af ejendommen, dog således at næ~~et i alle
tilfælde kan dispensere fra besteæmelserne, såfremt V~,

tige grunde herfor skønnes at foreligge. Nævnet skal,
forinden en eventuel dispensation meddeles, indhente, en udtalelse fra Danmarks Naturfredningsforening.
a) Nyt boligbyggeri og tilbygninger til eksisterende

boliger samt ombygning af sådanne, hvorved dens yårf
ændres, er ikke tilladt.

b) Nye landbrugsbygninger iøvrigt, herunder landarbej-
derboliger, skal opføres i tilknytning til de alle-I
rede eksisterende landbrugsbygninger.

c) Ændringer i terrænet ved afgravning eller påfYldnin~1
er ikke tilladt. Gravning af grus til godsets eget I

brug kan ske ved "Skovgaard" og "OvermarkenIt.
d) "f>løllekæret","Slotsengen" og "Strandengen" skal be-

,
• vares som græsningsarealer. For at fremme dette for··

mål har ejeren ret til at omlægge arealerne til korr
marker i en periode på l år eller 2. Såfremt ejeren
måtte ønske det, eller nævnet finder det fornødent,
skal uønsket bevoksning kunne fjernes ved det offent
liges foranstaltning (evt. af kommunen) uden udgift
for ejeren, således at disse arealer stedse bevarer
deres nuværende karakter.

e) Opstilling af boder, skure, transformerstationer,
drlvhuse, master og lignende samt opsætning af re-
klameskilte m3 ikke finde sted.
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l
f) l~ealerne må ikke benyttes til motorb2ncr, fl~~c-

pladser og li~1ende eller til oplae3pluds0~, IOSS~!
\pladser og bilkirkegårde.

g) Arealerne må ikke benyttes til caoping, teltslegnil
eller lignende, dog kan den eksisterende caoping-

r
\~e
\

plads udnyttes.
h) Der må ikke i eksisterende bygninger eller i nye b:

ninger indrettes restauration eller cafeteria. Re-
staurationen ved stranden i den sydvestlige del af, ejendommen kan genåbnes.

i) De på ejendommen værende alleer, frie trægrupper,
enkeltstående træer og levende hegn må ikke fældes.
Dog kan rådne træer eller andre uddøende treer fæl-
des mod efterplantning med samme træsort.

j) Så~remt ejeren ønsker at afdrive større løvskovs~~~
ninger eller løvskovstrækningerne ved kysten, skal

,
I

han forinden afdrivningen give næ\~et meddelelse ha
om med oplysning om, hvorledes han agter at genplan
te arealet, således at der er mulighed for at rejse!
fredningssag til bevarelse af den bestående skov-
strækning eller til sikring af genplantning med lø,rt

:er. på samme måde forpligter ejeren sig til, såfrem"
han agter at tilplante ikke fredskovspligtige areal(
forinden at give meddelelse til nævnet, således at
en sådan tilplantning eventuelt kan forhindres ved
rejsning af fredningssag.

Det bemærkes, at en sadan fredningssag gennemføres
mod erstatning efter de til enhver tid gældende reg
ler.

k) Stendiger og stengærder må ikke fjernes eller gen-
nembrydes.
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1) Der må ikke lægges hindringer i vejen for off&ntl~'
hedens adgang til fods eller på npa e jcn(~o:":'::':~J'

private veje og stier ..Knallertkørsel og anden LJ.o·~(

l~ørsel er ikke t,illadt. Ridning E:rkun t.illadt ef te

aftale med ejeren.
Dog skal det på kortet viste areal være undtaGet

for offentlighedens færdselsret ..
40 Fredningen skal iøvrigt ikke være til hinder for:

a) at ejendommen drives som landbrugsejendom og skov-

•
ejendom efter landbrugslovgivningens og skovlovgiv-
ningens regler.

b) at ejeren opsætter vildthegn eller andet hegn om
ejendommen, dog således, at allerede eksisterende
veje og stier ilu{e derved afspærres, og således, at
planer om hegn over åben mark forelægges m:;r'irnettil
godkendelse ..

c) at den i indledningen omtalte vej fra Horsensvej tiJ
Juelsmindevej gennemføres så nordligt som muligt. '

. I

d) at der frasælges arealer til åben og lav bebyggelse,
herunder eventuel tinsti tutionsbyggeri , men ikke in-,

\

dustri, fra den del af ejendommen, som eventuelt bli
ver inddraget under byzone, hvilket areal, om hvis
udstrækning der er opnået enighed mellem ejeren og
Vejle kommune, er vist på kortet.

Yderligere arealer af ejendommen, herunder i det
pågældende område, forventes ikke inddraget til by-
formål.

e) at der frasælges et areal af matr. nr. l ~ og l h
'l'irsbælt,som vist på kortet, til anlæg af en "I\1arin3:

med tilsluttende arealer samt til offentlig parke-
ringsplads , dog s8ledes, at planerne for r1r.'1nrinae:nY
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og for indretningen af dette &r82.1 iO\;T::'Ct .::::'ozc2:::::>

gf;S n2:)Vl1ettil godlH:ndclsc ofter ECJ..iruc.::. r~,cd Ve jlc-
kommune.

i,
I

I
I
I

Sufremt b~~dforholdene i fjorden udfor det påJ~:~:
te Marina-areal skulle betinge an1z;g af Gn 4:01e u.::.:i.

, ,
i'·

delbart øst for den fastsatte afg:,c:.::::ncning,l:an arce..

afgrænsningen reguleres efter sacråd med ejeren og
nævnet.

Det bemærkes~ at fredningens generelle bestemuelcc
I

er g~ldende for Merina-arealet med de indskrænl~inG~

• som følger af arealets benyttelse som Marine-arealo
f) at Vejle kommune efter samråd med ejeren og næ~~et

indretter en mindre parkeringsplads (lo - 12 biler)
(naturplads) ved den nuværende vej fra Bredballe til
Assendrup.

g) at der senere mod erstatning - efter den til enhver
tid gældende lovgivning - foretages ændringer i ind-'

, holdet af fredningsdeklarationen til sikring af of-
Ifentlighedens adgang til og benyttelse af arealerne,

således at de hertil fornødne indretninger kan eta-
bleres uanset, at de måtte være i strid med denne de·
klarations bestemmelser.

5. såfremt ejeren af godset ved mageskifte (jfr. 4d og 4e)
eller ved køb erhverver arealer i Vejle kommQ~e i til-
knytning til Tirsbæk gods, skal han tilby.de sådanne are.
ler inddraget under denne fredning, jfr. det under l. æ
førte om fredningens formål.

T h i b e s t e ro m e s :

'l'irsbækgods, matr. nr. l ~, l .e, l .E., l å, l~, l 1f

,
i

1
l B., 1. l"l, 1. 1., l J5., l 1., °g l !!!. l'i r sbæk, En gom s()gn samt
parceller udetykket herfra senere end den ll. oktober 1974.
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Vagn Vejen Petersen

i~lt ca. 390 ha, fredes som for~n bQstc~t L(C~ Gr-
st~tning mcd nævnet som p~tuleberctticot.
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I.tr. ar. lf. •• tl. '1'1rebl*,
Bac- aDp.

4.. .......~e..~ ••

J'rednlnpa.vllei;
'Lor

Vejle _t.
l. ,

I

,j
,../ S'teapel-oc bell7r'L.r'1 1 h. t.

1. nr. 140 a~ 7• .eJ 19'7 § "~e

li' edning.d &kll!raU gD.

, ,
, I,

UDderakrevne ejer at Tirabek Jfovedpard k.._erherre, hotJ_.re1'lle-

ater Frode dø l'Ieerpard heutellller herved, at den gaJl1e kallpesten_ur 1

parkeDoa dyre.ven, henholdavla _ lllatr. nr. lJ! oc la at ~1r.bU Hoved..

, .. rd. Rq_ 808ft, trede ••

De"•• kMapee'tønllllur, der Ol' 1ndi<tgnet .På et at laud1napekt .. IW.rMld

Intet,en u<Sfllrd1eet kort, der vudhllftitG, og hvorat en kalke vedhlItte. døn

.npart at cJeklanrUolloa, aa. opbevare. 1 .3endOllllena akt pi do.erkonto-

"", og an ."..aetlt11a.'t bø.tår I/&t 3tore atøQ 0tt ar opført tU torokølllge

~1d.r, til heretter 1ncen.1J1d.. nedbryd aa hel t eller del v1at, l~øllOll der

ikke al tJeme. ate. tra .uren.

Den t1l enbver tid ~r.ndo ejer .t Tirs'Mk wkal være torplig1et til

at frede Ol opretholde eten8Uren.

l.iønne4øk:lalration _ 11nsJ.;VS8ø 8011hattclse pA _tr. nr. l~ 08 la
at 'l1.l·&~ Rovodd~.ardtillige lIJed ~e lIatr. Jlr.,., 1 torb1nclø1.8e.. a hvilke

de udg.r an fB&t ejendoa, aAd oprykkende prioritet e~1er d$ft godaet DU pl_
h'Jl1ende IIIld, OC; idet der ed hensyn t11 servituter O« Ugnenda heny!ee.

til eJøndOJlllMtu.blad 1 tingbogen, byon.d beUlt'kea, "" 1n._ 8'f. dl ••• er

i strid .14 tre401 .. ea.

l'redDincen ar .trivilli&, OBder yde. l11tet YeCJerlaa.

ntaleberett1Bet ør 1'redn1ngsnevne'i "LorVeJle .. t eller a. 1.s't1'iu-

,
'-,

tl08, 80.... entue1t Yed aonere 10vciynillC IIltte nvel'tQlfet nævnet. funkt18-

Tir.bæk, den 13. t.bruar 1952.
Frode Jiaerpard.

"f

J
God.. \

I

~. I
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k_d •• S. h.hel/' til loy ar. 140 .f 7. IlI&J 1'37 ..

l'. D. V.

C. ltudbeck •

Ia4tfirt 1 d~oCftn tor r~te.krod. ru'. 47. BJon'o Ofj

Ha'tt1ac herreder aed Voer og l!iJiI herreder ... 1.
S'tenaballepard Uirk. den 16. tobl· ....U:· 1952.

f,yet I 'riagb og , 'Hd. EnBOII m.: .,
Akt. Skab tf Ur. 309.

L7et pi 11.. la. 111. l!!,. 14. 1.1. l!. la Tir.-bak.
ErlBOII .oen •

c. Rudbeck.

1. 1.0/19'1.
, 1411 2 kr. 00 ere.
akrt.er. to kroner.
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Afgørelser - Reg. nr.: 
Herunder ses afgørelser i dispensationssager for denne fredning
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for
Vejle amts sydlige fredningskreds.SekretsJ'_.latet

Domhuset. 6000 Kolding
Telefon: (05) 522800 (lokal 343)

Kolding. d. 22. l o • l 985 •

FVAS. j. nr. 72/1 985

,~,o, ~. :,'Ij~~~ /g 3/ A ~Modtaget I fr'ednlngsstyrelsen

2 a, OKT. 1985r LvS~a.t?'.
IJ... S/I (J .. /iS
PeN ..

Hr. Bernhard Vacher,
Tirsbæk Strandvej 147,

7100 Vejle.
L.

Til fredningsregisteret
til orientering .J r:J.

, i/I-J'S~ ". z:. 'l.

Overfor frednIngsnævnet er der ansøgt om godkendelse af
opførelse af et læskur tJ l får på ejendommen matr. nr. l a T 1 rs-
bæk Hovedgård, Engum oq Jndhegning ved 8nsøqerens beboelse og ha-
ve.

Ejendommen er bellqqende Indenfor slrandbeskyttelsesli-
nie og omfattet af Overfrednlngsnævnet kendelse af 15. august
1977 vedrørende fredning af TIrsbæk gods.

Ansøgeren har oplyst, at læskuret, der har et areal på
ca. 7m2 og en højde pÅ ca. l 1/2 m, opføres af rafter, og at ta-
get udføres med sort tagpap. Raftestolperne kan ikke bære et tag
med græstørv. Han har opført et hegn ved ejendommen, fordi der har
været betydelige gener som følge af almenhedens benyttelse af sti-
en tæt ved helårsbeboelsen.

Der er foretaget besigtigelse.
Nævnet meddeler herefter dispensation i medfør af natur-

fredningslovens § 46 oq § 34 tll opførelse af læskuret som beskre-
vet. Endvidere godkendes den foretagne indhegning. Nævnet har herved
lagt vægt på, at fårehold pÅ det tilstødende engareal er ønskelig
af hensyn til landskabsplejen, og at Indhegningen alene fremtræder
som en relativ beskeden afmærkning af ejendommen med det formål at
hindre ulovlig færdsel, samt at Indhegningen ikke spærrer for al-
menhedens frie passage langs stranden.

Afgørelsen kan efter naturfredningslovens § 58 indbringes
for Overfredningsnævnet, AmalIegade 7, 1256 København K, af MIljø-
ministeriet, Vejle amtsråd, DHnmarks NaturfrednIngsforenIng samt
kommunen.

Klagefristen er 4 uqer fra den daq, afgørelsen er meddelt.
Opmærksomheden henledes på, at der eventuelt tillige kræ-

ves tilladelse fra andre myndIqheder .

Børge Andersen
KOPI er sendt til:
1) Fredningsstyre1sen, AmalIegade 13, 1256 Kbh. K.(2 exp1.)
2) Danmarks Naturfredningsforening, 2000 Kbg. F.
3) Vejle amtskommunes fredningsafd. j.nr.8-70-52-1-631-9-85.
4) Vejle Kommune, tekn. forv., Kirkegade 25, 7100 Vejle.

·-Foto-venter



Fredningsnævnet
for

Vejle amts sydlige fredningskreds,
~'(,}"" w>txo~dlng

Telefon: (05) 52 2800 (lokal - 50 lo)
r ,

a lCC3\,o'2..d

Kolding. d.

FVAS." nr.
08.02.89.
155/1988.

Vejle Amtskommune,
Forvaltningen for Teknik og Miljø,
Damhaven 12,
7100 Vejle.

L ~

Vedr. etablering af rekreativ stirute Tirsbæk - Ulbækhus.

Vejle Amt har ansøgt om fredningsnævnets godkendelse af en stirute
Tirsbæk - Ulbækhus.
Det hedder bl.a. i amtets skrivelse af 18. oktober 1988:

"Projektet er tænkt som en rekreativ cykelstirute,
der forbinder Vejle by med det fredede område ved
Ulbækhus, og hvorfra der i eksisterende fredninger
er udlagt stiforbindelse videre til Daugård Strand
området.
Stiens linieføring er fastlagt ud fra ønske om så
kystnært et forløb som muligt efter forholdene.

Stilinieføringen berører dels 2 fredede områder
(Tirsbæk gods fredningen gennemført som
frivillig, erstatningsfri fredning ved nævnsken-
delse af 15. august 1977, nævnets j.nr. 170/1974
og Ulbækhusfredningen - gennemført ved Overfred-
ningsnævnets kendelse af 30. august 1971, samt
strandbeskyttelseslinien. Området er landzone, og
det er efter Regionplanen for Vejle Amt og særligt
naturområde .• Indenfor Tirsbæk gods fredningen sker nyanlæg på
strækningen st. 555-1100, hvilket forudsætter
nævnsgodkendelse i henhold til fredningskendelsen,
§ 3, pkt. c, (efter indhentning af udtalelse fra
Danmarks Naturfredningsforening). Etablering fra
st. 555 til ca. st. 640 forudsætter endvidere
nævnsgodkendelse efter strandbeskyttelsesliniebe-
stemmeIsen."

Danmarks Naturfredningsforening har i skrivelse af 13. november 1988
udtalt:

"Fredningsnævnet for Vejle amts sydlige frednings-
kreds har anmodet om en udtalelse fra DN vedr.
linjeføringen af en rekreativ cykelsti. Baggrunden
er, at en strækning af stien (st. 555 - 1100) er

SIt6-1C,7
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delvis nyanlæg inden for Tirsbæk gods-fredningen
(rejst af DN, kendelse af 15. aug. 1977). Af in-
teresse for denne sag er kendelsen s § 3, stk.
l:'Der må ikke lægges hindringer i vejen for of-
fentlighedens adgang til fods eller på cykle på e-
jendommens private veje og stier.' samt § 3, stk.
c: 'Ændringer i terrænet ved afgravning eller på-
fyldning er ikke tilladt.'
Ernst Torp og undertegnede fra lokalkomiteen har
besøgt området. Vi kan konstatere, at nyanlæg må
ske på en kort strækning fra st. 555 - 600 for at
føre stien uden om Fiskerhuset. Fra st. 600 til
st. 740 følger stien en eksisterende alle på græn-
sen mellem engen og den skovklædte skrænt mod øst.

I

Herfra skal stien føres op ad skrænten for at
munde ud i den eksisterende skovvej gennem Tirsbæk
Storskov (st. 740 - 1100). Hele denne strækning
nyanlægges. Iflg. amtets 'Beskrivelse af anlægsar-
bejdet' lægges stien i eller langs eksisterende
skovspor. Disse er dog vanskelige at iagttage på
stedet skrænten er klædt af ældre højstammet
løvskov med en ret tæt undervækst.
Det er vores vurdering, at af hensyn til områdets
natur burde stien fortsætte ad den nævnte alle mod
nord til Tirsbæk slot for derefter at dreje mod
øst uden om Louisehøj ad en eksisterende vej, der
fortsætter ud i Tirsbæk Storskov-vejen.

•

Imidlertid danner denne 'eksisterende vej' en del
af sydgrænsen for et område om slottet, som ved
fredningen blev undtaget for offentlighedens færd-
selsret. Så vidt vi har erfaret, har amtet netop
måttet projektere den dyre stirute op ad skrænten,
fordi godsets ejer har udtrykt megen modstand mod
den mere nærgående, men i vore øjne fornuftigere
linieføring .

•
Iflg. fredningskendelsens § 4, stk. g skulle der
dog være en mulighed for mod erstatning at udvide
offentlighedens adgangsret til også at omfatte den
pågældende vejstrækning .
Alternativt må vi forlange, at skræntlinien bliver
anlagt så skånsomt som muligt. Amtet har
projekteret den med en såkaldt '2. Normaltværpro-
fil', hvilket indebærer, at kørebanen får en bred-
de på 2,5 m, hvortil kommer befæstning på mindst
2 x 0,75 m. Det mener vi er en helt unødvendig an-
lægsbredde, også i betragtning af, at stien på
denne strækning har en hældning på 123 0/00, så
cykling må være umulig."

Fredningsnævnet har i skrivelse af 3. september 1985 til Vejle Amt
vedrørende et stianlæg bl.a. udtalt:

"Med hensyn til ansøgningen om anlæggelse af en
sti lan~ stranden skal nævnet ikke udtale sig her
imod, forudsat at der ikke sker fjernelse af eksi-
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sterende bevoksning langs fjorden."
Der er foretaget besigtigelse.
Nævnet finder ikke, at projektet er i strid med fredningens formål.
Når henses hertil og da en stirute indenfor strandbeskyttelseslinien
ikke strider mod fredningsmæssige hensyn, meddeles dispensation i
medfør af naturfredningslovens § 34 og § 46 til etablering af den
projekterede sti, dog på vilkår, at kørebanen ikke anlægges med en
bredde over 2,00 m.
Det er endvidere et vilkår, at der ikke sker fjernelse af den eksi-
sterende bevoksning langs fjorden.
Efter naturfredningslovens § 64 a bortfalder tilladelsen, såfremt
den ikke er udnyttet inden 5 år fra dens meddelelse.

4t Afgørelsen kan efter naturfredningslovens § 58 indbringes for Over-
fredningsnævnet, Slotsmarken 15, 2970 Hørsholm, af Miljøministeriet,
Vejle amtsråd, Danmarks Naturfredningsforening samt kommunen.ee Klagefristen er 4 uger fra den dag, afgørelsen er meddelt, og tilla-
delsen kan derfor ikke udnyttes før ankefristens udløb.

c124??~
Børge Andersen

KOPI er sendt til:
1 Skov- o Naturst relsen, Slotsmarken 13, 2970 Hørsholm.

) Danmarks Naturfredningsforening, Nørregade 2, 1165 Kbh. K.(j.nr.
3927, reg. nr. 88-11-09).

3) Vejle Kommune, tekn. forv., Kirkegade 25, 7100 Vejle .

• Mod~ageti
Skov- og ~;<,:u~s:yrelsen

1 O t:"!"'f' ~f'\"'19
I Cv. I:JJ

e.J• " te . tMl JØlnID1S ne
Skov- og NatW'Styre1sen
J.nr. SN
Akt. nr.

Bil.
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Fredningsnævnet
for

Vejle amts sydlige fredningskreds
Sekretariatet

Domhuset, 6000 Kolding.
Telefon: 75522800 (lokal 5010)

BA/MW
Kolding, d. 01.07.91

25/1991FVAS. nr.

Vejle Kommune,
Teknisk Forvaltning,
Kirkegade 25,
7100 Vejle.

Deres j.nr. 01.03.03G02
0191/91-----_.

Overfor fredningsnævnet er ansøgt om tilladelse til på Vejle kom-
munes ejendom matr. nr. 1 n Tirsbæk Hovedgård, Engum, at opføre en
is- og kaffepavillon s~mt opstil2e et mobilt toilet, bebygget areal
henholdsvis ca. 30 m og 18 m , og foretage renovering af et
strandområde ved Tirsbæk Strand.
Ejendommen er omfattet af fredningsnævnets ken~~~~_~ af 15. august
1977 vedrørende fredning af Tirsbæk gods samt-~f strandbeskyttelses-
linien efter naturfredningslovens § 46. Ifølge kendeIsens pkt. 4,
litra E, skal fredningen ikke være til hinder for, at der på ejen-
dommen anlægges marina med tilhørende offentlig parkeringsplads
m.v. efter forelæggelse for og godkendelse af fredningsnævnet.
Det hedder bl.a. i Vejle Amts skrivelse af 19. april 1991:

"Anlæg
mulig
plan,
delser

af en egentlig marina (lystbådehavn) er dog ikke
med de nuværende retningslinier i amtets region-
idet nye lystbådehavne skal placeres som sideudvi-
af eksisterende havneanlæg.

Den 24. februar 1982 gav Fredningsnævnet tilladelse til
anlæg af en jollehavn med tilhørende oplags- og par-
keringsplads omkring den tidligere Tirsbæk kro, j.nr.
247/81. Fredningsnævnets tilladelse er tidsubegrænset
til forskel fra amtets zonetilladelse fra dengang, der
udløber den 15. september 1991.
Det nu foreliggende projekt går, ud over opførelse af
kiosk og toilet, ud på

anlæg af offentligt parkeringsareal på ca. 1500 m2 syd
for alleen ud mod stranden
terrænregulering i mindre omfang af græsarealet ud mod
stranden
rensning af stranden og etablering af stenhøfder med
henblik på at stabilisere sandaflejringer langs med
kysten.

• • • • •• ' , ...... ~. , •.• f-..._' .. \ i • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •
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Sålænge
ovenfor,
stranden
skæmmende
grunde.

marinaprojektet ikke vil kunne realiseres, jf.
bør det flade areal mellem alleen, skoven og
friholdes for parkering, plantning og andre

anlæg af landskabelige og fredningsmæssige

Det synes dog acceptabelt, at det indtil nu indhegnede og
afgræssede område syd for alleen og ud mod kysten gøres
egnet og ændres tilopholdsareal for badegæster m.v. så-
fremt det sikres, at områdets naturpræg bevares.
Beplantning, borde og bænke samt parkering syd for alle-
en bør derfor ikke tillades som skitseret. Parkering bør
i stedet ske på nordsiden af alleen som en udvidelse af
den eksisterende parkeringsplads, hvor der i øvrigt er
rigeligt med areal, og både toilet og kiosk bør placeres
i umiddelbar tilknytning til den tidligere krobygning og
bag eksisterende beplantning der."

Der har
jektet

været foretaget besigtigelse, og komffiunen har ændret
efter forslag fra Vejle Amt.

pro-

Nævnet meddeler herved dispensation i medfør af naturfredningslo-
vens § 34 og § 46 til udførelse af det omhandlede projekt med de af
amtet foreslåede ændringer og på vilkår, at kystområdets naturpræg
bevares. Det forudsættes herved, at græsarealet klippes i et antal
halvcirkelformede "lommer" langs stranden. Nævnet har ved dispensa-
tionen godkendt den af kommunen foreslåede placering af kiosk- og
toiletbygningen.
Efter naturfredningslovens § 64 a bortfalder tilladelsen, såfremt
den ikke er udnyttet inden 5 år fra dens meddelelse.
Afgørelsen kan efter naturfredningslovens § 58 indbringes for Over-
fredningsnævnet, Slotsrnarken 15, 2970 Hørsholm, af Miljøministerie,
Vejle Amtsråd, Danmarks Naturfredningsforening samt kommunen.
Klagefristen er 4 uger fra den dag, afgørelsen er meddelt, og tilla-
delsen kan derfor ikke udnyttes før ankefristens udløb.

Bq;?r$;~

KOPI er sendt til:
1) Skov- og Naturstyrelsen, Slotsrnarken 13, 2970 Hørsholm (4 expl.)2) Danmarks Naturfredningsforening, Nørregade 2, 1165 Kbh. K.
3) Vejle amts landskabskontor j.nr. 8-70-21-2-631-3-91.
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Fredningsnævnet
for

Vejle amts sydlige fredningskreds
Sekretariatet

Domhuset, 6000 Kolding.
Telefon: 75522800 (lokal 5010)

BA/MW ,- ,Kolding, d.03.08.1991.
FVAS. nr. 38/1991

Vejle Amt,
Forvaltningen for teknik og miljø,
Damhaven 12,
7100 Vejle.

Deres j .nr.8-70-51-3-631-2-91

Overfor fredningsnævnet er der ansøgt om tilladelse til at etablere
stryg fra sydsiden af søen ved Tirsbæk Gods til Tirsbækken på ejen-
dommen matr. nr. 1 a Tirsbæk Hovedgård, Engum.

Området er omfattet af fredningskendelse af 15. august 1977. Ejen-
dommen ligger i landzone. Efter Regionplanen for Vejle Amt ligger
ejendommen i egentligt og særligt naturområde. Området er kulturhi-
storisk interesseområde og udpeget som større nationalt naturområde.

Det hedder bl.a. i Vejle Amts skrivelse af 12. april 1991:

"Amtets vandløbsafdeling ønsker at skabe mulighed for
fiskepa~sage fra Tirsbækkens nedre til bækkens øvre
forløb gennem parksøen. En sådan passage er umuliggjort
af den nuværende opstemning af søen.
Fiskepassagen kan etableres ved at udforme et stryg,
som skaber et nyt løb fra søen til Tirsbækken. Der æn-
dres ikke ved søens vandspejl ved indgrebet. For at ud-
ligne niveauforskellene, må vandløbsmængden øges ved
hjælp af snoninger på vandløbet. Disse ønskes etableret
på et areal på ca. 1/4 ha i det nordvestlige hjørne af
Slotsengen. Stryget etableres i øvrigt som projekteret
af Hedeselskabet november 1990.
Passagen ønskes skabt for at Tirsbækken kan leve op til
amtets målsætning som gyde- og yngelopvækstområde for
laksefisk. Opstrøms Tirsbæk Gods har vandløbet de rig-
tige fysiske betingelser for at opfylde målsætningen.
Ejeren har godkendt Hedeselskabets projekt.
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Ifølge fredningskendelsen skal Slotsengen fastholdes
som græsningsareal, men da arealet som skal bruges til
etablering af stryg er ganske lille, anses projektet
ikke i det væsentlige at stride mod fredningskendel-
sen."

Nævnet meddeler hermed dispensation i medfør af naturfredningslovens
§ 34 til udførelse af det forelagte projekt i overensstemmelse med
de fremsendte kort og beskrivelse.

Efter naturfredningslovens § 64 a bortfalder tilladelsen, såfremt
den ikke er udnyttet inden 5 år fra dens meddelelse.

Afgørelsen kan efter naturfredningslovens § 58 indbringes for Over-
fredningsnævnet, Slotsmarken 15, 2970 Hørsholm, af Miljøministeriet,
Vejle Amtsråd, Danmarks Naturfredningsforening samt kommunen.

Klagefristen er 4 uger fra den dag, afgørelsen er meddelt, og tilla-
delsen kan derfor ikke udnyttes før ankefristens udløb.

Børge Andersen

KOPI er sendt til:11 Skov- og Naturstyrelsen, Slotsmarken 13, 2970 Hørsholm (3 expl.)
2) Danmark-s Naturfredningsforening ,-Nørregade ;2 ;--1165 Kbh. K.
3) Vejle amts landskabskontor
4) Vejle Kommune, Tekn. forv., Kirkegade 25, 7100 Vejle.
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Fredningsnævnet
for

Vejle amts sydlige fredningskreds
Sekretariatet

Domhuset. 6000 Kolding.
Telefon: 75522800 (lokal 5010)

BA/MW
Kolding. d. 21.10.1991
FVAS. nr. 131/1991

Hr. advokat Bent Skov.
Kirkegade 2,
7100 Vejle.

Deres j.nr. 15056-1

e• Overfor
golfbane
vedgård.
ea. 20
handlet
der pkt.

fredningsnævnet er ansøgt om tilladelse til anlæg af en
med 9 huller på ejendommen matr. nr. 1 a m.fl. Tirsbæk Ho-
Engum, bl.a. omfattende "Slotsengen" moa Vejle Fjord, ialt

ha. Det nu foreliggende projekt erstatter en tidligere be-
skitse. der også omfattede "Strandengen", jfr. nedenfor un-
3d.

Tirsbæk gods blev frivilligt og uden erstatning fredet ved fred-
ningsnævnets kendelse af 15. august 1977.
Det hedder bl.a. i nævnets kendelse:

•
"1. Fredningens formål er at sikre og bevare "Tirsbæk

gods" som landbrugsejendom og skovejendom af en sådan
størrelse, at der er økonomisk baggrund for godsets
eksistens, og dermed for at bevare de for ejendommen
særlige landskabelige og kulturelle værdier i sam-
spillet mellem slot, avlsbygninger, agerjord og skov
alt i nær kontakt med Vejle Fjord .

3. Ved fredningen pålægges følgende indskrænkninger i
udnyttelse af ejendommen, dog således at nævnet i al-
le tilfælde kan dispensere fra bestemmelserne, så-
fremt vægtige grunde herfor skønnes at foreligge.
Nævnet skal, forinden en eventuel dispensation medde-
les, indhente en udtalelse fra Danmarks Naturfred-
ningsforening .
d) "Møllekæret", "Slotsengen" og "Strandengen" skal

bevares som græsningsarealer. For at fremme dette
formål har ejeren ret til at omlægge arealerne
til kornmarker i en periode på 1 år eller 2. Så-
fremt ejeren måtte ønske det, eller nævnet
finder det fornødent, skal uønsket bevoksning
kunne fjernes ved det offentliges foranstaltning
(evt. af kommunen) uden udgift for ejeren, såle-
des at disse arealer ~tedse bevarer deres nuvæ-
rende karakter.Miljøministeriet

Skov~og Niurstyre.isen.
J.nr. SN l21' lo - 002S

Akt. nr. q
\Bil.
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4. Fredningen skal iøvrigt ikke være til hinder for:

d) at der frasælges arealer til åben og lav bebyggel-
se, herunder eventuelt institutionsbyggeri, men
ikke industri, fra den del af ejendommen, som e-
ventuelt bliver inddraget under byzone, hvilket a-
real, om hvis udstrækning der er opnået enighed
mellem ejeren og Vejle kommune, er vist på kortet.
Yderligere
pågældende
byformål.

arealer af ejendommen, herunder i
område, forventes ikke inddraget

det
til

e) at der frasælges et areal af matr. nr. 1 a og 1 h
Tirsbæk, som vist på kortet, til anlæg af-en "Ma=
rina" med tilsluttende arealer samt til offentlig
parkeringsplads, dog således, at planerne for "Ma-
rinaen" og for indretningen af dette areal iøvrigt
forelægges nævnet til godkendelse efter samråd med
Vejle kommune.

"

Ejeren har anført, at golfbanen kun omfatter en meget begrænset del
af det fredede areal, der udgør 387 ha, og at projektet ikke strLder
mod bestemmelserne om græsningsarealer og heller ikke vil være til
hinder for en fortsat landbrugsmæssig drift af godset. Efter kendel-
sen er det i øvrigt tilladt at omlægge "Slotsengen" og "Strandengen"
til kornmarker i indtil 2 år. Der vil ikke ved anlæggelsen, således
som projektet er udformet, ske indgreb, som ændrer helhedsindtrykket
af græsningsarealerne. Den tidligere ejer ønskede fredningen gennem-
ført for at bevare godset som landbrug og naturområde, og udlejning
af et mindre areal til golfbane er ikke i strid med dette formål.
Almenheden vil fortsat have adgang på ejendommens private veje og
stier, og samspillet mellem landbrug og natur bevares. En eventuel
fortjeneste ved udlejning af arealet kan anvendes til vedligeholdel-
se af godsets bygninger, der er fredet.
Vejle Amt og Vejle Kommune har godkendt projektet på nærmere angivne
vilkår.
I Vejle Amts skrivelse af 7. august 1991 hedder det bl.a.:

"I forhold til den af Fredningsnævnet tidligere behandlede
skitse er forslaget ændret således, at der ikke anlægges
golfbane søværts strandbeskyttelseslinien.
Fredningsnævnet skal herefter alene tage stilling til,
om anlæggelse af en golfbane vil være forenelig med fred-
ningens formål, og om Fredningsnævnet i givet fald vil
være indstillet på, efter forelæggelse af et konkret pro-
jekt, at meddele de fornødne dispensationer, jfr. fred-
ningens § 3.
Der henvises i øvrigt til tidligere udtalelse af 10. a-
pril 1991 samt amtets brev af 8. april 1991 til advokat
Bent Skov.
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Det kan i øvrigt oplyses, at Landskabskontoret har gen-
nemg~et placeringen af de enkelte "huller" med henblik p~
at belyse de problemer, der kunne opst~ i forbindelse med
en eventuel senere projekteringsfase.
Hul nr. 5 skønnes p~ baggrund af det fremsendte kortmate-
riale at være placeret delvis inden for et omr~de, der er
omfattet af naturfredningslovens § 43. Med en mindre
flytning af teestedet og forskydning af fairway mod vest,
vil hullet kunne anlægges uden at berøre v~dområdet.

e
e

Hullerne 6, 7, 8 og 9 ligger på et stærkt skrånende ter-
ræn. Alt afhængig af, hvor plan en flade fairway skal
udgøre, for at forhindre at golfkuglen efter udspil rul-
ler til slden, kan placeringen betyde, at der skal fore-
tages større terrænarbejder. Såfremt dette måtte blive
aktuelt skal opmærksomheden henledes på fredningens § 3,
stk. c, idet Fredningsnævnet på et senere tidspunkt kan
give dispensation til terrænændringer, men kun s~fremt,
der foreligger vægtige grunde herfor. Principielt bør
"hullerne" placeres på en sådan måde, at tærrænændringer
undgås."

Danmarks Naturfredningsforening og Skov- og Naturstyrelsen har ikke
kunnet anbefale projektet.
Danmarks Naturfredningsforenings lokalkomite har om det tidligere
projekt bl.a. udtalt:

"Projektet anses principielt at være i strid med fredning-
ens formål, som det er angivet i kendelsen s § 1 og nøje-
re bestemt i § 3, stk. d, e og h. Det giver ikke en gene-
rel udvidelse af offentlighedens adgang til de fredede a-
r,~aler, men kan tværtimod af sikkerhedsmæssige grunde
hæmme færdsel på strækninger af områdets stier. Der er
ikke tale om, at offentlighedens adgang til fredningen
sikres gennem projektet, da ingen aktuelle forhold anta-
ster denne adgang. En tilladelse kan efter lokalkomite-
ens vurdering således ikke hjemles efter Fredningsken-
delsens § 4 g",

jfr. skrivelse af 6. maj 1991.• Foreningen har yderligere anført, at det af kendelsen fremgår, at
"Slotsengen" stedse skal bevare karakteren af græsningsareal, at der
vil ske en uacceptabel forstyrrelse af området, at en golfbane stri-
der mod formålet at bevare et samspil mellem landbrug og natur, at
der er en sikkerhedsrisiko, og at adgangen til banerne vil blive
forbeholdt golfklubbens medlemmer. Desuden kan der ikke ses bort
fra, at der med tiden vil blive opsat skilte og udført andre indret-
ninger i strid med kendelsen. Hverken almene interesser eller sam-
fundsmæssige hensyn taler for at godkende projektet.
Foreningen har i en udtalelse af 5. september 1991
protest mod anlæggelse af en golfbane og anført, at
gende planer ikke ændrer foreningens holdning. Det
foreningens skrivelse:

fastholdt sin
de nu forelig-
hedder bl.a. i

"At tre golfhuller er trukket landværts strandbeskyttel-
seslinjen ændrer ikke, at en væsentlig del af anlægget
ligger i Tirsbæk-fredningens kerneområder Slotsengen og
Mølleengen. Herved anfægtes en kun 14 år gammel fredning,
der er rekvireret af Tirsbæk gods selv."
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Skov- og Naturstyrelsen har i skrivelse af 14. maj 1991 om det tid-
ligere projekt bl.a. udtalt:

"Den foresl~ede golfbane ligger som helhed inden for - og
centralt i - den i 1977 gennemførte fredning af Tirsbæk
G o d s •.••..•••••••••.••••••••••••••••••••••.••••••••••••••

Golfbaneanlægget beslaglægger dels agerjord, dels "Slots-
engen" og "Strandengen", om hvilke det i fredningens pkt.
3 d) er fastsat, at de "skal bevares som græsningsarea-
l e r ......................•...............................

Den foresl~ede golfbane er i øvrigt som helhed beliggende
inden for EF-fuglebeskyttelsesomr~de nr. 45, "Vejle Fjord
Skove", et omr~de der er udpeget p~ grund af vigtigheden
for sårbare skovfugle.

ee

Styrelsen finder på baggrund af ovenst~ende, at det fore-
sl~ede anlæg af golfbane - uanset naturvenlig anlæg og
drift af golfbanen - vil være i strid med fredningens
formål og derfor forudsætter gennemførelse af en ny fred-
ningssag, jf. naturfredningslovens § 34a."

I styreisens skrivelse af 14. august 1991 hedder det:
"Ved revisionen af projektet respekteres strandbeskyttel-

seslinien, og "Strandengen" inddrages ikke i golfbanean-
lægget.
Det foresl~ede golfbaneanlæg ligger imidlertid fortsat
som helhed inden for - og centralt i - den i 1977 gennem-
førte frednings af Tirsbæk Gods. Idet henvises til det i
Skov- og Naturstyrelsens skrivelse af 14. maj 1991 til
Fredningsnævnet fremførte, finder styrelsen på den bag-
grund, at det foresl~ede golfbaneanlæg, uanset de fore-
tagne ændringer, vil være i strid med fredningens form~l
og derfor forudsætter gennemførelse af en ny frednings-
sag, jf. naturfredningslovens § 34a."

Der er foretaget besigtigelse .• To af nævnets medlemmer finder ikke, at der er tale om ændringer som
medfører, at projektet skal behandles i medfør af naturfredningslo-
vens § 34a. Det foreliggende projekt omfatter en meget begrænset del
af det samlede fredningsomr~de, og anvendelsen til golfbane ses ikke
at stride mod fredningens form~l, s~fremt anlægget udføres under
særlig hensyntagen til de ~bne græsarealer mod Vejle Fjord. Disse
medlemmer stemmer for at meddele dispensation i medfør af naturfred-
ningslovens § 34 til anlæggelse af en golfbane med 9 huller på vil-
k~r, at der ikke foretages nybyggeri, at anlæggelsen ikke medfører
indskrænkninger i offentlighedens adgang til og færdsel p~ godsets
jorder, at golfbanen ikke udstykkes som selvstændig ejendom, men
drives som en del af godsets fremtidige aktiviteter, at detaljeret
projekt for golfbanens anlæg og drift m.v. fremsendes til frednings-
nævnets godkendelse, og at den del af golfbanen, der placeres på
"Slotsengen", anlægges uden væsentlige indgreb i de eksisterende
forhold bl.a. uden dræning og anlæg til kunstig vanding.
Et_l til

I ens
der

af fredningsnævnets medlemmer finder, at der bør meddeles afslag
det ansøgte, da anlæggelse af en golfbane strider mod fredning-
form~l og indhold, og da det ikke kan tillægges betydning, at
er tale om en frivillig fredning uden erstatning. Dette medlem



ee

I

-5-
udtaler videre, at ansøgningen vil påføre området en aktivitet, der
intet har med landbrugsmæssig drift at gøre, og medføre en stedse
klipning og gødning af en meget stor del af de engarealer, der er
fredningsbestemte til afgræsning.
At det totale fredede areal kun berøres lidt er uden betydning, da
golfbanen netop placeres på de fredningsmæssigt mest velbegrundede
områder. Afgørende ændringer i en kun 14-årig gammel fredning bør
ikke kunne foretages, blot fordi områdets vigtige nærrekreative vær-
di - slotsmiljø i nær kontakt med skov, eng og fjord - kan udnyttes
økonomisk.
Der er tale om en så vidtgående ændring af fredningen, at sagen ik-
ke kan behandles i medfør af naturfredningslovens § 34.
Efter stemmeflertallet meddeles dispensation i medfør af naturfred-
ningslovens § 34 til anlæggelse af en golfbane i overensstemmelse
med det foreliggende projekt.
Efter naturfredningslovens § 64 a bortfalder tilladelsen, såfremt
den ikke er udnyttet inden 5 år fra dens meddelelse.
Afgørelsen kan i medfør af naturfredningslovens § 58 indbringes for
Overfredningsnævnet, Slotsmarken 15, 2970 Hørsholm, af Miljøministe-
riet, Vejle Amtsråd, Danmarks Naturfredningsforening, kommunen og e-
jeren.
Klagefristen er 4 uger fra den dag, afgørelsen er meddelt.

Børge Andersen

KOPI er sendt til:
1) Skov- og Naturstyrelsen, Landskabskontoret, j.nr. SN 1211/10-0025

(3 expl.)
2) Danmarks Naturfredningsforening, Nørregade 2, 1165 Kbh. K., j.nr.

0111-163.
3) Vejle amts landskabskontor j.nr. 8-70-53-4-631-3-90.
4) Vejle Kommune, Tekn. forv., Kirkegade 25, 7100 Vejle.
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Fredningsnævnet for Vejle Amts Sydlige Fredningskreds har den 21. oktober
1991 meddelt tilladelse til, at der på nærmere angivne vilkår må anlægges
en golfbane på ejendommen matr.nr. l ~ m.fl. Tirsbæk Hvdg., Engum. Tilla-
delsen er meddelt som en dispensation fra fredningsnævnets kendelse af 15.
august 1977 om fredning af Tirsbæk gods, jf. naturfredningslovens § 34.
Miljøministeriet v/ Skov- og Naturstyrelsen samt Danmarks Naturfrednings-
forening har påklage t fredningsnævnets afgørelse tilOverfredningsnævnet.

Fredningskendelsen.

Fredningen af Tirsbæk gods blev gennemført efter begæring af Danmarks
Naturfredningsforening. Efter fredningskendelsens indhold og Deres sup-
plerende oplysninger var baggrunden for foreningens rejsning af sagen, at
godsets daværende ejer ønskede ved en fredning at undgå en af Vejle Kommune
påtænkt byudvikling på arealer under godset. Under sagens behandling for
fredningsnævnet opnåedes der enighed mellem ejeren, kommunen og Danmarks
Naturfredningsforening om fredningens gennemførelse og indhold, og godsets
nuværende ejer vedstod den tidligere ejers afkald på fredningserstatning.
Fredningsnævnet afsagde kendelsen i overensstemmelse hermed. Kendelsen blev
ikke påklage t tilOverfredningsnævnet.

S2& \2l \ 1\ O - 00 L~ ) \ b
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Fredningsbestemmelsernes pkt. 1 lyder således:
Fredningens formål er at sikre og bevare "Tirsbæk gods" som land-
brugsejendom og skovejendom af en sådan størrelse, at der er økono-
misk baggrund for godsets eksistens, og dermed for at bevare de for
ejendommen særlige landskabelige og kulturelle værdier i samspillet
mellem slot, avlsbygninger, agerjord og skov alt i nær kontakt med
Vejle Fjord.

De øvrige fredningsbestemmelser er udtryk for, at den på fredningstids-
punktet bestående tilstand i det væsentlige skal opretholdes. Af fred-
ningsområdet, der omfatter hele godset på 387 ha, tillades dog ca. 25 ha
anvendt til bymæssig bebyggelse og ca. 15 ha anvendt til anlæg af en mari-
na. Det er i pkt. 3, d, særligt bestemt, at bl.a. "Slotsengen" skal beva-
res som et græsningsareal, og at uønsket bevoksning på dette areal skal
kunne fjernes, "således at disse arealer stedse bevarer deres nuværende
karakter".

Spørgsmålet om dispensation.

De har for ejeren ansøgt fredningsnævnet om dispensation fra frednings-
kendelsen til anlæg af en 9 hullers golfbane på et areal, der bl.a. om-
fatter "Slotsengen". Under sagens behandling for fredningsnævnet blev
projektet noget ændret og har nu et indhold som vist på et skitseforslag
dateret 22. juni 1991. Banen vil herefter dække et areal på ca. 16 ha.
På foranledning af Vejle Amt viser skitseprojektet en mulig udvidelse til
en 18 hullers golfbane, men spørgsmålet om dispensation angår alene anlæg
af en 9 hullers bane.

For fredningsnævnet anbefalede Vejle Amt og Vejle Kommune projektets gen-
nemførelse. Miljøministeriet vi Skov- og Naturstyrelsen og Danmarks Na-
turfredningsforening udtalte sig imod en dispensation - for styrelsens
vedkommende under henvisning til, at det ansøgte må anses for at være i
strid med fredningens formål og derfor ikke kan tillades efter naturfred-
ningslovens § 34.

Ved en flertalsbeslutning traf fredningsnævnet herefter den påklagede
afgørelse.
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Påstande og synspunkter for Overfredningsnævnet.

Miljøministeriet vi Skov- og Naturstyrelsen har påstået fredningsnævnets
afgørelse ophævet under henvisning til, at projektets gennemførelse vil
forudsætte en ændring af fredningskendelsen efter reglerne for gennemfø-
relse af nye fredninger, jf. naturfredningslovens § 34 a.

Danmarks Naturfredningsforening har påstået sagen henvist til fornyet
behandling efter naturfredningslovens § 34 a.

Både Vejle Amt og Vejle Kommune har meddelt Overfredningsnævnet, at man
ikke har yderligere bemærkninger til sagen.

De har for ejeren påstået fredningsnævnets afgørelse stadfæstet. Til
spørgsmålet, om naturfredningslovens § 34 afgiver fornøden hjemmel for en
dispensation, har De særligt anført, at den ansøgte golfbane kun vil be-
slaglægge mindre end 5 % af det samlede fredningsområde, at der ikke skal
opføres ny bebyggelse i tilslutning til banen, at golfbaner ifølge erfarin-
ger fra udlandet bidrager til bevarelse af den naturlige fauna og flora på
stedet, og at også den planlagte golfbane på Tirsbæk gods vil have en sådan
naturbevarende effekt. De har i øvrigt anført, at det ved vurderingen af
dispensationsansøgningen bør tages i betragtning, at fredningen i 1977 var
frivillig, og at der ikke blev betalt erstatning til ejeren, åt helhedsind-
trykket af græsningsarealerne vil blive bevaret, at godset fortsat vil
blive drevet som en landbrugsejendom og skovejendom, at indtægter af golf-
banen vil kunne anvendes til vedligeholdelse af godsets fredede bygninger,
og at offentligheden vil få større adgang til godsets arealer, end det nu
er tilfældet.

Overfredningsnævnets afgørelse.

Efter naturfredningslovens § 34 kan der meddeles dispensation fra en
fredningsbestemmelse, når det ansøgte ikke vil komme i strid med fred-
ningens formål. Videregående afvigelser fra fredningsbestemmelser end
nævnt i § 34 samt ændringer og hel eller delvis ophævelse af fredningsbe-
stemmelser kan efter lovens § 34 a kun foretages efter reglerne om gennem-
førelse af nye fredninger.
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Det kan ikke påvirke afgrænsningen af området for lovens § 34, om den på-
gældende fredning er gennemført på ejerens initiativ og uden erstatning til
ejeren. Det er også uden betydning for afgrænsningen, om den ansøgte
foranstaltning forekommer rimelig.

Det centrale i formålet med fredningen af Tirsbæk gods, således som formå-
let er udtrykt i fredningsbestemmelsernes pkt. 1, er bevaring af de særlige
landskabelige og kulturelle værdier, der på fredningstidspunktet var knyt-
tet til godset. Efter fredningskendelsen skal "Slotsengen" stedse bevares
med karakter af græsningsareal.

Det ansøgte indebærer en sådan afvigelse fra eller ændring af fredningsbe-
stemmelserne, at en dispensation efter lovens § 34 ikke kan meddeles, og
fredningsnævnets afgørelse af 21. oktober 1991 ophæves derfor.

I sagens behandling har deltaget 10 af Overfredningsnævnets 11 medlemmer.
Afgørelsen er truffet med 9 stemmer mod en. Mindretallet har stemt for at
stadfæste fredningsnævnets afgørelse.

På Overfredningsnævnets vegne
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FA. NR. 319/1992.

Vejle Amt,
Teknisk og Miljø,
Damhaven 12,
7100 Vejle.

Nævnets afgørelse kan efter naturlredningslovens §58 indbringes for
Overlrednlngsnævnet (adr. AmalIegade 13. 1256 København K) af bi a
den, der har begæret frednmgsnævnets afgørelse, og forskellige
myndigheder.

KJagefnsten er 4 uger fra den dag, afgørelsen er meddelt den
pågældende klage berettigede.

En tilladelse kan Ikke udnyttes før udløbet af klagefnsten. Er klage
Iværksat. kan tilladelsen Ikke udnyttes medmmdre den opretholdes ar
Overfredningsnævnet.

Det tilføles, at nævnets tilladelse Ikke fritager for at Indhente fomøden
tilladelse fra andre myndigheder, og at forpligtelser Ifølge tinglyste
servitutter er forbeholdt.

Ifølge naturlredningslovens § 64 a bortfalder en tilladelse, der er
meddelt af fredningsnævnet eller Overlredningsnævnet i henhold til
kap. VI eller § 53, såfremt den Ikke er udnyttet Inden 5 år fra tilladelsen s
meddelelse. Dette gælder også andre tilladelser samt dispensationer.
der er meddelt etter denne lov eller udstedt i henhold til loven, en
fredningskendelse eller en frednmgllbestemmelse.

Uvert."edninozl'.ællnst ny ~dr •
S/otsmarken 15, 2970 Hø';h~;m

Ang. retablering/oprensning aF Neder Mølledam ved Tirsbæk Gods på
ejendommen matr. nr. l a Tirsbæk Hovedgård, Engum .

• Den 4. november 1992 har De tilskrevet Fredningsnævnet således:
"
Den 5. oktober 1992 har Vejle Amt modtaget en ansøgning fra Vejle
Kommune om retablering/oprensning af Neder Mølledam ved Tirsbæk
Gods på ejendommen matr. nr. l a Tirsbæk Hovedgård, Engum.

Ejendommen er omfattet af fredningen af Tirsbæk Gods af 15. august
1977 (FVAS 270/1974). ejendommen ligger i landzone. Efter Region-
planen for Vejle Amt ligger ejendommen i særligt naturområde og
kulturhistorisk interesseområde. Steen Hvass, Vejle Museum, har med-
delt, at man derfra ikke har kommentarer til det fremsendte projekt.

• Vejle Kommune har aftalt med Algreen-U~sing, Tirsbæk Gods, at der
kan foretages oprensning af Neder Mølledam ved Tirsbæk Gods. Op-
rensningen omfatter oprensning af aflejret slam, fjernelse af depo-
nerede jordbunker og etablering af et omløb af Tirsbækken, så den
ikke løber igennem mølledammen mere, men så dammen får vand fra
vandløbet gennem et indløbsrør.

Omløbet etableres bl.a. ved hjælp af en del af det oprensede ma-
teriale, som vil komme til at fungere som en vold mellem vandløb og
mølledam. Projektet har til formål at gavne det landskabelige ind-
tryk (oprenset mølledam) og samtidig bedre vandkvaliteten i Tirs-
bækken. I fredningskendelsen er der intet, der taler imod den plan-
lagte forbedring, som anses for at blive til gavn såvel landskabe-
ligt som naturrnæssigt.



Der ses derfor ikke herfra at være fredningsmæssige betænkelighe-
der ved det ansøgte.

"

Fredningsnævnet tillader herved for sit vedkommende det ansøgte.

P. N. V.

J. Bruun.

Kopi til:
l. Danmarks Naturfredningsforening
2. Skov- og Naturstyrelsen
3. Vejle Kommune, Teknisk Forvaltning.

.. Modtaget i
_,-<ov- l:g I' ~t:.iI"31vrelsen

-: 6 ;mv.. 992

"
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HORSENS, DEN 16. juni 1993.

FA. NR. 16/ 1993 .

Vejle Amt,
Tekn'ik og Miljø,
Damhaven 12,
7100 Vejle.

Nævnets afgørelse efter naturbeskyttelseslovens § 50,
stk. l kan efter lovens § 78 påklages til Naturklage-
nævnet af den, der har begæret fredningsnævnets afgø-
relse og forskell~ge myndigheder. Klagefristen er 4 uge:
fra den dag, afgørelsen er meddelt den pågældende klage-
berett~gede. Klagen indgives skr~ftligt til frednings-
nævne t, der v~deresendet' der. til Na turklagenævne t.
En tilladelse kan ikke udnyttes, før udløbet af klage-
fristen.
Nævnets tilladelse fritager ikke for at indhente for-
nøden tilladelse fra andre myndigheder. Forpligtelser
ifølge tinglyste servitutter er forbeholdt.
Ifølge naturbeskyttelseslovens § 66 stk. 2 bortfalder
en tilladelse efter § 50 stk. l hvis den ikke er ud-
nyttet inden 3 år efter, at den er meddelt.

Ang. etablering af faunapassage ved Overrnøllen i Tirsbæk i Vejle kom-
mune.

Den 16. april 1993 har De tilskrevet Fredningsnævnet således:
"

Den 22. marts 1993 har Vejle amts miljøkontor søgt om dispensation
fra Fredningsnævnets kendelse af 15. august 1977 om fredning af
Tirsbæk gods, Engum sogn, Vejle, FVAS. nr. 270/1974 til etablering
af faunapassage i Tirsbækken ved Overrnøllen. Projektet er beskre-
vet i vedlagte projektbeskrivelse "Faunapassage ved Overrnøllen i
Tirsbæk".

Området ligger i landzone. Efter regionplanen for vejle Amt ligger
ejendommen i egentligt og særligt naturområde (særligt værdifuldt

4t landskab, område med interesse for friluftslivet og kulturhistorisk
interesseområde).
Bækken er målsat som gyde- og yngelopvækstområde for laksefisk (BI).

Projektets formå: er at skabe faunapassage i Tirsbæk ved Overrnøllen,
hvor der findes en opstemning på 1,5 m for den tidligere vandmølle.
Projektet indgår som en del af flere tiltag, som skal gøre Tirsbæk-
ken passabel for fisk. Heriblandt kan nævnes, at der i december 1992
blev etableret et omløbsstryg ved voldgraven, samt foretaget en op-
rensning af mølledammen ved Nedermølle.

Faunapassagen anlægges som et 130 m langt stenstryg nord for søen
på et areal bevokset med pil, udgørende ca. 1000 m2. Arealet græn-
ser mod vest til et areal beplantet med nåletræer og mod øst til
dyrket mark. Etablering af stryget vil kræve, at pilebevoksningen
fældes. Den nuværende opstemning bibeholdes og s~get får udløb u-
forts .
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middelbart nedenfor opstemningen. Den tidligere mølledam op rens es
til en gennemsnitsdybde på l m og en af de 2 øer i dammen fjernes.
Vand til søen tilføres gennem et PVC-rør, som forbinder stryget
med søen. Der indbygges en rensebrønd i rørledningen for at mod-
virke tilsanding af søen. Søen får et areal på 1600 m2, hvoraf øen

2udgør 200 m .

Mellem stryg og sø anlægges en mindre dæmning, som etableres med
materiale fra opgravningen. Dæmningen kommer til at ligge i niveau
med brinkerne i mølledammen i dag, og kommer derfor ikke til at hæ-
ve sig over terræn. Det resterende opgravede meteriale planere s ud
i et jævnt lag på de tilstødende landbrugsarelaer.

tt Af fredningsbestemmelserne fremgår det bl.a., jvf. punkt 3. C., at
ændringer i terræn ved afgravning eller påfyldning ikke er tilladt.
Nævnet kan i alle tilfælde dispensere fra bestemmelserne, såfremt
vægtige grunde herfor skønnes at foreligge.

Der synes ikke at være nogen uoverensstemmelser mellem fredningens
formål, som er at bev~re "!irsbæk Gods" som landbrugsejendom og be-
vare de for ejendommen særlige landskabelige og kulturelle værdier
i samspillet mellem slot,avlsbygninger, agerjord og skov, alt i
nær kontakt med Vejle Fjord og det omtalte projekt vedrørende eta-
blering af et stryg.

Både mølledam og vådbundsområdet med pi lebevoksningen i tilknytning
.. hertil er arealer, som er under kraftig tilgroning. Foruden en for-

bedring af bækkens fysiske forhold vil man med en oprensning af
mølledammen og fældning af pilebevoksningen forbedre såvel arealets
naturrnæssige som landskabelige værdi. Desuden etableres vandindta-
get til søen på en måde, så fremtidig tilslamning undgås. Man skal
derfor ikke herfra udtale sig imod det ansøgte.

Danmarks Naturfredningsforenings lokalkomite for Vejle Kommune har
fået tilsendt en projektbeskrivelse samt kopi af dette brev. Natur-
fredningsforeningen har meddelt, at man indtil videre ikke har no-
gen indvendinger imod projektet.

Der er endvidere rettet henvendelse til Vejle Kulturhistoriske Mu-
seum, som efter en besigtigelse af området har meddelt amtet, at man
ikke har indvendinger imod projektet.

fort .
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•
Da projektet ønskes gennemført i foråret 1993 skal vi venligst
anmode om, at der træffes en hurtig afgørelse i sagen .

Det bemærkes iøvrigt, at det ansøgte tillige vil kræve tilladelse
efter naturbeskyttelsesloven og vandløbsloven. Ansøgning efter dis-
se 2 love er under sagsbehandling ved amtet og kommunen.

"

Fredningsnævnet har den 7. juni 1993 afholdt møde og besigtigelse
på ejendommen med deltagelse af repræsentanter for Vejle Amt, Dan-
marks Naturfredningsforenings lokalkommitte, Vejle kommune og Tirs-
bæk Gods.

Tirsbæk Gods tog forbehold om at vandmøllen efter restaurering kan
udnytte vandet på sædvanlig måde. Godset forudsætter endvidere, at
der ikke vil blive større færdsel end hidtil.

Der fremkom ikke indvendinger mod projektet.

Fredningsnævnet tillader herefter for sit vedkommende at det ansøg-
te projekt etableres.

P. N. V.

J. Bruun.

tt Kopi til:
l. Danmarks Naturfredningsforening
2. Vejle kommune.
3. Tirsbæk Godskontor.
4. Skov- og Naturstyrelsen (2x).
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Vejle Kommune
Teknisk Forvaltning
Flegborg 8 a,
7100 Vejle.

Nævnets afgørelse efter naturbeskyttelseslovens § 50,
stk. l kan efter lovens § 78 påklages til Naturklage-
nævnet af den, der har begæret fredningsnævnets afgø-
relse og forskellige myndigheder. [lagefr~5ten er 4 uge
fra den dag, afgørelsen er meddelt den pågældende kla~e
berettigede. Klagen indgives skriftligt til frednings-
nævne t, der videresende~ den til Na turklagenævne t.
En tilladelse kan ikke udnyttes, før udløbet af klage-
fristen.
Nævnets tilladelse fritager ikke for at ndhente for-
nøden tilladelse fra andre myndigheder. orpligtelser
ifølge tinglyste servitutter er forbeho dt.
Hølge naturbeskyttelseslovens § 66 s . 2 bortfalder
en tilladelse efter § 50 stk. l vis en ikke er ud-
nyttet inden 3 år efter, at den e me delt.

e- Ang. udlægning af sand på strand-og engarealer ved Tirsbæk.

Den 2. december 1993 har De tilskrevet Fredningsnævnet således:

"

Baggrund Efter flere møder og besigtigelser afsiger Fredningsnæv-
net den l. juli 1991 kendelse om, at det fremsendte projekt om
kiosk, P-plads, stenhøfder mv. godkendes med de indarbejdede ændrin-
g e'r. L i g e l e d e s g o d k e n d e s d e t, a t g ræ s a r e a l e t u d m o d k Y s t e n g ø r e s
egnet og ændres tilopholdsareal for badegæster på vilkår, at kyst-
områdets naturpræg bevares.

• Baseret på erfaringerne efter den meget store publikumstilstrøm-
ning i sommeren 1992 tilfører Vejle Kommune arealet ca. 1500 kbm.
havsand ultimo december 1992. Heraf forsvinder ca. 200 kbm. ved
ekstraordinært højvande, 100 kbm. anvendes andetsteds og de reste-
rende ca. 1200 kbm. fordeles på arealet i april/maj måned 1993 .

•I.
Forstranden (ca. 2100 kvm.) får et tyndt lag sand. Bagstranden
(ca.' 2000 kvm.) bestående af græs og marehalmsbevoksede strandvol-
de, flere vejspor fra tidligere sandafhentninger og enkelte flade
busketter med hybenroser, tilføres et tykt lag sand formet som
s an d g r y d e r. D e t s am m e e r' t il fæ l d e t m e d c a. 9 OO k v m . a f d e t t i1-
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grænsende engareal.

Medens hovedparten af det tilsejlede sand fortsat lå
stedet, klagede Danmarks Naturfredningsforening over
ved skrivelse af 29/2 1993.
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tf Efterfølgende har der været afholdt flere møder mellem Naturfred-
ningsforeningen, Fredningsnævnet, Vejle Amt og Vejle Kommune.

I forbindelse med seneste besigtigelsesmøde den 6/10 1993 blev det
aftalt, at Vejle Kommune søger forholdet lovliggjort gennem frem-
sendelse af ansøgning om dispensation.

I den anledning ansøges hermed om dispensation fra de aktuelle be-
stemmelser i Tirsbækfredningen og i Naturbeskyttelsesloven hvad an-
går standbeskyttelseslinien samt ferske enge.

Dispensationen forudses omfatte tilladelse til, at sandet bibehol-
des som udlagt under forudsætning af

at ingen niveauforskelle overstiger.l meter,
at eventuel efterregulering sker i retning mod fjorden, og
at påbegyndt tilplantning med marehalm hentet fra tilgræn-
sende områder fortsættes og afsluttes

"---------- .

Sagen har været forelagt Vejle Amtskommunes fredningsafdeling, som
i en skrivelse af 7. januar 1994 udtaler:

"
Udlægning af sand på eng- og strandarealer ved Tirsbæk.

tt Fredningsnævnet har de 7. december 1993 fremsendt ansøgning fra
Vejle Kommune om rlisrPns8tion pfter Tirsbækfredningen til bibehol-
delse af sandudlægning på strand- og engarealer på matr. nr. l n
Tirsbæk Hovedgaard, Engum.

Udtalelse:
Amtet har i henhold til naturbeskyttelseslovens §§ 3 og 15 meddelt
afslag til bibeholdelse af den del af sandudlægning, der er pla-
ceret i en større afstand end 30 m fra kysten.

Amtet er, under forudsætning af fredni~gsnævnets tilsvarende dis-
pensation fra Tirsbækfredningen, indstillet på at meddele Vejle
Kommune efterfølgende dispensation efter naturbeskyttelseslovens
§§ 3 og 15 til oplægning af sand i maksImalt l m,s højde indenfor
en afstand af 30 m fra kystlinien.

Sagsfr-emstilling:
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Vejle Kommune tilføte i december 1992 arealerne ved Tirsbæk ca.
1500 m3 sand med henblik på at forbedre områdets karakter som rekrea-
tivt område.

...
I

Den 29. februar 1993 gjorde Danmarks Naturfredningsforening opmærk-
som på, at udlægningen af sand efter deres opfattelse var i strid
med den dispensation, som fredningsnævnet for amtets sydlige fred-
II i II g 5 ~ I e d 5 d 81-1 l. j u 1.1 1:7 91 L.i l e La u l e 1" i II Y a f k i o s k P - P l a d s m. v •

Efter at have afholdt et møde på stedet meddelte fredningsnævnet
den' 5. juli 1993, "at den foretagne terrænændring og påfyldning
med betydelige mængder sand ikke er omfattet af nævnets tilladelse
af 1. juli 1991."

Fredningsnævnet overgav hermed sagen til Vejle Amt som tilsynsmyn-
dighed.

Amtet har i efteråret 1993 holdt flere møder med Vejle Kommune med
henblik på at få forholdet legaliseret.

·Kommunen har den 2. december fremsendt en dispensationsansøgning
dels til nævnet i henhold til bestemmelserne i Tirsbækfredningen
dels til amtet i henhold til naturbeskyttelseslovens §§ 3 og \S.

• Tirsbæk fredningen:

Matr. nr. l n )på fredningstidspunktet en del af matr. nr. l a)
Tirsbæk Hovedgaard, Engum er omfattet af Fredningen af Tirsbæk
Gods.

Af fredningsbestemmelsen § 3 stk. c fremgår at "ændringer i ter-
rænnet ved afgravning eller påfyldning ikke er tilladt." Af § 4
stk. e fremgår at fredningen ikke er fil hinder for at der fra-
sælges et areal af matr. nr. la og Ih (det nuværende matr. nr.
In) til anlæg af en marina efter nærmere godkendelse. Det bemær-
kes at fredningens generelle bestemmelser er gældende for marina-
arealet med de indskrænkninger, som følger af arealets benyttelse

ti. som marina-areal.

Vurdering:
Amtet har i sin vurdering af sagen medtaget at arealet foruden
Tirsbækfredningen er omfattet af strandbeskyttelseslinLen og ik~e~ ~_
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mindst er et område, der siden l. juli 1992 har været omfattet af
naturbeskyttelseslavens § 3 som beskyttet naturtype - fersk eng.

Amtet har gennem forhandlingerne søgt om der med kommunen k~nne
opnås enighed om en vis reduktion af sandmængderne, der er udlagt
på det beskyttede engområde. Kommunen har med sin ansøgning om
legalisering af hele sandudlægningen tilkendegivet, at man ikke er
indstillet på en sådan løsning.

I vurderingen af om forbedringen af områdets værdi til almene
rekreative forhold kan berettige indgrebet i naturområdet må man
have for øje, at området i den oprindelige tilstand allwrede er
anvendeligt i rekreativt øjemed.

I Vejle Kommunes reviderede ansøgning (dateret 27. maj 1991) er
området betegnet som "græsareal til ophold". I Fredningsnævnets af-
gørelse af l. juli 1991 tillades det reviderede projekt på vilkår
"at kystområdets naturpræg bevares". Det forudsættes herved, at
græsarealet klippes i ~t antal halvcirkel formede "lommer" langs
stranden." Fredningsnævnet har således lagt vægt på, at det blev
muligt at udnytte området rekreativt, uden at der blev foretaget
større landskabelige indgreb.

Amtet finder, at dette synspunkt fortsat må lægges til grund for
4t vurderingen.

Den gamle grænse mellem eng- og strandarealerne hal" ligget i en
a fs t a n d a f, 15 t i l 3 O m. fra k y s t l in ie n. D e t t e e l" b a g g ru n d e n fo r a t
amtet er indstillet på at meddele dispensation til sandopfyldningen
indenfor en afstand af 30 m fra kystlinien. I praksis betyder dette
at den bagestliggende sandopfyldning - et areal på ca. 8 x 50 m
skal flyttes længere ud mod kysten

"................

Fredningsnævnet har den 18. april 1994 foretaget besigtIgelse af
det omhandlede areal med deltagelse af repræsentanter for Vejlee Amt, Danmarks Naturfr,edningsforenings lokalkomite, Vejle Kommune
og ejeren af Tirsbæk.
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Fredningsnævnet har på grundlag af det fremkomne truffet følgende

a f g ø r e l s e:

Fredningsnævnet meddeler for sit vedkommende fornøden dispensation
fra Tirsbækfredningen til at foretage udlæg af sand fra vandkanten
ind til den bestående beplantning med vilde roser og følgende en
l~n~e ~ torlængelse af disse.

Et af nævnets medlemmer vil derhos give dispensation i overensstem-
melse med' indstillingen fra Vejle Amt.

Nævnets flertal pålægger Vejle Kommune at udjævne arealet landværts
den fornævnte linie således, at dets oprindelige karakter af strand-
eng retableres.

~~Agnes Tellerup .

~J. Bruun

Lars Kromann-Larsen

Kopi til~ Vejle Amtskommunes fredningsafdeling
Danmarks Naturfredningsforening
Skov- og Naturstyrelsen
Tirsbæk Gods.
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FREDNINGSNÆVNET FOR VEJLE AMT
Retten i Kolding
Domhusgade 24
6000 Kolding

Kolding, den 19. august 1996
FVA j. nr. 17/96
Sekretær: Elna Ovesen

Vejle amt
Teknik og Miljø
Naturplejeafdelingen
Damhaven 12
7100 Vejle

FOTOKOPI
RETTEN' KOLDING

REG. NR.

Vedr. ansøgning om dispensation fra fredningen af Tirsbæk Gods

Ved skrivelse af 30. maj 1996 har Vejle amt, Teknik og Miljø, Naturpleje-
afdelingen (j. nr. 8-70-51-8-631-2-96), fremsendt en ansøgning fra Hans
Henrik Algreen-Ussing, Tirsbæk Gods, om tilladelse til oprensning af godsets
voldgrave.

I amtets skrivelse hedder det:

"Oprensningen ønskes foretaget ved at sænke vandspejlet midlertidigt, så
sand og slam i voldgravens nordligste del kan afvandes før bortgravning.

Materialet vil blive bortgravet med gravemaskine og transporteret bort fra
voldgravene til udplanering på agerjord nordvest for godset. Materialet kan
planeres ud i et tyndt lag, så de landskabelige værdier ikke påvirkes i nævne-
værdig grad. En del af materialet kan arbejdes ind i et gammel privat grus-
gravskår lige vest for voldgravene som en form for efterbehandling til fordel
for landskabet. Der skal fjernes skønsmæssigt 3.000 m3.

Der ønskes etableret en midlertidig adgangsvej til voldgravenes vestside fra
den nærliggende grusvej, for at skaffe adgang for gravemaskine og vogne.

Desuden har Allgreen-Ussing mundtligt søgt om tilladelse til at etablere et
mindre sandfang på ca. 20 m2 i Tirsbækken umiddelbart ovenfor indløbet til
voldgravene, så sandaflejring i fremtiden kan undgås og fremtidige oprens-
ninger elimineres.

Ifølge fredningskendelsen er ændringer af terrænet ved afgravning eller påfyld-
ning ikke tilladt. Som nævnt forventes udplanering af materiale på markerne
nord for godset ikke at ændre det kuperede landskab, idet materialet ved jord-
bearbejdning arbejdes ned i arealet. Opfyldning af dele af den gamle råstof-
grav forventes at bedre de landskabelige forhold ved godset.

Ejendommen er omfattet af fredningen af Tirsbæk Gods (FVAS nr. 270/1974
af 15. august 1977) og ligger i landzone. Efter Regionplanen for Vejle Amt
ligger ejendommen i særligt naturområde (særligt værdifulde landskaber og
naturtyper, egnet for friluftsliv). Desuden er det kulturhistorisk interesse-

enjø- og Energlm~tt:lnet Direkte telefon Telefax
J.nr. SN 199f75 52 48 2.~ ') 75 5071 11 - 5000 75 524408/ ) 10(~ 0':0 t2 O AlIU, 1~~6 I (-

_nr.
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område (nr. 73). Derudover er området EF-fuglebeskyttelsesområde og større
internationalt naturområde.

Der ses ikke herfra at være betænkeligheder ved det ansøgte.

"

Ansøgningen har været forelagt for Danmarks Naturfredningsforening, der ved
skrivelse af 22. juli 1996 har udtalt, at lokalkommiteen ikke har haft bemærk-
ninger til det ansøgte, hvilket man fra foreningens side kan tilslutte sig.

I medfør af naturbeskyttelseslovens § 50, stk. 1, meddeler Fredningsnævnet
tilladelse til de~ .ansøgte 'u<istykllill'9i' der ikke findes at stride mod fredningens
formål.

•
Nævnets afgørelse kan påklages i overensstemmelse med reglerne i natur-
beskyttelseslovens kapitel 12. Klagefristen er 4 uger fra den dag, afgørelsen
er meddelt. Tilladelsen må ikke udnyttes, før klagefristen er udløbet. Rettidig
klage har opsættende virkning for den påklagede afgørelse, med mindre klage-
myndigheden bestemmer anaet.

Genpart er sendt til ejendommens ejer, godsejer Henrik Algreen-Ussing,
Tirsbæk Gods, Tirsbækvej 133, Tirsbæk, 7120 Vejle øst, Vejle kommune,
Teknisk afdeling, Skolegade 1, 7100 Vejle, Danmarks Naturfredningsforening,
Nørregade 2, 1165, København K, og Skov- og Naturstyrelsen, Haraldsgade
53, 2100 København ø.

Med venlig hilsen

~~'"-,IP~eben Baggø-'

•

Telefon
75 5248 22

Direkte telefon
75 50 71 11 - 5000

Telefax
75 52 4408



FREDNINGSNÆVNET FOR VEJLE AMTe Domhusgade 24

6000 Kolding

Kolding, den 22. august 1997

FVA j. nr. 43/97

Sekretær: Birgitte Andersen

Vejle amt
Teknik og Miljø
Naturplejeafdelingen
Damhaven 12
7100 Vejle

FOTOKOPI
FREDNINGSNÆVNET.

Vedr. Deres j. nr. 8-70-51-8-631-6-97: ansøgning om dispensation fra
fredningen af Tirsbæk Gods

Fredningsnævnet har den 13. august 1997 modtaget ansøgning om dispen-
sation fra fredningen af Tirsbæk Gods til prøvegennemgravning af et dige i
godsets park med henblik på, at fastslå digets alder, før Vejle Museum tager
stilling til, om en fjernelse af diget vil kunne anbefales.

Fredningsnævnets afgørelse:

Efter det oplyste, navnlig indgrebet begrænsede karakter, meddeler
Fredningsnævnet i medfør af naturbeskyttelseslovens § 50, stk. 1, tilladelse
til den ansøgte prøvegennemgravning.

• Nævnets afgørelse kan påklages i overensstemmelse med reglerne i naturbe-
.skyttelseslovens kap 12. Klage skal indgives skriftligt til Fredningsnævnet in-
den 4 uger fra den dag, afgørelsen er meddelt. Tilladelsen må ikke udnyttes,
før klagefristen er udløbet. Rettidig klage har opsættende virkning for den på-
klagede afgørelse, med mindre klagemyndigheden bestemmer andet.

Tilladelsen bortfalder, hvis den ikke udnyttes inden 3 år fra dato.



- side 2 -

Kopi af dette brev er sendt til Vejle Museum, Flegborg 18, 7100 Vejle (j. nr.e VKH 06083), til Danmarks Naturfredningsforening, Nørregade 2, 1165
København K, og til Skov- og Naturstyrelsen, Haraldsgade 53, 2100 Køben-
havn ø.

Med venlig hilsen
Moof -- 't ~~k age B

'>Ol ov- og Naturstyrelsen

~ :n AlHi. '!997

Preben Bagger
formand

•

•

e Telefon

75524822

Direkte telefon Telefax

755071 11 - 5000 75524408



FREDNINGSNÆVNET FOR VEJLE AMT tlf. 75 52 28 00

Domhusgade 24
6000 Kolding

Fax 75524408

Vejle Amt
Teknik og Miljø
Naturafdelingen
Damhaven 12
7100 Vejle

FOTOKOPI
FREDNINGSNÆVNET

Åbent fra 08.00 - 14.00
Gennemvalg 75507111

lokal 5103 - Birgitte Andersen

Den oktober 1998
J.nr. FVA 32/98

Deres J.nr. 8-70-51-8-631-6-97

Ansøgning om dispensation fra fredningen af Tirsbæk Gods til delvis fjernelse

af stendige og til flytning af trærække i en lindealle•
Sagen er indbragt for Fredningsnævnet ved skrivelse af 17. juli 1998 fra Vejle

Amt, hvori det hedder:

"Marianne Kirkegaard og Hans Henrik Algreen-Ussing, Tirsbæk Gods har
ansøgt om tilladelse til at fjerne et stendige, som er beliggende i godsets have
tæt op ad en avisbygning. Diget ønskes fjernet for at skabe mulighed for at
fa' adgang til godsets have fra det nærliggende maskinhus, og ikke som i dag
at være tvunget til at entrere haven gennem en gitterport længst væk fra
bygningerne.

•
Hvor diget står i dag, ønskes etableret en mindre kørevej langs østfløjen af
avlsbygningeme. Fjernelsen af diget er blevet aktualiseret af ønsket om at a
restaureret godsets renæssancehave, hvilket senest er blevet foretaget i årene
1914-18.

Diget er sammen med en række andre stendiger, der omkranser haven,
omfattet af naturbeskyttelseslovens § 4. Behandling efter denne lov vil dog
afvente den af Fredningsnævnet trufne afgørelse.

Arealerne er omfattede af fredningen af Tirsbæk Gods af 15. august 1977
(FVAS nr. 270/1974). Ifølge fredningen er alle stendiger omfattede af
fredningen, idet det af fredningstekstens punkt 3 K fremgår-

"Stendiger og stengærder må ikke fjernes eller gennembrydes".

Desuden er stendigeme omkring haven og omkring havens vinbjerg
beskyttede gennem en frivillig deklarationsfredning af 14. februar 1952.

Stendigeme omkring godsets have er anlagt i 1745, hvilket fremgår af et
indmejslet årstal i en af digemes sten.

Miljø· og Energimini~t(\rict
Skov- og Naturstyrelsen
~. n.r. r~_N1896· /.~) / / /;0 -o o o l-

y
Bil. /
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Det ca. 65 m lange stendige, som ønskes fjernet er ikke inkluderet blandt de
diger, der er omfattet af deklarationsfredningen fra 1952. Det er af ejerne
fonnodet, at diget er blevet opført i forbindelse med havens seneste
renovering i 1914-18. For at fa konstateret/sandsynliggjort digets alder
søgtes Fredningsnævnet om tilladelse til en prøvegennemgravmng af diget.
Nævnet tillod dette i brev af 22. august 1997.

Gennemgravningen afslørede, at diget står på et kraftigt, underjordisk
fundament af to skifter svære, utilhuggede granitsten i størrelsen ca. 50/60 X
60/70 cm. Selve diget er sat med mindre sten, som også er mindre end de
sten, som det oprindelige yderdige omkring haven består af

Jorden bag diget (øst for diget) gav indtryk af at være opfyldt med rester af
nyere affald. Opfyldet skal efter Vejle Museums vurdering opfattes som en
befæstelse af skrænten mod øst ind mod haven, blandt andet ind mod havens
vinbjerg.

• Ud fra fund i prøvegravningen kan stendiget ikke dateres med sikkerhed, men
fund af et stykke mørkglaceret tagsten viser, at diget er etableret efter midten
af 1700-tallet. Tirsbæk Gods' hovedbygning har fra midten af af 1700-tallet
til begyndelsen af dette århundrede haft mørkglaceret tegltag.

Fundet af tagstensstykket modbeviser ikke, at diget er lavet i forbindelse med
renovering af haven i 1914-18.

Ejerne er interesserede i at bevare det underjordiske fimdament af store sten,
og oven på dette anlægge indkørslen, som alene skal tjene til brug for mindre
traktorer og haveredskaber. Det vil sige, at den del af diget, som synes mest
oprindelig bliver bevaret.

•
Det er ejernes ønske at fjerne jordopfyldet. Derved frilægger man et bagved
liggende, større stendige, hvoraf man i dag kun kan se de øverste to skifter.
Det er sandsynligt, at der er tale om et stendige, som er af samme alder som
det øvrige yderdige rundt om haven. Diget har formentlig fungeret som en
tidligere befæstelse af skrænten mod øst. Fjernelse af opfyldet vil frilægge
yderligere adskillige skifter af stor granitsten. Etableringen af kørevejen og
fjernelsen af opfyldet vil give en mere klar fornemmelse for digerne og deres
betydning for terrasseringen og denned stabiliseringen af terrænet.

Ejerne vil fjerne en række yngre lindetræer, som er plantet umiddelbart op ad
dette dige. Det er for at undgå, at trærøddeme med tiden forskubber diget,
når det er blevet frilagt.

i forbindelse med fælles besigtigelse på godset har Vejle Museum og Skov- og
Naturstyrelsens kulturhistorie ske kontor mundtligt givet udtryk for, at man
ikke vil være imod fjernelse af det "nye" dige, men gerne ser det
underjordiske fundament bevaret. Man ser også gerne det nu tildækkede dige
frilagt.

For ejerne vil det være en tillægsgevinst ved fjernelsen af det "nye" dige, at
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"

der bliver skabt mere luft mellem avlsbygningens østmur og skrænten til
haven. Murværket bærer præg af, at plantevækst fra diget har overgroet
muren og gjort den vedvarende fugtig. A vlsbygningen er som resten af
Tirsbæk Gods bygningsfredet.

Ejerne er positive over for en besigtigelse, hvis Fredningsnævnet skulle ønske
det, forud for at man træffer afgørelse i sagen.

Ejendommen ligger i landzone. Ifølge Regionplan for Vejle Amt ligger
ejendommen i værdifulde landskaber og i beskyttelsesområde for
kulturhistoriske interesser.

Ud fra aldersvurderingen af diget, bevarelsen af digets fundament samt
ff/lægning af det nu tildækkede dige, skal amtet ikke udtale sig imod det
ansøgte. "

e Fredningsnævnet har foretaget besigtigelse den 9. oktober 1998. Der henvi-

ses til vedlagte udskrift af Fredningsnævnets protokol.

Fredningsnævnets afgørelse:

Under henvisning til det af Amtet anførte meddeler Fredningsnævnet i medfør af

naturbeskyttelseslovens § 50, stk. 1 dispensation til den ansøgte delvise fjernelse

af et stendige på betingelse af, at det tilbageværende, parallelle stendige sikres

mod udskridning. Der gives ligeledes dispensation til den ansøgte flytning af den

ene trærække i en lindealle med forholdsvis unge træer.

Nævnets afgørelse kan påklages i overensstemmelse med reglerne i naturbeskyt-

telseslovens kapitel 12. Klage skal indgives skriftligt til Fredningsnævnet for Vejle

amt, Domhusgade 24, 6000 Kolding, inden 4 uger fra den dag, afgørelsen er

meddelt. Rettidig klage har opsættende virkning for den påklagede afgørelse, med

mindre klagemyndigheden bestemmer andet.

Kopi af dette brev er sendt til Marianne Kirkegaard og Hans Henrik Algreen-

Ussing, Tirsbæk Gods, Tirsbækvej 133, 7120 Vejle ø, til Vejle kommune,

Teknisk Forvaltning, Kirkegade 25, 7100 Vejle (j. nr. 02.05.1 Og01), til Dan-

\e marks Naturfredningsforening, Masnedøgade 20, 2100 København ø, til

Danmarks Naturfredningsforenings lokal komite v/formanden Vagn Kjeldsen,
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Niels Skousvej 25, 7100 Vejle, til Vejle Museum, Flegborg 18, 7100 Vejle, og

til Skov- og' Naturstyrelsen, Haraldsgade 53, 2100 København K.

Med venlig hilsen
26 OKT 1998

Modtaget i
Skov- o~ Natllr'itYff!1sen

~~ -
;Preben Bag~r-r

formand

....
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Vejle Amt
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Domhusgade 24
6000 Kolding
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Nævnetsj. nr. FVA 1/2002
Deresj.nr. 8-70-51-8-631-2-01

• Tirsbæk Fredningen 2. juli 2002

Ansøgning om tilladelse til oprensning af vandhul og rydning af del af
bestående granbevoksning i Tirsbæk-fredningen nord for Vejle Fjord

-
Sagen er indbragt for Fredningsnævnet ved Vejle Amts brev af 8. januar
2002, hvori det hedder:

"Hans-Henrik Algreen-Ussing, Tirsbæk Gods har den 19. september 2001
søgt om tilladelse til at oprense et vandhul, som tidligere har været kreatur-
vandingshul, men nu er fuldstændig tilgroet med Tagrør.

Desuden er han interesseret i at rydde dele af en bevoksning af 25-årig gran
nord og vest for vandhullet.

_ Vandhullet ønskes oprenset for at få genskabt et vandhul med permanent
vandspejl med henblik på at skabe et miljø for fuglevildt og padder samt et
varieret planteliv langs vandhulskanterne.

Fjernelse af dele af granbevoksningen vil ske af landskabelige årsager for at
kunne fremhæve en tidligere kuperet eng i tilknytning til vandhullet.

Rydning og oprensning foregår tæt på kysten og vil kunne give Tirsbæk
mulighed for at skabe en skoveng/strandeng med et ferskvandshul i
umiddelbar nærhed af Vejle Fjord.

"

Bevoksningen mod fjorden vil forblive ubrudt efter de nævnte tiltag.

Det ansøgte ligger inden for fredningen af Tirsbæk Gods (FVAS nr. 2701
1974) og ligger i landzone. Efter Regionplan for Vejle Amt liggere, ejendommen:
- ikulturhistorisk beskyttelsesområde inden for kystnærhedszonen
- i værdifulde landskaber i særligt værdifuld natur
- i internationale naturbeskyttelsesområder ( EF -fuglebeskyttelsesområde

IV" og NaturstYJelsen /
SN 2001 - I :l III!f) -- &J/o
nr.,.J .-. l3if';"-
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og EF-habitatområde).

Desuden ligger vandhul og granbevoksning inden for 300 m strand-
beskyttelseslinien og vandhullet er omfattet afnaturbeskyttelseslovens § 3.

Fredningskendelsens formål er blandt andet at" ... bevare de for ejendommen
særlige landskabelige og kulturelle værdier i samspillet mellem slot, avls-
bygninger, agerjord og skov. Alt i nær kontakt med Vejle Fjord."

•
Det er amtets opfattelse, at oprensning af vandhullet for at få skabt et
permanent åbent vandspejl og rydning af gran, så der skabes en
sammenhæng mellem dyrket mark, skov, eng, vandhul og Vejle Fjord, er i
overensstemmelse med intentionerne i fredningen. Det fremgår også af
målebordsblad fra 1870'erne, at der på dette tidspunkt var denne
sammenhæng, som Hans Henrik Algreen-Ussing vil prøve at opnå med sit
projekt. Det virker ud fra generalstabskortene fra "1867 til 1876 og
sognekortene fra 1848 og 1852 som om der ikke tidligere har været en sø i
området, men at der har været forsøg på afdræning af området.

Det vil ud fra en kulturhistorisk synsvinkel være ønskeligt, at søen ikke
bliver for stor og at området bliver afgræsset. Det vil sammen med rydning
af grankulturen være med til at genskabe det oprindelige kulturlandskab.

Der ses derfor ikke fra amtets side at være fredningsmæssige betænke-
ligheder ved det ansøgte."

Fredningsnævnet har forelagt ansøgningen for Danmarks Naturfredningsfo-
rening, hvis lokalkomite har svaret ved brev af28. april 2002, hvori det hed-
der:

"DNs lokalkomite i Vejle kan acceptere etableringen af et åbent vandspejl i
moseområdet og fjernelse af granbevoksningen, som det fremgår af
ansøgningen, og med samme begrundelse i forhold til fredningsdeklara-
tionen, som er anført af Vejle amt.

Mosearealet er angivet" på registreringskort nr. 17 i serien "Beskyttet natur i
Vejle amt". Lokalkomiteen vil henstille, at kun en del af dette areal -
svarende til arealet af det omtalte tidligere kreaturvandingshul - oprenses til
vandhul. Herved opnås en sammenhæng mellem græsningseng, vådbunds-
område og åbent vandspej1."

Vejle Amt har den 16. maj 2002 meddelt følgende:

"Fredningsnævnet har anmodet om amtets udtalelse vedrørende Danmarks
Naturfredningsforenings forslag til begrænsning af omfanget for oprensning,
hvor der ønskes skabt en åben vandflade.

•
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Området hvor oprensningen skal ske er i dag tæt rørskov på et stort område.
Derfor er ansøger ikke interesseret i oprensning af hele området og det vil
også blive ganske bekosteligt. Ansøger har givet udtryk for interesse for
oprensning på landsiden af rørskoven, så oprensningen ikke giver øget
adgang og forstyrrelse fra kystsiden.

Forslaget fra Danmarks Naturfredningsforening ligger derfor fmt i tråd med
ansøgers interesser og med amtets naturmæssige og kulturhistoriske ønsker
for oprensning. "

Om ejendommens beliggenhed henvises til vedlagte kort.

Fredningsnævnets afgørelse:

Under henvisning til det af Vejle Amt og af Danmarks Naturfredningsfore-
ning anførte meddeler Fredningsnævnet i medfør af naturbeskyttelseslovens
§ 50, stk. 1, dispensation til den ansøgte fjernelse af granbevoksning samt
til, at det moseareal, der er angivet på registreringskort nr. 17 i serien
"Beskyttet natur i Vejle amt" - svarende til arealet af det omtalte tidligere
kreaturvandingshul- oprenses til vandhul.

Nævnets afgørelse kan påklages i overensstemmelse med reglerne i naturbe-
skyttelseslovens kapitel 12. Klage skal indgives skriftligt til Fredningsnæv-
net for Vejle amt, Domhusgade 24, 6000 Kolding, inden 4 uger fra den dag,
afgørelsen er meddelt. Rettidig klage har opsættende virkning for den på-
klagede afgørelse, med mindre klagemyndigheden bestemmer andet.

Tilladelsen bortfalder, hvis den ikke udnyttes inden 3 år fra dato.

Andre myndigheders tilladelse kan være nødvendig.

Kopi af denne skrivelse er sendt til Hans Henrik AIgreen-Ussing, Tirsbæk-
vej 133, 7120 Vejle ø, til Vejle kommune, Teknisk Forvaltning, Skolegade
l, 7100 Vejle, til Danmarks Naturfredningsforenings lokalkomite vI Vagn
Kjeldsen, Junker Stranges Vej 19, 7100 Vejle, Danmarks Naturfredningsfo-
rening, Madsnedøgade 20, 2100 København ø, til Frilufisrådet, vi amtsfor-
mand Lars R. Petersen, Bjerrevej 91, 8700 Horsens, til Frilufisrådet, Scandi-
agde 13,2450 København SV, og til Skov- og Naturstyrelsen, Haraldsgade
53,2100 København ø.

Med venlig hilsen

~~A

/~rebeh Bagger
fonnand



•

•

-. ,
-- --

J
I

- ..-~--- ,- -,--

I
!

I
I

I,
I
I

---
.)

•



Fredningsnævnet for Vejle amt

Vejle Amt
Teknik og Miljø
Abent Land
Damhaven 12
7100 Vejle

REG. NR. \ ~ ~}. 02..
Domhusgade 24
6000 Kolding
man-tor 9-15, fre 8-14
Tlf. 75 52 28 00
Fax 75524408FOTOKOPI

FREDNINGSNÆVNET
Gennemvalg 75507111
Lokal 5000

Nævnetsj. nr. FVA 1/2002
Deresj.nr. 8-70-51-8-631-2-01

Tirsbæk Fredningen 11.juli 2002

Ansøgning om tilladelse til oprensning af vandhul og rydning af del af
bestående granbevoksning i Tirsbæk-fredningen nord for Vejle Fjord

Den 2 juli 2002 gav Fredningsnævnet dispensation i sagen.

I afgørelsen hedder det:

"Under henvisning til det af Vejle Amt og af Danmarks Naturfredningsfore-
ning anførte meddeler Fredningsnævnet i medfør af naturbeskyttelseslovens
§ 50, stk. 1, dispensation til den ansøgte fjernelse af granbevoksning samt
til, at det moseareal, der er angivet på registreringskort nr. 17 i serien
"Beskyttet natur i Vejle amt" - svarende til arealet af det omtalte tidligere
kreaturvandingshul - oprenses fil vandhul."

Danmarks Naturfredningsforening har ved brev af 4. juli 2002 gjort op-
mærksom på, at den fremhævede formulering er uheldig efter sammenhæn-
gen og indstillingen fra Vejle Amt og Danmarks Naturfredningsforening.

Fredningsnævnet er enig heri og berigtiger tilladelsen, således at det oven
for citerede afsnit i stedet formuleres således:

"Under henvisning til det af Vejle Amt og af Danmarks Naturfredningsfore-
ning anførte meddeler Fredningsnævnet i medfør af naturbeskyttelseslovens
§ 50, stk. 1, dispensation til den ansøgte fjernelse af granhevoksning samt
til, at en del af det moseareal, der er angivet på registreringskort nr. 17 i
serien "Beskyttet natur i Vejle amt" - svarende til arealet af det omtalte tidli-
gere kreaturvandingshul - oprenses til vandhul."

Kopi af denne skrivelse er sendt til Hans Henrik Algreen-Ussing, Tirsbæk-
vej 133, 7120 Vejle ø, til Vejle kommune, Teknisk Forvaltning, Skolegade
l, 7100 Vejle, til Danmarks Naturfredningsforenings lokalkomite vi Vagn

Skov- og l\1KW~~,:ret~r Stranges Vej 19, 7100 Vejle, Danmarks Naturfredningsfo-
J.nr. SN 2001 - I ;?I'1~b -1b/6
Akt. nr. 3 9iI';'-



rening, Madsnedøgade 20, 2100 København ø, til Friluftsrådet, vi amtsfor-
mand Lars R. Petersen, Bjerrevej 91, 8700 Horsens, til Friluftsrådet, Scandi-
agde 13, 2450 København SV, og til Skov- og Naturstyrelsen, Haraldsgade
53,2100 København 0.

Med venlig hilsen

)::?B~~
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Fredningsnævnet for Vejle amt

Referat

Tirsbæk Gods

Besigtigelse i forbindelse med ansøgning om tilladelse til udstykning og
nyopførelse af bygning til erstatning for ældre landarbejderbolig.

Besigtigelse foretaget den 9. januar 2003 k1. 09.30 på Tirsbækvej 191, 7120
Vejle ø.

Følgende var mødt:

Ejeren, godsejer Hans-Henrik Algreen-Ussing, sammen med landinspektør
Ole Buhl.

For Fredningsnævnet: amtsrådsvalgt medlem Kristian Bundgaard og
formanden, dommer Preben Bagger.

For Vejle kommune Keld Lindbjerg.

For Vejle Amt Evan Juu1.

Vagn Kjeldsen, Danmarks Naturfredningsforening.

Svend Howitz, Friluftsrådet.

Det kommunevalgte medlem, Erik Rasmussen, var indkaldt, men ikke mødt.

Formanden oplyste, at der er modtaget et indlæg af 6. november 2002 fra
Hanne og Lennart Kampgaard samt fra Kirsten og Aksel Mark.

Indlægget er sendt til alle indkaldte og indgår i nævnets beslutnings-
grundlag.

Forholdene blev besigtiget. Det blev konstateret, at den ældre landarbejder-
bolig benævnt "Ole Peter Høj" fremtræder i meget dårlig vedlige-
holdelsesstand. Godsejer AIgreen-Ussing oplyste, at huset ikke har været

Domhusgade 24
6000 Kolding
man-tor 9-15, tre 8-14
Tit. 75 52 28 00
Fax 75 52 44 08

Gennemvalg 75507111
Lokal 5000

Nævnetsj. nr. FVA 45/2002

9. januar 2003

'~~ ., "
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beboet i omkring lO år, og at det ikke skønnes økonomisk realistisk at
forsøge at sætte huset i stand.

Landinspektør Ole Buhl redegjorde for ansøgningen og påviste udstræk-
ningen af det ansøgte byggefelt. Den planlagte vej skal følge terrænet for at
bryde landskabet så lidt som overhovedet muligt og anlægges som en
befæstet grusvej. Bredden på 5 meter omfatter hele "vejkassen" med rabat.
Selve kørebanens bredde udgør kun 3 meter, hvilket i dag må siges at være
standard. Ifølge den praksis, der følges efter landbrugsloven, er der
mulighed for at fraskille tiloversblevne landarbejderboliger. Der påtænkes
opført en eksklusiv bebyggelse inden for det ansøgte byggefelt. Der
foreligger ikke konkrete byggeplaner, idet dette må bero på en købers
ønsker, men ejeren ønsker at byggeriet bliver et traditionelt og ikke
påfaldende byggeri. Når byggefeltet ønskes forskudt mod nord i forhold den
nuværende bebyggelse, skyldes det et ønske om, at afsætte mere plads til
have mod syd end tilfældet er nu, hvor huset ligger tæt op ad et krat, der
ikke er en del af fredsskoven og derfor forudses ryddet. Der er ingen planer
om yderligere udstykning til parcelhusbebyggelse. Bemærkninger i
ansøgningen om udstykning af yderligere 3,5 ha er alene indsat for det
tilfælde, at ejeren af den udstykkede parcel skulle ønske at disponere over et
yderligere areal til rideheste eller lignende.

De øvrige mødte havde lej lighed til at udtale sig.

Keld Lindbjerg henholdt sig til Vejle kommunes brev af22. oktober 2002.

Vagn Kjeldsen anførte, at DNF principielt er imod, at der sker ny bebyggel-
se inden for de fredede områder. Hvis der gives tilladelse, bør byggefeltet
indskrænkes især ind mod parcelhuskvarteret ved Kystager, der ligger helt
op til Tirsbæks jorder. Det vil være at foretrække, hvis adgangen kunne ske
via Kystager, og ellers bør adgangsvej en være uden belysning.

Svend Howitz var på linje hermed.

Eva.'1Juul henholdt sig til Vejle .A_lIltsbrev af 28. november 2002. ~'\...'TItet
kan principielt tilslutte sig en dispensation til udstykning, men på betingelse
af, at det konkrete byggeprojekt forelægges Fredningsnævnet til senere god-
kendelse. Det bør overvejes at forskyde byggefeltet mod syd og at begrænse
det. En senere udstykning med anlæg afhestefold vil kunne være i strid med
fredningens formål, der er at bevare herregårdslandskabet intakt.

Der var enighed om, at spørgsmålet om evt. yderligere udstykning ikke var
til afgørelse i forbindelse med denne sag.

Formanden konstaterede, at alle havde haft lejlighed til at udtale sig.

Fredningsnævnets afgørelse vil blive meddelt skriftligt.

Besigtigelsen sluttede ca. kJ. 10.15.

Æ~
Pr~Bagger ,....
formand
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Fredningsnævnet for Vejle amt

Vejle Amt
Teknik og Miljø
Damhaven 12
7100 Vejle

SCANNET

Fredningen omkring Tirsbæk gods

Ansøgning om etablering af ny bebyggelse inden for fredningen om-
kring Tirsbæk Gods

Sagen er indbragt for Fredningsnævnet ved Vejle Amts brev af28. novem-
ber 2002, hvori det hedder:

"Ansøgning om etablering af ny beboelse

Fra Vejle Kommune har vi den 23. oktober 2002 modtaget en ansøgning fra Landinspek-
tørfIrmaet Jens Bo I/S om tilladelse til at udstykke et areal på ca. 5500 m2 til beboelsesfor-
mål fra Tirsbæk Gods, landbrugsejendommen matr. m. l a m.fl. Tirsbæk Hovedgård, En-
gum .

Arealet, der er bebygget med en gammel forfalden og ubeboelig landarbejderbolig, søges
samtidig bebygget med en ny helårsbebeboelse, iete.t nen eksisterende bebyggelse forudsæt-
tes nedrevet. Der søges endvidere om anlæggelse af en ny ca. 300 m lang adgangsvej til
arealet fra Kommunevejen Tirsbækvej, idet en tidligere adgangsvej har været sløjfet i en år-
række.

Arealet er beliggende med vestgrænse op til et større parcelhuskvarter i byzone og med
sydgrænse op til fredskov under Tirsbæk Gods. Mod nord grænser arealet op til et åbent
landbrugsareal mod Tirsbækvej.

Arealet og adgangsvej en er omfattet af fredningskendelse for Tirsbæk Gods og naturbe-
skyttelseslovens bestemmelse om skovbyggelinie. Ifølge regionplanen ligger arealerne i
værdifuldt landskab og jordbrugsområde.

Efter anmodning fra Vejle Kommune fremsendes ansøgningen hermed til Fredningsnæv-
nets behandling i relation tIl fredningskendelsen. Det skal i den forbindelse bemærkes, at
kommunen for sit vedkommende er indstillet på at meddele fornøden landzonetIlladelse på
nælmere betingelse om etablering af en afskærmende beplantning mod det åbne land (mod
nord).

Amtets vurdering

Domhusgade 24
6000 Kolding
man-tor 9-15, fre 8-14
Tlf. 75522800
Fax 75 52 44 08

Gennemvalg 75507111
Lokal 5000

Nævnets j.nr. FV A 45/2002
Deres j.nr. 8-70-5 l -8-631-3-02

16. januar 2003
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mens udnyttelse, idet Fredningsnævnet dog kan dispensere fra bestemmelseme, såfremt der
skønnes at foreligge væsentlige grunde herfor og efter forud indhentet udtalelse fra Dan-
marks Naturfredningsforening.

I relation til det ansøgte henvises til fredningsbestemmelseme stk. l og stk. 3 pkt. a, b og c,
hvorefter en eventuel dispensation synes at bero på et konkret skøn.

Det er vores vurdering, at den ansøgte etablering af en selvstændig beboelsesejendom med
en ny bebyggelse ikke vil være i strid med fredningens formål, jf ovennævnte stk. Ivedrø-
rende bevarelse af godset som landbrugsejendom ro.v. Med denne vurdering er der især
lagt vægt på arealets beliggenhed i et yderområde af godsets jorder og i umiddelbar tilknyt-
ning til et eksisterende parcelhusområde.

Før der træffes afgørelse i sagen, skal vi foreslå et besigtigelses- og forhandlingsmøde på
stedet. "

Om ejendommens beliggenhed henvises til vedlagte kort.

Fredningsnævnets afgørelse:

Fredningsnævnet har foretaget besigtigelse den 9. januar 2003. Der henvises
• til vedlagte referat.

Under henvisning til det af Vejle amt anførte meddeler Fredningsnævnet i
medfør af naturbeskyttelseslovens § 50, stk. 1, dispensation til den ansøgte
udstykning, der ikke skønnes at stride mod fredningens formål i betragtning
af, at arealet i forvejen er bebygget. Tilladelsen gives på betingelse af.

at byggefeltet som angivet i ansøgningen reduceres med en en bræmme på
10 meter nærmest parcelhuskvarteret ved Kystager,

•
at det konkrete byggeprojekt forelægges Fredningsnævnet til forhåndsgod-
kendeise med henblik på byggeriets indpasning i herregårdslandskabet
blandt andet med hensyn til bebyggelsens omfang, byggestil, materiale- og
farvevalg samt den konkrete placering inden for byggefeltet under hensyn til
byggeriets karakter, og

at adgangsvej en anlægges som en befæstet grusvej i en samlet bredde for
hele "vejkassen" på højst 5 meter, at der ikke etableres belysning langs ve-
jen, og at vejens endelige forløb forelægges Fredningsnævnet til forhånds-
godkendelse.

Nævnets afgørelse kan påklages i overensstemmelse med reglerne i naturbe-
skyttelseslovens kapitel 12. Klage skal indgives skriftligt til Fredningsnæv-
net for Vejle amt, Domhusgade 24, 6000 Kolding, inden 4 uger fra den dag,
afgørelsen er meddelt. Rettidig klage har opsættende virkning for den påkla-
gede afgørelse, med mindre klagemyndigheden bestemmer andet.

Tilladelsen bortfalder, hvis den ikke udnyttes inden 3 år fra dato.• Andre myndigheders tilladelse kan være nødvendig.

Kopi af denne skrivelse er sendt til Landinspektørfirmaet Jens Bo I/S, lan-
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dinspektør Ole D. Buhl, Fredericiavej 16, 7100 Vejle (j. nr. 2002.0362), til
Vejle kommune, Teknisk Forvaltning, Skolegade, 7100 Vejle, til Danmarks
Naturfredningsforenings lokalkomite vi Vagn Kjeldsen, Junker Stranges Vej
19, 7100 Vejle, til Danmarks Naturfredningsforening, Madsnedøgade 20,
2100 København ø, til Friluftsrådet, vi amtsformand Lars R. Petersen, Bjer-
revej 91, 8700 Horsens, til Friluftsrådet, Scandiagde 13, 2450 København
SV, til Skov- og Naturstyrelsen, Haraldsgade 53, 2100 København ø, samt
til Hanne og Lennart Kampgaard, Kystager 5, 7120 Vejle ø og til Kirsten
otg Aksel Mark, Kystager 7, 7120 Vejle ø.

Modtaget i
Skov- ncy N~turstyreJSeD

1 7 JAN. 2003

Med venlig hilsen
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Fredningsnævnet for Vejle amt

• <;;> '-J' ,. _,- >(

Vejle kommune
Teknisk Forvaltning
Skov & Park-afdelingen
Kirketorvet 22
7100 Vejle

Modtaget i
Skov- n" \7t-l f I1r~t,vrelsen

", 5 SI"P "1'03-t .. 1.1.1 ,

Fredningen omkring Tirsbæk Gods

Sagen er indbragt for Fredningsnævnet ved Vejle Kommunes brev af 14.
april. Fredningsnævnet har den 16. april 2003 anmodet Vejle Amt en udta-
lelse. Amtet har svaret ved brev af 3. juli 2003, hvori det hedder:

"Etablering af gang/cykelsti på matr. nr. III Tirsbæk Hovedgård, Engum. Nævnets
j.nr. FVA 20/2003

Vejle Kommune har den 16. april 2003 ansøgt Fredningsnævnet for Vejle Amt om tilla-
delse til at etablere en kombineret gang/cykelsti igennem Kongeskoven fra Strandvejen i
Bredballe til Tirsbæk Strand. Stien ønskes anlagt for at adskille gående og cyklende trafIk
fra den kørende trafIk.

Den nuværende vej gennem Kongeskoven fungerer som en del af den kystnære cykelrute
til Daugård Stand, j f. amtets cykelrutefolder.

• Den foreslåede gang/cykelsti skal i nordvest og i sydøst nyetableres, mens den på mellem-
stykket skal fl'lle~en å<;;sterende skovsti.

Stiforløbet løber igennem den vestligste del af fredningen af Tirsbæk Gods af 15. august
1977(FVAS nr. 270/1974).

!flg. fredningskendelsen er der følgende indskrænkninger i udnyttelsen af arealerne (pkt. 3,
side 3) ....... c) ændringer i terrænet ved afgravning eller påfyldning ......

Af fredningskendelsen fremgår det, at der på et areal nord for stranden og sejlklubbens op-
lagsplads kan ske frasalg af jord til marina, dvs. at man i forbindelse med fredningen har
været indstillet på, at dette areal kunne bruges til rekreative formål af offentligheden. Den
sydlige del af den nu foreslåede sti løber igennem dette areal.

Af fredningen fremgår det også, at der skal ske høring af Danmarks Naturfredningsfore-
ning forud for, at Fredningsnævnet træffer afgørelse.

Stien kommer til at løbe gennem fredskov. Randbøl statsskovdistrikt har den 4. juni 2003
givet tilladelse til stien i medfør af skovloven (kopi af tilladelsen vedlagt).

Amtets vurdering i.f.t. fredningen har afventet statsskovdistrIktets stillingtagen til, om der

var behov for den foreslåede s.ti. Skov- og Natu~J:'st.relsen
J.nr. SN 2001 - /211 ro _ ~ /6
Akt. nr. '7 - ~

Domhusgade 24
6000 Kolding
man-tor 9-15, fre 8-14
Tlf. 76 31 9600
Fax 76 31 9641

Bemærk!
Nyt telefon- og fax nr. 5000

Nævnets j.nr. FVA 20/2003
Deres j.nr. 05.01.00P20

4. september 2003
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Stien vil også forløbe inden for 300 m strandbeskyttelseslinien samt i kanten af et engareal,
der er omfattet af naturbeskyttelsesloven. Endelig ligger arealet inden for internationalt na-
turbeskyttelsesområde (EF-habitatområde 67 og EF-fuglebeskyttelsesområde 45).

Iflg. Regionplan for Vejle Amt ligger stien i særligt værdifuldt naturområde og i værdifulde
landskaber. Desuden ligger den i kulturhistorisk mteresseområde (kulturmiljøområde).

Amtets vurdering

1--

Det vurderes, at der er et behov for at få adskilt gående og cyklende trafik fra den øvnge
trafik mellem Strandvejen og Tirsbæk Strand. Der kan i perioder være en meget intens tra-
fik ad adgangsvej en til Tirsbæk Strand.

Amtet skal ikke udtale sig imod etablering af stien, forudsat at den nyetablerede strækning
nærmest Tirsbæk Strand etableres som en udbygning i den eksisterende vej skråning, så det
åbne, beskyttede engareal ikke påvirkes i væsentligt omfang.

Det bør dog kraftigt overvejes, om det nordlige nyanlæg gennem lukket skov ikke kan und-
gås. I stedet kan en eksisterende stI benyttes og udvides. Derved kan et stykke skov bevares
uberørt i overensstemmelse med intentionerne i EF-habltatdirektivet vedr. beskyttelse af de
skovfugle (især rovfugle). Netop rovfuglene er udpegningsgrund-Iaget for EF-fuglebeskyt-
telsesområdet. "

Fredningsnævnet har forelagt de to forslag til stiføring for Danmarks Natur-
fredningsforening, der ved ved brev af 10. juli 2003 har meddelt, at man ik-
ke har principielle indvendinger, men vil støtte Vejle Amt i dets vurdering
og anbefalinger.

Såvc1 Vejle Kommune som er kommet med yderligere indlæg om stiens for-
løb.

Vejle kommune har i brev af7. august 2003 anført:

"I Fredningsnævnets brev af 9. juli anmodes om Vejle Kommunes bemærkninger vedrøren-
de Vejle Amts forslag til ændret stiføring. Vejle Kommune skal bemærke følgende:

Målet med stien er at adskille biltrafik fra cykel- og gangtrafik. Kommunen er af den opfat-
telse at den af kommunen foreslåede stiføring vil være den linieføring der bedst fanger bå-
de gående og cyklende trafik som kommer fra henholdsvis fortov, asfalteret vej og bushol-
deplads nord for stiens begyndelse. Med den af amtet foreslåede linieføring er der sandsyn-
lighed for at en større andel af den cyklende og gående trafik stadig vil benytte vejen til den
motoriserede trafik, da mennesket af natur er tilbøjeligt til at vælge den korteste rute.

Vejle amt ønsker en ændring i linieføring af hensyn til skovens fugle, især rovfuglene. Vej-
le Kommune er den opfattelse, at den af Kommunen foreslåede linieføring vil påvirke
skovfuglene mindre end den af Amtet foreslåede. Det må antages, at den af Amtet foreslåe-
de linieføring vil trække støj og andre gener dybere ind i skoven som følge af færdslen."

Vejle Amt har i brev af 13. august 2003 anført:

"Fredningsnævnet har i brev af 8. august 2003 bedt Vejle Amt kommentere brev fra Vejle
Kommune af7. august 2003 vedr. trace for ny gang/cykelsti.

Kommunens opfattelse er, at den af kommunen foreslåede stiføring bedre opfanger gående
og cyklende trafik, og dermed leder de svage trafikanter væk fra den eksisterende vej til op-
holdsarealerne ved Vejle Fjord. Kommunen mener ikke, at gående og cyklende vil benytte
amtets foreslåede stIføring, der benytter en eksisterende sti på det nordligste stykke, hvor
kommunen opererer med nyanlæg på det nordlIgste stykke.

Cl."



Det ligger fast, at cyklende i de to forslag skal ledes bort fra eksisterende vej i det samme
punkt. Gående, som kommer til stedet med bybus vil med amtets forslag blive ledt direkte
fra busholdepladsen ind på den eksisterende sti uden at skulle ud på den eksisterende vej,
dvs. en kortere og mere SIkker vej.

l forhold til forstyrrelse af skovens fugle vil forstyrrelsen fra gående/cyklende være ens, om
man vælger den ene eller anden løsning. Der er trods alt Ikke langt mellem de to foreslåede
traceer. Amtets forslag opererer med bmg af en ekSIsterende sti. Det betyder at anlæggelsen
ikke VII få indflydelse på skoven. Kommunens forslag kræver fældnmg af eksisterende
fredskov og anlæggelse og befæstelse af en ny sti. Derfor betragtes amtets forslag at betyde
mindre forstyrrelse af skoven.

Uanset hvilken løsning der vælges, vil en stor del af cyklende trafik efter amtets opfattelse
fortsat komme til at foregå ad den eksisterende vej."

Om ejendommens beliggenhed henvises til vedlagte kort.

Fredningsnævnets afgørelse:• Under henvisning til det af Vejle Amt og Danmarks Naturfredningsforening
anførte meddeler Fredningsnævnet i medfør afnaturbeskyttelseslovens § 50,
stk. 1, dispensation til den ansøgte stiføring med den ændring, at stiens på
sit nordlige forløb skal følge den eksisterende skovsti som foreslået af Vej le
Amt, da Fredningsnævnet kan tiltræde, at dette forløb vil give den mindste
forstyrrelse af skoven.

Nævnets afgørelse kan påklages i overensstemmelse med reglerne i naturbe-
skyttelseslovens kapitel 12. Klage skal indgives skriftligt til Fredningsnæv-
net for Vejle amt, Dornhusgade 24,6000 Kolding, inden 4 uger fra den dag,
afgørelsen er meddelt. Rettidig klage har opsættende virkning for den på-
klagede afgørelse, med mindre klagemyndigheden bestemmer andet.

Tilladelsen bortfalder, hvis den ikke udnyttes inden 3 år fra dato.

Andre myndigheders tilladelse kan være nødvendig.

Kopi af denne skrivelse er sendt til Vejle Amt, Teknik og Miljø, Naturgrup-
pen, Damhaven 12, 7100 Vejle (j. nr. 8-70-51-8-631-1-03), til Danmarks
Naturfredningsforenings lokalkomite vi Vagn Kjeldsen, Junker Stranges Vej
19, 7100 Vejle, Danmarks Naturfredningsforening, Madsnedøgade 20, 2100
København ø, til Friluftsrådet, vi amts formand Lars R. Petersen, Bjerrevej
91, 8700 Horsens, til Friluftsrådet, Scandiagde 13, 2450 København SV, og
til Skov- og Naturstyrelsen, Hara1dsgade 53, 2100 København ø.

Med venlig hilsen

A:;!$'}" ~ -..
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Fredningsnævnet for Vejle amt
1~31.02

SCANNET
Landinspektørfirmaet Jens Bo I/S
Landinspektør Ole D. Buhl
Fredericiavej 16
7100 Vejle

Modtaget i
Sko,'- ro,', \.Tnr,l'~~~V1'elsen

t"5 OKT. 2003

Domhusgade 24
6000 Kolding
man-tor 9-15, fre 8-14
Tlf. 76 31 96 00
Fax 76 31 9641

FOTOKOPI
FREDNINGSNÆVNET

Bemærk!
Nyt telefon- og fax nr.

Nævnetsj. nr, FVA 50/2003
Deres j.nr. 2002.0362
Vejle Amtsj. nr. 8-70-51-8-
631-3-02

14. oktober 2003

Der er Ikke mdkommet mdslgelser mod afgørelsen. 19. marts udløb klagefrIsten vcdr. Vejle
amts prmclptJIlade1se l henhold tll naturbeskyttelsesloven vedr. byggen mden forSlcov- og Naturstyrelsen
skovbyggehmen. KlageberettJgede er de samme, som tIl Fredmngsnævnets kendelse, og der varJ ":'. SN 2001 • 12.1l)
Ikke mdkommet klager. . m. q I' lO- 00\,6

Fredningen omkring Tirsbæk Gods

Ansøgning om etablering af ny bebyggelse inden for fredningen
omkring Tirsbæk Gods

Sagen er oprindeligt indbragt for Fredningsnævnet ved brev af28. november
2002 fra Vejle Amt.

Den 16. januar 2003 gav Fredningsnævnet tilladelse til udstykning med
henblik på bebyggelse af et areal, hvorpå der lå en nu faldefærdig
landarbejderbolig. Det anføres, at tilladelsen er givet blandt andet på.
betingelse af,

"at det konkrete byggeprojekt forelægges Fredningsnævnet til forhåndsgodkendelse med
henblik på byggeriets indpasning i herregårdslandskabet blandt andet med hensyn til be-
byggelsens omfang, byggestil, materiale- og farvevalg samt den konkrete placering inden
for bygge feltet under hensyn til byggeriets karakter,"

Ved brev af 11. september 2003 har Landinspektørfirmaet Jens Bo I/S
ansøgt om tilladelse til et konkret byggeprojekt. I brevet hedder det:

"Med henvisning til tilbagekaldelse af tidligere ansøgning (vort brev af 08.07.2003) har der
været en dialog mellem Danmarks Naturfredningsforenings lokalkomite for Vejle, v/lektor
Vagn Kjeldsen, godsejer Hans-Hennk Algreen-Ussing og den mteresserede bygherre dir.
Michael Slipsager.

Der er nu udarbejdet et nyt byggeprojektforslag, som tager sit udgangspunkt i et gård-ud-
tryk

Nedenfor er udgangspunktet og resultatet al dialogen med DN- Ve,ze ald opsummeret·

Med Frednmgsnævnets afgørelse af 16.Januar 2003 er eksistensen af en byggeret hl helårs-
beboelse i landzone fastslået og udstykning af en selvstændig ejendom på 5500 m2 med
vejret over Tlrsbæks Jorder ned til TirsbækveJ pnnclplelt tilladt.



Fredningsnævnet er fortsat "censurmyndighed", idet principtilladelse af 16. januar 2003
bestemmer, " at det konkrete byggeprojekt forelægges Fredningsnævnet til forhånds-
godkendelse med henblik på byggeriets indpasning i herregårdslandskabet blandt andet med
hensyn til bebyggelsens omfang, byggeslll, materiale og farvevalg, samt den konkrete placering
inden for byggefeltet under hensyn tzl byggeriets karakter. "

Som interesseret køber til grunden har MIchael Shpsager herefter forelagt sit forslag til
bebyggelse af ejendommen for Vejle kommune, som efter anbefaling har videresendt sagen tIl
Fredningsnævnet.

I SIt høringssvar har Danmarks N aturfredmngsforenmgs LokalkomIte for Vej le afvIst dette
byggeprojektforslag, som for voluminøst og monumentalt.

Der er herefter mdledt en dIalog med deltagelse af DN's lokal komIte for Vejle v/Vagn Kjeldsen,
Tirsbæk Gods vi godsejer Hans-Hennk Algreen-Ussing og dlr. MIchael SlIps ager, med det
formål nærmere at definere rammerne for et projektforslag, som kan imødekomme både
bygherrens ønsker om et byggen af en vis størrelse, TJrSbæk gods ønske om ved et attraktivt
salg at kunne fngøre mIdler tI! den fortsatte renoveringsproces omknng de centrale dele af
Tlrsbæk og DN's ønsker om at fastholde hensynet tI! landskabet og de kulturelle værdier i
samspIllet mellem slot, avlsbygnmger, ageI]ord og skov. (Dette er TlfSbæk Gods og MIchael
Slipsager i øvngt enige i. Shpsager er lejer af flere af Tirsbæk's avlsbygnmger og har I
samarbejde med TlfSbæk nænsomt renoveret dIsse lejemål løbende Igennem de SIdste lO år).

Det er i dialogen blevet klart, at der ibyggeprojektet principielt kan vælges mellem 3 ud-
tryk:

l) Hovedbygnings-stilen (det forkastede projekt)
2) Landarbejderboligen/længehuset (som den eksisterende ruin)
3) Udflyttergården/den 3-længede ejendom

Hovedbygnings-stl!en er forkastet af DN som for volummøs/monumental. Ansøgnmgen tIl
Fredningsnævnet er trukket tilbage.

LandarbeJderbohgen/længehuset kan gennemføres, men gIver - set I relatIOn til, at der er
betydehge omkostnmger ved anlæg af en ca. 350 m ny adgangsvej fra TirsbækveJ tIl parcellen
(grusvej, nøje tilpasset landskabet og uden belysmng) samt andre byggemodnmgsomkostnmger
som set I relatIOn til forholdsvis få boligetagemeter, VII gIve en for høj kvadratmeter pns og Ikke
danne basis for et salg af grunden, som kan fngøre mIdler tI! den fortsatte renoveringsproces
omknng den centrale bygmngsmasse på godset, Jf. nedenstående hovedpunkter fra vor
ansøgning om pnnciptllladelse til udstyknmg, 10.09.2002

Tlr.)uæK GuU.) ~,. fJu t:/t I u::ÆAe jJuflÆlt::( t SUifUfLe situation ScJltt Jf2 fleste af fClIu]t::ts gultile fte, ,-egul Je/goJ.)el

der er en stor bygnlllgsmasse at vedligeholde
bygnzngsmassen er for en stor del fredet og uegnet
til moderne animalsk produktIOn
ren planteproduktIOn giver et stadigt rzngere afkast
skovbrug giver kun et ringe bidrag til drzften

VI nåede derfor l dIalogen frem til, at "gårdudtrykket" (udflyttergården) kan være den
mellemløsnmg, som - I den rette udformning - kan Imødekomme de forskelhge ønsker og
hensyn.

Gårdudtrykket skal I SIt matenale- og farvevalg gIVe udtryk for tIlknytningen til TJrSbæk,
forrnenthg med murværk l "Tlrsbæk"-rød, vandskuret og med tegltag (sort). (Det skal bemærkes
at den nuværende forfaldne bygnmg er bmdmgsværk med stråtag (ej rød tegl).) Der skal lægges
vægt på at der skabes en harmomsk "gårdsplads" med lavere sldebygnmger (tIl garager, træl
fhsfyr, træopbevanng, udenomsrum, hobbylandbrug, redskaber m.v.) og et harmomsk, klaSSIsk
symmetnsk "stuehus" med udnyttehg tagetage og uden dommerende glaspartIer.

Sldelængeme skal modVIrke det behov for "småbygnmger" tJ! dlVerse formål, som e1Jers tYPIsk
over tId opstår, når man bor og lever landhgt.

Størrelsesforholdet må nærmere arkItektonisk fastlægges så VIdt muhgt mden for byggefeltet,
Idet det dog kan være nødvendIgt at søge sydvesthJømet af byggefelt-hJøme flyttet af hensyn tIi
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sidelænge mod øst. Bebygget areal for stuehus ca. 240 m2 og 2 udhusbygnmger a ca. 120 m2.

Alt i alt en bebyggelse, som signalerer at være en del af det åbne land/landbrugets bygges-
kik - med tIlknytning til Tirsbæk, og i modsætning til den nærliggende villapark, men til-
lempet moderne byggeteknik og de bcboelsesmæssige krav, som en moderne familie kan
stille.

Algreen-Ussing og Slips ager er naturligvis bekendte med; at sagen ikke alene afgøres
af Danmarks Naturfredningsforenings Vejle afd., men føler, at man har haft en kon-
struktiv dialog med DN-Vejle, som jo kender Tirsbæk Gods situation i detaljer. På
ovennævte grundlag har Slipsager herefter ladet udarbejde et nyt projekt-forslag,
som tager sit udgangspunkt i "gårdudtrykket" .

Der vedlægges:

Oversigts- og nivellementsplan i 1:1000 med vejforbindelse til Tirsbækvej. Grundplan i
1:100 og 1:200
Facadeskitser i 1: 100 og 1:200

Der er Ikke udarbejdet en ny foto-ammation af projektet (som er ret bekostelig) , men som det
fremgår af tegnmgsmatenalet er byggeriets højde væsentlIg reduceret. Byggenet vil Ikke
længere kunne ses fra Tlrsbækvej.

Til det reviderede projektforslag bemærkes iøvrigt:

Der er tale om en tre-længet gård med et symmetrisk udtryk og i klasSlSk stIl uden store
glaspartier. Sidelængernes størrelse afledes af en garagebygning med plads til 2 bIler samt
værksted og plads tIl have/mimtraktor m.v. Den anden sldebygnmg (mod øst) dlsponeres tIl
fyrrum (fastbrændsels/træpillefyr) med opbevaring samt "stald"-plads til evt. hobby-dyr m.v.,
som kan holdes mden for de mlljømæsslge regler gældende for hclårsbeboelser i landzone.

Byggeriet VII blIve udført i ekstraordinær kvalItet med granitsokkel, granittrappe, zmk eller
kobbertagrender m.v.

Set I relatIOn tIl at den ekSIsterende, forfaldne bygning er opført som bindmgsværk og med
stråtag, og dermed afviger fra den øvrige boligmasse på Tirsbæk (som enten er rødpudset med
røde tegl eller håndstrøget røde mursten med røde tegl), og at man ydermere ikke fra Tirsbæks
øvrige bolIgmasse kan se matriklen, er det bygherrens primære ønske med hensyn tIl materiale-
og farvevalg, at det samlede byggen kan fremtræde hvidpudset med sort tegl. Alternativt røde
håndstrøgne mursten med sort tegl.

Der gøres opmærksom på. at projektet - af hensyn hl nen ovemrnnede symmf'tn oe hf'lhf'd -
mdebærer, at det l januar 2003 fastlagte byggefelt ønskes revideret, således at den nærmest
Bredballe Vlllapark beliggende del af byggefeltet flyttes tIl det nordøstlIge hjørne, af hensyn tIl
den østlige længe-bygnmgs placenng. .

Vejle kommune er onenteret om, at den tIdlIgere fremsendte byggeansøgning nu ændres tIl et
mmdre omfattende byggen, og afventer, ligesom ansøgerne, Fredmngsnævnets behandling af
sagen.

VI er tIl rådIghed, såfremt der er behov for yderItgere oplysnmger."

Ansøgningen har været forelagt for Vejle Amt, der har svaret ved brev af 17.
september 2003, hvori det hedder:

"Med brev af 3. juh 2003 fremsendte Fredningsnævnet et projekt vedr. udstykning af et
areal fra Tusbæk Gods til bebyggelse med en helårsbeboelse tIl vores udtalelse hl brug for
eventuel godkendelse af byggenet m.m., jf. VIlkår herom I nævnets tilladelse af 16. januar
2003.

Som følge af modstand fra Danmarks Naturfrednmgsforenmg blev projektet ImIdlertid
tIlbagekaldt, jf, nævnets fax af 9 jult 2003.

Nævnet har efterfølgende fremsendt et reVIderet projekt til udtalelse. PrOjektet fremgår af
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modtaget redegørelse af ll. september 2003 med tilhørende situationsplan udarbejdet af
landinspektørfirmaet Jens Bo I/S og bygningstegninger udført af Erik Agerskov (tegninger
dateret den 9. september 2003).

"1 forbindelse med ovenstående sag er jeg blevet ringet op af medlem af
fredningsnævnet, Erik Rasmussen, Vejle, der ønskede en uddybmng af
lokalkomiteens kommentar af l. oktober.

•

Det er vores vurdering, at projektet er i overensstemmelse med de fastsatte vilkår for
tilladelsen af 16. januar 2003, både med hensyn tIl bebyggelsens placermg og udførelse
samt anlæg af adgangsvej.

Det skal bemærkes, at vi ikke har indvendinger imod eventuel imødekommelse af
bygherrens primære ønske om udførelse afbyggenet, så dette fremstår hvidpudset med sort
tegltag."

Danmarks Naturfredningsforenings lokalkomite har ved brev af 1. oktober
2003 meddelt, at man på baggrund af den førte dialog og bebyggelsens
placering i det fredede område ikke har yderligere kommentarer.

Danmarks Naturfredningsforenings lokalkomite har ved brev af 4. oktober
2003 yderligere anført:

Samtalen viste, at fredningsnævnsmedlemmerne og lokalkomIteen øjensynligt har
fået tilsendt forskelligt materiale som baggnmd for vores udtalelse.

Når jeg i vores kommentar henviser til "den førte dialog", drejer det sig om et møde
mellem ansøger, godsejer Hans Henrik AIgreen Ussing, landinspektør Ole Buhlog
undertegnede, hvor ramme grundlaget for byggeriet blev diskuteret. Herunder kom vi
frem til som kompromis under hensyntagen til fredningsdeklarationens ønske om at
bevare "de for ejendommen særlige landskabelige og kulturelle værdier i samspillet
mellem slot, avlsbygninger, agerjord og skov ... ", at

• bygningsudtrykket er den 3-længede "udflyttergård" med en harmonisk gårdsplads
• at materiale- og farvevalget skal give udtryk for tilknytning til Tirsbæk (herunder

vandskuret, "Tirsbæk-rødt" murværk)
• at stuehuset skal være klassisk symmetrisk uden dominerende glaspartier.

Lokalkomiteen henstillede på mødet desuden til, at det bebyggede areal blev
._...1~ ......... _..,,4- .. +".........'h .....l...l ......1 ,.10 ......,............;nrlol,rrø 't""Tn11'31rtC'l,..;tC'Ø1 "

lCUU\...Il,.,.ll.oL ~ .LVLJ. V.1.U U.L \..1."-'.1.1. v}J.1..1.U.U"' ,s t".A.vJ " .

Om ejendommens beliggenhed henvises til vedlagte kortbilag.

Fredningsnævnets afgørelse:

Under henvisning til vilkårene i Fredningsnævnets tilladelse af 16. januar
2003 godkender Fredningsnævnet det nu forelagte byggeri på betingelse af,
at materiale- og farvevalget giver udtryk for tilknytning til Tirsbæk,
herunder med vandskuret, "Tirsbæk-rødt" murværk og med tag i røde
teglsten. Fredningsnævnet godkender samtidig den ansøgte ændring af
bygge feltet.

Nævnets afgørelse kan påklages i overensstemmelse med reglerne i
naturbeskyttelseslovens kapitel 12. Klage skal indgives skriftligt til
Fredningsnævnet for Vejle amt, Domhusgade 24, 6000 Kolding, inden 4
uger fra den dag, afgørelsen er meddelt. Rettidig klage har opsættende
virkning for den påklagede afgørelse, med mindre klagemyndigheden



bestemmer andet.

Tilladelsen bortfalder, hvis den ikke udnyttes inden 3 år fra dato.

Andre myndigheders tilladelse kan være nødvendig.

Kopi af denne skrivelse er sendt til Vejle Amt, Teknik og Miljø,
Landskabsgruppen, Damhaven 12, 7100 Vejle, til Vejle Kommune,
Skolegade 1, 7100 Vejle, til Danmarks Naturfredningsforenings lokalkomite
v/ formanden Vagn Kjeldsen, Junker Strangesvej 19, 7100 Vejle, til
Danmarks Naturfredningsforening, Madsnedøgade 20, 2100 København ø,
til Friluftsrådet, Amtsformand Lars R. Petersen, Bjerrevej 91, 8700 Horsens,
til Friluftsrådet, Scandiagade 13, 2450 København SV, og til Skov- og
Naturstyrelsen, Haraldsgade 53, 2100 København ø.

Med venlig hilsen

e ~-
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Fredningsnævnet for Vejle amt

Landbrugets ByggeRådgivning
Niels Finsensvej 20
7100 Vejle

MlJtl~U1Y€Jt ~
Slr:(lv~(:lP\i;j t:1Nltv't'elssm

{U ? L~[I'\j, lODS

• Fredningen omkring Tirsbæk Gods

Ansøgning om ændring af vinduestype i fredet facade.

Sagen er indbragt for Fredningsnævnet ved brev af 17. september 2003 fra
Landbrugets ByggeRådgivning. Sagen er har været forelagt Vejle Amt, som
har svaret ved brev af 26. september 2003, hvori det hedder:

"Den 18. september 2003 har Fredningsnævnet anmodet om en udtalelse vedrørende
etablering af forsamlingslokaler tii lukkede forsamlmger, hvor gæster bei:>plses eta såvel
egen som ekstern køkken i en overflødig dnftsbygmng på ejendommen matr. nr. I-a m.fl.,
Tirsbæk Hovedgård, Engum - Tirsbæk Gods.

Ejendommen er omfattet af frednmgskendelsen for TlfSbæk Gods og ligger i landzone.

Efter Regionplanen for Vejle Amt ligger ejendommen i et værdifuldt landskab.

• Fredningssagen vedrørende Tirsbæk Gods er af Danmarks Naturfredningsforening indbragt
for Fredningsnævnet den 23. september 1974. Den 15. august 1977 afsagde Nævnet
kendelse i sagen (FV AS nr. 270/1974).

Fredningens formål er at sikre og bevare TlfSbæk Gods som landbrugsejendom af en sådan
størrelse, at der er økonomisk baggrund for godsets eksistens, og dermed bevare værdier i
samspillet mellem slot, avlsbygnmger, agerjord og skov.

Fredningskendelsen indebærer bl.a. visse indskrænkninger i ejendommens udnyttelse, idet
Fredningsnævnet dog kan dispensere fra bestemmelserne, såfremt der skønnes at foreligge
væsentlige grunde herfor og efter forud indhentet udtalelse fra Danmarks
Naturfredningsforenmg. Der henvises i den forbindelse til stk. 3, punkt h, hvoraf det
fremgår, "Der må ikke I eksisterende bygninger eller nye bygnInger mdrettes restauration
eller cafeteria. Restaurationen ved stranden i den sydlige del af ejendommen kan
genåbnes".

Der søges om at etablere "forsamlingslokalcr tillukkedc forsamlinger, hvor gæstcr besplses
fra såvel egen som ekstern køkken" I den pågældende bygning. Efter ansøgers oplysnmg
vil det betyde, at det er tanken at arrangere private- og firmafester og arrangementer med
bespisning.• Bygningen, der skal anvendes til formålet er cn tidligere staldbygnmg på 1168 m2, der nu
er overflødig for ejendommens landbrugsdrift. Indvendig skal der etableres festlokaler, og

ste8v~t~bft'fat.e~1'SEh~jørnet ind mod gårdanlægget.

J.nr. SN 2001- \ ;Z\l\~( 6
Akt. nr. II )BIT: -~O

/i3/02

Domhusgade 24
6000 Kolding
man-tor 9-15, fre 8-14
Tlf. 7631 9600
Fax 76 31 9641

Bemærk!
Nyt telefon- og fax nr.

Nævnets j.nr. FVA 51/2003
Vejle Amtsj. nr. 8-70-51-8-
631-2-03

14. november 2003
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Bygningens nuværende vindueshuller bevares, men de nuværende støbejernsvinduer skal
udskiftes med nye trævinduer, hver delt i 4 felter og med termoglas.

Det er Amtets vurdenng, at den ansøgte ændrede anvendelse af den overflødige
staldbygning til restaurationsformål ikke vil være i strid med fredningens fonnål, jf. stk. l I
fredningskendelsen, idet bygnmgen ikke mere anvendes til landbrugsformål og dernled er
overflødig for ejendommens landbrugsmæssige drift, og ved at etablere den pågældende
restaurationsvuksomhed i bygningen, kan den bevares og vedlIgeholdes som en del af
bygningsmassen til godset.

Efter omstændighederne skal man ikke herfra udtale sig imod det ansøgte."

Sagen har desuden været forelagt for Danmarks Naturfredningsforenings
lokalkomite, der har svaret ved brev af25. oktober 2003, hvori det hedder:

"Fredningsnævnet ønsker DNs udtalelse vedr. ændnng af vinduestype i en staldbygning,
som ønske indrettet til "forsamlingslokale til lukkede forsamlinger, hvor gæster besplses fra
såvel egen som eksternt køkken".

Det er vores vurdering, at spørgsmålet om vinduestype alene angår bygningsfredningen,
som DN ikke er part i.

Derimod er etableringen af et forsamlmgslokale som beskrevet i umiddelbar konflikt
med landskabsfredningens § l, stk. h, der går imod mdretning af restauration eller
cafeteria i eksisterende eller nye bygnmger.

Det er lokalkomIteens holdning, at hvis der udelukkende er tale om et forsamlingslokale,
som kan bestilles af lukkede selskaber, og hvis denne funktion Ikke fremgår af bygningens
ydre med facadekendetegn eller påfaldende skiltning, så kan den ændrede anvendelse
accepteres.

Vil der derimod blive tale om offentlig markeret restaurationsvirksomhed med fri adgang
og åbenlys skiltning, er det vores opfattelse, at det klart vil være i strid med
fredn ingsbes temme Iserne."

Landbrugets ByggeRådgivning har
Fredningsnævnet udtalt:

brev af 4. november 2003 til

"På baggrund af Deres ønske om en udtalelse vedr. anvendelsen af forsamlmgslokale på
Tirsbæk Gods fremsendes hermed den af bygherren satte begrænsning på bygningens
fremtidige anvendelse og udseende.

Anvendelsen af omhandlende bygning vIl afgrænses til forsamlingslokale for lukkede
selskaber, hvor der Ikke er offentlig adgang.
De ydre omgivelser, samt bygningens facade vil ikke blIve skæmmet af påfaldende
skIltning, belysning eller lignende markennger."

Om ejendommens beliggenhed henvises til vedlagte kortbilag.

Fredningsnævnets afgørelse:

Under henvisning til det af Vejle amt anførte meddeler Fredningsnævnet i
medfør af naturbeskyttelseslovens § 50, stk. l, dispensation til det ansøgte,
der ikke skønnes at stride mod fredningens formål. Det er en betingelse for
for tilladelsen, at anvendelsen af bygningen begrænses til forsamlingslokale
for lukkede selskaber, hvor der ikke er offentlig adgang, og at de ydre
omgivelser, herunder -bygningens facade vil ikke blive skæmmet af
påfaldende skiltning, belysning eller lignende markeringer.
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Nævnets afgørelse kan påklages i overensstemmelse med reglerne i
naturbeskyttelseslovens kapitel 12. Klage skal indgives skriftligt til
Fredningsnævnet for Vejle amt, Domhusgade 24, 6000 Kolding, inden 4
uger fra den dag, afgørelsen er meddelt. Rettidig klage har opsættende
virkning for den påklagede afgørelse, med mindre klagemyndigheden
bestemmer andet.

Tilladelsen bortfalder, hvis den ikke udnyttes inden 3 år fra dato.

Andre myndigheders tilladelse kan være nødvendig.

Kopi af denne skrivelse er sendt til Vejle Amt, Teknik og Miljø,
Landskabsgruppen, Damhaven 12, 7100 Vejle, til Vejle Kommune,
Skolegade 1, 7100 Vejle, til Danmarks Naturfredningsforenings lokalkomite
vi formanden Vagn Kjeldsen, Junker Strangesvej 19, 7100 Vejle, til
Danmarks Naturfredningsforening, Madsnedøgade 20, 2100 København ø,
til Friluftsrådet, Amtsformand Lars R. Petersen, Bjerrevej 91, 8700 Horsens,
til Friluftsrådet, Scandiagade 13, 2450 København SV, og til Skov- og
Naturstyrelsen, Haraldsgade 53, 2100 København 0.

Med venlig hilsen

Preben Bagger
formand
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Afgørelse
i sagen om etablering af en sti

ved Tirsbæk Strand ved Engum i Vejle.

Fredningsnævnet for Vejle Amt har den 4. september 2003 meddelt dispen-
sation, jfr. naturbeskyttelseslovens § 50, stk. l, til etablering af en
sti på matr. Nr. lo Tirsbæk Hovedgård, Engum. Afgørelsen er påklaget
til Naturklagenævnet af Vejle Kommune.

Vejle Kommune har søgt om tilladelse til at etablere en kombineret gang
og cyklesti igennem Kongeskoven fra strandvejen i Bredballe til Tirsbæk
Strand. Stiens rute er skitseret på et kort vedlagt ansøgningen.

f

En del af stiruten løber gennem fredskov. Ifølge skovloven må der ikke
opføres bygninger, etableres anlæg eller gennemføres terrænændringer på
fredskovspligtige arealer, medmindre det er nødvendigt for skovdriften.
Forbudet kan dog fraviges, når særlige grunde taler for det. Randbøl
Statsskovdistrikt har den 4. juni 2003 meddelt tilladelse til det an-
søgte. Statsskovdistriktets afgørelse er ikke påklaget.

Fredningsdispensa tionen
Området er omfattet af fredningskendelse vedrørende fredning af Tirsbæk
Gods afsagt af Vejle amts sydlige fredningskreds den 15. august 1977.
Ifølge fredningskendelsen har fredningen af Tirsbæk Gods til formål:
",. at sikre og bevare Tirsbæk Gods som landbrugsejendom og skovejendom
af en sådan størrelse, at der er økonomisk baggrund for godsets eksi-
stens og dermed for at bevare de for ejendommen særlige landskabelige
og kulturelle værdier i samspillet mellem slot, avlsbygninger, agerjord
og skov alt i nær kontakt med Vejle Fjord". Fredningskendelsens § 3
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fastsætter en række indskrænkninger i udnyttelsen af ejendommen. Fred-
ningskendelsens § 3, c) fastsætter således: " Ændringer i terrænet ved
afgravning eller påfyldning er ikke tilladt ...". Ifølge § 3 kan der dog
dispenseres fra bestemmelserne: " ..dog således, at nævnet i alle til-
fælde kan dispensere fra bestemmelserne, såfremt vægtige grunde skønnes
at foreligge. Nævnet skal, forinden en eventuel dispensation meddeles,
indhente en udtalelse fra Danmarks Naturfredningsforening".

Vejle Kommune har i sin ansøgning anført, at stien ønskes anlagt for at
adskille gående og cyklende trafik fra den kørende trafik.

Vejle Amt har i en udtalelse af 4. juli 2003 anført, at den nuværende
vej gennem Kongeskoven fungerer som en del af den kystnære cykelrute
til Daugård Strand. Den foreslåede sti skal i nordvest og sydøst ny-
etableres, mens den på mellemstykket skal følge den eksisterende skov-
sti. Stiforløbet går igennem den vestligste del af fredningen af Tirs-
bæk Gods. vejle Amt har henvist til de i fredningskendelsen § 3 fast-
satte indskrænkninger i udnyttelsen af arealerne. Amtet har anført, at
det af fredningskendelsen fremgår, at der på et areal nord for stranden
og sejlklubbens oplagsplads kan ske frasalg af jord til marina, hvilket
indebærer, at man i forbindelse med fredningen har været indstillet på,
at dette areal kunne bruges til rekreative formål af offentligheden.
Den sydlige del af den nu foreslåede sti løber igennem dette areal.

Vejle Amt har videre i sin udtalelse anført, at stien vil forløbe in-
denfor 300 m strandbeskyttelseslinjen samt i kanten af et engareal, der
er omfattet af naturbeskyttelsesloven. Endelig ligger arealet indenfor
internationalt naturbeskyttelsesområde (EF-habitatområde nr. 67, "Skove
langs nordsiden af Vejle Fjord" og EF-fuglebeskyttelsesområde nr. 45
"skovområde langs nordsiden af Vejle Fjord"). I Vejle Amts regionplan
2001-2013 er området, hvor stien er planlagt, udlagt som særligt værdi-
fuldt naturområde, værdifuldt landskab og kulturhistorisk interesseom-
råde (kulturmiljøområde) . Amtet har vurderet, at der er behov for at få
adskilt gående og cyklende trafik fra den øvrige trafik mellem Strand-
vejen og Tirsbæk Strand, idet der i perioder kan være en meget intens
trafik ad adgangsvejen til Tirsbæk Strand. Amtet har ikke udtalt sig
imod etablering af stien, forudsat at den nyetablerede strækning nær-
mest Tirsbæk Havn etableres som en udbygning i den eksisterende vej-
skråning, så det åbne, beskyttede engareal ikke påvirkes i væsentligt
omfang. Amtet finder dog, at det kraftigt bør overvejes, om det nordli-
ge nyanlæg gennem lukket skov kan undgås. I stedet kan en eksisterende
sti benyttes og udvides. Derved kan et stykke urørt skov bevares i
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overensstemmelse med intentionerne i EF-habitatdirektivet vedrørende
beskyttelse af de skovfugle, især rovfugle, der er udpegningsgrundlaget
for EF-fuglebeskyttelsesområdet.

Danmarks Naturfredningsforenings lokalkomite for Vejle har i en udta-
lelse den 10. juli 2003 anført, at lokalkomiteen ikke har indvendinger
mod det principielle i at etablere en gang- og cykelsti mellem Strand-
vejen og Tirsbæk havn. Lokalkomiteen støtter Vejle Amt i dets vurdering
og anbefalinger, også hvad angår forslaget om at benytte den eksiste-
rende skovsti på den nordlige del af strækningen.

Vejle Kommune har i en udtalelse den 7. august 2003 udtalt, at kommunen
er af den opfattelse, at den af kommunen foreslåede stiføring er den,
der bedst fanger både gående og cyklende trafik, som kommer fra hen-
holdsvis fortov, asfalteret vej og busholdeplads nord for stiens begyn-
delse. Med den af amtet foreslåede linjeføring er der sandsynlighed
for, at en større andel af den gående og cyklende trafik stadig vil be-
nytte vejen til den motoriserede trafik, da mennesket af natur er til-
bøjelig til at vælge den korteste rute. Den af kommunen foreslåede lin-
jeføring vil endvidere påvirke skovfuglene mindre end den af amtet
foreslåede, da det må antages, at den af amtet foreslåede linjeføring
vil trække støj og andre gener dybere ind i skoven som følge af færds-
len.

Vejle Amt har den 13. august 2003 anført, at cyklende i de to forslag
skal ledes bort fra eksisterende vej i samme punkt. Gående, som kommer
til stedet med bybus, vil med amtets forslag blive ledt direkte fra
busholdepladsen ind på den eksisterende sti uden at skulle ud på den
eksisterende vej, dvs. en kortere og mere sikker vej. I forhold til
forstyrrelse af skovens fugle vil forstyrrelsen fra gående eller cyk-
lende være ens, om man vælger den ene eller den anden løsning. Der er
trods alt ikke langt mellem de to traceer. Amtets forslag opererer med
brug af en eksisterende sti. Det betyder, at anlæggelsen ikke vil få
indflydelse på skoven. Kommunens forslag kræver fældning af eksisteren-
de fredsskov og anlæg og befæstelse af en ny stistrækning. Uanset hvil-
ken løsning, der vælges, vil en stor del af den cyklende trafik efter
amtets opfattelse fortsat komme til at gå ad den eksisterende vej.

Fredningsnævnets afgørelse

Fredningsnævnet for Vejle Amt har ved sin afgørelse af 4. september
2003 meddelt dispensation, jfr. Naturbeskyttelsesloven § 50, stk. l,
til den ansøgte stiføring med den ændring, at stien på sit nordlige
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forløb skal følge den eksisterende skovsti som foreslået af Vejle Amt,
da Fredningsnævnet kan tiltræde, at dette forløb vil give den mindste
forstyrrelse af skoven.

Vejle Kommunes klage.
Klagen angår det stillede vilkår om ændret stiforløb i forhold til kom-
munens ansøgning. Vejle Kommune har i sin klage fastholdt sine tidlige-
re anførte synspunkter. Kommunen har med henvisning til, at det område,
hvor stien ønskes etableret, er udpeget som fuglebeskyttelses- og habi-
tatområde, anført, at området er udlagt for at beskytte henholdsvis
hvepsevåge og isfugl. Isfuglen må antages at opholde sig omkring den
bæk, der løber ud i nærheden af godset, hvorfor stien ikke kan have
indflydelse herpå. For hvepsevågens vedkommende må mest mulig ro være
fremmende for artens mulighed for at yngle. Vejle Kommune mener fort-
sat, at den af kommunen fo~eslåede linjeføring vil medføre mindst gene,
da støj fra gående og cyklende trafik vil være samlet i en trace i ste-
det for at blive delt ud på to.

Kommunen har videre anført, at besøgende, der kommer med bus, kan gå
direkte via busholdeplads ind på sti, og derfor ikke, som hævdet af am-
tet, skal ud på eksisterende vej med den af kommunen foreslåede linje-
føring.

Afgørelse
Naturklagenævnets formand har på nævnets vegne, jf. naturbeskyttelses-
lovens § 81, stk. 3, truffet følgende afgørelse.

Nærværende afgørelse vedrører alene den af Fredningsnævnet for Vejle
Amt meddelte dispensation fra fredningen ved Tirsbæk Gods, jfr. natur-
beskyttelseslovens § 50, stk. l.

Efter naturbeskyttelseslovens § 50, stk. l, kan fredningsnævnet dispen-
sere fra bestemmelserne i en fredning, såfremt det ansøgte ikke er i
strid med fredningens formål.

Formålet med fredningen er: " .. at sikre og bevare Tirsbæk Gods som
landbrugsejendom og skovejendom af en sådan størrelse, at der er økono-
misk baggrund for godsets eksistens og dermed for at bevare de for
ejendommen særlige landskabelige og kulturelle værdier i samspillet
mellem slot, avlsbygninger, agerjord og skov alt i nær kontakt med Vej-
le Fjord". Naturklagenævnet finder ikke at den meddelte dispensation er
i strid med fredningens formål.
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Med hensyn til stiføringen på den nordlige del af arealet finder Natur-
klagenævnet ikke grundlag for at tilsidesætte Fredningsnævnet for Vejle
Amts vurdering, der tager udgangspunkt i Vejle Amts udtalelse i sagen,
som Danmarks Naturfredningsforenings lokalkomite har tilsluttet sig, om
at stiføringen på ca. so m af den nordlige strækning bør følge en eksi-
sterende sti. Der er herved lagt vægt på, at benyttelsen af den eksi-
sterende stiføring indebærer et mindre indgreb i arealet. Det af Vejle
Kommune anførte kan ikke føre til et andet resultat.

på denne
on af 4.

baggrund stadfæstes Fredningsnævnet for
september 2003 på de anførte vilkår.

~~Per Schou Christiansen
Viceformand

Vejle Amts dispensati-

/
.~m.7"ø:.,

Michael Tri Jacobsen
Fuldmægtig

Afgørelsen er endelig og kan ikke indbringes for anden administrativ myndighed, jf. naturbeskyttelseslovens § 82. Eventuel retssag til prø-

velse af afgørelsen skal være anla~t inden 6 måneder. jf. lovens § 88. stil. I.



. Fredningsnævnet for Vejle amt.

SCANNET.
Brahe & Partnere
Arkitektfirma AS
Lillebælts Alle 18
7000 Fredericia

Domhusgade 24
6000 Kolding
man-tor 9-15, fre 8-14
Tlf. 76 31 9600
Fax 76 31 9641
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CVR nr. 21-65-95-09

FAX 7620 6640 keJ) Nævnets j.nr. FVA 50/2003

Fredningen omkring Tirsbæk Gods 21. marts 2005

Ansøgning om etablering af gæsteværelse/depotrum i loftsetagen til
tidligere tilladt ny bebyggelse inden for fredningen omkring Tirsbæk
Gods

Den 16. januar 2003 gav Fredningsnævnet tilladelse til udstykning på med
henblik på bebyggelse af et areal, hvorpå der lå en faldefærdig
landarbejderbolig på nænnere vilkår.

Den 14. oktober 2003 godkendte Fredningsnævnets et konkret byggeprojekt.

Ved brev af 18. marts 2005 har De forespurgt om Fredningsnævnets
holdning til følgende:

"Det er vort ønske at ansøge Vejle Kommune om tilladelse til etablering af gæsteværelse/
depotrum i loftsetagen på den ene af bygningsanlæggets 2 sidefløje. Formden denne
ansøgning, ønsker vi for god ordens skyld at få vurderet, om nævnet skal høres omkring
dette, og i så skal Jeg anmode om en godkendelse heraf.

Den påtænkte udnyttelse vII ske inden for de bygningsrammer, som de er godkendt og under
opførelse, og vII ikke gIve anledning til ændrInger i bygningens ydre, hverken størrelse eller
udformning, idet de kobberbelagte pyntekviste giver tilstrækkeligt dagslys.

Indretningen vil blive udført med let flyttelige gipspladevægge.

Jeg skal samtidig påpege, at vi har valgt at foreslå ovennævnte indretmng i den SIdefløJ, som
vender bort fra naboejendommen så mgen bliver generet af yderligere indkig.

"

Det er min opfattelse, at etablering af gæsteværelsc/depotrum i loftsetagen
som beskrevet er omfattet af den allerede givne tilladelse. Fredningsnævnet
skal derfor ikke give yderligere tilladelse.

• Kopi af denne skrivelse er sendt til Vejle Amt, Teknik og Miljø,
Landskabsgruppen, Damhaven 12, 7100 Vej le, ti I Vej le Kommune,
Skolegade I, 7100 Vejle, til Danmarks Naturfredningsforenings lokalkomite

~\- )2\\I \ o-=>:> Ib
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...;, vi formanden Vagn Kjeldsen, Junker Strangesvej 19, 7100 Vejle, til

Y' Danmarks Naturfredningsforening, Madsnedøgade 20, 2100 København ø,le til Friluftsrådet vi amtsformand Peder Rasmussen, Calvinsvej 53, 7000
Fredericia, til Friluftsrådet, Scandiagade 13, 2450 København SV, og til

/ Skov- og Naturstyrelsen, Haraldsgade 53, 2100 København ø.
/

<I,
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Med venlig hilsen

Preben Baggcr
formand
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Fredningsnævnet for Vejle amt

CVR nr. 21-65-95-09

Landinspektørfirmaet Jens Bo I/S
Landinspektør Ole D. Buhl
Fredericiavej 16
7100 Vejle

Modtaget I
Skov- og Naturstyrelsen

27 JULI 2006
Domhusgade 24
6000 Kolding
man-tor 9-15, fre 8-14
Tlf. 76 31 9600
Fax 76 31 9641

Nævnets j.m. FVA 22/2006
Deresj.nr. 2006.0114

• Fredningen af Tirsbæk Gods 26. juli 2006

Ansøgning om udstykning af areal omkring tidligere skovfogedbolig
inden for fredningen omkring Tirsbæk Gods

Sagen er indbragt for Fredningsnævnet den 11. maj 2006. Fredningsnævnet
har forelagt sagen for Vejle Amt, der har svaret ved af21. juni 2006, hvori
det hedder:

"Nævnets j.nr. FVA 2212006

Fredningsnævnet har anmodet om en udtalelse vedrørende ansøgning om udstykning af en
parcel fra matr.nr. 1 a m.fl., Tirsbæk Hovedgård, Engum, beliggende Tirsbækvej 133 - Tirs-
bæk Gods

• Ejendommen er omfattet af fredning af Tirsbæk Gods .

Efter RegIOnplanen for Vejle Amt er ejendommen omfattet af Naturbeskyttelseslovens be-
stemmelser vedrørende strandbeskyttelseslinie og skovbyggehnif".

Fredningsnævnet har afsagt kendelse den 15. august 1977. Fredningsnævnet er påtaleberet-
tiget.

Der søges om tilladelse til at udstykke en parcel på ca. 1.35 ha omkring eksisterende byg-
ningslod i godsets sydøstlige hjørne, Skovgården. Der agtes ikke opført ny bebyggelse eller
iværksat fysiske ændringer I terrænet.

Af frednmgsbestemmelsen pkt. 1 og 2 fremgår det "fredmngens formål er at sikre og bevare
"Ttrsbæk Gods" som landbrugsejendom og skovejendom af en sådan størrelse, at der er
økonomisk baggrund for godsets ekSistens, og dermed for at bevare de for ejendommen
særlige landskabeltge og kulturelle værdier i samspillet mellem slot, avlsbygninger, ageljord
og skov alt i nær kontakt med Vejle Fjord.

Fredningsnævnet skal, forinden en eventuel dispensation meddeles mdhente en udtalelse fra
Danmarks Naturfredningsforenmg".

Der ses Ikke herfra at være frednmgsmæsslge betænkeligheder ved det ansøgte. Man skal
Ikke herfra udtale sig Imod det ansøgte.

Det skal bemærkes, at der hermed Ikke er taget stIlhng efter de ovennævnte bestemmelser I
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Naturbeskyttelsesloven. "

Fredningsnævnet har tillige forelagt ansøgningen for Danmarks Naturfred-
ningsforening. Lokalkomiteen har ved brev af 27. juni 2006 svaret, at man
ingen indvendinger har mod udstykningen, forudsat at den - som beskrevet -
stadig er underlagt fredningsdeklarationens bestemmelser.

Om ejendommens beliggenhed henvises til vedlagte kort.

Fredningsnævnets afgørelse:

Under henvisning til det af Vejle amt anførte meddeler Fredningsnævnet i
medfør af naturbeskyttelseslovens § 50, stk. l, dispensation til det ansøgte,
der ikke skønnes at stride mod fredningens formål.

Nævnets afgørelse kan påklages i overensstemmelse med reglerne i naturbe-
skyttelseslovens kapitel 12. Klage skal indgives skriftligt til Fredningsnæv-
net for Vejle amt, Domhusgade 24, 6000 Kolding, inden 4 uger fra den dag,
afgørelsen er meddelt. Rettidig klage har opsættende virkning for den påkla-
gede afgørelse, med mindre klagemyndigheden bestemmer andet.

Gebyret tilbagebetales, hvis De :farhelt eller delvis medhold i Deres klage.

Det er en betingelse for Naturklagenævnets behandling af Deres klage, at De
indbetaler et gebyr på 500 kr. til Naturklagenævnet. Nævnet vil sende Dem
en opkrævning på gebyret, når nævnet har modtaget klagen fra Frednings-
nævnet. Naturklagenævnet vil ikke påbegynde behandling af klagen, før ge-
byret er modtaget. Vejledning om gebyrordningen kan findes på Naturklage-
nævnets hjemmeside www.nkn.dk

Tilladelsen bortfalder, hvis den ikke udnyttes inden 3 år fra dato.

Andre myndigheders tilladelse kan være nødvendig.

Kopi af denne skrivelse er sendt til Vejle Amt, Teknik og Miljø, Plangrup-
pen, Damhaven 12, 7100 Vejle (j.nr. 8.70.51.8-171), til Vejle kommune,
Teknisk Forvaltning, Skolegade, 7100 Vejle, til Danmarks Naturfrednings-
forenings lokalkomite vi Vagn Kjeldsen, Junker Stranges Vej 19, 7100 Vej-
le, til Danmarks Naturfredningsforening, Madsnedøgade 20, 2100 Køben-
havn 0, til Friluftsrådet, vi amtsformand Peder Rasmussen, Calvinsvej 53,
7000 Fredericia, , til Friluftsrådet, Scandiagade 13,2450 København SV, og
til Skov- og Naturstyrelsen, Haraldsgade 53, 2100 København 0.

Med venlig hilsen

~h'
/~.~~~ Bagger

nævnsformand

http://www.nkn.dk
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) Fredningsnævnet for Vejle amt

Vejle Amt
Teknik og Miljø
Naturgruppen
Damhaven 12
7100 Vejle

Modtaget f
Skov- Og' Naturstyrelsen

15 SEP, 2006

Tirsbæk Gods

Ansøgning om oprensning af voldgrav ved Tirsbæk Gods

Sagen er indbragt for Fredningsnævnet ved Vejle Amts brev af 27. juni
2006, hvori det hedder:

" Hans Henrik Algreen-Ussing har telefonisk anmodet om at få en fornyet tilladelse til op-
rensning af sand og slam fra voldgraven ved Tirsbæk Gods.

Fredningsnævnet gav den 19. august 1996 tilladelse til oprensningen og til etablering af et
sandfang i Tirsbækken lige nord for og opstrøms voldgraven, så fremtidig tilledning af ma-
tenaIe til voldgraven reduceres.

Hans Henrik Algreen-Ussing anmoder om at få en tilladelse på tilsvarende betingelser, da
den gamle tilladelse må anses for forældet, til trods for, at det ikke fremgår af Frednings-
nævnets tilladelse fra 1996. Der er nu fundet midler til at foretage oprensningen, som ønsk-
es foretaget i august 2006, hvorfor

Hans Henrik Algreen-Ussing anmoder om en hurtig sagsbehandling.

Ejendommen er omfattet af fredningen af Tirsbæk Gods (FVAS nr. 270/1974), og ligger i
landzone. Efter Regionplanen for Vejle Amt ligger voldgraven i naturområde, og er omfat-
tet af naturbeskyttelseslovens § 3. Det samme gælder vandløbet Tirsbækken, hvor sandfan-
get ønskes lavet. Desuden ligger ejendommen i værdifulde landskaber inden for kystnær-
hedszonen. Den ligger også i kulturmiljøornråde og i internationalt naturbeskyttelsesornråde
(EF-fuglebeskyttelsesornråde og EF-habitatornråder).

Det oprensede materiale ønskes planeret ud i et tyndt lag på markarealer nord for voldgra-
ven. Disse arealer er i regionplanen udlagt som jordbrugsarealer: En lille del ønskes benyt-
tet til at retablere en lille, privat grusgrav vest for voldgraven.

Oprensningen og sandfanget kræver tillige tilladelse fra amtet efter natUlbeskyttelsesloves §
3. Også her er det en fornyet tilladelse fra tidligere ansøgning.

Der ses derfor Ikke herfra at være fredmngsmæssige betænkeligheder ved det ansøgte, da
der er tale om udførelsen af et projekt, som allerede er blevet accepteret tidligere."

Ansøgningen er frcmsendt flere gang pr. c-mail, som Frcdningsnævnct be-
klageligvis ikke ses at have modtaget.

Domhusgade 24
6000 Kolding
man-tor 9-15, fre 8-14
Tlf. 7631 9600
Fax 76 31 9641

CVR nr. 21-65-95-09

Nævnets j.nr. FVA 39/2006
Deres j.nr. 8.70.51.8-175

14. september 2006
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" Som det fremgår er der tale om en ansøgning om benyttelse af en tidligeree meddelt, men forældet tilladelse.

Fredningsnævnet har derfor efter omstændighederne undladt at høre Dan-
marks Naturfredningsforenings lokalkomite.

Om ejendommens beliggenhed henvises til vedlagte kort.

Fredningsnævnets afgørelse:

Under henvisning til det af Vejle amt anførte meddeler Fredningsnævnet i
medfør af naturbeskyttelseslovens § 50, stk. 1, dispensation til det ansøgte,
der ikke skønnes at stride mod fredningens formål.

Nævnets afgørelse kan påklages i overensstemmelse med reglerne i naturbe-
skyttelseslovens kapitel 12. Klage skal indgives skriftligt til Fredningsnæv-
net for Vejle amt, Domhusgade 24, 6000 Kolding, inden 4 uger fra den dag,
afgørelsen er meddelt. Rettidig klage har opsættende virkning for den påkla-
gede afgørelse, med mindre klagemyndigheden bestemmer andet.

Det er en betingelse for Naturklagenævnets behandling af Deres klage, at De
indbetaler et gebyr på 500 kr. til Naturklagenævnet. Nævnet vil sende Dem
en opkrævning på gebyret, når nævnet har modtaget klagen fra Frednings-
nævnet. Naturklagenævnet vil ikke påbegynde behandling af klagen, før ge-
byret er modtaget. Vejledning om gebyrordningen kan findes på Naturklage-
nævnets hjemmeside www.nkn.dk

Gebyret tilbagebetales, hvis De rar helt eller delvis medhold i Deres klage.

Tilladelsen bortfalder, hvis den ikke udnyttes inden 3 år fra dato.

Andre myndigheders tilladelse kan være nødvendig.

Kopi af denne skrivelse er sendt til godsejer Hans Henrik Algreen-Ussing,
Tirsbæk Gods, Tirsbækvej 133, 7120 Vejle ø, til Vejle kommune, Teknisk
Forvaltning, Skolegade, 7100 Vejle, til Danmarks Naturfredningsforenings
lokalkomite vi Vagn Kjeldsen, Junker Stranges Vej 19,7100 Vejle, til Dan-
marks Naturfredningsforening, Madsnedøgade 20, 2100 København ø, til
Friluftsrådet, vi amtsformand Peder Rasmussen, Calvinsvej 53, 7000 Frede-
ricia, , til Friluftsrådet, Scandiagade 13, 2450 København SV, og til Skov-
og Naturstyrelsen, Haraldsgade 53, 2100 København ø.

Med venlig hilsen

Preben Bagger
nævnsfonnand

http://www.nkn.dk
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Fredningsnævnet for Vejle amt

Landinspektørfirmaet Jens Bo I/S
Landinspektør Ole D. Buhl
Fredericiavej 16
7100 Vejle

Fredningen af Tirsbæk Gods

Ansøgning om tilladelse til opførelse af aftægtsbolig inden for frednin-
gen af Tirsbæk Gods

Ansøgningen er modtaget med brev af 29. september 2006 fra landinspektør
Ole D. Buhl. I brevet anføres:

"Vedr. : Tirsbæk Gods - fredningen ved Vejle Fjord
Generationsskifte på Tirsbæk Gods - aftægtsbolig

På vegne af ejerne af Tirsbæk Gods, godsejer Hans Henrik AIgreen-Ussing og moderen Vi-
beke Algreen-Ussing ansøges hermed om tIlladelse fra Fredningsnævnet til opførelse af en
aftægtsbolig på Tirsbæk til brug for Henrik og Vibeke AIgreen-Ussing (Hans Henriks for-
ældre), jf. nedenstående nærmere beskrivelse og vedlagte kortbilag og bygningstegninger.

Ønsket om den nævnte aftægtsbolig har været drøftet med formanden for lokalkomiteen for
Naturfredmngsforemngen i Vejle, Vagn Kjeldsen, idet naturfredningsforenmgen har en
sdvsu:t:I1liigvelo-rei i forhold ul fredningen. Nærværende ansøgning forudsættes namrhgvis
forelagt Naturfredmngsforeningen via Fredningsnævnet.

Sagen vil endvidere efterfølgende bhve forelagt Vejle kommune I forhold til planloven, idet
sagen her ønskes behandlet efter planlovens regler om ret tIl opførelse af aftægtsbohger på
større landbrugsejendomme Uf. ændnngerne af planloven I 2002). Disse regler forhmdrer I

øvrigt en efterfølgende udstykmng af en aftægtsbolig, således at denne kan ejes og finansie-
res selvstændigt. Aftægtsbohgens nøje sammenhæng med Tirsbæk Gods - økonomisk og
funktIOnelt sikres hermed.

I første omgang søges dog afklaret, om opførelse af en aftægtsbotig kan godkendes l for-
hold til ji-edl11ngen

Der er nedenfor nænuere redegjort for baggrunden for ansøgmngen, herunder de helt specI-
elle forhold for Tlrsbæk Gods.

Tirsbæk Gods situation/baggrund for ansøgningen

Siden 1999 har Hans Hellllk Algleen-Ussll1g vælet eJel af 3/4 af Tlrsbæk Gods, mens den
Sidste 1/4 ejes af moderen Vibeke Algreen-Ussl11g. Hans Helmk Algreen-Usslllg haJ 2 søst-
re, Charlotte Stevenson som er bosat l England og Alette Algreen-Uss111gsom I dag bor i td

')~S·_' ~'-O O 'd:.Lt \
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Domhusgade 24
6000 Kolding
man-tor 9-15, fre 8-14
Tlf. 76 31 9600
Fax 76 31 9641

CVR nr. 21-65-95-09

Nævnets J.nr. FVA -45/2006
Deres j.nr. 2006.0114

21. november 2006



leje på TlfSbæk sammen med Slll fanuhe (og som planlægger at flytte hl Skovgården, Jf. an-
søgning hl frednmgsnævnet af 08.05.2006 - FVA 22/2006).

I forbllldelse med afslutmng af generatIOnsskifte på godset, hvorved Hans Henrik Algreen-
Ussmg overtager den Sidste 1/4 af godset fra sin moder er der i familien et stort ønske om,
at Henrik og Vibeke Algreen-Ussmg kan fraflytte den store hovedbygmng på Tirsbæk, og
bosætte sig i en passende bohg I nærhed ttl Tirsbæk Gods.

Den nuværende bolig på hovedbygmngen på Tlrsbæk Gods er på ikke mindre end 1600 m2.

Ombygning af eksisterende bohger (tidhgere medarbejderboliger, som nu udlejes) vtl efter
familiens mening Ikke kunne gerulemføres uden at spolere det opnndehge udtryk omkring
Tirsbæk. Der er et stort ønske om en VISafstand fra hovedbygningen og miljøet her, som
også præges af dele af dnftsbygningernes udleJnlllg til bI. a. kontorformål, landbrugsdnften
m.v., men samtidig med en hlknytmng til Tirsbæks "kerneområde" - som er beliggende mel-
lem jernbanen og fjorden - og en hlknyh1ing til den hdt spredte bebyggelse bestående af tid-
hgere landarbejderbohger og dnftsbygnmger ("kornmøllen", "smedien", "bagenet" ... m.fl.
jf kortbilaget). En bebyggelse, hvor hver del har sin egen historie, og hvor historien nu
ønskes fortsat ved at sætte et nyt "mærke" for den tid VI lever l I dag - og med størst mulig
respekt for det histonske Tlrsbæk, som møder os på stedet.

Bebyggelsen ønskes placeret som angIVet på vedlagte fotoplan - på et plateau ret tæt ved
jernbanen, hvorfra der er en fin udsigt over "kerneområdet", men hvor bebyggelsen på den
anden side ikke vil Virke donunerende Idet den hgger tilbagetrukket fra vej forløbene og
med "ryggen" mod jernbanen og skovbevoksning.

Bebyggelsen ønskes endVidere opført l en shl, materiale og farvetone, som harmonerer med
og følger det historiske Tlrsbæk. Der henvises til vedlagte facadetegninger.

Bebyggelsens grundplan på ca. 220 m2 giver mulighed for en statelig beboelse med delvis
kælder og udnyttet tagetage.

Ansøgerne er gerne til rådighed for en besighgelse på stedet og indgår gerne i en evt. dialog
vedr. detaljer omkring projektets nærmere udformning.

Jeg er til rådighed, hVISder er spørgsmål eller kommentarer til det fremsendte."

Fredningsnævnet har forelagt ansøgningen for Vejle Amt, der har svaret føl-
gende ved brev af 31. oktober 2006:

"Fredningsnævnet har anmodet om en udtalelse vedrørende ansøgning om opførelse af af-
tægtsboilg pa Tirsbæk Gods.

Ejendommen er omfattet af fredningskendelse af 15. august 1977 om fredning af TlIsbæk
Gods. Frednmgsnævnet er påtaleberettiget og Frednlllgsnævnet skal, forlllden en eventuel
dispensation meddeles indhente en udtalelse fra Danmarks Naturfredningsforening.

Der søges om tilladelse til at opføre en aftægtsbohg i tilknytnlllg hl Tlrsbæk Gods til Henrik
og Vibeke Algreen-Ussmg. Ansøgmngen er begrundet l, at "i forbmdelse med afslutnmg af
generatIOnsskIfte på godset, hvorved Hans Henrik AIgreen-Usslllg overtager den Sidste 1/4
af godset fra sm moder er der I familien et stort ønske om, at Hennk og VIbeke Algreen-Us-
sing kan fraflytte den store hovedbygmng på Tirsbæk og bosætte sig I en passende nærhed
til Tlrsbæk Gods".

Det fremgår Videre, at ombygnmgen af ekSisterende bohger (ttdhgere medarbejderbohger,
som nu udlejes) vil efter famihens melllng Ikke kunne gelmemføres uden at spolere det op-
nndehge udtryk omknng Tlrsbæk. Der er et stort ønske om en vis afstand fra hovedbygnm-
gen og nll1Jøet her, som også præges af at dele af dnftsbygnmgerne er udlejet tIl bl.a. kon-
torf0l111ål,landbrugsdnften m.v

Bebyggelsen ønskes placeles på et plateau tæt ved Jernbanen, hvorfra del er fin udSigt ovel
"kerneområdet" og hvo I bebyggelsen vIl hgge ttlbagetrukket fra vej forløbene og med
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"ryggen" mod jernbanen og skoven. Bebyggelsens gnmdplan er på ca. 220 m2 og dertIl
kommer udnyttet tagetage og delvist udnyttet kælder.

Af fredningsbestemmelsens pkt. l og 2 fremgår det "fredningens fonnål er at sIkre og beva-
re "Tirsbæk Gods" som landbrugsejendom og skovejendom af en sådan størrelse, at der er
økonomisk baggnmd for godsets eksistens, og dermed for at bevare de for ejendommen
særlige landskabelige og kulturelle værdier i samspillet mellem slot, avlsbygninger, agerjord
og skov alt i nær kontakt med Vejle Fjord.

Af kendeIsens § 3 fremgår, at "ved fredningen pålægges indskrænkninger i udnyttelse af
ejendommen, dog således at nævnet I alle tilfælde kan dispensere fra bestemmelserne, så-
fremt vægtige grunde herfor skønnes at foreligge". Det flemgår vldere, at nye landbmgsbyg-
nmger i øvrigt, hemnder landarbejderbolIger, skal opføres I tIlknytnmg tIl de allerede eksi-
sterende landbrugsbygnmger.

"Fredningsnævnet anmoder om en udtalelse om ovennævnte sag fra Danmarks Naturfred-
ningsforenings lokalkorrute i Vejle.

Amtets udtalelse:
Det er Amtets vurdering, at der Ikke er behov for en ny aftægtsbolig/landarbejderbohg, da
der er medarbejderboliger på godset, som er udlejet og dermed ikke bruges I forbindelse
med godsets drift.

Der ses således Ikke at være vægtige grunde tIl at dispensere fra bestemmelsen om, at nyt
boligbyggeri Ikke er tIlladt. Endvidere kan der henVises tIl, at godset ligger meget bynært,
hvilket giver farrulien mulighed for at bosætte sig I en passende bolig i byen og alligevel
være tæt på godset."

Fredningsnævnet har videre forelagt sagen for Danmarks Naturfredning,
hvis lokalkomite den 9. november 2006 har svaret:

Lokalkomiteen har af Tirsbæk Gods som nævnt I følgebrevet været inviteret til en drøftelse
af et muligt byggeri af den beskrevne aftægtsbolig. På mødet gav undertegnede udtryk for,
at lokalkormteen prinCIpIelt så med skepSIS på et sådant byggeri på baggnmd af frednmgs-
deklarationens bestemmelser - uanset den arkitektOnIske tilpasning og en forståelse for fa-
miliens bevæggrunde.

Idet det er lokalkorruteens opfattelse, at der allerede er en tilstrækkelig volumen i den ekSI-
sterende bygningsmasse på godset, og at der er tale om en helt ny bebyggelse uden tæt til-
knytnmg til de nuværende bygninger, mener vi ikke, at der er tilstrækkelig baggrund for en
dispensation fra deklarationens bestemmelser. Lokalkomiteen følger således Vejle Amts
mdstIiimg. "

Om ejendommens beliggenhed henvises til vedlagte kort.

Fredningsnævnets afgørelse:

Under henvisning til det af Vejle amt anførte meddeler Fredningsnævnet i
medfør af naturbeskyttelseslovens § 50, stk. I, afslag på dispensation til det
ansøgte, der skønnes at stride mod fredningens formål.

Nævnets afgørelse kan påklages i overensstemmelse med regleme i naturbe-
skyttelseslovens kapitel 12. Klage skal indgives sknftligt til Fredningsnæv-
net for Vejle amt, Domhusgade 24,6000 Kolding, inden 4 uger fra den dag,
afgørelsen er meddelt. Rettidig klage har opsættende virkning for den påkla-
gede afgørelse, meel mindre klagemyndighcelen bestemmer andet.

Det er en betingelse for Naturklagenævnets behandling af Deres klage, at Dc
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indbetaler et gebyr på 500 kr. til Naturklagenævnet. Nævnet vil sende Dem
en opkrævning på gebyret, når nævnet har modtaget klagen fra Frednings-
nævnet. Naturklagenævnet vil ikke påbegynde behandling af klagen, før ge-
byret er modtaget. Vejledning om gebyrordningen kan findes på Naturklage-
nævnets hjemmeside www.nkn.dk

Gebyret tilbagebetales, hvis De får helt eller delvis medhold i Deres klage.

Andre myndigheders tilladelse kan være nødvendig.

Kopi af denne skrivelse er sendt til godsejer Hans Henrik Algreen-Ussing,
Tirsbæk Gods, Tirsbækvej 133,7120 Vejle ø, til Vibeke Algreen-Ussing,
Tirsbæk Gods, Tirsbækvej 133, 7120 Vejle ø, til Vejle kommune, Teknisk
Forvaltning, Skolegade, 7100 Vejle, til Danmarks Naturfredningsforenings
lokalkomite vi Vagn Kjeldsen, Junker Stranges Vej 19,7100 Vejle, til Dan-
marks Naturfredningsforening, Madsnedøgade 20, 2100 København ø, til
Friluftsrådet, vi amtsformand Peder Rasmussen, Calvinsvej 53, 7000 Frede-
ricia, , til Friluftsrådet, Scandiagade 13, 2450 København SV, og til Skov-
og Naturstyrelsen, Haraldsgade 53, 2100 København ø.

Med venlig hilsen

reben Bagger
nævnsformand

I~

http://www.nkn.dk






































































































FREDNINGSNÆVNET FOR SYDJYLLAND, NORDLIG DEL 
Domhusgade 24, 6000 Kolding 
76 31 96 38, mail: biran@domstol.dk 
 
 
 
Fredningsnævnets j. nr. 51/2011: Ansøgning om dispensation til at afholde Tirsbæk Green 
den 9. og 10. juni 2012. 
 
Fredningsnævnet har den 28. november 2011 modtaget en ansøgning fra Hans Henrik Algreen-
Ussing og Højgaard Event & Marketing v/Merete Højgaard, Vigen 15, Andkær Vig, Børkop, om 
dispensation til at afvikle Tirsbæk Green Game den 9. og den 10. juni 2011 ved Tirsbæk Gods. Ar-
rangementet omfatter en række aktiviteter, der skal afvikles på godsets arealer, hovedsageligt på 
arealerne mellem banelinjen og godsets bygninger.  
 
De arealer, hvor Tirsbæk Green Game skal afvikles, er fredet ved fredningsnævnets kendelse, afsagt 
den 15. august 1977, om fredning af Tirsbæk Gods. Det fremgår af fredningsbestemmelserne blandt 
andet, at der ikke må opstilles boder, skure, master og lignende på de fredede arealer, at arealerne 
ikke må benyttes til camping, teltslagning eller lignende, at der ikke må lægges hindringer i vejen 
for offentlighedens adgang til fods eller på cykel på ejendommens private veje og stier, og at 
knallertkørsel og anden motorkørsel ikke er tilladt. Fredningsnævnet skal derfor meddele dis-
pensation, såfremt de fredede arealer skal benyttes til arrangementet. 
 
Fredningsnævnet har behandlet sagen på skriftligt grundlag. 
 
Fredningsnævnets formand har i medfør af forretningsorden for fredningsnævn § 10, stk. 5, 
besluttet at meddele Tirsbæk Games v/Hans Henrik Algreen-Ussing og Højgaard Event & 
Marketing dispensation i medfør af naturbeskyttelseslovens § 50, stk. 1, til arrangementets afvikling 
på de fredede arealer på de vilkår, der er anført i afsnittet ”Fredningsnævnets afgørelse”. 
 
Sagens baggrund: 
 
Den 15. august 1977 afsagde Fredningsnævnet for Vejle amts sydlige fredningskreds kendelse om 
fredning af Tirsbæk gods. Kendelsen omfatter cirka 390 ha jord omkring godset.  
 
Det fremgår blandt andet af fredningsbestemmelsernes § 1, at  
 

”Fredningens formål er at sikre og bevare ”Tirsbæk Gods” som landbrugsejendom og 
skovejendom af en sådan størrelse, at der er økonomisk baggrund for godsets eksi-
stens, og dermed for at bevare de for ejendommen særlige landskabelige og kulturelle 
værdier i samspillet mellem slot, avlsbygninger, agerjord og skov alt i nær kontakt 
med Vejle Fjord.” 
 

Fredningsbestemmelsernes § 3 regulerer blandt andet aktiviteter m.v. på godsets jorder. Det hedder 
i bestemmelsen blandt andet:  

 
”Ved fredningen pålægges følgende indskrænkninger i udnyttelsen af ejendommen, 
dog således at nævnet i alle tilfælde kan dispensere fra bestemmelserne, såfremt væg-



tige grunde herfor skønnes at foreligge. Nævnet skal, forinden en eventuel dispen-
sation meddeles, indhente en udtalelse fra Danmarks Naturfredningsforening. 
 
a) Nyt boligbyggeri og tilbygninger til eksisterende boliger samt ombygning af 

sådanne, hvorved dens ydre ændres, er ikke tilladt. 
b) … 
c) … 
d) … 
e) Opstilling af boder, skure, transformerstationer, drivhuse, master og lignende samt 

opsætning af reklameskilte må ikke finde sted. 
f) Arealerne må ikke benyttes til motorbaner… 
g) Arealerne må ikke benyttes til camping, teltslagning og lignende, dog kan den 

eksisterende campingplads udnyttes. 
h) Der må ikke i eksisterende bygninger eller i nye bygninger indrettes restauration 

eller cafeteria. Restauranten ved stranden i den sydvestlige del af ejendommen kan 
genåbnes.… 

i) … 
j) … 
k) … 
l) Der må ikke lægges hindringer i vejen for offentlighedens adgang til fods eller på 

cykel på ejendommens private veje og stier. Knallertkørsel og anden motor kørsel 
er ikke tilladt. Ridning er kun tilladt efter aftale med ejeren…” 

 
I en ansøgning, dateret den 24. november 2011, har Højgaard Event & Marketing ansøgt fred-
ningsnævnet om dispensation til at afholde arrangementet Tirsbæk Games den 9. og 10. juni 2012 
på arealer vest og nord for bygningerne på Tirsbæk Gods og slotshaven. 
 
Højgaard Event & Marketing har anført følgende om arrangementet i ansøgningen: 
 

”… 
 
Arrangementet er en udendørs Event, der giver publikum mulighed for at besøge Tirs-
bæk Green Game og se - eller deltage i - alle de aktiviteter der er entreret med i for-
bindelse med arrangementet, og samtidig nyde herlighedsværdierne omkring Tirsbæk 
Gods. 
 
Herunder: 

• Aktiviteter listet op 
• Beskrivelse af den enkelte aktivitet.  
• Kort over området – vedhæftet som fil.  

 
AKTIVITETER 
Fårehyrdning 
Lumberjack Show (skovhugger show) 
Jagtsti  
Lerdueskydning 
Riffelskydning på 80 m bane 
Jagtbueskydning  



Land Rover kørsel 
Trækhundekørsel 
Jagthornsblæsning 
Distanceridning 
Falkonerer 
Kajak 
Rib sejlads 
Mountainbike  
KFUM spejdere 

                      … 
 
BESKRIVELSE AF DE ENKELTE AKTIVITETER. 
 

                      FÅREHYRDNING 
Opvisning i et indhegnet område med 8 – 10 får, hvor 2 fårehyrder viser, hvordan man 
hyrder får ved hjælp af hyrdehunde.  
 
LUMBER JACK SHOW. 
4 mænd viser et show, hvor de klatrer i master, saver med kæmpe håndsave, kaster 
med økser m.m. 
Masterne rejses i to ”brønde” der er gravet specielt til formålet, og der bygges en 
scene til opvisning i forbindelse med masterne. 
 
JAGTSTI 
En Jagtsti er en på forhånd planlagt bane/rute, hvor der løses opgaver – typisk 8 poster 
- relateret til jagt, og hvor der typisk er knyttet en kontrolperson til hver enkelt post. 
Der udbydes også Jagtsti for børn, for at skærpe børns interesse for og om naturen, og 
opgaverne er selvfølgelig målrettet børn.   
Danmarks Jægerforbund står for Jagtstien.  
 
LERDUESKYDNING & RIFFELSKYDNING 
Skydning er et væsentligt element i selve konceptet Tirsbæk Green Game - der jo er 
inspireret af de ”Engelske Game Fairs” hvor selve basic er – jagt, fiskeri, hest og 
hund. 
Vi har erfaret, at lægges skydningen udenfor Tirsbæks arealer, har det ikke den 
ønskede interesse blandt publikum. Skydningen skal ses som en integreret del af det 
samlede arrangement, og publikum skal kunne spadsere rundt blandt de forskellige 
aktiviteter, i den rækkefølge de selv ønsker det. 
  
Skydningen vil vi derfor gerne have til at foregå, på en 80 m udendørs ”bane” – alle-
rede udpeget og godkendt til formålet af politiet - på de marker beliggende nord for 
Tirsbæk Gods. Det betyder at skyderetningen peger væk fra de andre aktiviteter, og 
dermed også placeres i yderkanten af det fredede område. Se vedhæftede kort. 
 
Riffelskydningen vil vi gerne kunne benytte i tidsrummet kl. 10.00 – 12.00 og igen fra 
kl. 13.30 -16.00 begge dage – dog er det ikke sikkert vi kommer til at udnytte 
tidsrummet fuldt ud.  
 



BUEJAGT 
Sydjysk Buejægerlaug stiller en godkendt bane op, hvor deres instruktører hjælper de 
publikummer, der måtte have lyst at prøve. Banen placeres i haveanlægget på Tirsbæk 
 
TRÆKHUNDEKØRSEL 
Hundene bliver spændt for små vogne, og publikum kan se - og måske prøve en kort 
tur. Kørslen vil foregå på de faste køreveje omkring Godset og ned mod fjorden. Det 
er Dansk trækhundeforening der står for afviklingen. 

 
                      HUNDE 

Der vil være forskellige opvisninger og aktiviteter i samme område som opvisning 
med fårehunde, f.eks. fremvisning af forskellige jagthunderacer, hvalpelegestue og 
Agility. Dyrenes Beskyttelse og Førerhundeforeningen er repræsenteret samme sted.   
 
DISTANCERIDNING 
Danmarks Distancerytter forening og Hedensted Rideklub, sætter dette ridt op, efter 
gældende regler fra Dansk Rideforbund.  
 
Start og mål vil foregå fra Hedensted Rideklub, men en del af den færdig planlagte 
rute, vil gå igennem Tirsbæk, så de besøgende kan se rytterne.  
 
Den endelige rute er endnu ikke fastlagt, men for Tirsbæks arealer, vil der blive tale 
om en kortere strækning - og det anviste vil være faste køreveje. 

 
JAGTHORSNBLÆSNING 
Dette vil foregå i haven og hvor andre aktiviteter er jagtrelateret. 
 
FALKONERER 
Falkonererne giver opvisning med deres fugle i haven. 
 
KAJAK 
Havkajakken fra Erritsø kommer med kajakker. Publikum kan prøve at sejle på 
voldgraven og på Vejle fjord, og samtidig få en snak med instruktørerne.  
 
RIB SEJLADS 
Rib sejlads foregår på Vejle fjord efter de gældende regler her. Firmaet RibIt fra 
Ålborg forestår denne aktivitet, og publikum har mulighed for at komme ud at sejle i 
de hurtige både..  
 
MOUNTAINBIKE 
I den part af skoven - kaldet Kongeskoven - er det tanken at afmærke en MTB rute på 
eksisterende stier og køreveje, så de publikummer der ønsker det, kan prøve at køre på 
MTB.  
 
DGI vil stå for aktiviteten. 
 
LAND ROVER KØRSEL 



Land Rovere hører selvfølgelig også med til ”Game Fairs”, og publikum har mulighed 
for at blive kørt en tur i terrænet, på de faste køreveje. 
 

                      SPEJDERE 
KFUM spejderne flytter ind på Tirsbæk for weekenden. De bygger deres typiske lejr 
op af telte og granrafter. KFUM spejderne er tænkt som en aktivitet, for de børn der 
besøger Tirsbæk Green Game. 
 

                      ANDET 
På bilag 1. kort, er der nævnt område for udstillere, fortrinsvis med telte som ”boder”. 
Forventet antal udstillere er omkring 70. 
 
I forbindelse med udstillerområdet, er der også boder med spisesteder, udover den i 
forvejen eksisterende Restaurant Slotsstalden.  
 
Mht. forventet besøgstal på Tirsbæk Green Game, er det stort set umuligt at vurdere – 
vejret bestemmer en del!  
 
I 2011 besøgte ca. 2.800 gæster Tirsbæk Green Game, og vi håber selvfølgelig på 
flere i 2012…” 

 
På et kort, der er vedhæftet ansøgningen, har ansøgerne markeret, hvor de enkelte aktiviteter, arran-
gementet omfatter, skal afvikles: 
 
Kort over aktiviteter 
 
 

 

3. 
1. 2.
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4.
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1. Hesteaktiviteter 
2. Lerdue & Riffelbaner 
3. KFM spejdere 
4. Hundeaktiviteter 
5. Lumber jack 
6. Udstillere & jagtbue 
7. Mountainbike 
8. Kajak & Rib sejlads 

 
 På et særskilt kort har ansøgerne markeret skydebanerne således: 
 
Specifik placering af skydebaner 
 

2 standpladser til riffel med 
skydeinstruktører.- 80 / 90 m  

5 Standpladser til lerduer med 
skydeinstruktører.  

   
 
Fredningsnævnets behandling af sagen: 
 
Fredningsnævnet har behandlet sagen på skriftligt grundlag. 
 
Fredningsnævnet har i høringsbrev, dateret den 27. januar 2012 anmodet Naturstyrelsen Ribe, 
Naturstyrelsen Trekantsområdet, Vejle Kommune, Danmarks Naturfredningsforening, Danmarks 
Naturfredningsforenings Lokalkomité, Friluftsrådet, Friluftsrådets lokalafdeling og Dansk Orni-



tologisk Forening om eventuelle bemærkninger til ansøgningen med høringsfrist den 10. februar 
2012. 
 
I et brev af 10. februar 2012 har Danmarks Naturfredningsforenings Lokalkomite anført følgende: 
 

”… 
 
Der blev 18. og 19. juni 2011 afholdt et lignende arrangement, hvor der ca. kom 2.800 
gæster. Det planlagte arrangement i år har flere aktiviteter, og man håber på et større 
besøgstal end i 2011. 
 
De planlagte aktiviteter drejer sig om følgende: Fårehyrdning, Lumberjack Show, 
Jagtsti, Lerdueskydning, Riffelskydning på 80 m bane, Jagtbueskydning, Land Rover 
kørsel, Trækhundekørsel, Jagthornblæsning, Distanceridning, Falkonerer, Kajak, Rib 
sejlads Mountainbike og KFUM spejdere. 
 
Der gælder en række fredningsbestemmelser for Tirsbæk Gods og flere af aktivi-
teterne er i strid med disse: 
 
3 e Opstilling af boder, skure, transformatorstationer, drivhuse master og lignende 
samt opsætning af reklameskilte må ikke finde sted. 
 
3 g Arealerne må ikke benyttes til camping, teltslagning eller lignende, dog kan den 
eksisterende campingplads udnyttes. 
 
3 h Der må ikke i eksisterende bygninger eller i nye bygninger indrettes restauration 
eller cafeteria. Restaurationen ved stranden i den sydvestlige del af ejendommen kan 
genåbnes. 
 
3 l Der må ikke lægges hindringer i vejen for offentlighedens adgang til fods eller på 
cykel på ejendommens private veje eller stier. Knallertkørsel og anden motorkørsel er 
ikke tilladt. Ridning er kun tilladt efter aftale med ejeren. 
 
Tirsbæks skovarealer, der ligger syd for jernbanelinjen, indgår i Natura 2000 område 
N78, bestående af Habitatområde H 67 og Fuglebeskyttelsesområde F 45. Både 
aktiviteter i og også omkring området må ikke skade de arter eller naturtyper, der er 
grundlaget for udpegelsen af området. 
 
Arrangementet i år har flere aktiviteter end tidligere og er placeret på et yderst 
uheldigt tidspunkt midt i fuglenes yngletid. Specielt hvepsevågen, der er en del af 
udpegningsgrundlaget, er en meget sky fugl, der skal have ro i ynglesæsonen. 
 
DN finder det yderst problematisk, at der indgår Land Rover kørsel som en planlagt 
aktivitet. Fredningsbestemmelserne tillader hverken knallertkørsel eller anden motor-
kørsel i det fredede område.  
 
Ligeledes kan DN ikke acceptere hverken lerdueskydning eller riffelskydning i Natura 
2000 området midt i fuglenes yngletid. 



 
Det planlagte arrangement med alle dets aktiviteter og herunder øget biltrafik den 9. 
og 10. juni vil virke forstyrrende på naturen i Natura 2000 området og kan skade de 
arter, der er grundlaget for udpegelsen af området. Herudover er nogle af aktiviteterne 
specielt Land Rover kørsel direkte i modstrid til fredningsbestemmelserne 
 
Danmarks Naturfredningsforening kan derfor ikke anbefale, at fredningsnævnet 
meddeler ansøgeren dispensation til afholdelse af Tirsbæk Green Game den 9. og 10. 
juni 2012. 
 
Vi vil anbefale, at arrangementet afholdes senere på året, f.eks. sidst i august af hen-
syn til naturen, og samtidig vil vi anbefale, at Land Rover kørsel udgår af 
programmet. 
 
Vi finder ikke, at en besigtigelse af området er nødvendig…” 

 
Der er ikke i øvrigt rejst indsigelser mod ansøgningen. 

 
Fredningsnævnets afgørelse: 
 
Tirsbæk Gods er fredet ved kendelsen, afsagt den 15. august 1977. Det fremgår blandt andet af ken-
delsen, at det er formålet med fredningen at sikre og bevare ”Tirsbæk Gods” som en land-
brugsejendom og en skovejendom af en sådan størrelse, at der er økonomisk baggrund for godsets 
eksistens, og dermed for at bevare de for ejendommen særlige landskabelige og kulturelle værdier i 
samspillet mellem slottet, avlsbygningerne, agerjorden og skoven, alt i nær kontakt med Vejle 
Fjord. Kendelsen indeholder derfor detaljerede fredningsbestemmelser, der skal sikre formålet med 
fred-ningen.  
 
Fredningsnævnet kan imidlertid i medfør af naturbeskyttelseslovens § 50, stk. 1, meddele dispensa-
tion fra en fredningsbestemmelse, men det er en forudsætning herfor, at der foreligger vægtige 
grunde til at fravige bestemmelsen.  
 
Fredningsnævnet lægger i overensstemmelse med oplysningerne i brevet af 24. november 2012 fra 
Højgaard Event & Marketing til grund, at arrangementet finder sted den 9. og 10. juli 2012, at 
aktiviteterne hovedsageligt finder sted omkring selve godset og de nære arealer heromkring, at alle 
aktiviteterne på de fredede arealer i forbindelse med arrangementet er begrænset til disse 2 dage, og 
at aktiviteterne med kørende genstande og til hest skal følge de faste køreveje, der i forvejen findes i 
skovene. 
 
Fredningsnævnet lægger endvidere til grund fra besigtigelser af Tirsbæk gods, at der på de arealer, 
der berøres af projektet, er støjpåvirkninger fra den almindelige landbrugsmæssige drift på godset 
og fra jernbanelinjen umiddelbart nord for godset, samt at arealerne i øvrigt er offentligt til-
gængelige.   
 
Tirsbæk Gods ligger i Natura 2000-område nr. 67, Skovene langs nordsiden af Vejle Fjord og Fug-
lebeskyttelsesområde nr. 45. Godset er derfor omfattet af en række bestemmelser om internationale 
naturbeskyttelsesområder i Danmark. Efter habitatdirektivets art. 6, stk. 2, skal medlemslandene 
træffe passende foranstaltninger for at undgå forringelse af naturtyper og levesteder for arter i habi-



tatområderne samt forstyrrelse af de arter, som området er udpeget for, hvis disse forstyrrelser har 
betydelige konsekvenser for direktivets målsætninger. Ifølge art. 6, stk. 3, og stk. 4, skal med-
lemslandene vurdere konsekvenserne af planer og projekter, når disse kan påvirke en lokalitet 
væsentligt. 
  
Fredningsnævnet vurderer på baggrund af arrangementets kortvarige tidsmæssige udstrækning, 
placeringen af lokaliteterne for de enkelte aktiviteter, der indgår i arrangementet, og at Tirsbæk 
skovene i øvrigt er åbne for offentligheden, at dispensation fra fredningsbestemmelserne til at 
afvikle arrangementet ikke vil indebære nogen forringelse for Natura 2000 området langs nordsiden 
af Vejle Fjord og for de arter, der indgår i udpegningsgrundlaget for fuglebeskyttelsesområdet, 
såfremt de vilkår, der er fastsat nedenfor overholdes.  
 
Det er på denne baggrund Fredningsnævnets samlede vurdering af ansøgningen, at den tidsmæssigt 
afgrænsede benyttelse af de fredede arealer den 9. og 10. juni 2012 ikke vil stride mod formålet 
med fredningen af Tirsbæk Gods og de tilstødende fredede arealer. 
  
Fredningsnævnet meddeler derfor i medfør af naturbeskyttelseslovens § 50, stk. 1, samt stk. 2 til 4, 
Hans Henrik Algreen-Ussing og Højgaard Event & Marketing dispensation til den 9. og 10. juni 
2012 at afholde Tirsbæk Green Game på Tirsbæk Gods, på vilkår,  
 
at parkering for besøgende skal ske på arealerne nord for jernbanen, 
 
at færdslen i området og publikums adgang skal være styret og følge de veje, stier og spor, der i 
øvrigt er tilgængelige for publikum, 
 
at ingen form for færdsel og ingen af de aktiviteter, arrangementet omfatter, må foregå nær 
hvepsemågens og isfuglens redesteder, 
 
at lerdueskydning og riffelskydning skal foregå på et af Vejle Kommune som tilsynsmyndighed 
anvist område, 
 
at kørslen med Land Rovere skal følge en af Vejle Kommune som tilsynsmyndighed godkendt bane 
eller finde sted indenfor et af tilsynsmyndigheden godkendt område, 
 
at enhver form for kørsel, ridning og færdsel i øvrigt i forbindelse med afviklingen af de enkelte 
aktiviteter skal følge allerede anlagte veje, stier og spor, godkendt af Vejle Kommune som tilsyns-
myndighed, 
 
at skader på de fredede arealer omgående afhjælpes, 
  
og  
 
at udstillere og andre, der har stande, boder eller lignende på de fredede arealer efterlader de fredede 
arealer, der benyttes til arrangementet, i rengjort stand. 
 
Klagevejledning: 
 
Denne afgørelse kan påklages til Natur- og Miljøankenævnet. 



 
Klagefristen er 4 uger fra den dag afgørelsen er meddelt. 
 
Klageberettigede er, jf. naturbeskyttelseslovens § 86: 

Adressaten for afgørelsen, 
ejeren af den ejendom, som afgørelsen vedrører, 
offentlige myndigheder, 
en berørt nationalparkfond, 
lokale foreninger og organisationer, som har en væsentlig interesse i afgørelsen, 
landsdækkende foreninger og organisationer, hvis hovedformål er beskyttelse af natur 
og miljø, og 
landsdækkende foreninger og organisationer, som efter deres formål varetager 
væsentlige, rekreative interesser, når afgørelsen berører sådanne interesser. 

 
Klage skal indsendes til Fredningsnævnet, c/o Retten i Kolding, Domhusgade 22 – 24, 6000 Kol-
ding, som videresender klagen til Natur- og Miljøklagenævnet sammen med afgørelsen og det 
materiale, der er indgået i sagens behandling. 
 
Det er en betingelse for Natur- og Miljøklagenævnets behandling af klagen, at der indbetales et 
gebyr til Naturklagenævnet. Klagegebyret er fastsat til 500 kr. for privatpersoner og 3.000 kr. for 
alle andre klagere, herunder virksomheder, organisationer og offentlige myndigheder. Natur- og 
Miljøklagenævnet vil sende en opkrævning på gebyret til klageren, når nævnet har modtaget klagen 
fra fredningsnævnet. Denne opkrævning skal anvendes ved indbetaling af gebyret. Natur- og 
Miljøklagenævnet modtager ikke check eller kontanter. Natur- og Miljøklagenævnet påbegynder 
behandlingen af klagen, når gebyret modtaget. Betales gebyret ikke på den anviste måde og inden 
for den fastsatte frist på 14 dage, afvises klagen fra behandling. Vejledning om gebyrordningen kan 
findes på Natur- og Miljøklagenævnets hjemmeside www.nkn.dk. 
 
Såfremt en klage indgives, må nævnets dispensation ikke udnyttes, før sagen er færdigbehandlet og 
stadfæstet af Natur- og Miljøklagenævnet. 
 

Fredningsnævnet for Sydjylland, nordlig del 
Kolding, den 22. februar 2012 

 
 

Vagn Kastbjerg, 
formand. 

   
 
    
Denne afgørelse er sendt til: 
 
Hans Henrik Algreen-Ussing, Tirsbækvej 133, 7120 Vejle Ø. 
Vibeke og Henrik Algreen-Ussing, Tirsbækvej 133, 7120 Vejle Ø. 
Naturstyrelsen Ribe, Sorsigvej 35, 6760 Ribe  - post@rib.mim.dk
Naturstyrelsen Trekantsområdet, Gjøddinggård, Førstballevej 2, 7183 Randbøl – 
trekantsomraadet@sns.dk
Naturstyrelsen, Haraldsgade 53, 2100 København Ø. 

http://www.nkn.dk/


Vejle Kommune, Teknisk Forvaltning, Kirketorvet 22, 7100 Vejle – post@vejle.dk
Danmarks Naturfredningsforening, Masnedøgade 20, 2100 København Ø – dn@dn.dk
Danmarks Naturfredningsforenings Lokalkomité v/ Uffe Rømer, Klokkeager 20, Bredballe, 7120 
Vejle Ø – ufferomer@gmail.com
Friluftsrådet, Scandiagade 13, 2450 København SV – fr@friluftsraadet.dk
Friluftsrådets lokalafdeling v/ Lone Høgholt, Møllehusvej 32, Grejs, 7100 Vejle – 
trekantsomraadet@friluftsraadet.dk 
Dansk Ornitologisk Forening, Vesterbrogade 140, 1620 København V – natur@dof.dk
Merete Højgaard, Vigen 15, Ankær Vig, 7080 Børkop  - info@tirsbaekgreengame.dk
 



FREDNINGSNÆVNET FOR SYDJYLLAND, NORDLIG DEL 
Kolding Åpark 11, 6000 Kolding, 
99 68 68 00,  
Mail: biran@domstol.dk 
  
 
 
 
Fredningsnævnets j. nr. 123/2012: Ansøgning om dispensation til at afholde Tirsbæk Green 
den 8. og 9. juni 2013, den 7. og 8. juni 2014 og den 13. og 14. juni 2015. 
 
Fredningsnævnet har den 29. oktober 2012 modtaget en ansøgning fra Hans Henrik Algreen-Us-
sing, Tirsbækvej 133, 7120 Vejle Ø, og Tirsbæk Green Game v/ eventansvarlig Merete Højgaard, 
Vigen 15, Andkær Vig, Børkop, om dispensation til at afvikle Tirsbæk Green Game i dagene den 8. 
og 9. juni 2013, den 7. og 8. juni 2014 samt den 13. og 14. juni 2015 ved Tirsbæk Gods. 
Arrangementet omfatter en række aktiviteter, der skal afvikles på godsets arealer, hovedsageligt på 
arealerne mellem banelinjen og godsets bygninger.  
 
De arealer, hvor Tirsbæk Green Game skal afvikles, er fredet ved fredningsnævnets kendelse, afsagt 
den 15. august 1977, om fredning af Tirsbæk Gods. Det fremgår af fredningsbestemmelserne blandt 
andet, at der ikke må opstilles boder, skure, master og lignende på de fredede arealer, at arealerne 
ikke må benyttes til camping, teltslagning eller lignende, at der ikke må lægges hindringer i vejen 
for offentlighedens adgang til fods eller på cykel på ejendommens private veje og stier, og at 
knallertkørsel og anden motorkørsel ikke er tilladt. Fredningsnævnet skal derfor meddele dis-
pensation, såfremt de fredede arealer skal benyttes til arrangementet. 
 
Fredningsnævnet har behandlet sagen på skriftligt grundlag. 
 
Fredningsnævnets formand har i medfør af forretningsorden for fredningsnævn § 10, stk. 5, beslut-
tet at meddele Tirsbæk Green Game v/Hans Henrik Algreen-Ussing og eventansvarlig Merete 
Højgaard dispensation i medfør af naturbeskyttelseslovens § 50, stk. 1, til arrangementets afvikling 
på de fredede arealer på de vilkår, der er anført i afsnittet ”Fredningsnævnets afgørelse”. 
 
Sagens baggrund: 
 
Den 15. august 1977 afsagde Fredningsnævnet for Vejle amts sydlige fredningskreds kendelse om 
fredning af Tirsbæk gods. Kendelsen omfatter cirka 390 ha jord omkring godset.  
 
Det fremgår blandt andet af fredningsbestemmelsernes § 1, at  
 

”Fredningens formål er at sikre og bevare ”Tirsbæk Gods” som landbrugsejendom og 
skovejendom af en sådan størrelse, at der er økonomisk baggrund for godsets eksi-
stens, og dermed for at bevare de for ejendommen særlige landskabelige og kulturelle 
værdier i samspillet mellem slot, avlsbygninger, agerjord og skov alt i nær kontakt 
med Vejle Fjord.” 
 

Fredningsbestemmelsernes § 3 regulerer blandt andet aktiviteter m.v. på godsets jorder. Det hedder 
i bestemmelsen blandt andet:  

mailto:biran@domstol.dk


 
”Ved fredningen pålægges følgende indskrænkninger i udnyttelsen af ejendommen, 
dog således at nævnet i alle tilfælde kan dispensere fra bestemmelserne, såfremt væg-
tige grunde herfor skønnes at foreligge. Nævnet skal, forinden en eventuel dispen-
sation meddeles, indhente en udtalelse fra Danmarks Naturfredningsforening. 
 
a) Nyt boligbyggeri og tilbygninger til eksisterende boliger samt ombygning af 

sådanne, hvorved dens ydre ændres, er ikke tilladt. 
b) … 
c) … 
d) … 
e) Opstilling af boder, skure, transformerstationer, drivhuse, master og lignende samt 

opsætning af reklameskilte må ikke finde sted. 
f) Arealerne må ikke benyttes til motorbaner… 
g) Arealerne må ikke benyttes til camping, teltslagning og lignende, dog kan den 

eksisterende campingplads udnyttes. 
h) Der må ikke i eksisterende bygninger eller i nye bygninger indrettes restauration 

eller cafeteria. Restauranten ved stranden i den sydvestlige del af ejendommen kan 
genåbnes.… 

i) … 
j) … 
k) … 
l) Der må ikke lægges hindringer i vejen for offentlighedens adgang til fods eller på 

cykel på ejendommens private veje og stier. Knallertkørsel og anden motor kørsel 
er ikke tilladt. Ridning er kun tilladt efter aftale med ejeren…” 

 
I et brev, dateret den 22. oktober 2012, har Tirsbæk Green Game ansøgt fredningsnævnet om 
dispensation til at afholde arrangementet Tirsbæk Green Games i dagene den 8. og 9. juni 2013, den 
7. og 8. juni 2014 samt den 13. og 14. juni 2015 på arealer vest og nord for bygningerne på Tirsbæk 
Gods og i slotshaven. 
 
Tirsbæk Green Games har anført følgende om arrangementerne i ansøgningen: 
 

”… 
 
Arrangementet er en udendørs Event, der giver publikum mulighed for at besøge Tirs-
bæk Green Game og se - eller deltage i - alle de aktiviteter der er entreret med i for-
bindelse med arrangementet, og samtidig nyde herlighedsværdierne omkring Tirsbæk 
Gods. 
 
Som arrangører er det vores ønske, at kunne gøre Tirsbæk Green Game til en årligt 
tilbagevendende oplevelsestradition for familien, så derfor ansøges hermed for de 
kommende tre år således – 
 
2013 er arrangementet planlagt til d. 8. og 9. juni. 
2014 forventes arrangementet afholdt d. 7. og 8. juni. 
2015 forventes arrangementet afholdt d. 13. og 14. juni. 
 



Herunder: 
 Aktiviteter listet op 
 Kort over området - vedhæftet  

 
AKTIVITETER 
Fårehyrdning 
Falkonerer 
DM i Skovhuggershow 
Jagtbueskydning 
Jagthornsblæsning 
Distanceridning 
Opvisning af forskellige hesteshow på ridebanen 
Opvisning af forskellige hundeshow på hundebanen 
Kajak 
Rib sejlads 
Mountainbike  
”Madmekka” – nyhed til 2013 
Arbejdende stande 
Mange børneaktiviteter (ponyridning, halmhoppeborg, 4H, spejdere, jagtsti 
Mange udstillere, der sælger grej og gear til udendørslivet. 
 
På det vedhæftede kort er placeringen af de nævnte aktiviteter vist. 
 
De nævnte udstillere er fortrinsvis placeret med telte som ”boder”. 
 
Forventet antal udstillere er omkring 100. 
 
Publikumsparkering vil foregå på de markarealer, tilhørende Tirsbæk gods, belig-
gende nord for banelinjen. 
 
Mht. besøgstal på Tirsbæk Green Game, er det stort set umuligt at vurdere – vejret 
bestemmer en del! 
 
I 2012 besøgte ca. 3.000 gæster Tirsbæk Green Game henover weekenden, og vi håber 
selvfølgelig på flere de kommende år. 
 
Arrangementet afholdes i et samarbejde mellem Tirsbæk Gods v/ hans Henrik Al-
green-Ussing og Højgaard Event & Marketing v/Merete Højgaard. 
 
Vi håber på Fredningsnævnets dispensation, så Tirsbæk Green game kan afvikles, de 
kommende 3 år på de nævnte datoer…” 
 

 
På et kort, der er vedhæftet ansøgningen, har ansøgerne markeret, hvor de enkelte aktiviteter, arran-
gementet omfatter, skal afvikles: 
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1. Hesteaktiviteter 
2. Børneaktiviteter 
3. Hundeaktiviteter 
4. DM i Skovhuggershow 
5. Udstillere, Bue & Jagtbue 
6. Mountainbike 
7. Kajak  
8. Ribsejlads 
9. Distanceridning 

 
Fredningsnævnets behandling af sagen: 
 
Fredningsnævnet har behandlet sagen på skriftligt grundlag. 
 
Fredningsnævnet har i høringsbrev, dateret den 14. november 2012 anmodet Naturstyrelsen Ribe, 
Naturstyrelsen Trekantsområdet, Vejle Kommune, Danmarks Naturfredningsforening, Danmarks 
Naturfredningsforenings Lokalkomité, Friluftsrådet, Friluftsrådets lokalafdeling og Dansk Orni-
tologisk Forening om eventuelle bemærkninger til ansøgningen med høringsfrist den 28. november 
2012. 
 
I et brev af 25. november 2012 har Danmarks Naturfredningsforenings Lokalkomite anført føl-
gende: 
 



”… 
 
Tirsbæk Green Game har den 29. oktober 2012 forelagt fredningsnævnet en ansøgning 
om dispensation til afholdelse af arrangementet Tirsbæk Green Game på arealer ved 
Tirsbæk Gods som en årligt tilbagevendende begivenhed i de kommende tre år således 
– 
 
2013 er arrangementet planlagt til den 8. og 9. juni. 
2014 forventes arrangementet afholdt den 7. og 8. juni. 
2015 forventes arrangementet afholdt den 13. og 14. juni. 
 
Der gælder en række fredningsbestemmelser for Tirsbæk Gods og flere af aktivi-
teterne er i strid med disse -  
 
3 e Opstilling af boder, skure, transformatorstationer, drivhuse master og lignende 
samt opsætning af reklameskilte må ikke finde sted. 
 
3 g Arealerne må ikke benyttes til camping, teltslagning eller lignende, dog kan den 
eksisterende campingplads udnyttes. 
 
3 h Der må ikke i eksisterende bygninger eller i nye bygninger indrettes restauration 
eller cafeteria. Restaurationen ved stranden i den sydvestlige del af ejendommen kan 
genåbnes. 
3 l  Der må ikke lægges hindringer i vejen for offentlighedens adgang til fods eller på 
cykel på ejendommens private veje eller stier. Knallertkørsel og anden motorkørsel er 
ikke tilladt. Ridning er kun tilladt efter aftale med ejeren. 
 
Fredningsnævnet skal derfor meddele ansøgeren dispensation fra fredningsbestemmel-
serne, såfremt projektet skal gennemføres. 
 
Tirsbæks skovarealer, der ligger syd for jernbanelinjen, indgår i Natura 2000 område 
N78, bestående af Habitatområde H 67 og Fuglebeskyttelsesområde F 45. Både 
aktiviteter i og også omkring området må ikke skade de arter eller naturtyper, der er 
grundlaget for udpegelsen af området. 
 
Arrangementet har været afholdt i 2010, 2011 og 2012.  
 
Langt de fleste af aktiviteterne i det planlagte arrangement foregår på arealer i umid-
delbar nærhed af godsets bygninger, og DN skønner ikke at de planlagte aktiviteter vil 
skade de arter eller naturtyper, der er grundlaget for udpegelsen af Natura 2000 
område N78. 

 
Danmarks Naturfredningsforening kan derfor anbefale at fredningsnævnet meddeler 
ansøgeren dispensation til afholdelse af Tirsbæk Green Game den 8. og 9. juni 2013, 
og ligeledes på de planlagte datoer i 2014 og 2015, forudsat at de planlagte aktiviteter 
i 2014 og 2015 er identiske med aktiviteterne i 2013…” 

 
 



Der er ikke i øvrigt fremkommet bemærkninger til ansøgningen. 
 

Fredningsnævnets afgørelse: 
 
Tirsbæk Gods er fredet ved kendelsen, afsagt den 15. august 1977. Det fremgår blandt andet af ken-
delsen, at det er formålet med fredningen at sikre og bevare ”Tirsbæk Gods” som en land-brugs-
ejendom og en skovejendom af en sådan størrelse, at der er økonomisk baggrund for godsets 
eksistens, og dermed for at bevare de for ejendommen særlige landskabelige og kulturelle værdier i 
samspillet mellem slottet, avlsbygningerne, agerjorden og skoven, alt i nær kontakt med Vejle 
Fjord. Kendelsen indeholder derfor detaljerede fredningsbestemmelser, der skal sikre formålet med 
fred-ningen.  
 
Fredningsnævnet kan imidlertid i medfør af naturbeskyttelseslovens § 50, stk. 1, meddele dispensa-
tion fra en fredningsbestemmelse, men det er en forudsætning herfor, at der foreligger vægtige 
grunde til at fravige bestemmelsen.  
 
Tirsbæk Green Game har ansøgt om tilladelse til at afvikle Tirsbæk Green Game i dagene den 8. og 
9. juni 2013, den 7. og 8. juni 2014 samt den 13. og 14. juni 2015. 
  
Fredningsnævnet lægger i overensstemmelse med oplysningerne i brevet af 22. oktober 2012 fra 
Tirsbæk Green Game samt kortet, som er vedhæftet ansøgningen, til grund, at aktiviteterne i 
forbindelse med afviklingen af arrangementet hovedsageligt finder sted omkring selve godset og de 
nære arealer heromkring, samt at arrangementet er begrænset til dage, der er oplyst i ansøgningen. 
 
Fredningsnævnet lægger endvidere til grund fra besigtigelser af Tirsbæk gods, at der på de arealer, 
der berøres af projektet, er støjpåvirkninger fra den almindelige landbrugsmæssige drift på godset 
og fra jernbanelinjen umiddelbart nord for godset, samt at arealerne i øvrigt er offentligt til-
gængelige.   
 
Tirsbæk Gods ligger i Natura 2000-område nr. 67, Skovene langs nordsiden af Vejle Fjord og Fug-
lebeskyttelsesområde nr. 45. Godset er derfor omfattet af en række bestemmelser om internationale 
naturbeskyttelsesområder i Danmark. Efter habitatdirektivets art. 6, stk. 2, skal medlemslandene 
træffe passende foranstaltninger for at undgå forringelse af naturtyper og levesteder for arter i habi-
tatområderne samt forstyrrelse af de arter, som området er udpeget for, hvis disse forstyrrelser har 
betydelige konsekvenser for direktivets målsætninger. Ifølge art. 6, stk. 3, og stk. 4, skal med-
lemslandene vurdere konsekvenserne af planer og projekter, når disse kan påvirke en lokalitet 
væsentligt. 
  
Fredningsnævnet vurderer på baggrund af arrangementets kortvarige tidsmæssige udstrækning, 
placeringen af lokaliteterne for de enkelte aktiviteter, der indgår i arrangementet, og at Tirsbæk 
skovene i øvrigt er åbne for offentligheden, at afviklingen af arrangementet ikke vil indebære nogen 
forringelse for Natura 2000 området langs nordsiden af Vejle Fjord og for de arter, der indgår i 
udpegningsgrundlaget for fuglebeskyttelsesområdet, såfremt de vilkår, der er fastsat nedenfor 
overholdes.  
 
Det er på denne baggrund og under forudsætning af, at de planlagte aktiviteter i 2014 og 2015 
svarer til de aktiviteter, der skal afvikles i 2013 på de fredede arealer, Fredningsnævnets samlede 
vurdering af ansøgningen, at den tidsmæssigt afgrænsede benyttelse af de fredede arealer til i  



dagene den 8. og 9. juni 2013, den 7. og 8. juni 2014 samt den 13. og 14. juni 2015 at afvikle 
Tirsbæk Green Game ikke vil stride mod formålet med fredningen af Tirsbæk Gods og de til-
stødende fredede arealer. 
  
Fredningsnævnet meddeler derfor i medfør af naturbeskyttelseslovens § 50, stk. 1, samt stk. 2 til 4, 
Hans Henrik Algreen-Ussing og Tirsbæk Green Game ved den eventansvarlige Merete Højgaard 
dispensation til i dagene den 8. og 9. juni 2013, den 7. og 8. juni 2014 samt den 13. og 14. juni 2015 
at afholde Tirsbæk Green Game på Tirsbæk Gods, på vilkår,  
 
at parkering for besøgende skal ske på arealerne nord for jernbanen, 
 
at færdslen i området og publikums adgang skal være styret og følge de veje, stier og spor, der i 
øvrigt er tilgængelige for publikum, 
 
at ingen form for færdsel og ingen af de aktiviteter, arrangementet omfatter, må foregå nær 
hvepsemågens og isfuglens redesteder, 
 
at enhver form for kørsel, ridning og færdsel i forbindelse med afviklingen af de enkelte aktiviteter 
skal følge allerede anlagte veje, stier og spor, godkendt af Vejle Kommune som tilsynsmyndighed, 
 
at skader på de fredede arealer omgående afhjælpes, 
  
at de aktiviteter, der skal afvikles i 2014 og 2015, svarer til de aktiviteter, der er beskrevet i an-
søgningen, for så vidt angår 2013, 
 
og  
 
at udstillere og andre, der har stande, boder eller lignende på de fredede arealer, efterlader de 
fredede arealer, som benyttes til arrangementet, i rengjort stand. 
 
Klagevejledning: 
 
Denne afgørelse kan påklages til Natur- og Miljøankenævnet. 
 
Klagefristen er 4 uger fra den dag afgørelsen er meddelt. 
 
Klageberettigede er, jf. naturbeskyttelseslovens § 86: 

Adressaten for afgørelsen, 
ejeren af den ejendom, som afgørelsen vedrører, 
offentlige myndigheder, 
en berørt nationalparkfond, 
lokale foreninger og organisationer, som har en væsentlig interesse i afgørelsen, 
landsdækkende foreninger og organisationer, hvis hovedformål er beskyttelse af natur 
og miljø, og 
landsdækkende foreninger og organisationer, som efter deres formål varetager 
væsentlige, rekreative interesser, når afgørelsen berører sådanne interesser. 

 



Klage skal indsendes til Fredningsnævnet, c/o Retten i Kolding, Kolding Åpark 11, 6000 Kolding, 
som videresender klagen til Natur- og Miljøklagenævnet sammen med afgørelsen og det materiale, 
der er indgået i sagens behandling. 
 
Det er en betingelse for Natur- og Miljøklagenævnets behandling af klagen, at der indbetales et 
gebyr til Naturklagenævnet. Klagegebyret er fastsat til 500 kr. Natur- og Miljøklagenævnet vil 
sende en opkrævning på gebyret til klageren, når nævnet har modtaget klagen fra fredningsnævnet. 
Denne opkrævning skal anvendes ved indbetaling af gebyret. Natur- og Miljøklagenævnet modtager 
ikke check eller kontanter. Natur- og Miljøklagenævnet påbegynder behandlingen af klagen, når 
gebyret modtaget. Betales gebyret ikke på den anviste måde og inden for den fastsatte frist på 14 
dage, afvises klagen fra behandling. Vejledning om gebyrordningen kan findes på Natur- og 
Miljøklagenævnets hjemmeside www.nkn.dk. 
 
Gebyret tilbagebetales, hvis 

1. klagesagen fører til, at den påklagede afgørelse ændres eller ophæves, 
2. klageren får helt eller delvis medhold i klagen, eller 
3. klagen afvises som følge af overskredet klagefrist, manglende klageberettigelse eller fordi 

klagen ikke er omfattet af Natur- og Miljøklagenævnets kompetence. 
 
Det bemærkes, at hvis den eneste ændring af den påklagede afgørelse er forlængelse af frist for 
efterkommelse af afgørelse som følge af den tid, der er medgået til at behandle sagen i klagenævnet, 
tilbagebetales gebyret dog ikke. 
 
Natur- og Miljøklagenævnet kan også beslutte at tilbagebetale klagegebyret, hvis 1) der er indledt 
forhandlinger med afgørelsens adressat og/eller førsteinstansen om projekttilpasninger, og disse 
forhandlinger fører til, at klager trækker sin klage tilbage, eller 2) klager i øvrigt trækker sin klage 
tilbage, før Natur- og Miljøklagenævnet har truffet afgørelse i sagen. 
 
Gebyret tilbagebetales dog ikke, hvis nævnet 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 afgørelsesudkast til partshøring. 
Såfremt en klage indgives, må nævnets dispensation ikke udnyttes, før sagen er færdigbehandlet og 
stadfæstet af Natur- og Miljøklagenævnet. 
 
Byggeriet må ikke påbegyndes, før klagefristen er udløbet. 
 
Denne dispensation bortfalder, såfremt den ikke er udnyttet inden 3 år. 
 
Såfremt projektets gennemførelse kræver tilladelse eller dispensation efter anden lovgivning, skal 
ansøgerne rette henvendelse til den myndighed, der administrerer tilladelser eller dispensationer i 
henhold til denne lovgivning.  
 

Fredningsnævnet for Sydjylland, nordlig del 
Kolding, den 12. december 2012 

 
Vagn Kastbjerg 

formand 
 

http://www.nkn.dk/


 
 
 
 
 
Denne afgørelse er sendt til: 
 
Hans Henrik Algreen-Ussing, Tirsbækvej 133, 7120 Vejle Ø. 
Vibeke og Henrik Algreen-Ussing, Tirsbækvej 133, 7120 Vejle Ø. 
Merete Højgaard, Vigen 15, Ankær Vig, 7080 Børkop  - info@tirsbaekgreengame.dk 
Naturstyrelsen Ribe, Sorsigvej 35, 6760 Ribe  - post@rib.mim.dk 
Naturstyrelsen Trekantsområdet, Gjøddinggård, Førstballevej 2, 7183 Randbøl – 
trekantsomraadet@sns.dk 
Naturstyrelsen, Haraldsgade 53, 2100 København Ø nst@nst.dk  
Vejle Kommune, Teknisk Forvaltning, Kirketorvet 22, 7100 Vejle – post@vejle.dk 
Danmarks Naturfredningsforening, Masnedøgade 20, 2100 København Ø – dn@dn.dk 
Danmarks Naturfredningsforenings Lokalkomité v/ Uffe Rømer, Klokkeager 20, Bredballe, 7120 
Vejle Ø – ufferomer@gmail.com 
Friluftsrådet, Scandiagade 13, 2450 København SV – fr@friluftsraadet.dk 
Friluftsrådets lokalafdeling v/ Lone Høgholt, Møllehusvej 32, Grejs, 7100 Vejle – 
trekantsomraadet@friluftsraadet.dk 
Dansk Ornitologisk Forening, Vesterbrogade 140, 1620 København V – natur@dof.dk 
Dansk Ornitologisk Forening Vejle vejle@dof.dk  
 

mailto:nst@nst.dk
mailto:natur@dof.dk
mailto:vejle@dof.dk


FREDNINGSNÆVNET FOR SYDJYLLAND, NORDLIG DEL 
Kolding Åpark 11, 6000 Kolding 
Telefon 99686800, mail: biran@domstol.dk 
 
 
 
 
Fr. Merete Højgaard, 
Vigen 15, 
Ankær Vig, 
7080 Børkop. 
 
 
Vedr. fredningsnævnets sagsnummer 18/2014: Ansøgning om ændring af tidspunktet for 
afvikling af Tirsbæk Green Game 2014. 
 
Fredningsnævnet meddelte den 12. december 2012 dispensation til afholdelse af Tirsbæk Green 
Game i 2013, 2014 og 2015.    
 
Fredningsnævnet har modtaget Deres mail om ændring af tidspunktet for afviklingen af Tirsbæk 
Green Game 2014 fra dagene den 7. og 8. juni 2014 til dagene den 14. og 15. juni 2014, fordi det 
oprindeligt planlagte arrangement falder sammen med pinsen 2014. 
 
Fredningsnævnet har i forbindelse med Deres tidligere ansøgninger vurderet om afviklingen af 
arrangementet er i strid med formålet med fredningen af Tirsbæk Gods og arrangementets 
betydning for Natura 2000 området langs nordsiden af Vejle Fjord, samt for de arter, der indgår i 
udpegningsgrundlaget for fuglebeskyttelsesområde nr. 45.  
 
Fredningsnævnet har i dispensationen meddelt til arrangementet i 2011 anført blandt andet 
begrundet i en indsigelse mod afviklingen af arrangementet i fuglenes yngletid, ”at den tidsmæssigt 
afgrænsede benyttelse af de fredede arealer den 18. og den 19. juni 2011 ikke vil stride mod 
formålet med fredningen af Tirsbæk Gods og de tilstødende fredede arealer.” 
 
Fredningsnævnet har således fastslået, at hverken afviklingen af arrangementet eller tidspunktet i 
forsommeren strider mod formålet med fredningen eller de interesser, der knytter sig til Natura 
2000 området og fuglebeskyttelsesområdet. 
 
Fredningsnævnet har derfor ingen bemærkninger til, at tidspunktet for arrangementet i 2014 ændres 
fra dagene den 7. og 8. juni 2014 til dagene den 14. og 15. juni 2014. 
 
De vilkår, der er fastsat for dispensationen, der blev meddelt den 12. december 2012 og gældende 
for årene 2013, 2014 og 2015, gælder uændret.  
 
Det betyder,  
 
”… 
 
at parkering for besøgende skal ske på arealerne nord for jernbanen, 



 
at færdslen i området og publikums adgang skal være styret og følge de veje, stier og spor, der i 
øvrigt er tilgængelige for publikum, 
 
at ingen form for færdsel og ingen af de aktiviteter, arrangementet omfatter, må foregå nær 
hvepsemågens og isfuglens redesteder, 
 
at enhver form for kørsel, ridning og færdsel i forbindelse med afviklingen af de enkelte aktiviteter 
skal følge allerede anlagte veje, stier og spor, godkendt af Vejle Kommune som tilsynsmyndighed, 
 
at skader på de fredede arealer omgående afhjælpes,  
 
at de aktiviteter, der skal afvikles i 2014 og 2015, svarer til de aktiviteter, der er beskrevet i an-
søgningen, for så vidt angår 2013, 
 
og  
 
at udstillere og andre, der har stande, boder eller lignende på de fredede arealer, efterlader de 
fredede arealer, som benyttes til arrangementet, i rengjort stand…” 
Fredningsnævnet har ingen bemærkninger til, at Tirsbæk Green Game ændrer navn til ”Eventyr på 
Godset”  
 
Jeg har truffet denne beslutning i medfør af forretningsorden for fredningsnævn § 10, stk. 5. 
 
Klagevejledning: 
 
Beslutningen kan påklages til Natur- og Miljøankenævnet. 
 
Klagefristen er 4 uger fra den dag afgørelsen er meddelt. 
 
Klageberettigede er, jf. naturbeskyttelseslovens § 86: 

 
Adressaten for afgørelsen, 
ejeren af den ejendom, som afgørelsen vedrører, 
offentlige myndigheder, 
en berørt nationalparkfond, 
lokale foreninger og organisationer, som har en væsentlig interesse i afgørelsen, 
landsdækkende foreninger og organisationer, hvis hovedformål er beskyttelse af natur 
og miljø, og 
landsdækkende foreninger og organisationer, som efter deres formål varetager 
væsentlige, rekreative interesser, når afgørelsen berører sådanne interesser. 

 
Klage skal indsendes til Fredningsnævnet, c/o Retten i Kolding, Kolding Åpark 11, 6000 Kolding, 
som videresender klagen til Natur- og Miljøklagenævnet sammen med afgørelsen og det materiale, 
der er indgået i sagens behandling. 
 



Det er en betingelse for Natur- og Miljøklagenævnets behandling af klagen, at der indbetales et 
gebyr til Naturklagenævnet. Klagegebyret er fastsat til 500 kr. Natur- og Miljøklagenævnet vil 
sende en opkrævning på gebyret til klageren, når nævnet har modtaget klagen fra fredningsnævnet.  
Denne opkrævning skal anvendes ved indbetaling af gebyret. Natur- og Miljøklagenævnet modtager 
ikke check eller kontanter. Natur- og Miljøklagenævnet påbegynder behandlingen af klagen, når 
gebyret modtaget. Betales gebyret ikke på den anviste måde og inden for den fastsatte frist på 14 
dage, afvises klagen fra behandling. Vejledning om gebyrordningen kan findes på Natur- og 
Miljøklagenævnets hjemmeside www.nkn.dk. 
 
Gebyret tilbagebetales, hvis 

1. klagesagen fører til, at den påklagede afgørelse ændres eller ophæves, 
2. klageren får helt eller delvis medhold i klagen, eller 
3. klagen afvises som følge af overskredet klagefrist, manglende klageberettigelse eller fordi 

klagen ikke er omfattet af Natur- og Miljøklagenævnets kompetence. 
4.  

 
Det bemærkes, at hvis den eneste ændring af den påklagede afgørelse er forlængelse af frist for 
efterkommelse af afgørelse som følge af den tid, der er medgået til at behandle sagen i klagenævnet, 
tilbagebetales gebyret dog ikke. 
 
Natur- og Miljøklagenævnet kan også beslutte at tilbagebetale klagegebyret, hvis 1) der er indledt 
forhandlinger med afgørelsens adressat og/eller førsteinstansen om projekttilpasninger, og disse 
forhandlinger fører til, at klager trækker sin klage tilbage, eller 2) klager i øvrigt trækker sin klage 
tilbage, før Natur- og Miljøklagenævnet har truffet afgørelse i sagen. 
 
Gebyret tilbagebetales dog ikke, hvis nævnet 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 afgørelsesudkast til partshøring. 
 
Såfremt en klage indgives, må nævnets dispensation ikke udnyttes, før sagen er færdigbehandlet og 
stadfæstet af Natur- og Miljøklagenævnet. 
 

 
Fredningsnævnet for Sydjylland, nordlig del 

Kolding, den 29. april 2014 
 
 

Vagn Kastbjerg 
formand 

 
Denne beslutning er sendt til: 
 
Hans Henrik Algreen-Ussing, Tirsbækvej 133, 7120 Vejle Ø. 
Vibeke og Henrik Algreen-Ussing, Tirsbækvej 133, 7120 Vejle Ø. 
Merete Højgaard, Vigen 15, Ankær Vig, 7080 Børkop  - info@tirsbaekgreengame.dk 
Eventyr på Godset, post@eventyrpaagodset.dk 
Naturstyrelsen Trekantsområdet, Gjøddinggård, Førstballevej 2, 7183 Randbøl, 
trekantsomraadet@sns.dk 

http://www.nkn.dk/
mailto:post@eventyrpaagodset.dk
mailto:trekantsomraadet@sns.dk


Naturstyrelsen, Haraldsgade 53, 2100 København Ø, nst@nst.dk 
Vejle Kommune, Teknisk Forvaltning, Kirketorvet 22, 7100 Vejle, post@vejle.dk 
Danmarks Naturfredningsforening, Masnedøgade 20, 2100 København Ø, dn@dn.dk 
Danmarks Naturfredningsforenings Lokalkomité v/ Uffe Rømer, Klokkeager 20, Bredballe, 7120 
Vejle Ø, ufferomer@gmail.com 
Friluftsrådet, Scandiagade 13, 2450 København SV, fr@friluftsraadet.dk 
Friluftsrådets lokalafdeling v/ Lone Høgholt, Møllehusvej 32, Grejs, 7100 Vejle, 
trekantsomraadet@friluftsraadet.dk 
Dansk Ornitologisk Forening, Vesterbrogade 140, 1620 København V, natur@dof.dk 
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FREDNINGSNÆVNET FOR SYDJYLLAND, NORDLIG DEL 
Kolding Åpark 11, 6000 Kolding 
Telefon 99686800, mail: biran@domstol.dk 
 

 

 

 

Fredningsnævnets sagsnummer FN-SJN-20-2015: Ansøgning fra Vejle Kommune om dispen-

sation til at opføre en restaurationsbygning ved Tirsbæk Strand. 

 

Fredningsregisteret: Reg. nr. 1831.02 – Tirsbæk Gods, Vejle Kommune. 

 

 

Ansøgningen 

 

Fredningsnævnet har fra Vejle Kommune modtaget en ansøgning om dispensation til at opføre en 

restaurationsbygning på ejendommene matr. nr. 1 n Tirsbæk Hovedgård, Engum, - Strandvejen 

185a og 185 b Vejle Øst.  

 

Restaurationsbygningen er projekteret til ca. 950 m
2
 og skal erstatte en bygning på 429 m

2
, der 

tidligere blev anvendt til restauration. 

 

Ejendommen matr. nr. 1 n Tirsbæk Hovedgård, Engum, er omfattet af kendelse om fredning af 

Tirsbæk Gods, afsagt den 15. august 1977 af Fredningsnævnet for Vejle amts sydlige fred-

ningskreds.  

 

Det fremgår af fredningsbestemmelsernes § 1, at det er formålet med fredningen at sikre og bevare 

Tirsbæk Gods som en  

 
”landbrugsejendom og skovejendom af en sådan størrelse, at der er økonomisk baggrund for godsets 

eksistens og dermed for at bevare de for ejendommen særlige landskabelige og kulturelle værdier i 

samspillet mellem slot, avlsbygninger, agerjord og skov alt i nær kontakt med Vejle Fjord”.  

 

Det fremgår af indledningen til fredningsbestemmelsernes § 3, at der kan dispenseres fra frednings-

bestemmelserne, ”såfremt vægtige grunde skønnes at foreligge”. Det er bestemt i frednings-

bestemmelsernes § 3, litra a), at der ikke må opføres nyt boligbyggeri, eller tilbygninger til ek-

sisterende bygninger, af fredningsbestemmelsernes § 3, litra h), at der ikke i eksisterende bygninger 

eller nye bygninger må indrettes restauration eller cafeteria, og at restaurationen ved stranden i den 

syd-vestlige del af ejendommen kan genåbnes, og af fredningsbestemmelsernes § 4, litra e), at der 

af godsets arealer kan afhændes et areal til anlæg af en marina 

  
”med tilsluttende arealer, samt til offentlig parkeringsplads, dog således, at planerne for ”Marinaen” og 

for indretning af dette areal i øvrigt forelægges fredningsnævnet til godkendelse efter samråd med Vejle 

Kommune    

 

… 

 

Det bemærkes, at fredningens generelle bestemmer er gældende for Mariane-arealet med de 

indskrænkninger, som følger af arealets benyttelse som Marina-areal…” 

 



Restaurationen skal opføres på marina-arealet, der er udstykket fra ejendommen matr. nr. 1 a 

Tirsbæk Hovedgård, Engum, som matr. nr. 1 n smst. 

 

Projektet kan derfor ikke gennemføres uden dispensation fra kendelsen om fredning af Tirsbæk 

Gods. 

 

Arealet ved Tirsbæk Strand indgår tillige i Natura 2000-område nr. 67 - Skovene langs nordsiden af 

Vejle Fjord og Fuglebeskyttelsesområde nr. 45. Fredningsnævnet skal derfor, jf. naturbeskyttel-

seslovens § 50, stk. 2, tage stilling til, hvorvidt projektets gennemførelse påvirker udpegningsgrund-

laget for Natura 2000-området. 

 

Fredningsnævnet har behandlet sagen på nævnets møde den 11. december 2015. 

 

Fredningsnævnets afgørelse: 

 

Fredningsnævnet meddeler Vejle Kommune afslag på ansøgningen om dispensation til at 

gennemføre projektet. 

 

Begrundelsen for afslaget fremgår under afsnittet ”Fredningsnævnets begrundelse for afgørelsen”. 

 

Sagens baggrund 

 

Vejle Kommune har med brev af 27. maj 2015 ansøgt fredningsnævnet om dispensation til at opføre 

en restaurationsbygning på Tirsbæk Strand til erstatning for en eksisterende bygning, der tidligere er 

blevet benyttet til restauration. 

 

Vejle Kommune anfører i brevet blandt andet:  

 

”… 
Anmodningen vedrører del af matrikel nr. 1n Tirsbæk Hgd., Engum, Strandvejen 185A og 185B, 7120 

Vejle Ø. 

 
 

Kortet viser ejendommens placering med blå cirkel. 



 
I fredningens punkt 3h står, at ”Der må ikke i eksisterende bygninger eller i nye bygninger indrettes 

restauration eller cafeteria. Restaurationen ved stranden den sydvestlige del af ejendommen kan 

genåbnes.” 

 

Vejle Kommune har solgt ejendommen til restauration på betingelse af, at der opnås de nødvendige 

myndighedsgodkendelser, og at kommunen vil afstedkomme, at der søges om disse godkendelser. 

 

Udover en dispensation fra fredningen kræver restauranten også, at Naturstyrelsen dispenserer fra 

strandbeskyttelseslinjen. I den forbindelse har Vejle Kommune fremsendt projekt til forsøgsordningen 

for kyst- og naturturisme. 

 

Den eksisterende bygningsmasse, der frem til 1960´erne husede Tirsbæk Kro, skal nedrives og erstattes 

af en ny bebyggelse, der skal anvendes til restauration.  

 

Ejendommens nye ejere ønsker at videreføre ”Det gamle traktørsteds stolte traditioner” som en 

betydningsfuld og værdsat attraktion og udflugtsmål i området… 

 

 

Brevet indeholder denne visualisering af den nye bygning, set fra stranden 

 
Visualisering af den nye bebyggelse. 

 

 
 

Vejle Kommune har i en projektbeskrivelse – ”Restaurant ved Tirsbæk Strand” – dateret april 2015 

redegjort detaljeret for projektet og forsøgsordningen for kyst- og naturturisme. 

 

Der er anført følgende i projektbeskrivelsen: 



  



  



  



  



  



Da ansøgningen ikke var fyldestgørende anmodede fredningsnævnet Vejle Kommune om supple-

rende oplysninger om projektet. 

 

Vejle kommune sendte den 13. juli 2015 fredningsnævnet et brev med et grundrids, visualiseringer 

af bygningen og Vejle Kommunes overordnede indstilling til bygningens udformning. 

 

Visualiseringen af bygningen er vedhæftet denne afgørelse. 

 

Vejle Kommune oplyser, at kommunen er positivt indstillet overfor bygningens udformning. 

 

På det grundrids, der er vedlagt brevet, er den eksisterende bygnings og den nye bygningsplacering 

markeret: 

 

 
 

 

Fredningsnævnet sendte den 28. august 2015 ansøgningen i høring. 

 

I et brev af 21. september 2015 har Bredballe Strand Grundejerforening v/formanden Ole Hoppe 

anført, at grundejerforeningen vil påpege 2 problemområder, der efter grundejerforeningens opfat-

telse bør afklares, inden der meddeles dispensation: 

 
”… 

1.Trafikforhold på Strandvejen 

 



De i bilagsmaterialet angivne antal daglige gæster er gennemsnitstal ud fra 360 åbningsdage pr. år, men 

det der er relevant er spidsbelastningernes forøgelse af trafikmængden på Strandvejen, der i forvejen er 

hårdt belastet i visse perioder, og med mange farlige situationer grundet de mange vejudkørsler og 

udkørsler fra parcelhuse. 

 

Vi må derfor anmode om at Vejle kommune allerede nu fremkommer med løsningsforslag, der sikrer 

en rolig, glidende og sikker trafikafvikling som forudsætning for dispensationen. 

 

2. Parkeringsareal 

 

Ved godt vejr i sær i weekends i sommertiden er parkeringsarealerne meget hårdt belastede, og med 

parkerede biler overalt også uden for de autoriserede områder. Denne belastning vil blive yderligere 

forøget, med kaos til følge. 

 

Forøgelse i antallet af parkeringspladser bør gennemtænkes og beskrives inden tilladelser gives. 

 

Gryden derude ved Tirsbæk Strand er med sin udsigt til fjord og skov meget smuk, og selve byggeriet 

er flot og falder fint ind i naturen, ligesom der omkring eksisterende jolleareal skabes ordnede og 

pænere forhold, men antallet af mulige restaurationsgæster spidsbelastningstidspunkter risikerer at 

skabe kaos…” 

 

Danmarks Naturfredningsforening har i mail af 2. september 2015 oplyst, at det efter foreningens 

opfattelse er nødvendigt at foretage besigtigelse, inden der træffes afgørelse. 

 

Naturstyrelsen har i et brev af 4. december 2015 oplyst blandt andet: 

”…  

Fredningsnævnet bør særlig være opmærksom på følgende: 

 

- at projektet er beliggende inden for strandbeskyttelseslinjen, og at der er fremsendt en ansøgning til 

forsøgsordningen for kyst- og naturturisme. 

 

Denne forsøgsordning administreres af Erhvervs- og Vækstministeriet, men Naturstyrelsen kan oplyse, 

at projektet ikke er udvalgt, som et af de projekter der har opnået en forsøgstilladelse efter denne 

ordning. 

 

Projektet forudsætter derfor en dispensation jf. Naturbeskyttelseslovens § 15 (Strandbeskyttelseslinjen). 

Naturstyrelsen har ikke modtaget en ansøgning herom. 

 

- at det ansøgte er beliggende på et areal pålagt fredskovspligt jf. skovloven. Naturstyrelsen Vadehavet 

er myndighed herfor, og projektet vil kræve en tilladelse efter skovloven. Naturstyrelsen har ikke mod-

taget en ansøgning herom. 

 

- at det ansøgte er beliggende i Natura 2000 område nr. 78 Skove langs nordsiden af Vejle Fjord. Vejle 

Kommune bør overfor Fredningsnævnet redegøre for, hvorvidt det ansøgte kan påvirke Natura 2000 

områdets udpegningsgrundlag eller Natura 2000 planens målsætning.  

 

Ansøgningen synes i øvrigt, at være fuldt oplyst af kommunen. 

 

Ansøgningen giver ikke Naturstyrelsen anledning til yderligere bemærkninger. Hvis fredningsnævnet 

har behov for yderligere oplysninger eller har særlige spørgsmål, står Naturstyrelsen selvfølgelig til rå-

dighed…” 

Vejle Kommune har med mail af 10. december 2015 sendt fredningsnævnet denne konsekvens 

vurdering af projektets betydning for Natura 2000-området: 

 



”Restaurant ved Tirsbæk Strand, Natura 2000 

 

Oplysning om evt. konsekvenser for internationale naturbeskyttelsesområder og beskyttede arter i 

overensstemmelse med kravene i bekendtgørelse nr. 408 af 1. maj 2007 om udpegning og admini-

stration af internationale naturbeskyttelsesområder og beskyttelse af visse arter 

 

Vurdering foretaget d. 30. april 2015 i forbindelse med fremsendelse af projektet til forsøgsordning for 

kyst- og naturturisme til Naturstyrelsen. 

 

Hvis der skulle være en påvirkning af N2000-området N78 ”Skove langs nordsiden af Vejle Fjord”, 

som projektet ligger i, vil det være i forhold til hvepsevåge, der er på områdets udpegningsgrundlag.  

 

Der er intet som tyder på at hvepsevågen yngler i nærheden af Tirsbæk Strand. Hvepsevågen opholder 

sig i habitatområdet fra ca. 10. maj og indtil ultimo august. I den periode er der i forvejen meget men-

neskelig aktivitet i området omkring Tirsbæk strand. Merbelastningen må forventes primært at skabe 

øget aktivitet omkring selve restauranten på adressen Strandvejen 185 og i kystzonen ved nærved 

beliggende Tirsbæk Strand, og ikke ind i skovområderne langt øst derfor, hvor hvepsevågen formodes 

at yngle.  

 

Det er på den baggrund vurderingen, at etablering af et nyt spisested på adressen Strandvejen 185 ikke 

vil påvirke arter på udpegningsgrundlaget i N2000-området.” 

 

Fredningsnævnets møde den 11. december 2015:  

 

I mødet deltog for Vejle Kommune, Teknisk Forvaltning arkitekt Lars Buksti, ingeniør Rikke Tov-

bjerg Simonsen og byggesagsbehandler Pia Madsen, for Tirsbæk Gods godsejer Hans Henrik 

Algreen-Ussing samt for Danmarks Naturfredningsforening, medlem af afdelingsbestyrelsen Uffe 

Rømer og Bodil Asmund. 

 

Drøftelserne under mødet er refereret således i fredningsnævnets forhandlingsprotokol: 

 
”… 

Ingeniør Tove Tovbjerg Simonsen oplyste, at Vejle Kommune ejer det areal, hvor den nye restau-

rationsbygning skal ligge. Der har tidligere været et teglværk og senere et traktørsted og til sidst en 

restauration på arealet. Bygningen, hvor restaurationen var, ligger her stadigvæk og har et bebygget 

areal på 429 m
2
, men bruges ikke længere til det oprindelige formål. Det er ikke muligt at sætte 

bygningen i en sådan stand, så den igen kan bruges som restaurant. Vejle Kommune har fået en 

henvendelse fra en liebhaver, der vil købe arealet med bygningen for at opføre en bygning, som skal 

indrettes til restaurant. Liebhaveren har fået udarbejdet et projekt til en restaurationsbygning, der skal 

opføres tilnærmelsesvist på sted, hvor den gamle restaurationsbygning ligger. Der er herefter indgået en 

købsaftale betinget af, at fredningsnævnet dispenserer fra kendelsen om fredningen af Tirsbæk Gods til 

projektets gennemførelse.  

 

Ingeniør Tove Tovbjerg Simonsen gennemgik herefter tegningerne og anførte, at bygningen skal bestå 

af to bygningskroppe, der er en smule forskudt i forhold til hinanden, men bygningerne vil visuelt 

fremstå som én samlet bebyggelse, tilpasset det eksisterende terræn. Arkitekterne, der har udarbejdet 

projektet, har taget udgangspunkt i de teglværksbygninger, som oprindeligt lå stedet, samt datidens 

skov- og landbrugsarkitektur og med en nyfortolkning af de gamle bygninger, tilpasset landskabet. 

Proportions- og materialemæssigt er de to bygningskroppe tilpasset hinanden og med udgangspunkt i 

skovens farver og nuancer samt områdets særlige karakter. Hvis en restauration skal drives på Tirsbæk 

Strand, skal bygningen have en sådan størrelse, at der er plads til ca. 35 frokostgæster og et tilsvarende 

antal aftengæster. Der er tillige budgetteret med ca. 100 selskabsarrangementer årligt, fordelt over 50 til 

60 dage og med ca. 60 gæster pr. arrangement. Vejle Kommune er klar over, at der skal etableres 

yderligere parkeringspladser på arealet, men kommunen har endnu ikke taget stilling til, hvorledes 

parkeringsproblemet kan løses. Vejle Kommune har sendt projektet til ”Forsøgsordningen for kyst- og 

naturturisme”, fordi en ny restaurant på dette sted vil være i overensstemmelse med kommunens 



overordnede mål for udviklingen af brugen af kysten på nordsiden af Vejle Fjord og naturen omkring 

Vejle og samtidig tiltrække udenlandske turister. En restaurationsvirksomhed vil tillige understøtte de 

øvrige aktiviteter, som foregår på Tirsbæk Strand. Projektet forventes at bidrage til en afledt værdi-

tilvækst og beskæftigelse i Vejle.  

 

Uffe Rømer anførte, at Danmarks Naturfredningsforeningens afdeling i Vejle har vurderet projektet. 

Naturfredningsforeningen kan ikke gå ind for, at der meddeles dispensation til bygningen, fordi 

bygningen markant adskiller sig ved sin højde og sin arkitektoniske udformning fra bygningerne, som 

er opført på Tirsbæk Gods. Alle bygninger på godsets jorde og arealer, udstykket herfra, er opført i den 

såkaldte Tirsbæk stil og understøtter i deres arkitektur oplevelsen af det landskab, der er så 

karakteristisk for Tirsbæk Gods. Tegningerne til restauranten viser en bygning med en høj tag-

konstruktion, store glaspartier og store terrasser og i en stil, der heller ikke klæder kystlandskabet. Hvis 

forventningerne er, at der dagligt kommer 30 til 40 frokostgæster, et tilsvarende antal aftengæster, 

selskaber med op til 60 gæster, og at restaurationen skal have en medarbejderstab af en vis størrelse for 

at kunne servicere dette antal gæster, kræver det en væsentlig forøgelse af antallet af parkeringspladser 

på Tirsbæk Strand. Det vil betyde, at det areal, der benyttes af ”almindelige strandgæster”, skal 

reduceres tilsvarende. Allerede nu er der et stort pres på parkeringsarealet, men også på tilkørselsvejen, 

som benyttes til parkering, fordi Tirsbæk Strand ikke har den nødvendige parkeringskapacitet på varme 

sommerdage, hvor byens borgere søger ud på stranden, som er den eneste bynære rekreative lokalitet 

ved fjorden. Danmarks Naturfredningsforening har vanskeligt ved at se, at parkeringsbehovet kan 

dækkes, når der samtidig skal tages hensyn til, at stranden er offentlig tilgængelig med mange 

besøgende inde fra byen. Hertil kommer, at ordnede parkeringsforhold kun kan etableres, hvis 

parkeringsarealet får en eller anden form for belægning, at der etableres en relevant belysning på 

parkeringsarealet, og at tilkørselsvejen asfalteres. Både belægningen og belysningen vil skæmme 

arealet. Selvom projektet er flot, kan ønsket om en restaurant ikke retfærdiggøre en dispensation fra 

fredningen af Tirsbæk Gods. Danmarks Naturfrednings-forening vil kunne acceptere en mindre 

bygning, der i sin arkitektoniske udformning tager udgangspunkt i ”Tirsbæk-stilen”. 

 

Ingeniør Tove Tovbjerg Simonsen bemærkede hertil, at bygningen ikke kan være mindre, fordi det 

tilstræbes, at stedet skal være eksklusivt og attraktivt. 

Arkitekt Lars Buksti tilføjede, at Tirsbæk Strand ikke nødvendigvis skal bebygges med huse i Tirsbæk 

stilen. Oplevelsen af bygningen skal ses i forhold til de høje skovbevoksede skrænter bag Tirsbæk 

Strand. Arkitekterne har ved udformningen af bygningen tilpasset bygningskroppen og tagkon-

struktionen til landskabet og har evnet at skabe en bygning, der harmonerer med kystlandskabet uden at 

virke dominerende, fordi bygningens gavl vender ud mod fjorden. Arkitekterne har bevidst tilstræbt et 

stort udhæng for at skærme for lyset. Hvis udhænget fjernes, vil taget blive lavere, men det kan så 

nødvendiggøre, at der opsættes skæmmende parasoller på terrassen ud mod kysten. Vejle Kommune vil 

ikke udelukke, at der gennem forhandling kan foretages ændringer af projektet for at tilgodese 

indsigelserne mod bygningens udformning. Danmarks Naturforenings opmærksomhed skal henledes 

på, at træerne på skrænterne bag bygningen altid vil være højere end bygningen og dæmpe den visuelle 

opfattelse af bygningens højde. Det er afgørende for køberen af grunden, at restaurationsbygningen 

bliver ca. 950 m
2
, fordi der skal være økonomi i projektet.    

 

Uffe Rømer anførte heroverfor, at bygningen vil komme til at stå i skærende kontrast til det røde hus, 

der ligger på den anden side af tilkørselsvejen.   

 

Ingeniør Tove Tovbjerg Simonsen bemærkede hertil, at det røde hus er med i handlen. 

 

Hans Henrik Algreen-Ussing fremlagde sine skriftlige bemærkninger til ansøgningen og anførte 

indledningsvist, at fredningen af Tirsbæk Gods er en frivillig fredning. Det er formålet med fredningen 

af Tirsbæk Gods, at sikre godset som en land- og skovbrugsmæssig driftsenhed. Såfremt fred-

ningsnævnet dispenserer til dette projekt, er det den første dispensation til et projekt, som ikke tjener 

formålet med fredningen. Kroen eller traktørstedet på Tirsbæk Strand har været lukket i mange år. Det 

er hans opfattelse, at fredningskendelsen ikke giver mulighed for - efter så mange års fravær af en 

restauration på stedet - at åbne en ny restauration og i givet fald med en fordobling af det bebyggede 

areal. Fredningsnævnet har gennem mange år fulgt en restriktiv praksis i forhold til dispensationer fra 

kendelsen om fredning af Tirsbæk Gods – en praksis, der er fuldstændig i overensstemmelse med 

kendelsens intentioner og fredningsbestemmelserne. Når Vejle Kommune anfører i ansøgningen og 



projektet, at der ved udformningen af bygningen er anvendt en ”arkitektonisk nyfortokning”, strider 

dette direkte mod kendelsen, der er præcis og stram i sin definition af, hvad der kan dispenseres til. Det 

skal understreges, at kendelsen anvender formuleringer som ”at sikre og bevare natur- og 

kulturelementer”. Bygningen er udformet på en måde, som er fuldstændig fremmed for den arkitektur, 

som kendetegner bygningsmassen på Tirsbæk Gods: Der er store glas-facader mod vandet, skodder, der 

næppe kan forventes benyttet, når restauranten er åben 360 dage om året, facader i sort og naturfarver 

og et voldsomt tag. Der er behov for en belysning af udenomsarealerne og parkeringspladsen. 

Lysstandere er fremmede elementer for en kystlinje i det åbne land. Fredningsnævnet skal være 

opmærksom på, at vejen til Tirsbæk Strand tillige tjener som brand- og redningsvej til godset, og at 

vejen dagligt benyttes til transporter af leverancer til/og fra godset. Det er derfor afgørende, at 

adgangsforholdene til godset ikke forringes ved anlæg af store parkeringsarealer og veje, spærret af 

parkerede biler. Hvorledes vil det være muligt uden indgreb i det fredede landskab at etablere op til 70 

parkeringspladser på arealet? Det skal endelig påpeges, at ønsket om at etablere en restaurant med 

selskabslokaler strider mod den tidligere anvendelse af stranden og bemærkningen i kendelsen om, at 

der skal være mulighed for at åbne et traktørsted på Tirsbæk Strand. Hvis fredningsnævnet dispenserer 

til projektet, fraviger fredningsnævnet sin hidtidige restriktive praksis og åbner i realiteten ”en 

ladeport”. 

 

  

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 

fredning 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. 

 

Tirsbæk Gods ligger i Natura 2000-område nr. 67, Skovene langs nordsiden af Vejle Fjord og Fug-

lebeskyttelsesområde nr. 45. Fredningsnævnet kan kun meddele dispensation fra en fredning i eller 

uden for et internationalt naturbeskyttelsesområde, hvis det, der ansøges om, ikke indebærer 

forringelse af de naturtyper og levesteder for arter eller betydelige forstyrrelser af arter, som 

området er udpeget for. 

 

Fredningen af Tirsbæk Gods er en frivillig fredning, som godsets daværende ejer, kammerherreinde 

Adda de Neergaard, tilbød gennemført uden erstatning for de indskrænkninger, fredningen ville 

betyde for godset og dets fremtidige drift. 

 

Kammerherreinde Adda de Neergaards baggrund for ønske om fredningens gennemførelse og 

formålet med fredningen kommer klart til udtryk i fredningsbestemmelsernes § 1.  

  

Kammerherreinde Adda de Neergaards ønske om at bevare godset og de herlighedsværdier, som 

knytter sig hertil, kommer ligeledes klart til udtryk i de meget restriktive fredningsbestemmelser, 

der herefter er fastsat i kendelsen om fredningen af godset. 

 

Det fremgår af indledningen til fredningsbestemmelsernes § 3, at godset pålægges indskrænkninger 

ved fredningen, men ”dog således at nævnet i alle tilfælde kan dispensere fra bestemmelserne, 

såfremt vægtige grunde skønnes at foreligge”. 

 

Der er med denne bestemmelse indført et dobbelt krav til dispensationsadgangen: Dels krav, der 

fulgte af den dagældende naturfredningslovs § 34, hvorefter fredningsnævnet kunne ”gøre 

undtagelse” fra en fredning – princippet er videreført i naturbeskyttelseslovens § 50, stk. 1, 

hvorefter fredningsnævnet kan dispensere fra fredningsbestemmelserne, såfremt det ansøgte ikke er 



i strid med fredningens formål – og dels det individuelle krav i denne kendelse om, at der kun kan 

dispenseres, ”såfremt vægtige grunde herfor skønnes at foreligge.” 

 

Fredningsbestemmelserne indeholder forbud mod boligbyggeri og tilbygninger til eksisterende 

boliger, en særbestemmelse om nye landbrugsbygninger samt i § 3, litra h) en bestemmelse om, at 

der ikke i de eksisterende bygninger eller nye bygninger må indrettes restauration eller cafeteria, 

men bestemmelsen tillader, at ”Restaurationen ved stranden i den sydvestlige del af ejendommen 

kan genåbnes”. 

 

Fredningsbestemmelserne hjemler i § 4, litra e) mulighed for, at der kan frasælges et areal til anlæg 

af en marina med tilsluttende arealer, men det bemærkes i slutningen af § 4, litra e), 

  
”at fredningens generelle bestemmelser er gældende for Marina-arealet med de indskrænkninger som 

følger af arealets benyttelse som Marina-areal”.   

    

Restaurationsbygningen skal opføres på marina-arealet. Henvisningen til de generelle bestemmelser 

indebærer, at ansøgningen om dispensation til at opføre restaurationsbygningen skal vurderes efter 

fredningsbestemmelsernes § 3. 

  

Fredningsnævnet vurderer, at de forhold, som kan begrunde en dispensation, skal relatere sig til det 

overordnede formål med fredningen, der som en status quo fredning, ikke alene skal bevare godset, 

men også landskabet omkring godset. 

 

Selvom Vejle Kommune i ansøgningen beskriver og redegør for projektets betydning for den 

strategiplan, kommunen har lagt for navnlig udviklingen af turismen, finder fredningsnævnet, at 

denne strategi ikke relaterer sig til fredningen og overordnet set er fredningen uvedkommende.  

 

På denne baggrund konkluderer fredningsnævnet, at der ikke foreligger vægtige grunde, som 

understøtter ansøgningen om en dispensation til projektets gennemførelse, og at det tillige strider 

mod formålet med fredningen af Tirsbæk Gods at dispensere til et byggeri af denne størrelse og 

karakter. 

 

Klagevejledning ved afgørelse om dispensation: 

 
Der kan inden 4 uger efter den dag, denne afgørelse er meddelt, klages til Natur- og Miljø-

klagenævnet over afgørelsen. Hvis afgørelsen er offentligt bekendtgjort, regnes klagefristen dog 

altid fra bekendtgørelsen. 

 

Borgere, virksomheder, myndigheder og organisationer skal indsende klagen til Natur- og Miljø-

klagenævnets Klageportal via borger.dk eller virk.dk. 

 

Der er et direkte link til borger.dk og virk.dk via forsiden på Natur- og Miljøklagenævnets 

hjemmeside www.nmkn.dk. 

 

Klagefristen udløber ved midnat på dagen for klagefristens udløb. 

 



En klage skal være tilgængelig for førsteinstansen i Klageportalen senest kl. 23:59 på den dag, hvor 

klagefristen udløber. Det indebærer, at klager har godkendt og betalt gebyr/bestilt faktura i 

Klageportalen. 

 

Klageren skal oplyse sit CPR-nummer eller CVR-nummer.  

  

Natur- og Miljøklagenævnets hjemmeside indeholder information om beregning af klagefrister i de 

tilfælde, hvor en klager anmoder om at blive undtaget fra brug af Klageportalen. 

 

Klageberettigede er, jf. naturbeskyttelseslovens § 86: 

 

 Adressaten for afgørelsen, 

 ejeren af den ejendom, som afgørelsen vedrører, 

 offentlige myndigheder, 

 en berørt nationalparkfond, 

 lokale foreninger og organisationer, som har en væsentlig interesse i 

afgørelsen, 

 landsdækkende foreninger og organisationer, hvis hovedformål er beskyttelse 

af natur og miljø, og 

 landsdækkende foreninger og organisationer, som efter deres formål varetager 

væsentlige, rekreative interesser, når afgørelsen berører sådanne interesser. 

 

Det er en betingelse for Natur- og Miljøklagenævnets behandling af en klage, at den, der klager, 

indbetaler et gebyr på 500 kr.  

Natur- og Miljøklagenævnet påbegynder behandlingen af klagen, når gebyret er modtaget. Betales 

gebyret ikke inden for den fastsatte frist på 14 dage, afvises klagen fra behandling. Vejledning om 

gebyrbetalingen kan findes på Natur- og Miljøklagenævnets hjemmeside www.nmkn.dk.  

 

Gebyret tilbagebetales, hvis 

  

1) klagesagen fører til, at den påklagede afgørelse ændres eller ophæves,  

2) klageren får helt eller delvis medhold i klagen, eller  

3) klagen afvises som følge af overskredet klagefrist, manglende klageberettigelse eller fordi klagen 

ikke er omfattet af Natur- og Miljøklagenævnets kompetence.  

 

Det bemærkes, at hvis den eneste ændring af den påklagede afgørelse er forlængelse af frist for 

efterkommelse af afgørelse som følge af den tid, der er medgået til at behandle sagen i klagenæv-

net, tilbagebetales gebyret dog ikke.  

 

Natur- og Miljøklagenævnet kan også beslutte at tilbagebetale klagegebyret, hvis  

1) der er indledt forhandlinger med afgørelsens adressat og/eller førsteinstansen om projekt-

tilpasninger, og disse forhandlinger fører til, at klager trækker sin klage tilbage, eller  

 

2) klager i øvrigt trækker sin klage tilbage, før Natur- og Miljøklagenævnet har truffet afgørelse i 

sagen.  

 



Gebyret tilbagebetales dog ikke, hvis nævnet 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 afgørelsesudkast i partshøring. 

 

 

Fredningsnævnet for Sydjylland, nordlig del 

Kolding, den 12. februar 2016 

 

 

Vagn Kastbjerg, 

Formand 

 

 

 

 

 

 

 

 

Denne afgørelse med bilag er sendt til: 

 

Vejle Kommune, Teknisk Forvaltning, pr. mail post@vejle.dk    

Vejle Kommune, att.: Rikke Tovbjerg Simonsen, pr. mail RITSI@vejle.dk 

Vibeke og Henrik Algreen-Ussing, Tirsbækvej 133, 7120 Vejle Ø.  

Hans Henrik Algreen-Ussing, Tirsbækvej 133, 7120 Vejle Ø. 

Naturstyrelsen/København, nst@nst.dk 

Bredballe Strand Grundejerforening c/o Ole Hoppe – mail olehoppe41@gmail.com 

Danmarks Naturfredningsforening, Masnedøgade 20, 2100 København Ø, pr. mail dn@dn.dk  

Danmarks Naturfredningsforenings Lokalkomite v/ Uffe Rømer, ufferomer@gmail.com  

Friluftsrådet, Scaniagade 13, 2450 København SV, pr. mail fr@friluftsraadet.dk  

Friluftsrådet c/o Bent Holgersen, trekantomraadet@friluftsraadet.dk  

Dansk Ornitologisk Forening, Vesterbrogade 140, 1620 København V, pr. mail natur@dof.dk  

DOF Vejle, vejle@dof.dk  
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AFGØRELSE 

i sag om afslag på arealoverførsel indenfor fredning i Vejle Kommu-

ne 

 

Miljø- og Fødevareklagenævnet har truffet afgørelse efter naturbeskyttel-

seslovens1 § 50, stk. 1 (fredningsdispensation).  

 

Miljø- og Fødevareklagenævnet stadfæster afgørelsen fra Fredningsnæv-

net for Sydjylland, Nordlig del, af 5. februar 2015 om afslag på arealover-

førsel af 32 ha fra Tirsbæk Gods, matr.nr. 1bø og 1v Tirsbæk Hgd., En-

gum, til naboejendommen matr.nr. 1aa Tirsbæk Hgd., Engum. 

 

Miljø- og Fødevareklagenævnets afgørelse er endelig og kan ikke ind-

bringes for anden administrativ myndighed, jf. § 17 i lov om Miljø- og 

Fødevareklagenævnet
2
. Eventuel retssag til prøvelse af afgørelsen skal 

være anlagt inden 6 måneder, jf. naturbeskyttelseslovens § 88, stk. 1. 

  

Afgørelsen er truffet af nævnet, jf. § 1 i lov om Miljø- og Fødevareklage-

nævnet, der i overensstemmelse med naturbeskyttelseslovens § 78, stk. 3, 

har behandlet sagen i den læge afdeling, jf. § 3, stk. 1, nr. 9, i lov om Mil-

jø- og Fødevareklagenævnet. 

 

                                                 
1
 Lovbekendtgørelse nr. 121 af 26. januar 2017 om naturbeskyttelse. 

2
 Lov nr. 1715 af 27. december 2016 om Miljø- og Fødevareklagenævnet. 



 

 

  2 

Klagen til Miljø- og Fødevareklagenævnet 

Afgørelsen er påklaget til Natur- og Miljøklagenævnet den 24. februar 

2015 af Dansk Skovforening på vegne af ejendommens ejer. Sagen er pr. 

1. februar 2017 overført til Miljø- og Fødevareklagenævnet, jf. § 24, stk. 

6, i lov om Miljø- og Fødevareklagenævnet. 

 

Klager har gjort gældende, at fredningsnævnet på baggrund af en forkert 

præmis om, at der ikke må ske salg af jorder fra godset ud over det salg, 

der kan ske med udtrykkelig hjemmel i fredningsbestemmelserne, har 

truffet afgørelse uden at foretage en selvstændig vurdering af, hvorvidt 

det ansøgte vil være i strid med fredningens formål. Det areal, der ønskes 

solgt og arealoverført vil fortsat være omfattet af fredningen. Det anføres, 

at et frasalg er nødvendigt for godsets samlede økonomi, og at ansøgning 

vil blive sendt til Naturstyrelsen med henblik på tilladelse til udstykning 

af fredskov.  

  

Sagens oplysninger 

Fredningsnævnet for Sydjylland, Nordlig del, har den 5. februar 2015 

meddelt afslag på dispensationsansøgning om arealoverførsel/frasalg af 

ca. 10 ha agerjord og ca. 22 ha fredskov fra klagers ejendom, matr.nr. 1bø 

og 1v til naboejendommen, matr.nr. 1aa. 

 

Fredningsnævnet meddelte samtidig afslag på naboens (den modtagende 

ejendoms) ansøgning om opførelse af en driftsbygning i forbindelse med 

den planlagte arealoverførsel, som samtidig ville betyde, at naboejen-

dommen skulle ændres fra en beboelsesejendom til en landbrugsejendom. 

Denne del af afgørelsen er ikke påklaget. 

 

Tirsbæk Gods udgør et samlet areal på ca. 380 ha indenfor det fredede 

område.  

 

Naboejendommen – den modtagende ejendom – er i BBR registreret som 

en beboelsesejendom med et areal på ca. 5.500 m
2
. På ejendommen er 

opført to boliger med et samlet boligareal på 658 m
2
 samt 2 udhusbyg-

ninger med et samlet areal på 158 m
2
. 

 

Fredningen 

Ejendommen er omfattet af Fredningsnævnet for Vejle Amts sydlige 

fredningskreds’ kendelse af 15. august 1977 om fredning af Tirsbæk 

Gods. Fredningen har baggrund i, at en tidligere ejer af Tirsbæk Gods, 

kammerherreinde Addi Neergaard, frivilligt og uden erstatning havde 

tilbudt fredning af godset. I forbindelse med forelæggelsen af frednings-

sagen blev der ført en række forhandlinger med Vejle Kommune, idet 

kommunen bl.a. havde planer om at overføre en del af godsets arealer til 

byzone med henblik på at muliggøre etablering af et nyt boligområde. 

Parterne blev enige om, jf. fredningens § 4, litra d, at det skulle være mu-

ligt at frasælge et angivet areal til formålet. 
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Det fremgår af kendelsen, at formålet med fredningen er ”at sikre og be-

vare Tirsbæk Gods som landbrugsejendom og skovejendom af en sådan 

størrelse, at der er økonomisk baggrund for godsets eksistens og dermed 

for at bevare de for ejendommen særlige landskabelige og kulturelle 

værdier i samspillet mellem slot, avlsbygninger, agerjord og skov alt i 

nær kontakt med Vejle Fjord.”  

 

I fredningens generelle bestemmelser er bl.a. fastsat følgende: 

 

”3. Ved fredningen pålægges følgende indskrænkninger i udnyttelse af 

ejendommen, dog således at nævnet i alle tilfælde kan dispensere fra be-

stemmelserne, såfremt væsentlige grunde herfor skønnes at foreligge. (…) 

a) Nyt boligbyggeri og tilbygninger til eksisterende boliger samt ombyg-

ning af sådanne, hvorved dens ydre ændres er ikke tilladt. 

b) Nye landbrugsbygninger i øvrigt, herunder landarbejderboliger, skal 

opføres i tilknytning til de allerede eksisterende landbrugsbygninger. 

(…) 

4. Fredningen skal i øvrigt ikke være til hinder for  

a) at ejendommen drives som landbrugsejendom og skovejendom efter 

landbrugslovgivningens og skovlovgivningens regler, (…)  

d) at der frasælges arealer til åben og lav bebyggelse … fra den del af 

ejendommen, som eventuelt bliver inddraget under byzone, hvilket areal, 

om hvis udstrækning der er opnået enighed mellem ejeren og Vejle kom-

mune. Yderligere arealer forventes ikke inddraget til byformål.  

e) at der frasælges et areal af matr.nr. 1a og 1 h Tirsbæk, som vist på 

kortet, til anlæg af en ”Marina” med tilsluttende arealer samt til offentlig 

parkeringsplads (…). 

 

5. Såfremt ejeren af godset ved mageskifte (jfr. 4d og 4e) eller ved køb 

erhverver arealer i Vejle Kommune i tilknytning til Tirsbæk gods, skal 

han tilbyde sådanne arealer inddraget under denne fredning, jfr. det un-

der 1. anførte om fredningens formål.” 

 

Tidligere meddelt dispensation 

Den 16. januar 2003 meddelte fredningsnævnet dispensation til en ud-

stykning fra godset med et areal på 0,5 ha med henblik på etablering af 

den naboejendom, som i nærværende sag ønskes udvidet med 32 ha. På 

arealet lå en gammel ubeboelig landarbejderbolig, og arealet blev i for-

bindelse med ansøgning om opførelse af ny bolig udstykket til selvstæn-

dig beboelsesejendom. Det fremgår af fredningsnævnets afgørelse, at 

udstykningen ikke skønnes at stride mod fredningens formål, idet arealet i 

forvejen er bebygget. Dispensationen er givet med vilkår, herunder om 

byggeriets indpasning i landskabet. Denne afgørelse har ikke været på-

klaget til det daværende Naturklagenævnet. 

 

Ansøgningen 

Hvenegaard & Jens Bo Landinspektører A/S har den 31. marts 2014 på 

vegne af ejeren af Tirsbæk Gods ansøgt fredningsnævnet om dispensation 
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til frasalg og arealoverførsel af ca. 32 ha ager og skov til naboejendom-

men, Tirsbækvej 191. Arealet er beliggende mellem Tirsbækvej og jern-

banen, og støder op til Tirsbækvej 191, som er en beboelsesejendom på 

5.500 m
2
, som fredningsnævnet tillod udstykket i 2003. 

 

Godsets ønske om salg og arealoverførsel af arealet skal ses i forhold til 

arealets begrænsede værdi som ager grundet arrondering og nordlig 

hældning, at arealet er bynært beliggende, perifert fra den centrale del af 

Tirsbæk samt godsets økonomiske situation. Om den økonomiske situati-

on er henvist til en redegørelse fra godsets revisor. 

 

Det er anført i ansøgningen, at fredningen i sit formål har at sikre den 

økonomiske baggrund for godsets eksistens, og at et salg som det ansøgte 

vil styrke godsets samlede økonomi og ejerens ønsker om, når lejlighed 

byder sig, at erhverve tillægsjord til godset mod øst og nordøst. Fred-

ningsbestemmelserne for det solgte forbliver i øvrigt uændrede i forbin-

delse med et salg. 

 

Om arealoverførslen er det oplyst, at Tirsbækvej 191 skal oprettes som en 

landbrugsejendom, da ejendommens areal kommer over minimumsstør-

relsen for landbrugsnotering. Oprettelsen af en ny landbrugsejendom skal 

forelægges NaturErhvervstyrelsen, som skal meddele tilladelse efter 

landbrugsloven. Det er endvidere anført, at det er almindelig praksis efter 

skovloven, at fredskov kan deles, når skoven gennemskæres af en jernba-

ne som Vejle-Horsensbanen. Sagen har været drøftet med Naturstyrelsen, 

Randbøl, som er enig i denne vurdering. 

 

Det fremgår endvidere af ansøgningen, at der i forbindelse med areal-

overførslen bliver behov for en ladebygning på den modtagende ejendom. 

Den skal kunne rumme de nødvendige maskiner, redskaber, afgrøder og 

træ m.v., idet den eksisterende bygningsmasse ikke er indrettet hertil.  

 

Sagen i fredningsnævnet 

Danmarks Naturfredningsforening (DN) har i brev af 12. maj 2014 til 

fredningsnævnet anført, at det er DN’s opfattelse, at den modtagende 

ejendom ikke kan blive en økonomisk bæredygtig selvstændig landbrugs-

ejendom ved tilkøb af arealerne, at det klart fremgår af fredningsbestem-

melsernes pkt. 3, litra b, at landbrugsbygninger skal opføres i tilknytning 

til eksisterende landbrugsbygninger, og byggeri af en driftsbygning derfor 

er i strid med bestemmelsen. Det er endvidere anført, at ejendommen er 

en enfamiliebolig, og at der ikke er eksisterende landbrugsbygninger på 

ejendommen. Det er intentionen med fredningen at bevare Tirsbæk Gods 

som landbrugsejendom og skovejendom af en sådan størrelse, at der er 

økonomisk grundlag for godsets eksistens. Det fremgår, at der i fred-

ningsdeklarationen tillades at frasælge et nordligt liggende areal og et 

yderligere mindre areal, og at det ellers ikke har været intentionen med 

fredningen at bortsælge ejendommen til oprettelse af en ny selvstændig 

landbrugsejendom med henblik på at opføre nye driftsbygninger. 
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Det anføres, at etablering af et nyt landbrug og opførelse af driftsbygnin-

ger er imod fredningens formål, og da opførelse af nyt byggeri ville for-

ringe områdets karakter som åbent, kan DN ikke anbefale en dispensation 

fra fredningen. 

 

Vejle Kommune har i mail af 12. maj 2014 til ansøgningen bemærket, at 

ud fra ejendommens fremtidige størrelse vurderes en driftsbygning på 

238 m
2
 at være driftsmæssigt nødvendig, men da den placeres uden til-

knytning til ejendommens samlede bebyggelse kræver opførelsen en 

landzonetilladelse for så vidt angår placering, udformning og beplant-

ning. 

 

Det fremgår endvidere af kommunens brev, at ejendommen er beliggende 

inden for bevaringsværdigt landskab, kystnærhedszonen, skovbyggelinjen 

og et område med kulturhistoriske værdier. Det vurderes, at der ikke kan 

meddeles landzonetilladelse til den ansøgte placering. Det er endvidere 

oplyst, at det meste af arealet mod nord og nordøst, hvor der evt. skal ske 

skovrejsning, i kommuneplanen er registreret som et område, hvor skov-

rejsning er uønsket. 

 

Ved brev af 12. juni 2014 har landinspektøren sendt ændringer til ansøg-

ningen til fredningsnævnet, hvori bl.a. Tirsbæk Gods tilbyder at forpligte 

sig til at købe landbrugsarealer/skov af mindst samme størrelse, som øn-

skes frasolgt, og at disse arealer kan blive pålagt fredningsbestemmelser. 

 

Naturstyrelsen, Det åbne land, har ved brev af 13. november 2014 som 

teknisk bistand til fredningsnævnet udtalt, at der ikke foreligger nogen 

skriftlig udtalelse fra skovlovsmyndigheden om muligheden for at foreta-

ge en opdeling. Endvidere fremgår det, at området er omfattet af Natura 

2000-område 78, Skove langs Nordsiden af Vejle Fjord. Ifølge Natursty-

relsen kan det ansøgte ikke i sig selv eller i forbindelse med andre planer 

eller projekter medføre beskadigelse af plantearter eller yngle- eller raste-

områder for de dyrearter, der fremgår af habitatdirektivets bilag IV. 

 

Naturstyrelsen, Trekantsområdet, har i brev af 14. november 2014 oplyst, 

at Naturstyrelsen, Trekantsområdet, ikke har modtaget en ansøgning om 

udstykning af fredskov på Tirsbæk Gods. Det fremgår endvidere, at det 

ikke er korrekt, at Naturstyrelsen er enig med landinspektøren i, at der 

kan ske udstykning af fredskov, fordi der går en jernbane mellem de to 

matrikler. Naturstyrelsen har henvist til, at landinspektøren skulle sende 

en ansøgning, hvilket ikke er sket. 

 

Fredningsnævnets behandling og afgørelse 

Fredningsnævnet har den 14. november 2014 besigtiget området og holdt 

møde med sagens parter og interessenter. Under mødet blev bemærknin-

gerne fra de skriftlige indlæg i det væsentlige gentaget. 
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Fredningsnævnet har på den baggrund den 5. februar 2015 meddelt afslag 

efter naturbeskyttelseslovens § 50, stk. 1, til den ansøgte arealoverførsel i 

overensstemmelse med nævnets flertal. 

 

Det fremgår af afgørelsen, at kendelsen om fredning af Tirsbæk Gods er 

en landskabsfredning, hvor godset indgår som det bærende element. For 

at nå og sikre formålet skulle godset bevares som en bæredygtig økono-

misk enhed bestående af landbruget og skovbruget, som skal drives efter 

landbrugslovgivningens og skovlovgivningens regler. 

 

To af nævnets medlemmer udtalte, at fredningsbestemmelsernes § 4 litra 

d) og e) og § 5 indeholder et principielt forbud mod salg af godsets area-

ler, bortset fra de ved fredningens gennemførelse forudsatte salg i be-

stemmelserne § 4, litra d) og § 4, litra e). Kendelsen adskiller sig fra en 

traditionel landskabsfredning, fordi kendelsen forudsætter, at formålet 

med fredningen skal sikres gennem godsets fortsatte drift, og at fred-

ningsbestemmelserne indeholder et principielt forbud mod salg af godsets 

arealer. På den baggrund og da tilkøb af erstatningsjord ikke kan hånd-

hæves, vurderer flertallet, at der ikke kan dispenseres til arealoverførslen. 

 

Ét medlem udtaler, at det forudsætningsvis fremgår af kendelsen, at god-

set skal opretholdes som landbrugs- og skovbrugsejendom for at sikre 

formålet med fredningen. Udgangspunktet er derfor, at der ikke må ske 

salg af jorder fra godset ud over salg, som kan ske med udtrykkelig 

hjemmel i bestemmelserne for at forhindre, at indtægtsgrundlaget for 

godset falder bort. Dette medlem har lagt revisorens udtalelser om den 

økonomiske nødvendighed af et salg til grund, og finder, at dispensation 

kan meddeles på vilkår om, at godsets ejer tilkøber et tilsvarende areal til 

godset inden den 31. december 2016, at der inden samme dag er rejst 

fredningssag om de tilkøbte arealer, at der på den modtagende ejendom 

tinglyses deklaration om, at denne ejendom aldrig må udstykkes eller 

bebygges, og at arealet skal tilbageskødes, såfremt tilkøbet af tillægsjord 

ikke er opfyldt inden fristen. 

 

Klagen 

I klagen er det anført, at fredningsnævnets flertal i afgørelsen har udtalt, 

at der ”ikke må ske salg af jorder fra godset ud over det salg, som kan ske 

med udtrykkelig hjemmel i fredningsbestemmelserne for at forhindre, at 

indtægtsgrundlaget for godset falder bort”. Fredningsnævnet kan derfor 

efter naturbeskyttelseslovens almindelige regler meddele dispensation fra 

samtlige øvrige elementer i fredningen, såfremt det ansøgte ikke vil stride 

mod fredningens formål. Fredningsnævnet har således truffet afgørelse 

efter den forkerte præmis uden at foretage en selvstændig vurdering af, 

om en dispensation er i strid med fredningens formål. 

 

Klager finder, at fredningsnævnets afgørelse skal ændres, idet det fremgår 

af den vedlagte revisorerklæring, at et frasalg er nødvendigt for godsets 

samlede økonomi, og derfor vil være foreneligt med fredningens formål. 
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Klager bemærker samtidig, at det frasolgte areal fortsat vil være under 

fredningens bestemmelser. 

 

Fredningsnævnet har til klagen bemærket, at afgørelsen fastholdes, og at 

klagen ikke giver anledning til at afgive en udtalelse. 

 

 

Miljø- og Fødevareklagenævnets bemærkninger og afgørelse 

I sagens behandling har deltaget 6 af Miljø- og Fødevareklagenævnets 7 

medlemmer: Birgitte Egelund Olsen (formand), Pelle Andersen-Harild, 

Torben Hansen, Knud Mathiesen, Henrik Twilhøj og Jens Vibjerg. 

 

Efter naturbeskyttelseslovens § 50, stk. 1, kan fredningsnævnet dispense-

re fra bestemmelserne i en fredning, når det ansøgte ikke vil stride mod 

fredningens formål. Ifølge stk. 2 kan der kun meddeles dispensation fra 

fredningsbestemmelser, hvis det ansøgte ikke indebærer forringelse af 

naturtyper og levesteder for arter eller betydelige forstyrrelser af arter, 

som området er udpeget for. Ifølge stk. 3 kan kun meddeles dispensation, 

hvis det ansøgte ikke kan beskadige eller ødelægge yngle- eller rasteom-

råder i det naturlige udbredelsesområde for særligt beskyttede dyrearter, 

eller ødelægge særligt beskyttede plantearter (bilag IV-arter).  

 

Videregående afvigelser fra fredningen samt hel eller delvis ophævelse af 

en fredning kan kun ske efter reglerne om gennemførelse af fredninger, 

jf. stk. 5.  

 

Ejendommen er omfattet af fredningen af Tirsbæk Gods, jf. frednings-

nævnets kendelse af 15. august 1977. 

 

Fredningens formål er ”at sikre og bevare Tirsbæk Gods som landbrugs-

ejendom og skovejendom af en sådan størrelse, at der er økonomisk bag-

grund for godsets eksistens og dermed for at bevare de for ejendommen 

særlige landskabelige og kulturelle værdier i samspillet mellem slot, 

avlsbygninger, agerjord og skov alt i nær kontakt med Vejle Fjord”, jf. 

fredningens § 1. 

 

Endvidere indeholder fredningsbestemmelserne i § 3a) og b) et forbud 

mod boligbyggeri og tilbygninger til eksisterende boliger og en bestem-

melse om, at nye landbrugsbygninger i øvrigt skal opføres i tilknytning til 

allerede eksisterende landbrugsbygninger. Der kan dispenseres herfra, 

hvis vægtige grunde skønnes at foreligge. I § 4d) og e) er fredningen ikke 

til hinder for, at konkret fastsatte arealer frasælges godsets ejendom. 

 

Klager har gjort gældende, at fredningsnævnet på baggrund af en forkert 

præmis om, at der ikke må ske salg af jorder fra godset ud over det salg, 

der kan ske med udtrykkelig hjemmel i fredningsbestemmelserne, har 
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truffet afgørelse uden at foretage en selvstændig vurdering af, hvorvidt 

det ansøgte vil være i strid med fredningens formål. 

 

Formålet med den i sagen ansøgte arealoverførsel er at omdanne en al-

mindelig beboelsesejendom på 0,5 ha til en landbrugsejendom ved at til-

føre ejendommen et areal på ca. 32 ha fra Tirsbæk Gods. I forbindelse 

med den påtænkte udvidelse af naboejendommen, vil ejendommen få en 

størrelse, hvor der ifølge landbrugsloven kræves tilladelse til at etablere 

en landbrugsejendom.  

 

For at kunne etablere landbrug har ejeren af naboejendommen - den mod-

tagende ejendom – ansøgt fredningsnævnet om at opføre landbrugsbyg-

ninger i forbindelse med arealoverførslen. Fredningsnævnet har ligeledes 

meddelt afslag hertil, og denne del af afgørelsen er ikke påklaget.  

 

Miljø- og Fødevareklagenævnet bemærker, at det ikke direkte fremgår af 

fredningskendelsen, at der er forbud mod frasalg, udstykninger og areal-

overførsler. Miljø- og Fødevareklagenævnet finder, at det forhold, at der i 

fredningens bestemmelser i § 4, litra d) og e) eksplicit er taget stilling til 

og givet mulighed for to konkrete frasalg, indikerer et forbud mod frasalg 

i øvrigt. Dette understøttes videre i § 5, hvoraf det eksplicit fremgår, at 

der kan ske mageskifte for så vidt angår arealerne nævnt i § 4, litra d) og 

e). Miljø- og Fødevareklagenævnet vurderer, at der med disse bestem-

melser sammenholdt med fredningens formål gælder et forbud mod fra-

salg i fredningen, hvorfor den ansøgte arealoverførsel kræver en dispen-

sation fra fredningen. 

 

Miljø- og Fødevareklagenævnet bemærker, at baggrunden for den ansøg-

te arealoverførsel er etablering af en ny, selvstændig landbrugsejendom, 

hvor det er hensigten, at der skal opføres nye bygninger. En landbrugs-

ejendom skal efter landbrugslovens3 § 11 ”drives på forsvarlig måde un-

der hensyn til de erhvervsmæssige jordbrugsmæssige udnyttelsesmulig-

heder, til natur og miljø og til bevarelse af de landskabelige værdier”. 

Dette indebærer, at der på ejendommen kan drives landbrug, skovbrug, 

gartneri, herunder blomstergartneri, frugtplantage, planteskole, ligesom 

det indebærer, at der kan drives pelsdyrfarm, hestestutteri, biavl, dam-

brug, ålebrug.  

 

Ved etablering af det ny landbrug er der behov for driftsbygninger, jf. 

ansøgningen om opførelse af en driftsbygning på den modtagende ejen-

dom. Ifølge landbrugslovens § 9 skal en landbrugsejendom holdes forsy-

net med en passende beboelsesejendom, og i praksis betragtes en bolig på 

en landbrugsejendom derfor som en nødvendig landbrugsbygning. Ved 

en arealoverførsel vil betingelserne i fredningens § 3 litra b) være opfyldt 

for, at den modtagende ejendom kan udbygges med driftsbygninger, idet 

beboelsesbygningen på ejendommen vil ændre status fra en beboelses-

                                                 
3 Lovbekendtgørelse nr. 27 af 4. januar 2017 om landbrugsejendomme. 
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ejendom til en landbrugsbygning. Det fremgår af § 3, at bygninger til 

landbrugsdrift skal opføres i tilknytning til allerede eksisterende land-

brugsbygninger. 

 

Det er Miljø- og Fødevareklagenævnets vurdering, at opstart af land-

brugsdrift og opførelse af driftsbygninger ikke er foreneligt med frednin-

gens formål om at bevare godsets særlige landskabelige og kulturelle 

værdier i samspillet med godsets bygninger og jorder. Med et nyetableret 

landbrug vil driften og udbygning med landbrugsbygninger betyde, at der 

vil ske ændringer landskabeligt og kulturlandskabeligt, ligesom der etab-

leres en ny bygningsmasse uden tilknytning til godsets eksisterende byg-

ninger. Bestemmelserne i fredningens § 3 understøtter dette.   

 

Miljø- og Fødevareklagenævnet finder, at der med fredningens generelle 

bestemmelser i §§ 3 a) og b), 4 d) og 4 e) samt 5 set i lyset af formålsbe-

stemmelsen samt baggrunden for arealoverførslen, vil den ansøgte areal-

overførsel i den konkrete sag være i strid med fredningens formål, jf. na-

turbeskyttelseslovens § 50, stk. 1. Den ansøgte arealoverførsel er således 

en videregående afvigelse, som kræver delvis ophævelse af fredningen, 

og som kun kan ske efter reglerne om gennemførelse af fredninger, jf. 

stk. 5.  

 

Klager har anført, at et frasalg er nødvendigt for godsets samlede økono-

mi, og at det derfor er foreneligt med fredningens formål. Der henvises til 

revisorerklæring om, at det ansøgte frasalg vil frigive tilstrækkelig likvi-

ditet til at sikre, vedligeholde og udvikle godsets drift i fremtiden som en 

kombineret land- og skovejendom. 

 

Miljø- og Fødevareklagenævnet finder, at formuleringen af de økonomi-

ske forhold i formålsbestemmelsen ikke skal fortolkes som godsets lø-

bende driftsøkonomi som styrende parameter, men derimod som en over-

ordnet betragtning om, at en ejendom typisk skal have en vis størrelse, før 

der består et økonomisk eksistensgrundlag. I forlængelse heraf finder 

nævnet, at det anførte om godsets størrelse og økonomi kun er det grund-

læggende middel til at sikre og bevare ejendommens særlige landskabeli-

ge og kulturelle værdier som landbrugs- og skovejendom i samspil med 

godsets bygninger og jorder, hvilket er det egentlige formål med frednin-

gen.  

 

Til det af klager anførte om at opkøbe erstatningsarealer og lade dem 

frede, bemærker Miljø- og Fødevareklagenævnet, at en fredningssag kun 

kan rejses af Danmarks Naturfredningsforening, en kommune samt Mil-

jø- og Fødevareministeren, jf. naturbeskyttelseslovens § 33, stk. 3. 

 

Det af klager i øvrigt fremførte giver ikke Miljø- og Fødevareklagenæv-

net anledning til yderligere bemærkninger, jf. nævnslovens § 11. 
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Miljø- og Fødevareklagenævnets afgørelse 

På baggrund af ovenstående stadfæster Miljø- og Fødevareklagenævnet 

afgørelse fra Fredningsnævnet for Sydjylland, Nordlig del, af 5. februar 

2015 om afslag til arealoverførsel af 32 ha fra Tirsbæk Gods, matr.nr. 1bø 

og 1v Tirsbæk Hgd., Engum, til naboejendommen matr.nr. 1aa Tirsbæk 

Hgd., Engum og afgørelsen står således ved magt. 

 

Miljø- og Fødevareklagenævnet beklager den lange sagsbehandlingstid. 

 

 

 

På nævnets vegne 

 

 
 

Birgitte Egelund Olsen 

Formand 

 

 

 

Afgørelsen er sendt til: 

 

Dansk Skovforening, Amalievej 20, 1875 Frederiksberg C,  

info@skovforeningen.dk  

Fredningsnævnet For Sydjylland, Nordlig del, sagsnr.: 26/2014, 

biran@domstol.dk 

Danmarks Naturfredningsforening, dn@dn.dk,  

Vejle Kommune, naturfriluftsliv@vejle.dk, morba@vejle.dk 

Miljøstyrelsen, Fredningsregisteret, sagsnr.: NST-4112-02355, 

mst@mst.dk  
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FREDNINGSNÆVNET FOR SYDJYLLAND, NORDLIG DEL 
Kolding Åpark 11, 6000 Kolding 
Telefon 99686800, mail: sydjyllandnord@fredningsnaevn.dk 
 

 

Fredningsnævnets sagsnummer FN-SJN-45-2015: Ansøgning fra Vejle Spildevand A/S om 

dispensation til at etablere en afskærende regnvandsledning fra Boligområdet Tirsbæk Bak-

ker med tilløb til Tirsbæk Bæk. 

Fredningsregisteret:  Reg. nr. 01831.02 – Tirsbæk Gods, Vejle Kommune. 

 

Ansøgningen: 

Vejle Kommune har med brev af 8. oktober 2015 sendt fredningsnævnet en ansøgning fra Vejle 

Spildevand A/S om etablering af en regnvandsledning fra boligområdet Tirsbæk Bakker til Tirsbæk 

Bæk, der løber ud i Vejle Fjord. Projektet berører ejendommen matr. nr. 1 a Tirsbæk Hovedgård, 

Engum. 

Retsgrundlaget 

Ejendommen matr. nr. 1 a Tirsbæk Hovedgård, Engum - Tirsbæk Gods - blev fredet ved kendelse, 

afsagt den 15. august 1977 om fredning af Tirsbæk Gods.  

Fredningen af godsets arealer er en frivillig fredning, som godsets daværende ejer, kammerherrein-

de Adda de Neergaard, tilbød gennemført uden erstatning for de indskrænkninger, fredningen ville 

betyde for godset og dets fremtidige drift. 

Det fremgår af fredningsbestemmelsernes § 1, at det er formålet med fredningen at sikre og bevare 

Tirsbæk Gods som en  

”landbrugsejendom og skovejendom af en sådan størrelse, at der er økonomisk bag-

grund for godsets eksistens og dermed for at bevare de for ejendommen særlige land-

skabelige og kulturelle værdier i samspillet mellem slot, avlsbygninger, agerjord og 

skov alt i nær kontakt med Vejle Fjord”.  

Det fremgår af indledningen til fredningsbestemmelsernes § 3, at der kan dispenseres fra frednings-

bestemmelserne, ”såfremt vægtige grunde skønnes at foreligge”.  

Det er bestemt i fredningsbestemmelsernes § 3, litra c), at det ikke er tilladt at ændre terrænet ved 

afgravning eller påfyldning. 

Arealerne omkring Tirsbæk Gods indgår i Natura 2000-område nr. 67 - Skovene langs nordsiden af 

Vejle Fjord og Fuglebeskyttelsesområde nr. 45.  
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Fredningsnævnet skal derfor, jf. naturbeskyttelseslovens § 50, stk. 1, og stk. 2, tage stilling til, 

hvorvidt projektets gennemførelse strider mod formålet med fredningen, og om projektet påvirker 

udpegningsgrundlaget for Natura 2000-området. 

Fredningsnævnet har behandlet sagen på nævnets møde den 26. august 2016, hvor nævnet har fore-

tog besigtigelse og derefter udsatte sagen, fordi Vejle Spildevand A/S skulle vurdere alternative 

linjeføringer eller forlængelse af regnvandsledningen til et punkt nedstrøms godsets bygninger. 

Fredningsnævnets afgørelse 

Fredningsnævnet har besluttet at meddele Vejle Spildevand A/S afslag på ansøgningen. 

Begrundelsen for afslaget fremgår under afsnittet ”Fredningsnævnets begrundelse og afgørelse.” 

Sagens baggrund 

Vejle Kommune har oplyst i brevet af 8. oktober 2015, at en del af regnvandsledningen skal etable-

res gennem det stærkt kuperede terræn ovenfor Tirsbæk Gods, og at ledningen under forløbet frem 

mod Tirsbæk Bæk krydser en del områder, der er fredet.  

Vejle Kommune oplyser endvidere, at alle arealer inden for fredningen, bortset fra udløbet til Tirs-

bæk Bæk, vil blive retableret, d.v.s. at der ikke sker ændringer i koter.  

Vejle Kommune oplyser tillige, at udløbet til Tirsbæk Bæk etableres, inden vandløbet krydser jern-

banen og bliver udformet som en stenfaskine med skjult rørudløb, således at tilløbet til bækken 

overrisler til Tirsbæk Bæk. 

Vejle Kommune oplyser endelig: 

”… 

Da projektområdet grænser op til Natura 2000-området nr. 78 Skove langs nordsiden af Vejle Jord, blev 

der i forbindelse med vedtagelse af lokalplanen om boligområdet ved Tirsbæk bakker, foretaget en kon-

sekvensvurdering af projektet i november 2008. Det blev i den forbindelse konkluderet, at projektet kan 

gennemføres uden væsentlige konsekvenser for Natura-2000-området…”     

Det fremgår af konsekvensvurderingen, at regnvand fra den nordlige del af boligområdet Tirsbæk 

Bakker skal afledes til regnvandsbassiner, hvorfra regnvandet skal ledes gennem en regnvandsled-

ning til recipienten Tirsbæk Bæk og via bækken til Vejle Fjord.  

Det fremgår endvidere af konsekvensvurderingen, at Tirsbæk Bæk og et tilløb fra øst er målsat som 

gydevandløb for ørreder og andre laksefisk. Et vestligt tilløb er målsat som biologisk værdifuldt 

vandløb. Kravet til smådyrslivets sammensætning er i Vejle Amts Regionsplan fastsat til målsæt-

ningsklas-se 6, mens Tirsbæk Bæk ved udløbet i Vejle Fjord har målsætningsklasse 5. 

Det fremgår endelig af konsekvensvurderingen, at der er flere regnvandsbassiner vest for Tirsbæk 

Bæk, og at der findes i alt 5 bassiner, der afleder til Tirsbæk Bæks vestlige del, mens et bassin afle-

der til den østlige del. 
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Konsekvensvurderingen beskriver herefter det nye boligområdes betydning for det hydrologiske 

regime med udgangspunkt i, at det areal, boligområdet omfatter, tidligere har været benyttet til 

landbrug, og konkluderer, at den hydrauliske påvirkning ikke vil være væsentlig større end under de 

eksisterende forhold og ikke vil have nævneværdig betydning for kvaliteten i vandløbet og det ned-

strøms Natura-2000 område eller isfuglen, der er registeret i vandløbene i skovene på nordsiden af 

Vejle Fjord.        

Vejle Spildevand A/S har anført i ansøgningen blandt andet, at Vejle Kommune i forbindelse med 

etableringen og udviklingen af boligområdet Tirsbæk Bakker har stillet krav i tillæg nr. 128 til spil-

devandsplanen for området, at afløb fra regnvandsbassiner i boligområdet skal afledes til en afskæ-

rende regnvandsledning, der har tilløb til Tirsbæk Bæk. Ledningen skal etableres gennem det stærkt 

kuperede landskab ned mod Tirsbæk Gods og undervejs krydse Tirsbæk Bæk. På dele af stræknin-

gen skal ledningen lægges i en dybde på 10 til 15 meter under terræn; denne del af ledning etableres 

ved en styret underboring. På den del af tracéet, der skal etableres ved gravning, vil bredden på ud-

gravningen være 5 til 7 meter, og arbejdsarealet, der skal anvendes til oplægning af muld og råjord, 

vil være 15 til 20 meter bredt. Arbejdsarealet skal endvidere anvendes til langsgående transporter.   

Vejle Spildevand A/S har anført endvidere i ansøgningen, at projektet er sendt til Vejle Kommune, 

der skal vurdere hvilke tilladelser og dispensationer, der er nødvendige for projektets gennemførel-

se. Vejle Kommune har vurderet, at projektet skal forelægges Fredningsnævnet med henblik på 

stillingtagen til, om projektet kan gennemføres uden dispensation fra kendelsen om fredning af 

Tirsbæk Gods. 

Der er herefter anført følgende i ansøgningen: 

”… 

1. Projektgennemgang 

 
Der er vedhæftet pdf-fil med placering af den afskærende regnvandsledning. 

På den gravede del udføres arbejdet med følgende arbejdsgang: 

 Afsætning af brønde og ledningsanlæg 

 Afrømning og oplægning af muld mile 

 Opgravning og oplægning af råjord i mile 

 Udlægning af støttelag 

 Lægning af rør 

 Omkringfyldning ved rør 

 Genindbygning af råjord 

 Genudlægning af muld. 

 Grubning samt eventuel harvning af det berørte areal 

I det følgende gennemgås strækningerne enkeltvis….” 

Det fremgår af ansøgningen, at anlægsarbejdet er delt i 9 etaper fra regnvandsbassinet til udløbet i 

Tirsbæk Bæk, at regnvandsledningen dimensioneres til ø 400 mm fra regnvandsbassinnet til Tirs-

bækvej og fra Tirsbækvej til udløbet i bækken til ø 500 mm. 
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På dele af strækningen - 3 etaper - fra regnvandsbassinet til bækken skal nedlægningen af regn-

vandsledningen ske ved styrede underboringer med en lægningsdybde varierende mellem 8 meter 

og 15 meter; der etableres presse- og modtagegruber, der måler (bredde x længde) 2 til 3 meter x 15 

til 20 meter.  

På andre dele af strækningen - 5 etaper - fra regnvandsbassinnet til bækken skal der etableres gra-

vekasser, hvor regnvandsledningen anbringes; gravekasserne etableres med en udgravningsbredde 

på mellem 3 og 6 meter samt skråningsanlæg på 1:1/1:2. Arbejdsarealet, der skal benyttes til op-

lægning af muld og råjord i særskilte miler samt transport langs tracéet, får en bredde på 15 til 20 

meter. 

På den sidste etape - udløbet i Tirsbæk Bæk - udføres ledningen med en diameter på 500 mm fra 

Tirsbækvej til skråningen ovenfor bækken. Der etableres en stenfaskine på skråningen; stenfaskinen 

skal sikre, at regnvandet risler ned over sten inden udløbet i vandløbet for at beskytte vandløbet 

mod erosion.  

De arealer, der skal benyttes til anlægsarbejdet, retableres svarende til de eksisterende arealer.  

Fredningsnævnets forberedelse af sagen 

Ansøgningen indeholdt ikke oplysninger om, hvem der ejede de arealer, der berøres af projektet. 

Fredningsnævnet bad derfor Vejle Kommune oplyse navne og adresser på lodsejere i projektom-

rådet.   

Vejle Kommune meddelte den 3. december 2015, at den eneste lodsejer i projektområdet er gods-

ejer Hans Henrik Algreen Ussing, Tirsbæk Gods. 

Fredningsnævnet sendte sagen i høring den 6. januar 2016 med høringsfrist den 21. januar 2016. 

Danmarks Naturfredningsforening har i brev af 6. januar 2016 udtalt: 

”… 

 

Baggrunden for ansøgningen er, at Vejle Kommune i forbindelse med udvikling af boligområdet i Tirs-

bæk bakker har stillet krav om, at afløb fra regnvandsbassiner i området afledes til afskærende regn-

vandsledning, med tilløb til Tirsbæk Bæk. 

 

Ledningen etableres gennem et stærkt kuperet terræn og krydser undervejs en del af det område, der er 

fredet jf. fredningskendelsen om fredningen af Tirsbæk Gods. 

 

Fredningens formål er at sikre og bevare Tirsbæk Gods som landbrugsejendom og skovejendom af en 

sådan størrelse, at der er økonomisk baggrund for godsets eksistens, og derved bevare de for ejendom-

men særlige landskabelige og kulturelle værdier i samspillet mellem slot, avlsbygninger, agerjord og 

skov alt i nær kontakt med Vejle Fjord. 

 

Det fremgår af fredningsbestemmelserne §3, litra c), at det ikke er tilladt at ændre terrænet ved afgrav-

ning eller påfyldning. 

 

Projektområdet grænser op til Natura 2000-område nr. 78 Skove langs nordsiden af Vejle Fjord.. 
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Danmarks Naturfredningsforening mener ikke, at det beskrevne projekt vil have negative virkninger på 

det fredede område og strider mod intentionerne i fredningen. 

 

Danmarks Naturfredningsforening mener ej heller, at det beskrevne projekt vil have negative påvirk-

ninger på udpegningsgrundlaget for Natura-2000 område nr. 78 Skove langs nordsiden af Vejle Fjord. 

 

Danmarks Naturfredningsforening kan derfor anbefale fredningsnævnet, at der meddeles ansøger di-

spensation til gennemførelse af projektet…” 

 

Naturstyrelsen har oplyst i mail af 18. januar 2016, at styrelsen som teknisk bistand for nævnet ikke 

har bemærkninger til ansøgningen. 

 

Godsejer Hans Henrik Algreen Ussing har i mail, modtaget den 8. februar 2016, anført: 

 
”… 

Da jeg som lodsejer af Tirsbæk, berøres af den af Vejle Kommune tænkte/forespurgte spildevands led-

ning, opfordrer jeg hermed FN til at medtage følgende forhold ved sagsbehandlingen af denne sag. 

   

Ved at etablere en spildevandsledning der skal transportere overfladevand fra de befæstede arealer i 

byggeriet Tirsbæk Bakker, vil der fra min side være en del forhold der bør belyses. 

  

Jeg har ingen indsigelser til den fysiske gennemførelse af arbejdet med etableringen af den 400 mm 

ledning. Det er et spørgsmål om udfærdigelse af en skriftlig aftale mellem Vejle Kommune og Tirsbæk. 

 

Bekymringen er derimod rette mod vandet der skal føres i denne ledning. 

  

Bekymringen kan deles i to forhold: Vandkvalitet og vandmængde. 

  

Spildevand fra befæstede arealer i en bebyggelse vil indeholde rester af: olie, benzin, algefjerner, diver-

se sæber, salt, diverse husholdnings kemi, m.m. Kort sagt; Der er ikke tale om rent regnvand. 

 

Alle de stoffer der anvendes på arealerne og som er vandopløselige, vil fortsætte til Tirsbækken. 

 

Tirsbækken har i dag status som; Vand egnet til gyde og opvækst område for ørred- og lakseyngel. Ved 

tilførsel af spildevand i de mængder som en 400mm ledning vil kunne føre, vil dette procentvis være 

meget i forhold til den nuværende vandføring i Tirsbækken. 

 

Således vil der i visse perioder, være fare for at vandkvaliteten vil ændres i nedadgående retning.  

  

Hvad angår vandmængden, så er Tirsbækken snoet/slynget og placeret, steder hvor den nuværende 

vandmængde har banet vej gennem Tirsbæks arealer, ned mod vejle Fjord. En øget vandmængde i form 

af den omtalte ledning, vil kunne medføre at bækkens slyngning og erosion af det omkring liggende 

land, ændres i en udstrækning og grad som ikke er forudsigelig. Hvorledes dette kan forudsiges ved un-

dertegnede ikke. Jeg tror heller ikke at mange andre kan beskrive denne ændring. Den øgede vand-

mængde vil medtage mere materiale fra brinker og sider idet vandmængden vil stige når ledningen er 

etableret.  Det interessante i dette forhold, er at bækken skal håndtere den ledningsførte vandmængde 

på tidspunkter, hvor der i forvejen er meget vand i bækken, forårsaget af nedbør faldet på Tirsbæks are-

aler. 

  

Ovennævnte betragtninger giver undertegnede følgende spørgsmål som jeg anmoder FN at medtage i 

sagsbehandlingen: 

  

Vandkvaliteten vil kunne forringes til skade for den natur og fauna som er indeholdt på Tirsbæk. 

Erosion af brinker og sider langs Tirsbækken vil kunne ændre bækkens placering til gene for bygninger, 

natur, bygværker i nærheden af bækken. 
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Ligeledes vil en øget vandmængde føre mere materiale med ned mod voldgraven, hvor der opstrøms 

denne, er etableret et sandfang. Dette sandfang er ikke dimensioneret til den øgede vandmængde. 

 

Omkostninger forårsaget af den øgede vandmængde er ikke medtaget i det af Vejle Kommune frem-

sendte materiale. Her tænkes der både på omkostninger i forbindelse med udvidelse af sandfang, sikring 

af bygværker og nærliggende natur, samt løbende omkostninger til fjernelse af sediment fra sandfang 

og oversvømmede arealer samt uforudsete forhold. 

 

Det største punkt i min bekymring er det faktum at Tirsbæk Fredningen også omfatter bækken; Hvorle-

des vil undertegnedes muligheder være, når der skal graves sediment op og retableres arealer der er 

ødelagt af større vandmængde? Fredningen giver ikke ejer tilladelse til at foretage dette, uden forudgå-

ende tilladelse fra FN. Tiden er her efter min mening, en af flere afgørende faktorer for at kunne sikre 

fredede bygninger. Vandkvaliteten i Tirsbækken er i fremtiden ikke længere reguleret af Tirsbæk selv, 

men af mange mennesker der ikke har samme viden og indsigt i hvor og hvorledes deres spildevand vil 

ændre en fredet natur…” 

 

Fredningsnævnet bad i brev af 3. marts 2016 Naturstyrelsen om bemærkninger til de tekniske 

spørgsmål, som godsejer Hans Henrik Algreen Ussing rejser i sit høringssvar. 

 

Naturstyrelsen har i brev af 2. maj 2016 kommenteret godsejer Hans Henrik Algreen Ussings hø-

ringssvar således. 

 
”… 

Fredningsnævnet anmoder Naturstyrelsen om en sagkyndig vurdering af de tekniske spørgsmål, der 

følger af indsigelse i sagen fra Godsejer Hans Henrik Algreen-Ussings og som fredningsnævnet skal 

inddrage i sin vurdering af, hvorvidt der kan dispenseres til projektets gennemførelse. 

Nedenstående oplysninger og bemærkninger skal alene ses som svar på anmodningen om teknisk bi-

stand og kan hverken tages som udtryk for, at Naturstyrelsen anbefaler en dispensation til det ansøgte 

eller det modsatte. 

Naturstyrelsen har kontaktet Vejle Kommune, som d. 29. april 2016 har fremsendt nedenstående, som 

vedhæftes til Fredningsnævnets orientering: 

 Konsekvensvurdering - Lokalplan nr. 1054. Boligområde ved Tirsbæk Bakker, etape 1. Udarbejdet 

af Rambøll November 2008  

 

 Tilladelse dateret 4. november 2010 til midlertidig udledning af regn- og overfladevand fra 

deletape af etape 1 af Lokalplan 1098 (Tirsbæk Bakker) samt rundkørsel via bassin og nyt udløb 

AS10U til Tirsbækken 

 

 Vejle Kommunes miljøvurdering af lokalplanforslag nr. 1098 Boligområde Tirsbæk Bakker, etape 

1, Vejle – godkendt 16. december 2009 

 

 Tillæg nr. 128 til spildevandsplan vedtaget af Vejle Kommune d. 29. juni 2009 

 

Fredningen 

Ejendommen er omfattet af fredning af Tirsbæk Gods ved fredningsnævnets afgørelse af 15. august 

1978 

Fredningens formål er: 
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”Fredningens formål er at sikre og bevare Tirsbæk gods som landbrugsejendom og skovejendom af en 

sådan størrelse, at der er økonomisk baggrund for godsets eksistens og dermed for at bevare de for 

ejendommen særlige landskabelige og kulturelle værdier i samspillet mellem slot, avlsbygninger, ager-

jord og skov alt i nær kontakt med Vejle Fjord. ” 

I fredningens bestemmelser (afsnit 3) står følgende som er relevant for sagen: 

c) Ændringer i terrænet ved afgravning eller påfyldning er ikke tilladt. Gravning af grus til godsets eget 

brug kan ske ved "Skovgaard" og "Overmarken”. 

Indsigelser fra Tirsbæk gods 

Indsigelsen omfatter tre forhold:  

1 - Vandkvalitet – indsigelsen vedrører en bekymring for at spildevand fra befæstede arealer i en be-

byggelse vil indeholde rester af olie, benzin, algefjerner, diverse sæber, salt, diverse husholdnings kemi, 

m.m. og ikke rent regnvand. Det er således bekymringen at der i visse perioder, være fare for at vand-

kvaliteten vil ændres i nedadgående retning og specifikt at vandkvaliteten vil kunne forringes til skade 

for den natur og fauna som er indeholdt på Tirsbæk. 

Det er Naturstyrelsens vurdering at vandkvalitetsspørgsmål ikke er omfattet af fredningen, men at det 

alene er et forhold, som skal varetages af Vejle Kommune i forbindelse med kommunens sagsbehand-

ling efter anden lovgivning. 

Som følge af at vandløbet afvander til det nedstrøms beliggende Natura 2000 område kan der dog være 

en indirekte påvirkning af Natura 2000 områdets naturtyper vandløb (3260) og næringsrig sø (3150) 

samt bæklampret.  

Fredningsnævnet kan jf. naturbeskyttelseslovens § 50 stk. 2 ikke dispensere fra fredningen, hvis det an-

søgte kan forringe naturtyper eller levesteder for arter fra udpegningsgrundlaget. 

Vejle Kommune har anmodet Rambøll om at foretage en konsekvensvurdering i henhold til bekendtgø-

relse nr. 408 af 01. maj 2007 vedrørende udpegning og administration af internationale naturbeskyttel-

sesområder samt beskyttelse af visse arter. 

Konsekvensvurderingen, der er udarbejdet i 2008 forholder sig udelukkende til afledning af overflade-

vandspåvirkning på vandløb (naturtype 3260) og bæklampret samt planens eventuelle påvirkning på is-

fugle og hvepsevåger. 

Konsekvensvurderingens konklusion er, at planen ikke får væsentlige konsekvenser for EF-

habitatområde nr. 67 eller EF-Fuglebeskyttelsesområde nr. 45 forudsat, at afværgetiltag oplistet i afsnit 

6 gennemføres. 

Naturstyrelsen finder ikke grundlag for at vurdere anderledes. 

Det bemærkes endvidere, at de vandmiljømæssige aspekter i projektet myndighedsbehandles i udled-

ningstilladelse fra Vejle Kommunes jf. miljøbeskyttelseslovens § 28.  

2 – Vandmængde - indsigelsen vedrører en bekymring for at en øget vandmængde i form af den omtalte 

ledning, vil kunne medføre at bækkens slyngning og erosion af det omkring liggende land, ændres i en 

udstrækning og grad som ikke er forudsigelig.  

Bekymringen er specifik hvorvidt:  
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 Erosion af brinker og sider langs Tirsbækken vil kunne ændre bækkens placering til gene for 

bygninger, natur, bygværker i nærheden af bækken. 

 Øget vandmængde vil føre mere materiale ned mod voldgraven, hvor der opstrøms denne, er etab-

leret et sandfang og hvorvidt sandfanget ikke er dimensioneret til den øgede vandmængde. 

 den øgede vandmængde kan føre til øgede omkostninger i forbindelse med udvidelse af sandfang, 

sikring af bygværker og nærliggende natur, samt løbende omkostninger til fjernelse af sediment fra 

sandfang og oversvømmede arealer samt uforudsete forhold. 

 

Naturstyrelsen finder, at spørgsmålet om vandmængde er belyst i Vejle Kommunes udledningstilladelse 

(2009) hvoraf det bl.a. fremgår følgende: ”Det vurderes ydermere, at den hydrauliske påvirkning ikke 

vil være væsentlig større end under de eksisterende forhold, da det kommende befæstede areal vil være 

lille i forhold til det samlede opland til bækken” 

3 - Det største punkt i min bekymring er det faktum at Tirsbæk Fredningen også omfatter bækken; 

Hvorledes vil undertegnedes muligheder være, når der skal graves sediment op og retableres arealer der 

er ødelagt af større vandmængde? Fredningen giver ikke ejer tilladelse til at foretage dette, uden forud-

gående tilladelse fra FN. Tiden er her efter min mening, en af flere afgørende faktorer for at kunne sikre 

fredede bygninger. Vandkvaliteten i Tirsbækken er i fremtiden ikke længere reguleret af Tirsbæk selv, 

men af mange mennesker der ikke har samme viden og indsigt i hvor og hvorledes deres spildevand vil 

ændre en fredet natur. 

Som det fremgår af ovenstående dokumenter fra Vejle Kommune vil påvirkningen af de hydrauliske 

forhold være uvæsentlig og forholdet mellem vandløbsvedligeholdelsen og fredningen vil således også 

være uforandret.  

Det er tilsynsmyndigheden (Vejle Kommune), der skal vurdere om evt. bortgravning af sediment kan 

være så omfattende, at det er omfattet af fredningens bestemmelser, og derved skal forelægges Fred-

ningsnævnet. 

Naturstyrelsen finder samlet set, at de bekymringer som Tirsbæk Gods har fremsendt i forbindelse med 

Fredningsnævnets sagsbehandling er varetaget i forbindelse med Vejle Kommunes udledningstilladelse 

og øvrige myndighedsvaretagelse. Såfremt udledningstilladelsen, i forbindelse med fortsat udbygning 

af boligområdet, revideres vil netop de fysiske, kemiske og biologiske forhold i Tirsbækken blive ind-

draget…” 

Godsejer Hans Algreen Ussing har i en mail, modtaget den 23. august 2016 kommenterer Styrelsen 

for Vand- og Naturforvaltnings udtalelse. 

Godsejer Hans Algreen Ussing skriver i sin kommentar: 

”… 

Jeg har læst det af NST fremsendte, og har herefter den holdning at især den hydrauliske effekt på Tirs-

bækken, er større end hvad både Vejle Kommune og NST, giver udtryk for. 

Jeg vil således gerne, yderligere have medtaget følgende i min indsigelse: 

Tirsbæk Gods er bekendt med vandløbslovgivningen hvad angår forpligtelsen til modtagelse af vand fra 

opstrøms liggende arealer. 

I den forbindelse er det Tirsbæk Gods(TG), bekymring at den planlagte ledning i fremtiden vil tilføre så 

store mængder vand til Tirsbækken at, brinker og bygværker samt placering i landskabet, mærkbart vil 

blive påvirket. 



 

9 
 

Vandet fra denne ledning vil interessant nok blive til ledt på tider, hvor der i forvejen vil være en stor 

vandføring i vandløbet. Når det regner ned i Tirsbæk Bakker, vil det forventeligt også regne på det op-

landsareal som Tirsbækken afvander i dag. 

Således vil vandføringen stige markant. 

At NST ikke mener at vandkvaliteten i Tirsbækken hører under fredningen, finder jeg forkert. Ved at 

tilføre spildevand fra befæstede arealer, vil der i al fremtid tilføres et fremmed materiale i form af de 

tidligere nævnte, vandopløselige stoffer. 

Tillades dette, vil Tirsbækken blive recipient for dette vand for evigt.  Eneste regulering i fremtiden er 

en henstilling til borgerne om ikke at benytte disse stoffer på befæstede arealer. 

Det naturlige vand der løber i Tirsbækken i dag er af en så høj kvalitet, at det ikke indeholder spilde-

vand. I den sammenhæng er det interessant at se på kravene til spildevandsudledning fra huse i det åbne 

land. Her skal der renses før udledning kan tillades til naturlige recipienter. 

Jeg anser således en tilladelse til den tænkte ledning, som en omgåelse af spildevands håndteringen i 

Danmark. 

Ovennævnte argumenter skal ligeledes ses i relation til at der er andre løsninger der sikrer vandkvalite-

ten i Tirsbækken. Man kan relativt enkelt føre omtalte ledning i rør helt ned til Vejle fjord. En  anden 

løsning kunne være at tilslutte denne ledning til den nyetablerede separat ledning der forløber fra det 

sydlige Bredballe Villapark og ned til Vejle Fjord. Sidst og ikke mindst, så er Tirsbæk Bakker dimensi-

oneret til over 800 boligenheder, hvorved der i fremtiden vil blive tilført endnu mere gråt spildevand( 

fag term for spildevand der ikke indeholder wc vand), når boligområdet er fuldt udbygget …” 

Fredningsnævnets besigtigelse 

Fredningsnævnet foretog besigtigelsen den 26. august 2016.  

I besigtigelsen deltog for Vejle Forsyning A/S ingeniør Finn Reese og ingeniør Morten Schmidt, 

godsejer Hans Henrik Algreen Ussing, Tirsbæk Gods, for Vejle Kommune biolog Birthe Overgaard 

og for Danmarks Naturfredningsforening, Vejle afdeling, Uffe Rømer og Axel Schou. 

Forhandlingerne fra besigtigelsen er refereret således i fredningsnævnets forhandlingsprotokol: 

”… 

Fredningsnævnets formand oplyste, at Vejle Kommune den 8. oktober 2015 har modtaget en ansøgning 

fra Vejle Spildevand A/S om dispensation fra kendelsen om fredningen af Tirsbæk Gods, afsagt den 15. 

august 1977, til at etablere en regnvandsledning fra boligområdet Tirsbæk Bakker til Tirsbæk Bæk, der 

løber ud i Vejle Fjord. Da projektet berører de fredede arealer ved Tirsbæk Gods, skal fredningsnævnet 

vurdere, om der kan meddeles dispensation i medfør af naturbeskyttelseslovens § 50, stk. 1, til den del 

af projektet, der skal etableres indenfor fredningsområdet. 

Fredningsnævnets formand oplyste endvidere, at Tirsbæk Gods tillige indgår i Natura 2000-område nr. 

67 - Skovene langs nordsiden af Vejle Fjord og Fuglebeskyttelsesområde nr. 45. Fredningsnævnet skal 

derfor, jf. naturbeskyttelseslovens § 50, stk. 2, tage stilling til, hvorvidt projektets gennemførelse påvir-

ker udpegningsgrundlaget for Natura 2000-området. 

Ingeniør Finn Reese oplyste, at Vejle Kommune har etableret et boligområde i Tirsbæk Bakker, der lig-

ger ovenfor Tirsbæk Gods. I forbindelse med etableringen af boligområdet har Vejle Kommune stillet 
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krav om, at afløb fra regnvandsbassiner i boligområdet skal afledes til en skærende regnvandsledning, 

der skal have tilløb til Tirsbæk Bæk. Ledningen skal etableres gennem det stærkt kuperede landskab. På 

en del af tracéet skal ledningen lægges i dybder på 10 til 15 meter. Regnvandsledningen bliver dimen-

sioneret til en diameter på 400 til 500 mm. Terrænet skal retableres, når ledningsarbejdet er afsluttet.  

Ingeniør Finn Reese oplyste endvidere, at det ikke kan undgås, at overfladevandet fra boligområdet kan 

blive forurenet under løbet frem til regnsvandsbassinerne. Regnvandsbassinerne er åbne jordbassiner 

med et permanent vandspejl og dykket udløb. Forureningen af overfladevandet skal reduceres i bassi-

nerne, så vandet ikke under vejs ned mod fjorden forurener Tirsbæk Bæk.  

Hans Henrik Algreen Ussing bemærkede indledningsvist, at han ikke har indsigelser mod den fysiske 

gennemførelse af arbejdet med etableringen af regnvandsledningen, og at han har noteret sig, hvorledes 

entreprenøren skal sikre, at anlægsarbejdet forvolder mindst mulig skade på landskabet, hvor anlægsar-

bejdet skal udføres, blandt andet ved at udlægge køreplader og jorddepoter. Overfladevandet skal ledes 

til Tirsbæk Bæk og derfra til Vejle Fjord.  

 

Hans Henrik Algreen Ussing bemærkede herefter, at Tirsbæk Bakker tidligere var landbrugsområder, 

som kunne optage overfladevandet, der faldt som regn. Der er planlagt et boligområde med 300 til 400 

boliger i Tirsbæk bakker, men det fremgår af kommuneplanen, at området skal udbygges yderligere, så 

der, når udbygningen er gennemført, vil være mellem 800 og 1000 boliger i bakkerne. Det er hans op-

fattelse, at flere forhold skal belyses, inden fredningsnævnet træffer afgørelse. Der er to hovedfocusom-

råder: Vandkvaliteten og vandmængderne.  

 

Hans Henrik Algreen Ussing anførte nærmere om vandkvaliteten:   

 

Når der skal etableres et boligområde med 800 til 1000 boligenheder, anlægges nye veje, opkørsler og 

indkørsler og større arealer skal befæstes, vil det betyde øgede mængder overfladevand, der skal afle-

des, først til regnvandsbassiner og derfra videre til slutrecipienten, Vejle Fjord. Overfladevandet fra de 

befæstede arealer vil ”spule” rester af olie, benzin, algefjerner, diverse sæber, salt og rester af hushold-

ningskemi væk. Overfladevandet er derfor ikke rent. Alle de stoffer, der anvendes på arealerne, og som 

er vandopløselige, vil fortsætte til Tirsbæk Bæk og påvirke bækken, der har status som vandløb, egnet 

som gyde- og opvækstområde for ørred- og lakseyngel. Hvis bækken tilføres spildevand i de mængder, 

som en 400mm ledning vil kunne føre, vil dette procentvis være meget i forhold til vandføringen i bæk-

ken.  

 

Hans Henrik Algreen Ussing anførte nærmere om vandmængderne: 

 

Tirsbæk Bæk er et snoet og slynget vandløb, der i årenes løb har ”banet” sig vej gennem Tirsbæks area-

ler ned mod vejle Fjord. I perioder med megen nedbør vil overfladevandet blive ledt til regnvandsbassi-

nerne og videre gennem regnvandsledningen ned til Tirsbæk Bæk. Vandpresset og dermed vandha-

stigheden vil blive øget betydeligt, fordi regnvandsledningen skal transportere store mængder vand. 

Den øgede vandmængde vil transportere mere materiale fra bækkens brinker og bredder, når ledningen 

er etableret. Det vil betyde, at bækkens slyngninger og erosionen af de omkringliggende arealer vil æn-

dres i en udstrækning og grad, som ikke er forudsigelig. Det problematiske i dette forhold er tillige, at 

bækken skal håndtere den ledningsførte vandmængde på tidspunkter, hvor der i forvejen er meget vand 

i bækken, forårsaget af nedbør faldet på Tirsbæks arealer. 

 

Hans Henrik Algreen Ussing anførte endvidere, at Tirsbæk Bæk er ynglevand med en stor biodiversitet. 

Det er derfor væsentligt, at der etableres en kontrolforanstaltning, som sikrer vandkvaliteten, men også 

presset fra store vandmængder, fordi der er forskel på et åbent vandløb, hvor vandføringen fra tid til 

anden øges, og en lukket rørledning med en begrænset diameter, og som slutter i bækken ovenfor ho-

vedbygningen på Tirsbæk Gods. I perioder med store nedbørsmængder vil vandhastigheden i bækken 

blive meget høj, når ledningen er etableret, med den konsekvens, at vandet vil ”æde” af brinkerne og 

erodere de naturlige slyngninger, så bækken bliver et ”lige vandløb”. Den høje vandhastighed og den 

øgede vandføring vil også påvirke voldgraven og hovedbygningen samt efterlade store mængder sedi-

ment, der kan være forurenet, i vandløbet og på arealerne tæt på slottet. Han har etableret et sandfang 

opstrøms voldgraven. Sandfanget er ikke dimensioneret til den forøgede vandmængde, som må forven-
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tes. I øjeblikket fjerner godset ca. 100 kbm. sediment pr. år fra bækken og voldgraven. Projektet inde-

bærer derfor latente trusler mod Tirsbæk Bæk og Tirsbæk Gods´ bygninger. 

 

Hans Henrik Algreen Ussing anførte endelig, at hvis Vejle Forsyning fastholder projektet, vil det påføre 

Tirsbæk Gods øgede omkostninger til udvidelse af sandfanget, sikring af bygværker og sikring af land-

skabet omkring bækken, men også udgifter til løbende fjernelse af sediment fra sandfanget, tidvist fjer-

nelse af aflejringer efter oversvømmelser og udgifter til at imødegå uforudsete forhold. Vejle Kommune 

har ikke medtaget disse ekstraomkostninger, godset bliver pålagt, i projektet. 

 

Hans Henrik Algreen Ussing konkluderede, at det derfor er afgørende at få klarlagt hvilke overvejelser, 

Vejle Forsyning har gjort sig om de fremtidige påvirkninger af landskabet og Tirsbæk Gods, og han op-

fordrede derfor Vejle Forsyning til at overveje, om der kan etableres en anden løsning, så overflade-

vandet ledes uden om Tirsbæk Bæk gennem en rørledning til fjorden. 

 

Uffe Rømer tilføjede, at Danmarks Naturfredningsforening ikke har bemærkninger til den del af projek-

tet, der vedrører den fysiske etablering af regnvandsledningen, fordi anlægsarbejdet ikke vil få betyd-

ning for den beskyttede natur og naturværdierne i landskabet. 

 

Uffe Rømer tilføjede endvidere, at Danmarks Naturfredningsforening er enig i Hans Henrik Algreen 

Ussings vurderinger af trusselbilledet mod Tirsbæk Bæk og arealerne omkring Tirsbæk. Der findes i de 

fredede områder på nordsiden af Vejle Fjord et rigt dyre- og planteliv både i vandløb, på marker og i 

skovene. Overfladevandet fra Tirsbæk Bakker vil i et eller andet omfang være forurenet med olierester, 

vaskemidler, ukrudtsbekæmpelsesmidler, sprøjegifte etc. Det vil medføre en forurening af bækken og 

gå ud over vandkvaliteten. Danmarks Naturfredningsforening deler derfor Hans Henrik Algreen Us-

sings bekymring og støtter som følge heraf hans opfordring til Vejle Kommune og Vejle Forsyning om 

at finde en alternativ løsning, så overfladevandet ikke ledes til Tirsbæk Bæk. 

 

Biolog Birthe Overgaard bemærkede supplerende, at Vejle Kommune heller ikke har bemærkninger til 

denne del af projektet, fordi projektet ikke har negative konsekvenser for den beskyttede natur. 

 

Biolog Birthe Overgaard anførte, at Vejle Kommune ikke kan se bort fra de bekymringer, som Hans 

Henrik Algreen Ussing har givet udtryk for.   

   

Ingeniør Hans Schmidt kommenterede Hans Henrik Algreen Ussings bekymringer og understregede, at 

der er udarbejdet planer og konsekvensvurderinger, som ikke underbygger en antagelse om, at projektet 

indebærer risici for Tirsbæk Bæk og godsets bygninger.       

 

Ingeniør Hans Schmidt oplyste, at projektet udviklede sig, fordi regnvandsledningen skal samle nogle 

eksisterende vandløb op. Overfladevandet skal flyttes fra Tirsbæk Bakker ned til fjorden, og derfor kom 

de afskærende ledninger i spil. Hvis boligområdet udbygges yderligere, vil der kommer flere befæstede 

arealer og derfor skal der på sigt etableres et eller flere bassiner til opsamling af overfladevand. Over-

fladevandet vil fortsat løbe ned mod fjorden, og udviklingen viser, at der kommer flere og kraftigere 

regnskyl, som også vil skabe en større og kraftigere afstrømning. Der er derfor flere faktorer, som har 

betydning for overfladevandets påvirkning af Tirsbæk Bæk og godsets bygninger. 

 

Hans Henrik Algreen Ussing bemærkede hertil, at rørlægningen, der slutter ved udløbet i bækken, vil 

betyde, at overfladevandet fra Tirsbæk Bakker vil løbe ned mod bækken og ud i bækken med en relativt 

højere hastighed end vandstrømmen i bækken. Vandkvaliteten i bækken overvåges hele tiden. Han skal 

hvert år indsende 2 vandprøver for at sikre, at bækken ikke forurenes. Den samme forpligtelse gælder 

ikke for Vejle Kommune. Risikoen for forurening vil blive øget, når overfladevandet fra Tirsbæk Bak-

ker ledes ud i bækken. Han havde inden mødet i dag bedt Herup, der er naturvejleder, deltage i besigti-

gelsen, men Herup har fået forbud herimod af Vejle Kommune, som er af den opfattelse, at der er en in-

teressekonflikt mellem kommunens interesser og Tirsbæks interesser. Han gentog derfor opfordringen 

til Vejle Kommune om at revurdere projektet, enten således at kommunen ændrer linjeføringen, eller at 

hele tracéet fra Tirsbæk Bakker til et punkt syd for Tirsbæk Gods og umiddelbart før fjorden rørlægges, 

så afledt vand ikke påvirker hverken bækken eller dens dyre og planteliv.       
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Ingeniør Finn Reese oplyste, at Vejle Forsyning ikke har overvejet alternativer til det foreliggende pro-

jekt, fordi det vil betyde væsentligt øgede udgifter for Vejle Spildevand.   

 

Hans Henrik Algreen Ussing anførte hertil, at Tirsbæk Bæk er et vandløb med en højvandkvalitet. Der 

er stor sandsynlighed for, at vandkvaliteten forringes, hvis overfladevandet fra de befæstede arealer i 

Tirsbæk Bakker ledes ud i bækken, fordi den vandopløselige forurening følger med ud i bækken. 

 

Ingeniør Hans Schmidt oplyste, at forurening i overfladevandet vil blive opfanget i regnvandsbassiner-

ne. Vejle Forsyning vil naturligvis årligt kontrollere, at vandkvaliteten i bækken ikke forringes.  

  

Uffe Rømer bemærkede, at Danmarks Naturfredningsforening deler Hans Henrik Algreen Ussings be-

kymring for forurening af bækken og understregede, at det er væsentligt, at en forureningsulykke fore-

bygges, inden ulykken sker. 

 

Ingeniør Hans Schmidt anførte hertil, at Vejle Spildevand naturligvis løbende vil overvåge tilstanden. 

 

Fredningsnævnets formand bemærkede, at fredningsnævnet ikke alene vil fokusere på vandkvaliteten, 

når afgørelsen skal træffes, men nævnet skal også vurdere projektets betydning for det fredede land-

skab.  

  

Hans Henrik Algreen Ussing gentog, at han både fokuserer på vandkvaliteten i bækken og konsekven-

serne af en øget vandføring som følge af afledningen af overfladevandet fra bakkerne. Risikoen for 

skader kan minimeres, hvis rørledningen slutter nedstrøms voldgraven, eller rørledningen får et andet 

forløb end projekteret. Det vil også betyde, at sediment aflejres på et sted, hvor eventuelle skader vil 

kunne begrænses. Det skal også fremhæves, at afstrømningen kan vise sig i løbet af et splitsekund, som 

det har vist sig at have været tilfældet de senere år, hvor der er kommet voldsomme mængder nedbør. 

 

Hans Henrik Algreen Ussing rejste afsluttende spørgsmålet om, hvorledes han skal forholde sig, hvis 

projektet gennemføres i den foreliggende form, fordi bækken er omfattet af fredningen af Tirsbæk 

Gods. Hvis han skal fjerne sediment fra bækken og aflejringer efter oversvømmelser samt retablere are-

aler, der er blevet ødelagt af de større vandmængder, skal fredningsnævnet formentlig meddele dispen-

sation hertil. Ejerne af godset har med deres viden og indsigt om bækken håndteret vandmængderne, så 

godslandskabet ikke er blevet ødelagt. Det kan ikke forventes, at de mange nye beboere i Tirsbæk Bak-

ker har den samme indsigt og viden og er klar over, at forurenet overfladevand og de øgede vand-

mængder kan ødelægge bækken og det fredede landskab.   

 

Der var efter drøftelse enighed om, at Vejle Forsyning skal undersøge mulighederne for enten en alter-

nativ linjeføring eller rørlægning af regnvandsledningen frem til et punkt nedstrøms voldgraven. 

 

Fredningsnævnets formand oplyste, at nævnet udsætter sagen for at afvente Vejle Forsynings undersø-

gelse af mulighederne for alternative løsninger på afledningen af overfladevandet fra Tirsbæk Bakker. 

 

Ingeniør Finn Reese oplyste, at Vejle Forsyning vil underrette fredningsnævnet om mulighederne for 

alternative løsninger…” 

 

Fredningsnævnet har herefter afventet et eventuelt revideret forslag fra Vejle Spildevand A/S og 

ved flere breve anmodet kommunen om status på sagen. 

Godsejer Hans Henrik Algreen Ussing har i brev af 3. januar 2018 anført blandt andet: 

”I sags nummer FN-SJN-45-2015, vedrørende ansøgning fra Vejle Spildevand om dispensation til at 

etablere en afskærende overfladevandsledning til” Tirsbækken”, fremsender undertegnede på ny, en re-

degørelse for de forhold” Tirsbækken” vil blive påvirket af.  
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Tirsbæk Gods ligger nedstrøms i forhold til boligområdet kaldet; Tirsbæk Bakker(TB). Vandløbet 

”Tirsbækken”, er således modtager af det vand der måtte blive til ledt fra omtalte boligområde(TB). Da 

der sidst var møde i denne sag, oplyste jeg om væsentligt ændrede forhold i vandkvaliteten samt vand-

mængden såfremt der bliver udledt overfladevand fra TB.  

 

I den tid der er gået siden mødet den 26. august 2016, er TB blevet udbygget med resultat at der i dag til 

ledes overfladevand fra bebyggelsen. Det ses tydeligt på vandmængden samt vandkvaliteten idet der ef-

ter hver nedbørsperiode, er en stigende vandmængde samt en meget større opblanding af sediment i 

vandet når det rammer voldgraven ved Tirsbæk Slot. Jeg er naturligvis klar over at en nedbørsperiode 

vil øge vandmængden samt opblanding af sediment i det strømmende vand. Det er dog for intet at regne 

i forhold til hvad der nu (vinteren 2017/2018), er visuelt sket med vandet og vandføringen i bækken.  

Før der var bebyggelse opstrøms Tirsbæk, udgjordes oplandet til ”Tirsbækken”, af skove og marker. På 

det tidspunkt blev en meget stor del af nedbørsmængden tilbageholdt gennem nedsivning i jorden. 

Denne nedsivning bevirkede en stor forsinkelse samt en relativ langsom udledning gennem områdets 

mark dræn, til ”Tirsbækken”. Hvad angår vandkvaliteten, så virkede jorden som filter der tilbageholdte 

partikler.  

Ved den påbegyndte bebyggelse af TB, til ledes den spildevandsmængde som udgøres af overfladevand 

fra befæstede arealer til bækken.  Resultatet er at der opblandes mange forskellige fremmedstoffer så 

som bl.a. sprinklervæske, salt, algefjerner, autoshampoo, olie samt husholdningskemi generelt. Uden 

tilstrækkelig effekt, er den forsinkelse som jorden gav tidligere, forsøgt dannet ved etablering af forsin-

kelses bassiner, før overfladevandet til ledes ”Tirsbækken”.  

Begge forhold; vandføring og vandkvalitet har bevirket at vandet i det højt målsatte vandløb ”Tirsbæk-

ken”, er ændret til et meget lavere niveau i vandkvalitet.  Vandføringen er desværre steget markant efter 

de nævnte nedbørsperioder, med den konsekvens at vandet der møder Voldgraven fører væsentligt mere 

sediment med sig fra kanter og brinker langs bækken.  

Ovenstående beskrivelse, efterlader mig som ejer af den fredede ejendom; Tirsbæk, med det indtryk at 

der ikke er iværksat holdbare tiltag for en fremtidig sikring af vandkvaliteten i ”Tirsbækken”.  

Det positive i denne sag set herfra, er at der eksisterer tekniske løsninger som kunne sikre ”Tirs-

bækken” mht. vandkvalitets målsætning og begrænsning af erosion langs bækkens løb.  

Jeg stiller mig gerne til rådighed for Fredningsnævnet, såfremt der måtte være spørgsmål i denne 

sag…” 

Vejle Spildevand A/S har i en mail af 15. januar 2018 oplyst, at  

”… 

Vejle Spildevand har aftalt med Vejle Kommune, at der vælges en anden løsning end transportlednin-

gen til håndtering af de forskellige regnvandsudløb opstrøms Tirsbæk gods. Der ændres som udgangs-

punkt ikke på eksisterende regnvandsudløb, men bassin B420 ændres så det får et vådvolumen der sva-

rer til BAT (bedste tilgængelige teknologi) inden for regnvandsbassiner, samtidig med at udløbet i bas-

sinet flyttes for at optimere renseprocessen i bassinet – der udover etableres der dræn i niveau med det 

permanente vådvolumen og det alm. udløb hæves 20-30 cm for at få ekstra rensning (inkl. sænkning af 

temperaturen) af det vand der løber ud via drænet. 

Vejle Spildevand A/S vil snarest ansøge Vejle Kommune om en revideret udledningstilladelse for B420 

(udløb AS10U) der omfatter disse ændringer. 
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Ligeledes vil fremtidigt bassin B421 ved byggemodningen Katrinelund (nyt område syd for B420 og 

Juulsbergvej) blive etableret som et pilotprojekt, hvor der vil ske udløb både fra dræn og alm. rør, sam-

tidig med at der etableres variabelt udløb – der vil blive fulgt op på bassinernes rensekrav og virkning 

ift. Vandløbet ved et måleprogram som endnu ikke er opsat. 

Vejle Kommune vurderer samlet set, at den høje miljøtilstand i Tirsbæk – som pt. ikke er blevet påvir-

ket af udviklingen i området siden 2009-2010 – fortsat kan opretholdes herefter. Der vil fortsat blive 

udtaget årlige prøver til faunabedømmelser nedstrøms i vandløbet for at monitere udviklingen…” 

Fredningsnævnets begrundelse og afgørelse: 

Ifølge naturbeskyttelseslovens § 50, stk. 1, kan fredningsnævnet dispensere fra bestemmelserne i en 

fredning, når det ansøgte ikke er i strid med fredningens formål.  

Tirsbæk Gods ligger i Natura 2000-område nr. 67, Skovene langs nordsiden af Vejle Fjord og Fug-

lebeskyttelsesområde nr. 45.  

Fredningsnævnet kan kun meddele dispensation fra en fredning i eller uden for et internationalt na-

turbeskyttelsesområde, hvis det, der ansøges om, ikke indebærer forringelse af de naturtyper og 

levesteder for arter eller betydelige forstyrrelser af arter, som området er udpeget for. 

Fredningen af Tirsbæk Gods er en frivillig fredning, som godsets daværende ejer, kammerherreinde 

Adda de Neergaard, tilbød gennemført uden erstatning for de indskrænkninger, fredningen ville 

betyde for godset og dets fremtidige drift. 

Kammerherreinde Adda de Neergaards baggrund for ønsket om fredningens gennemførelse og for-

målet med fredningen kommer klart til udtryk i fredningsbestemmelsernes § 1.  

Kammerherreinde Adda de Neergaards ønske om at bevare godset og de herlighedsværdier, som 

knytter sig hertil, kommer ligeledes klart til udtryk i de meget restriktive fredningsbestemmelser, 

der er fastsat i kendelsen om fredningen af godset. 

Det fremgår af indledningen til fredningsbestemmelsernes § 3, at godset pålægges indskrænkninger 

ved fredningen, men ”dog således at nævnet i alle tilfælde kan dispensere fra bestemmelserne, så-

fremt vægtige grunde skønnes at foreligge”. 

Der er med denne bestemmelse indført et dobbelt krav til dispensationsadgangen: Dels krav, der 

fulgte af den dagældende naturfredningslovs § 34, hvorefter fredningsnævnet kunne ”gøre undtagel-

se” fra en fredning – princippet er videreført i naturbeskyttelseslovens § 50, stk. 1, hvorefter fred-

ningsnævnet kan dispensere fra fredningsbestemmelserne, såfremt det ansøgte ikke er i strid med 

fredningens formål – og dels det individuelle krav i denne kendelse om, at der kun kan dispenseres, 

”såfremt vægtige grunde herfor skønnes at foreligge.” 

Fredningsnævnet vurderer, at de forhold, som kan begrunde en dispensation, skal relatere sig til det 

overordnede formål med fredningen, der som en status quo fredning ikke alene skal bevare godset, 

men også landskabet omkring godset. 
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Vejle Forsyning A/S har i ansøgningen beskrevet, hvorledes nedlægningen af ledningen, der skal 

lede vandet fra boligområdet Tirsbæk Bakker til Tirsbæk Bæk, skal foretages. Eventuelle beskadi-

gelser på de fredede arealer i forbindelse med nedlægningen af ledningen kan imødegås ved udlæg-

ning af køreplader og etablering af depoter til opbevaring af opgravet materialer, indtil materialerne 

skal genindbygges i terrænet, og arealerne skal retableres. 

Godsejer Hans Henrik Algreen Ussing har i sine indlæg og under besigtigelsen beskrevet sin opfat-

telse af følgevirkningerne af den øgede vandmængde, der vil blive tilført Tirsbæk Bæk, såfremt 

projektet gennemføres, fordi overfladevand fra befæstede arealer i boligområdet vil blive ledt til 

regnvandsbassiner og derfra gennem rørledningen til bækken i modsætning til tidligere, hvor over-

fladevand blev tilbageholdt på markerne og skovene og nedsivet i jorden med en relativt langsom 

udledning gennem markdræn til bækken samtidig med, at jorden tilbageholdt partikler.  

Godsejer Hans Henrik Algreen Ussing har oplyst blandt andet, at vandmængden stiger i Tirsbæk 

Bæk efter nedbørsperioder, at der er en større opblanding af sediment i vandet, når det rammer 

voldgraven omkring Tirsbæk Slot, og at overfladevandet fra Tirsbæk Bakker efter bebyggelsen af 

området opblandes med forskellige fremmede stoffer så som sprinklervæske, salt, algefjerner, auto-

shampoo, olie samt husholdningskemi generelt. 

Godsejer Hans Henrik Algreen Ussing har endelig påpeget indvirkningen på bækkens bredder og 

brinker ved en øget og kraftig tilførsel af vand til bækken med mulige ikke naturskabte ændringer af 

landskabet til følge. 

Det er fredningsnævnets opfattelse, at nævnet ved vurderingen af ansøgningen ikke kan se bort fra, 

at det fredede godslandskab kan blive påvirket ved erosion og derfor i negativ retning, hvis overfla-

devandet fra Tirsbæk Bakker ledes ud i bækken opstrøms godset. Dette forhold skal derfor indgå i 

vurderingen af, hvorvidt det strider mod fredningens formål at dispensere til projektets gennemfø-

relse, fordi nævnet skal foretage en helhedsvurdering af projektets samlede indflydelse på det frede-

de område. 

Efter besigtigelsen den 26. august 2016 blev behandlingen af sagen udsat, for at Vejle Spildevand 

A/S skulle have lejlighed til at undersøge mulighederne for enten en alternativ linjeføring af regn-

vandsledningen eller en rørlægning af regnvandsledningen frem til et punkt nedstrøms voldgraven, 

hvor påvirkningen af vandet fra regnvandsledningen på bækkens bredder og de omgivende arealer 

vil være mindst. 

 

Vejle Spildevand A/S har trods henvendelser fra fredningsnævnet ikke sendt forslag til alternative 

løsninger. 

 

Fredningsnævnet finder, at der er rejst så tungtvejende indsigelser af godsejer Hans Henrik Algreen 

Ussing mod projektets konsekvenser for det fredede område - vandmængderne og kvaliteten af 

overfladevandet, som ledes ud i bækken - at nævnet ikke kan afvise, at det vil stride mod formålet 

med fredningen af Tirsbæk Gods og godslandskabet at meddele Vejle Spildevand A/S dispensation 

til projektets gennemførelse uden nærmere undersøgelser af de indsigelser, der er rejst mod projek-

tets betydning for landskabet omkring bækken, og som har givet anledning til, at Vejle Spildevand 
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A/S ville undersøge mulighederne for alternative linjeføringer af regnvandsledningen eller rørlæg-

ning af ledningen til et punkt nedstrøms voldgraven. 

 

Ifølge kendelsen om fredningen af Tirsbæk Gods kan der kun dispenseres, såfremt vægtige grunde 

for en dispensation skønnes at foreligge. I betragtning af, at fredningen af Tirsbæk Gods blev gen-

nemført som en frivillig fredning uden erstatning, og da etableringen af regnvandsledningen ikke er 

begrundet i hensynet til godslandskabet og driften af godset, men hensynet til afledningen af over-

fladevand fra naboejendommene ovenfor godset, vurderer fredningsnævnet, at de vægtige grunde, 

der skal foreligge for at meddele dispensation til projektet, ikke er tilstede i denne sag. 

  

På denne baggrund konkluderer fredningsnævnet, at det strider mod formålet med fredningen af 

Tirsbæk Gods at dispensere til det foreliggende projekt, og at der ikke foreligger vægtige grunde set 

i forhold til godsets interesser, som understøtter ansøgningen fra Vejle Spildevand A/S. 

Fredningsnævnets afgørelse går således ud på, at der meddeles Vejle Spildevand A/S afslag på dis-

pensationsansøgningen. 

Klagevejledning ved afgørelse om dispensation: 

Der kan klages over denne afgørelse til Miljø- og Fødevareklagenævnet. Klagefristen udløber 4 u-

ger efter, at afgørelsen er meddelt. Er afgørelsen offentligt bekendtgjort, regnes klagefristen dog al-

tid fra bekendtgørelsen. Klagen skal ifølge lov om naturbeskyttelse § 87 afgives via Miljø- og Føde-

vareklagenævnets digitale selvbetjening, jf. vejledning på klagenævnets hjemmeside www.naevne-

neshus.dk. Klagefristen udløber ved midnat på dagen for klagefristens udløb. Hvis klagefristen ud-

løber 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, og 

 landsdækkende foreninger og organisationer, som efter deres formål varetager væsent-

lige, 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 nævnet fra og med den 1. februar 2017. Nævnet offentliggør størrel-

sen af klagegebyret på sin hjemmeside www.naevneneshus.dk.   

http://www.naevne-neshus.dk/
http://www.naevne-neshus.dk/
http://www.naevneneshus.dk/
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Gebyret opkræves i forbindelse med klagens oprettelse i Miljø- og Fødevareklagenævnets digitale 

selvbetjening. Klagen behandles først, når gebyret er betalt. Vejledning om gebyrbetalingen kan 

ligeledes findes på Miljø- og Fødevareklagenævnets hjemmeside www.naevneneshus.dk.   

Gebyret tilbagebetales, hvis  

 

1) klagesagen fører til, at den påklagede afgørelse ændres eller ophæves,  

 

2) klageren får helt eller delvis medhold i klagen, eller  

 

3) klagen afvises som følge af overskredet klagefrist, manglende klageberettigelse eller fordi klagen 

ikke er omfattet af Miljø- og Fødevareklagenævnets kompetence.  

 

Det bemærkes, at hvis den eneste ændring af den påklagede afgørelse er forlængelse af frist for ef-

terkommelse af afgørelse som følge af den tid, der er medgået til at behandle sagen i klagenævnet, 

tilbagebetales gebyret dog ikke.  

 

Miljø- og Fødevareklagenævnet kan også beslutte at tilbagebetale klagegebyret, hvis  

1) der er indledt forhandlinger med afgørelsens adressat og/eller førsteinstansen om projekttilpas-

ninger, og disse forhandlinger fører til, at klager trækker sin klage tilbage, eller  

2) klager i øvrigt trækker sin klage tilbage, før Miljø- og Fødevareklagenævnet har truffet afgørelse 

i sagen.  

Gebyret tilbagebetales dog ikke, hvis nævnet vurderer, at der er forhold, der taler imod at tilbagebe-

tale gebyret, f.eks. hvis klagen trækkes tilbage meget sent, herunder efter at klager har haft et afgø-

relsesudkast i partshøring. 

Kolding, den 24. marts 2018. 

 

 

 

http://www.naevneneshus.dk/
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Denne afgørelse er sendt til: 

Vejle Spildevand A/S, att.: Finn Reese - finre@vejlespildevand.dk 

Vejle Kommune, Teknisk Forvaltning, - post@vejle.dk    

Vejle Kommune, att.: Biolog Birthe Overgaard - BIROV@vejle.dk 

Vibeke og Henrik Algreen-Ussing, Tirsbækvej 133, 7120 Vejle Ø tirsbaek-gods@mail.dk  

Hans Henrik Algreen-Ussing, Tirsbækvej 133, 7120 Vejle Ø  hhau@tirsbaekgods.dk 

Miljøstyrelsen – mst@mst.dk 

Danmarks Naturfredningsforening, Masnedøgade 20, 2100 København Ø, - mail: dn@dn.dk  

Danmarks Naturfredningsforenings Vejle afdeling v/ Uffe Rømer, mail: ufferomer@gmail.com  

Friluftsrådet, Scaniagade 13, 2450 København SV, - mail: fr@friluftsraadet.dk  

Friluftsrådet c/o Lone Høgholt- mail: trekantomraadet@friluftsraadet.dk  

Dansk Ornitologisk Forening, Vesterbrogade 140, 1620 København V, - mail natur@dof.dk  

DOF Vejle, - mail: vejle@dof.dk  

 

 

 

 

mailto:finre@vejlespildevand.dk
mailto:post@vejle.dk
mailto:BIROV@vejle.dk
mailto:tirsbaek-gods@mail.dk
mailto:hhau@tirsbaekgods.dk
mailto:mst@mst.dk
mailto:dn@dn.dk
mailto:ufferomer@gmail.com
mailto:fr@friluftsraadet.dk
mailto:trekantomraadet@friluftsraadet.dk
mailto:natur@dof.dk
mailto:vejle@dof.dk
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FREDNINGSNÆVNET FOR SYDJYLLAND, NORDLIG DEL 
Kolding Åpark 11, 6000 Kolding 
Telefon 99686800, mail: biran@domstol.dk 
 

 

 

 

Fredningsnævnets sagsnummer FN-SJN-27-2018: Ansøgning om dispensation til at opføre et 

maskinhus/ladebygning på Tirsbæk Gods. 

Fredningsregisteret reg. nr.: 01831.02 – Tirsbæk Gods 

 

Ansøgningen: 

Arkitekt Hardy Stagelund Nielsen, Egtved, har den 16. august 2018 på vegne godsejer Hans Henrik 

Algreen-Ussing, Tirsbæk Gods, ansøgt fredningsnævnet om dispensation til at opføre et maskin-

hus/en ladebygning på 643 m² på Tirsbæk Gods.  

Det retlige grundlag for fredningsnævnets behandling af ansøgningen: 

Tirsbæk Gods og arealerne omkring godset blev fredet ved kendelse, afsagt den 15. august 1977. 

Det er formålet med fredningen at sikre og bevare Tirsbæk Gods som en  

 

”landbrugsejendom og skovejendom af en sådan størrelse, at der er økonomisk bag-

grund for godsets eksistens og dermed for at bevare de for ejendommen særlige land-

skabelige og kulturelle værdier i samspillet mellem slottet, avlsbygningerne, agerjor-

den og skoven i nær kontakt med Vejle Fjord”.  

Det fremgår af fredningsbestemmelserne blandt andet, at  

                   ” 3… 

b) Nye landbrugsbygninger i øvrigt, herunder landarbejderboliger, skal opføres i til-

knytning til de allerede eksisterende landbrugsbygninger. 

c)  Ændringer i terrænet ved afgravning eller påfyldning er ikke tilladt. 

… 

                      4. Fredningen skal i øvrigt ikke være til hinder for: 

a) at ejendommen drives som landbrugsejendom og skovejendom efter landbrugslov-

givningens og skovlovgivningens bestemmelser…” 
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En del af arealerne tilhørende Tirsbæk Gods, herunder projektområdet for maskinhu-

set/ladebygningen, ligger i Natura 2000 - område nr. 78 Skove langs nordsiden af Vejle Fjord. I 

området indgår habitatområde H67 og fuglebeskyttelsesområde F45 

 

Fredningsnævnet skal derfor tage stilling til, om der kan dispenseres til at opføre maskinhu-

set/ladebygningen, og om projektet har betydning for de arter, naturtyper mv., der indgår i udpeg-

ningsgrundlaget for Natura 2000-området. 

Fredningsnævnets afgørelse: 

Denne afgørelse er truffet af fredningsnævnets formand i medfør af § 10, stk. 5, i forretningsorde-

nen for fredningsnævn. 

Fredningsnævnet meddeler i medfør af naturbeskyttelseslovens § 50, stk. 1, og stk. 2, godsejer Hans 

Henrik Algreen-Ussing dispensation til at opføre maskinhuset/ladebygningen. 

Begrundelsen herfor fremgår under afsnittet ”Fredningsnævnets begrundelse for afgørelsen”. 

Vilkår for dispensationen:  

Der gælder disse vilkår for dispensationen: 

1. Maskinhuset/ladebygningen skal placeres på godsets ejendom som vist på situationsplanen, 

der er vedhæftet denne afgørelse. 

2. Maskinhuset/ladebygningen skal opføres i overensstemmelse med tegningen og materiale-

beskrivelsen, meddelt af arkitekt Hardy Stagelund Nielsen. 

3. Maskinhusets facader skal males i den røde farve, der er karakteristisk for bygningerne på 

Tirsbæk Gods. 

4. Taget skal udføres i et ikke-reflekterende materiale. 

5. Byggeaffald skal fjernes fra det fredede område senest ved ibrugtagningen af bygningen. 

 

Hvis disse vilkår ikke overholdes, bortfalder dispensationen. 

Ansøgningen: 

Det fremgår af ansøgningen med tilhørende bilag, at landbruget på Tirsbæk Gods har udvidet area-

lerne samt overtaget flere markopgaver, som tidligere blev udført af maskinstationer. For at opnå 

besparelser i driften indkøbes hjælpestoffer (gødning) typisk til to år ad gangen, og en påbegyndt 

produktion af saft og vin fra den historiske have har gjort det nødvendigt med mere lagerplads til 

udstyr og maskiner. Der ansøges derfor om tilladelse til at opføre et maskinhus/en ladebygning til 

opbevaring af materiel og maskiner, der er nødvendige for driften af Tirsbæk Gods. 

Det fremgår af ansøgningen med tilhørende tegningerne, at maskinhallen/ladebygningen måler (l x 

b x h) 33,75 m x 19,05 m x 8,804 m. 

Arkitekt Hardy Stagelund Nielsen har oplyst i en mail, modtaget den 5. oktober 2018, at  

”…  

Der anvendes samme bygningsform, materialer og farver som hosliggende bygning 

med flisfyr. 
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Facader og porte beklædes med lodret træbeklædning i gran, der fremstår som rødma-

let 1 på 2 beklædning. 

Taget tækkes med profilerede stålplader i rød farve. 

Der anvendes farver med samme RAL/NCS kode, som på hosliggende bygning…” 

Fredningsnævnets behandling af sagen: 

Fredningsnævnet har den 5. september 2018 sendt sagen i høring hos Vejle Kommune, Miljøstyrel-

sen, Danmarks Naturfredningsforening, Friluftsrådet og Dansk Ornitologisk Forening med svarfrist 

den 20. september 2018. 

Der er ikke ved høringsfristens udløb rejst indsigelser mod projektet. 

Danmarks Naturfredningsforening har i et brev 11. september 2018 anført blandt andet: 

”… 

 

Det ansøgte maskinhus/ladebygning har ifølge de fremsendte tegninger et areal på 643 m2 (33,75 m x 

19,05 m) og en højde på 8,804 m til toppen af saddeltaget. Facadehøjde bliver 4,176 m. 

 

Bygningen placeres syd for og parallelt med halmladen og den nord for halmladen beliggende lade med 

fyrrum og skorsten. Der planlægges samme materialevalg og farver som på halmladen, der ligeledes 

blev opført i nøjagtig samme stil som laden med fyrrum og skorsten. 

 

Halmladen har en højde på 11,25 m og et lidt større grundareal end den planlagte nye bygning. 

Den nye bygning skal bruges til opbevaring af maskineri og gødning, der er nødvendig for landbrugs-

driften på godset. 

 

Det er DN´s vurdering, at projektet ikke vil have en negativ indflydelse på udpegningsgrundlaget for 

habitatområde H67 og fuglebeskyttelsesområde F45. 

 

Det er ligeledes DN´s vurdering, at den nye bygning vil falde fint sammen med de eksisterende bygnin-

ger på godset og ikke virke skæmmende i landskabet, samt at projektet ikke er i strid med fredningens 

formål. 

 

DN kan derfor anbefale fredningsnævnet at meddele dispensation til projektet…” 

 

Fredningsnævnets begrundelse for afgørelsen: 

Fredningsnævnet kan i medfør af naturbeskyttelseslovens § 50, stk. 1, dispensere fra bestemmelser-

ne i en fredning, når det ansøgte ikke er i strid med fredningens formål. 

Fredningen af Tirsbæk Gods og arealerne omkring godset er en status quo fredning, der ifølge fred-

ningsbestemmelsernes § 1 skal sikre og bevare godset som en landbrugs – og skovbrugsejendom. 

Fredningsbestemmelsernes § 3 åbner mulighed for , at der kan opføres nye landbrugsbygninger, 

men forudsætter, at nybygninger skal opføres i tilknytning til allerede eksisterende landbrugsbyg-

ninger på godsets ejendom.  

Fredningsbestemmelsernes § 4, fastslår i overensstemmelse med præamblen til fredningsbestem-

melserne, at fredningen ikke i øvrigt skal være til hinder for, at Tirsbæk Gods drives som en land-

brugsejendom og skovejendom efter landbrugslovgivningens og skovlovgivningens bestemmelser. 



4 
 

Projektet til maskinhuset/ladebygningen skal understøtte godset som en idriftværende landbrugs-

ejendom og skal benyttes til opbevaring af maskiner og oplag af gødningsstoffer mv. Bygningen 

skal ifølge situationsplanen opføres i tilknytning til andre driftsbygninger på godset. 

Betingelserne for at dispensere til projektets gennemførelse i medfør af naturbeskyttelseslovens § 

50, stk. 1, er derfor opfyldt. 

Det er endvidere en forudsætning for dispensationen, at opførelsen af maskinhuset/ladebygningen 

ikke  indebærer en forringelse af de naturtyper og levestederne for de arter eller betydelige forstyr-

relser for de arter, som området nord for Vejle er udpeget for, jf. naturbeskyttelseslovens § 50, stk. 2 

til 4.  

Fredningsnævnet vurderer, at opførelsen af bygningen og benyttelsen af bygningen, der er placeret 

mellem bestående driftsbygninger ikke i sig selv vil påvirke udpegningsgrundlaget i Natura 2000 

området væsentligt eller beskadige eller ødelægge yngle- og rasteområder for dyrearter, omfattet af 

habitatdirektivets bilag VI. Der skal derfor ikke foretages en nærmere konsekvensvurdering af pro-

jektet. 

Fredningsnævnet meddeler herefter i medfør af naturbeskyttelseslovens § 50, stk. 1, og stk. 2, gods-

ejer Hans Henrik Algreen-Ussing dispensation til at opføre et maskinhus/en ladebygning på 643 m
2
  

på godsets ejendom på de vilkår, der er anført under afsnittet ” Vilkår for dispensationen”.   

Klagevejledning 

Denne afgørelse kan indbringes for 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 lov om naturbeskyttelse § 87 

afgives via Miljø- og Fødevareklagenævnets digitale selvbetjening, jf. vejledning på klagenævnets 

hjemmeside www.naevne-neshus.dk. Klagefristen udløber ved midnat på dagen for klagefristens 

udløb. 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, og 

 landsdækkende foreninger og organisationer, som efter deres formål varetager væsent-

lige, 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 

http://www.naevne-neshus.dk/
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sats for det generelle pris- og lønindeks som løbende offentliggjort i forslag til finanslov med virk-

ning for klager, der modtages i nævnet fra og med den 1. februar 2017. Nævnet offentliggør størrel-

sen af klagegebyret på sin hjemmeside www.naevneneshus.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 

ligeledes findes på Miljø- og Fødevareklagenævnets hjemmeside www.naevneneshus.dk.   

Gebyret tilbagebetales, hvis  

 

1) klagesagen fører til, at den påklagede afgørelse ændres eller ophæves,  

 

2) klageren får helt eller delvis medhold i klagen, eller  

 

3) klagen afvises som følge af overskredet klagefrist, manglende klageberettigelse eller fordi klagen 

ikke er omfattet af Miljø- og Fødevareklagenævnets kompetence.  

 

Det bemærkes, at hvis den eneste ændring af den påklagede afgørelse er forlængelse af frist for ef-

terkommelse af afgørelse som følge af den tid, der er medgået til at behandle sagen i klagenævnet, 

tilbagebetales gebyret dog ikke.  

 

Miljø- og Fødevareklagenævnet kan også beslutte at tilbagebetale klagegebyret, hvis  

1) der er indledt forhandlinger med afgørelsens adressat og/eller førsteinstansen om projekttilpas-

ninger, og disse forhandlinger fører til, at klager trækker sin klage tilbage, eller  

2) klager i øvrigt trækker sin klage tilbage, før Miljø- og Fødevareklagenævnet har truffet afgørelse 

i sagen.  

Gebyret tilbagebetales dog ikke, hvis nævnet vurderer, at der er forhold, der taler imod at tilbagebe-

tale gebyret, f.eks. hvis klagen trækkes tilbage meget sent, herunder efter at klager har haft et afgø-

relsesudkast i partshøring. 

 

En tilladelse må i henhold til naturbeskyttelseslovens § 87, stk. 3, ikke udnyttes før klagefristen er 

udløbet, eller behandling af en eventuel klage måtte være afsluttet. 

 

Kolding, den 22. oktober 2018 

 

http://www.naevneneshus.dk/
http://www.naevneneshus.dk/
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Denne afgørelse er sendt til: 

 

Hans Henrik Algreen-Ussing – mail: hhau@tirsbaekgods.dk 

Arkitekt Hardy Stagelund Nielsen – hsn@arkimentor.dk 

Vejle kommune, Teknisk Forvaltning -  mail: post@vejle.dk    

Miljøstyrelsen, København – mail: mst@mst.dk 

Danmarks Naturfredningsforening, København - mail dn@dn.dk  

Danmarks Naturfredningsforening, Vejle v/ Uffe Rømer  - mail:,ufferomer@gmail.com  

Friluftsrådet, Scaniagade 13, 2450 København SV -  mail: fr@friluftsraadet.dk  

Friluftsrådet c/o Lone Høgholt – mail: trekantomraadet@friluftsraadet.dk  

Dansk Ornitologisk Forening København V -  mail: natur@dof.dk  

Dansk Ornitologisk Forening, Vejle – mail:vejle@dof.dk  

 

mailto:hhau@tirsbaekgods.dk
mailto:hsn@arkimentor.dk
mailto:post@vejle.dk
mailto:mst@mst.dk
mailto:dn@dn.dk
mailto:ufferomer@gmail.com
mailto:fr@friluftsraadet.dk
mailto:trekantomraadet@friluftsraadet.dk
mailto:natur@dof.dk
mailto:vejle@dof.dk
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FREDNINGSNÆVNET FOR SYDJYLLAND, NORDLIG DEL 

KOLDING ÅPARK 11, 6000 KOLDING – MAIL: sydjyllandnord@fredningsnaevn.dk 
 

 

Banedanmark, 

Amerika Plads 15, 

2100 København Ø. 

 

Fredningsnævnets sagsnummer FN-SJN-36-2018: Ansøgning fra Banedanmark om dispensa-

tion til at opsætte en sendemast og en teknikkabine på et fredet areal nord Tirsbæk Gods. 
 

Fredningsregisteret. Reg. nr. 01831.02    -  Tirsbæk Gods 

 

Ansøgningen 

 

Banedanmark har den 4. oktober 2018 ansøgt fredningsnævnet om dispensation til at opsætte en sen-

demast og en teknikkabine på et areal nord for banelinjen mellem Horsens og Vejle. Arealet er om-

fattet af fredningen af Tirsbæk Gods.  

 

Retsgrundlaget 

 

Tirsbæk Gods og arealerne omkring godset blev fredet ved kendelse afsagt den 15. august 1977 med 

det formål at sikre og bevare Tirsbæk Gods som en landbrugsejendom og skovejendom af en sådan 

størrelse, at der er økonomisk baggrund for godsets eksistens og dermed for at bevare de særlige og 

landskabelige værdier, som knytter sig til godset, i samspillet mellem slottet, avlsbygningerne, ager-

jorden og skovene ”i nær kontakt med Vejle Fjord”. 

 

Fredningen er en status quo fredning og indeholder bestemmelser om driften af de fredede arealer. 

 

Det fremgår af fredningsbestemmelsernes § 3, litra d), at der ikke må ske terrænændringer i fred-

ningsområdet, og af fredningsbestemmelsernes § 3, litra e), at der ikke må opstilles boder, skure, 

transformerstationer, drivhuse, master og lignende på de fredede arealer. 

 

Tirsbæk gods ligger på nordsiden af Vejle Fjord og indgår i Natura 2000-område nr. 67 – skovene 

langs nordsiden af Vejle Fjord. Habitatområde nr. 67 og Fuglebeskyttelsesområde nr. 45 indgår i 

Natura 2000-området. 

  

Fredningsnævnet skal derfor tage stilling til, om der kan meddeles Banedanmark dispensation i med-

før af naturbeskyttelseslovens § 50, stk. 1, og stk. 2, til projektets gennemførelse. 

 

 

Fredningsnævnets afgørelse 

 

Fredningsnævnet har behandlet sagen på skriftligt grundlag. 

 

Afgørelsen er truffet af fredningsnævnets formand i medfør af forretningsorden for fredningsnævn § 

10, stk. 5. 

 

mailto:sydjyllandnord@fredningsnaevn.dk
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Fredningsnævnet meddeler Banedanmark dispensation i medfør af naturbeskyttelseslovens § 50, stk. 

1, og stk. 2,  til at opstille masten på lokaliteten: Easting: 539802 / Northing: 6175047 på ejendommen 

matr. nr. 3 Tirsbæk Hgd., Engum 

 

Vilkår for dispensationen 

 

Der gælder disse vilkår for dispensationen: 

 

1. Masten skal anbringes på den lokalitet, der er vist på luftfotoet, der er medtaget i ansøgningen, 

jf. nedenfor. 

 

2. Masten og  teknikkabinen skal udføres som vist på den fil, der er vedhæftet denne afgørelse.  

 

3. Hvis anlægsarbejdet sker i en våd periode, skal terænnet skånes mod køreskader ved udlæg-

ning af køreplader. 

 

4. Det skal sikres, at anlægsarbejdet ikke påvirker Tirsbækken eller bækkens brinker, samt at 

anlægsarbejdet ikke medfører udledning af sediment eller andet til bækken. 

 

5. Terrænet skal retableres efter anlægsarbejdets afslutning. 

 

6. Såfremt overskudsjord ikke kan genindbygges, skal det deponeres uden for det fredede om-

råde efter Vejle Kommunes anvisning. 

 

7. Byggeaffald skal deponeres uden for det fredede område. 

 

Hvis disse vilkår ikke overholdes bortfalder ansøgningen. 

 

Sagens baggrund  

 

Banedanmark oplyser i ansøgningen blandt andet, at forligskredsen bag Togfonden tilkendegav, at 

den nuværende internetdækning af jernbanen ikke er tilfredsstillende, og at danskerne skal sikres god 

internetdækning i alle tog på hele statens jernbanenet med henblik på, at passagererne bl.a. skal kunne 

anvende toget som en fuld funktionsdygtig arbejdsplads. Der er derfor reserveret 100 millioner kr. 

til investeringer i radiomaster langs jernbanenettet samt fibernet til transmission og teknikhytter.  

  

Banedanmark oplyser endvidere, at det overordnede projekt består af tre hovedelementer, der er ind-

byrdes afhængige: 1) Indbygning af signalforstærkere fra mobiloperatørerne i DSB’s tog, 2) indbyg-

ning af WiFisystem for datatransmission i DSB’s tog, samt 3) forbedret mobil- og internetdækning 

langs Banedanmarks jernbanenet. Mobildækning sikres langs jernbanen ved at udnytte bestående ma-

ster samt opgradering masteinfrastrukturen ved at udbygge netværket med nye master samt etablere 

transmission. Endelig etableres der repeatere i DSB-togene, hvorved signalet langt bedre kan trænge 

igennem til passagererne.  

  

  

Placeringen af master sker gennem dialog med mobiloperatørerne, kommuner og Banedanmark. 

Operatørerne vil efterfølgende leje sig ind på de opstillede master og indkøbe, installere og idriftsætte 
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radioudstyr, så passagerer kan anvende toget som arbejdsplads med en styrket netforbindelse. Pro-

jektet vil endvidere også forbedre mobildækningen for omkringboende til jernbanen.  

 

Ansøgningen indeholder herefter følgende oplysninger om masten, der skal rejses inden for frednin-

gen af Tirsbæk Gods: 

 

”… 

Idet masten skal give den nødvendige radiodækning til tre mobiloperatører, ansøges 

der om opsætning af en 48 meter høj mast. Masten etableres på et fundament på 6 meter 

x 6 meter.   

  

Ved siden af masten etableres teknikkabine (ca. 3 meter x 3 meter og 2,9 meter høj), 

hvor teleoperatørernes udstyr placeres. Der trækkes kabler fra antennerne i masten til 

udstyret på jorden. For grundplan af gittermast henvises til bilag 1.  

  

I henhold til BR18 ansøges der om én samlet tilladelse til de nødvendige antenner, link, 

radiotekniske komponenter og kabler. – dvs. der søges om opsætning af i alt 12 stk. 

panelantenner og 8 stk. link-antenner samt radiotekniske komponenter.   

  

I forbindelse med placeringen af en mast, er der flere faktorer, der spiller ind:  

  

Mastens højde har afgørende betydning for hvor stort et område, antennerne kan 

dække. Jo højere masten er, jo større områder vil masten kunne dække.   

  

Jernbanens forløb har ligeledes betydning for mobildækningen. Jo mere ret en jernba-

nestrækning forløber samt jo færre højdeforskelle på landskabet, der er, jo lettere er det 

at dække en strækning.   

  

Endelige skygger træer, bygninger samt andre strukturer for mobilsignalet og er med 

til at påvirke, hvordan dækningen bliver fra den enkelte placering. Særligt er skovom-

råder svære at dække, idet mange tætstående træer skygger for mobilsignalet.   

  

Det er projektets opgave at skabe yderligere dækning på jernbanen, hvorfor masterne 

placeres så tæt på jernbanen som muligt, således at træer, bygninger mv. ikke skygger 

for signalet.  

  

Således er der af dækningsmæssige årsager valgt en gittermast på 48 meter.  

  

En gittermast er lettere i konstruktionen end fx en rørmast, og syner dermed mindre i 

landskabet. Rørmaster produceres ikke på 48 meter. Herudover giver gitterkonstrukti-

onen mulighed for, at de forskellige operatører har mulighed for at placere udstyret 

både indvendigt og udvendigt på masten, hvilket bevirker, at masten virker mindre 

kompakt.    

Ved at benytte en gittermast frem for en rørmast, vil Banedanmark og mobiloperatø-

rerne have mulighed for at udføre service uden at det nødvendigvis er et krav at jern-

banesporet spærres, idet drift- og vedligeholdelse af gittermast ikke nødvendiggør brug 

af lift.  Derved er der mulighed for, at togtrafikken ikke bliver berørt.   
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Det fremgår af ansøgningen, at Trafik- Bygge- og Boligstyrelsen har truffet afgørelse om, at opsæt-

ningen af denne type mast i Natura-2000 områder ikke er et selvstændigt bilagspunkt i bilag 3 i VVM-

direktivet, hvorfor projektet ikke er omfattet af VVM-reglerne. 

 

Det fremgår endvidere af ansøgningen, at  

 

”… 

Miljøministeriet i september 2010 traf afgørelse om opsætning af master til Banedan-

marks GSM-R system1. Heri fremgår, at GSM-R projektet ikke vurderes at kunne på-

virke bilag IV arter, og at der ikke skal foretages en nærmere konsekvensvurdering af 

projektets virkninger på bilag IV arter jf. bekendtgørelse nr. 408 af 1. maj 2007 om 

udpegning og administration af internationale naturbeskyttelsesområder samt beskyt-

telse af visse arter. Miljøministeriet vurderer yderligere, at masterne ikke kan påvirke 

fuglearter. Trækfugle kan komme i nærheden af mastepositionen, men det vurderes, at 

de trækker så højt oppe, at de ikke kan påvirkes af masten. Flagermus orienterer sig 

ved ekkolokalisering, og kan derfor flyve uden om antennen. Træerne langs banen er 

af sikkerhedshensyn ikke særlig gamle. Derfor er det meget lidt sandsynligt, at der 

skulle forekomme gamle, hule træer, der kan tjene som rastepladser for flagermus. 

Selve baneterrænet med blotlagte skærver kan være levesteder for markfirben, men 

anlægsarbejdet vil altid foregå i god afstand fra banekassen. Master anlægges ikke i 

områder med blød bund og fugtige jordforhold.  

 

Derfor vurderes der ikke at være risiko for at påvirke padder, der optræder på bilag IV.” 

 

Banedanmark beskriver herefter i ansøgningen om mastens placering blandt andet: 

 

”… 

Området ved Tirsbæk Gods er er et svært område at dække radioteknisk, idet området 

er præget af skov, topografien er kuperet og banen kurver. Banedanmark og projektet 

Internet i Tog ønsker derfor at opsætte en mast i området omkring Tirsbæk Gods. Bilag 

3 viser dækningskort før og efter en mast.  

  

I forbindelse med udvælgelsen af placering har der været flere kandidater i spil. Ba-

nedanmark har i samarbejde med teleoperatørerne – Telenor, Telia, ”3” og TDC vur-

deret de forskellige placeringer og udvalgt den bedste placering, som både giver god 

dækning og er mulig at bygge.   

  

Det er i dag nødvendigt at fremtidssikre sendestationerne, således at Teleoperatørerne 

er sikre på, at de kan leve op til de krav, som brugerne har i dag og vil have i fremtiden. 

Det er vigtigt at sikre at brugeroplevelsen er af den kvalitet, som kræves i dag.   

  

Kandidat 3 (fravalgt):  

Området tættest på Tirsbæk Gods er fravalgt, idet masten dermed vil være meget synlig 

fra godset, ligesom placeringen ikke vil give den nødvendige radiomæssige dækning.   

  

Kandidat 2 (fravalgt):  
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Det er blevet undersøgt om det er muligt at opnå den nødvendige dækning ved at ud-

skifte den eksisterende mast ved Strandvejen 165 i Bredballe. Det har desværre vist 

sig, at de topografiske forhold ved eksisterende mast gør, at de radiodækningsmæssige 

krav ikke kan opfyldes, Banedanmark har ligeledes undersøgt, om en højere mast kan 

skabe den nødvendige dækning. Dette vil heller ikke skabe den nødvendige dækning.   

  

Kandidat 1 (ansøgt):  

Placeringen opfylder kravet til radiodækning, idet den er placeret midt i dækningshul-

let. En eksisterende adgangsvej tæt på gør det muligt at drifte og vedligeholde masten. 

Den ansøgte position vil ligeledes placeres langt fra indkørslen til Tirsbæk Gods.  

  

Banedanmark ønsker derfor at placere mast samt tilhørende teknikkabine i det åbne 

land langs jernbanen. Masten er søgt indpasset i landskabet, således at den placeres i et 

tætbevokset område, hvor træer dækker den nederste del af masten. For dækningskort 

henvises til bilag 4.  

  

Banedanmark har ligeledes undersøgt andre placeringer i nærheden af den ansøgte pla-

cering. Jordbunden i området nær den ansøgte placering er imidlertid af en sådan be-

skaffenhed, at det ikke er byggeteknisk muligt at bruge disse områder.”   

 

Banedanmark oplyser om konsekvenserne af projektet for Natura 2000-området blandt andet: 

 

”… 

Banedanmark har i forbindelse med placering af mast lige uden for Natura 2000-om-

råde nr. 78: Skove langs nordsiden af Vejle Fjord, udarbejdet en konsekvensvurdering 

af projektet…   

  

Det fremgår af konsekvensanalysen, at af hensyn til tilstand i det målsatte vandløb 

Tirsbæk, samt evt. forekomst af habitatarten bæklampret og bilag IV arten odder stilles 

der følgende krav til anlægsarbejdet for ny mast. Kravet vil blive stillet i udbudsmate-

rialet til entreprenøren, og skal dokumenteres ved ugentlige miljøtilsyn i anlægsfasen.  

  

Det skal sikres, at anlægsarbejdet ikke påvirker vandløbet ellers dets brinker, samt at 

anlægsarbejderne ikke medfører udledning af sediment eller andet til vandløbet.  

  

Det skal vurderes konkret, om der er flagermusegnede træer, der skal fældes, og der 

skal tages nødvendige tiltag, hvis der er flagermusegnede træer. Flagermusegnede træer 

kan dog godt fældes i perioden 1. september til 31. oktober samt 1. maj til 15. maj.   

  

Sammenfattende vurderes det med de nævnte tiltag for at minimere påvirkninger, at 

der ikke vil være væsentlige påvirkninger i hverken anlægsfase eller driftsfase af arter 

og naturtyper på udpegningsgrundlaget for Natura 2000-område nr. 78 Skove langs 

nordsiden af Vejle Fjord ved etablering af en 48 m høj gittermast.  

  

Det vurderes, at områdets økologiske funktionalitet for de relevante bilag IV-arter vil 

blive opretholdt…” 
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Banedanmark oplyser endelig i ansøgningen: 

 

”… 

Mast og teknikkabine ønskes placeret i Fredning for Tirsbæk Gods. Fredningens for-

mål er at sikre og bevare ”Tirsbæk Gods” som landbrugsejendom og skovejendom af 

en sådan størrelse, at der er økonomisk baggrund for godsets eksistens og dermed for 

at bevare de for ejendommen særlige landskabelige og kulturelle værdier i samspillet 

mellem slot, avlsbygninger, agerjord og skov alt i nær kontakt med Vejle Fjord.  

  

Banedanmark ønsker at søge dispensation fra Fredningen af Tirsbæk Gods til opsæt-

ning af mast og teknikkabine inden for fredningens afgrænsning. Masten opsættes, som 

ovenfor beskrevet, i et tætbevokset område og tæt ved jernbanen. Masten er søgt til-

passet området bedst muligt. Banedanmark har fået udført to visualiseringer, der viser 

en mast på den ønskede placering.  

 

 
  

 

Banedanmark har baseret sin konsekvensvurdering på en undersøgelse af området, som Niras har 

foretaget. 

 

Fredningsnævnets behandling af sagen 

 

Fredningsnævnet har i høringsbrev, udsendt den 17. december 2018 anmodet Vejle Kommune, Tek-

nisk Forvaltning, Miljøstyrelsen, København, Danmarks Naturfredningsforening, Friluftsrådet og 
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Dansk Ornitologisk Forening om eventuelle bemærkninger til ansøgningen med høringsfrist den 14. 

januar 2019. 

 

Danmarks Naturfredningsforening har i et brev af 27. december 2018 anført blandt andet: 

 

”… 

Det drejer sig om en 48 m høj gittermast placeret på et fundament på 6 m x 6 m og 

umiddelbart ved siden af en teknikkabine på 3 m x 3 m x 2,9 m. Masten placeres ca. 25 

m nord for det §3 beskyttede vandløb Tirsbæk og nord for jernbanen i en afstand fra 

denne på ca. 20 m. Mastens fundament placeres i kote 25,5.  

 

DN Vejle er velkendt i området og har den 27.12.2018 besigtiget stedet, hvor masten 

planlægges rejst. Der er tæt bevoksning på stedet, men ikke langt derfra fører en mindre 

skovvej fra Tirsbækvej delvis ind til projektområdet. 

 

Formålet med masten er at medvirke til forbedring og sikring af en god mobil- og inter-

netdækning på det danske jernbanenet. 

 

DN Vejle har ved gennemgang af det fremsendte materiale fundet adskillige unøjagtig-

heder. 

 

Matr. nr. 3 Tirsbæk Hgd., Engum har ikke adressen Tirsbækvej 150, men adressen Tirs-

bækvej 85, 7120 Vejle Øst. I bilag 3 og bilag 5 er matrikelbetegnelsen angivet som 

matr. nr. 67 Bredballe By, Bredballe. Dette er ukorrekt, idet det drejer sig om matr. nr. 

3 Tirsbæk Hgd., Engum. Der henvises til Miljøportalen. 

Matr. nr. 3 Tirsbæk Hgd., Engum er ejet af Banedanmark og gennemløbes af den jyske 

dobbeltsporede hovedjernbanelinje. 

 

Matriklen er beliggende inden for Tirsbæk-fredningen, der er fredet ved Fredningsnæv-

net for Vejle Amts sydlige fredningskreds afgørelse, afsagt den 15. august 1977. 

 

En række bestemmelser gælder for fredningen: 

 

…. 

 

Det er DN´s vurdering, at masten ikke strider mod fredningens formål, samt at den plan-

lagte placering er hensigtsmæssig ud fra et landskabeligt synspunkt. Det er ligeledes 

DN´s vurdering, at forbedring og sikring af god mobil- og internetdækning for togpas-

sagererne er en vægtig grund til at dispensere fra fredningsbestemmelserne i 3. litra c. 

 

Projektområdet er placeret lige uden for Natura 2000 område nr. 78 ”Skove langs nord-

siden af Vejle Fjord”. Dette område udgøres af habitatområde H67 og fuglebeskyttel-

ses-område F45. Der er 21 naturtyper og 4 arter i udpegningsgrundlaget. I det frem-

sendte materiale vurderes det sammenfattende, at der ikke vil være væsentlige påvirk-

ninger i hverken anlægs- eller driftsfase på udpegningsgrundlagets arter og naturtyper. 

DN er enig i den vurdering. 
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I området er der registreret mange arter af flagermus, der alle er Bilag IV arter. Projektet 

tager hensyn til disse, og det vurderes, at områdets økologiske funktionalitet for de re-

levante Bilag IV arter vil blive opretholdt. DN er ligeledes enig i den vurdering. 

 

DN kan derfor anbefale fredningsnævnet at meddele dispensation fra fredningsbestem-

melserne i 3. litra c, således at projektet kan gennemføres…” 
 

Miljøstyrelsen har i en mail, modtaget den 18. januar 2019, oplyst, at masten skal placeres ” uden for 

men relativt nær Natura 2000-område nr. 78, Skovene langs nordsiden af Vejle Fjord. Der er i ansøg-

ningen redegjort for forholdet til såvel Natura 2000-området som til plantearter eller yngle- eller ra-

steområder for de dyrearter, der fremgår af habitatdirektivets bilag IV. Miljøstyrelsen har oplyst, at 

styrelsen er enig i, at det ansøgte ikke vil have en negativ påvirkning. 

 

Der er ikke ved høringsfristens udløb rejst indsigelser mod projektet. 

 

Fredningsnævnets afgørelse 

 

Fredningsnævnet kan i medfør af naturbeskyttelseslovens § 50, stk. 1, dispensere fra bestemmelserne 

i en fredning, når det ansøgte ikke er i strid med fredningens formål. 

 

Fredningen af Tirsbæk Gods og arealerne omkring godset er en status quo fredning, der ifølge fred-

ningsbestemmelsernes § 1 skal sikre og bevare godset som en landbrugs- og skovbrugsejendom. 

 

Fredningsbestemmelsernes § 3, litra c) og litra e) forbyder, at der foretages terrænændringer, samt at 

der opstilles master og skure på de fredede arealer. 

 

Ansøgningen vedrører et anlægsarbejde, der skal udføres på ejendommen matr. nr. 3 Tirsbæk Hgd., 

Engum. 

 

Masten og teknikkabinen skal anbringes på nordsiden af jernbanetracéet og på en lokalitet, der ligger 

i nogen afstand fra godset og de herlighedsværdier, som knytter sig til den centrale del af frednings-

området. 

 

Fredningsnævnet lægger til grund, at de jordarbejder, der skal foretages i forbindelse med opstillingen 

af masten og teknikkabinen, er begrænsede, og at det areal, der skal benyttes til opstillingen af masten 

og teknikkabinen, er begrænset i forhold til fredningsområdets samlede størrelse. 

 

Betingelserne for at dispensere til projektets gennemførelse i medfør af naturbeskyttelseslovens § 50, 

stk. 1, er derfor opfyldt. 

 

Det er en forudsætning for dispensationen, at opstillingen og benyttelsen af masten og teknikkabinen 

ikke indebærer forringelse af eller betydelige forstyrrelser  for de arter, naturtyper og levestederne for 

arterne, som området nord for Vejle Fjord er udpeget for, jf. naturbeskyttelseslovens § 50, stk. 2. 

 

Masten og teknikkabinen skal placeres lige uden for Natura-2000 område nr. 78 ”Skove langs nord-

siden af Vejle Fjord”. Dette områder udgøres af habitatområde H67 og Fuglebeskyttelsesområde F45. 
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Banedanmark har oplyst, at der er sket tilpasning af projektet af hensyn til de dyre- og plantearter, 

der indgår i udpegningsgrundlaget for Natura-2000 området, at det er sikret, at anlægsarbejdet ikke 

påvirker Tirsbækken og bækkens brinker, samt at der ikke i forbindelse med anlægsarbejdet udledes 

sediment eller andet til vandløbet.  

 

Banedanmark har på baggrund af Niras´ vurderinger konkluderet, at der ikke vil være væsentlige 

påvirkninger i hverken anlægsfasen eller driftsfasen for  de arter og naturtyper, der indgår i udpeg-

ningsgrundlaget for Natura 2000-området ved etablering af masten og teknikkabinen, og at områdets 

økologiske funktionalitet for de relevante bilag IV-arter vil blive opretholdt.  

 

Miljøstyrelsen har tiltrådt denne vurdering. 

 

Fredningsnævnet vurderer på denne baggrund, at opstillingen af masten og teknikkabinen og driften 

af anlægget ikke vil påvirke udpegningsgrundlaget i Natura-2000 området væsentligt. 
  

Fredningsnævnet meddeler derfor Banedanmark dispensation i medfør af naturbeskyttelseslovens § 

50, stk. 1, og stk. 2, til at projektets gennemførelse de vilkår, der anført under afsnittet ”Vilkår for 

dispensationen”.  

 

Klagevejledning ved afgørelse om dispensation: 

 

Der kan klages over denne afgørelse til Miljø- og Fødevareklagenævnet. Klagefristen udløber 4 u-

ger efter, at afgørelsen er meddelt. Er afgørelsen offentligt bekendtgjort, regnes klagefristen dog al-

tid fra bekendtgørelsen. Klagen skal ifølge lov om naturbeskyttelse § 87 afgives via Miljø- og Føde-

vareklagenævnets digitale selvbetjening, jf. vejledning på klagenævnets hjemmeside www.naevne-

neshus.dk. Klagefristen udløber ved midnat på dagen for klagefristens udløb. Hvis klagefristen udlø-

ber 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, og 

 landsdækkende foreninger og organisationer, som efter deres formål varetager væsent-

lige, 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 virkning 

for klager, der modtages i nævnet fra og med den 1. februar 2017. Nævnet offentliggør størrelsen af 

klagegebyret på sin hjemmeside www.naevneneshus.dk.   

http://www.naevne-neshus.dk/
http://www.naevne-neshus.dk/
http://www.naevneneshus.dk/
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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  

 

1) klagesagen fører til, at den påklagede afgørelse ændres eller ophæves,  

 

2) klageren får helt eller delvis medhold i klagen, eller  

 

3) klagen afvises som følge af overskredet klagefrist, manglende klageberettigelse eller fordi klagen 

ikke er omfattet af Miljø- og Fødevareklagenævnets kompetence.  

 

Det bemærkes, at hvis den eneste ændring af den påklagede afgørelse er forlængelse af frist for efter-

kommelse af afgørelse som følge af den tid, der er medgået til at behandle sagen i klagenævnet, 

tilbagebetales gebyret dog ikke.  

 

Miljø- og Fødevareklagenævnet kan også beslutte at tilbagebetale klagegebyret, hvis  

1) der er indledt forhandlinger med afgørelsens adressat og/eller førsteinstansen om projekttilpas-

ninger, og disse forhandlinger fører til, at klager trækker sin klage tilbage, eller  

2) klager i øvrigt trækker sin klage tilbage, før Miljø- og Fødevareklagenævnet har truffet afgørelse i 

sagen.  

Gebyret tilbagebetales dog ikke, hvis nævnet 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 afgørelses-

udkast i partshøring. 

 

En tilladelse 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 en tilladelse bortfalder, 

hvis den ikke udnyttes inden 3 år efter, at den er givet. 

 

 

Fredningsnævnet for Sydjylland, nordlig del 

Kolding, den 10. juli 2019 

 

  

http://www.naevneneshus.dk/


FREDNINGSNÆVNET FOR SYDJYLLAND, NORDLIG DEL 

KOLDING ÅPARK 11, 6000 KOLDING - MAIL: sydjyllandnord@fredningsnaevn.dk 
 

 

 

Fredningsnævnets sagsnummer FN-SJN-24-2019: Ansøgning om dispensation til at opføre en 

tilbygning til et af beboelseshusene på Tirsbæk Gods.  

 

 

Fredningsregisterets nummer: 01831.02 – Tirsbæk Gods  

 

 

Ansøgningen 

 

Fredningsnævnet har den 24. maj 2019 modtaget en ansøgning fra arkitektfirmaet Arkimentor på 

vegne godsejer Hans Henrik Algren-Ussing, Tirsbæk Gods, om dispensation til at opføre en tilbyg-

ning til et af beboelseshusene – Bomhuset -  på godset for at sikre bedre adgangsforhold til beboel-

seshuset. Bomhuset er opført på ejendommen matrikel nr. 1h Tirsbæk hgd., Engum. 

 

Retsgrundlaget 
 

Den 15. august 1977 afsagde Fredningsnævnet for Vejle amts sydlige fredningskreds kendelse om 

fredning af Tirsbæk gods.  

 

Kendelsen vedrører cirka 390 ha jord omkring godset. 

 

Det fremgår blandt andet af fredningsbestemmelsernes § 1, at det er formålet med fredningen at sikre 

og bevare ”Tirsbæk Gods” som en landbrugs - og skovejendom af en sådan størrelse, at der er øko-

nomisk baggrund for godsets eksistens, og dermed for at bevare de særlige landskabelige og kulturelle 

værdier i samspillet mellem slottet, avlsbygningerne, agerjorderne og skovene, ”alt i  nær kontakt 

med Vejle Fjord.” 

 

Fredningsbestemmelsernes § 3 regulerer blandt andet nybyggeri, ombygninger og tilbygninger. Det 

hedder i bestemmelsen blandt andet:  

 

”Ved fredningen pålægges følgende indskrænkninger i udnyttelsen af ejendommen, dog 

således at nævnet i alle tilfælde kan dispensere fra bestemmelserne, såfremt vægtige 

grunde herfor skønnes at foreligge. Nævnet skal, forinden en eventuel dispensation 

meddeles, indhente en udtalelse fra Danmarks Naturfredningsforening. 

 

a) Nyt boligbyggeri og tilbygninger til eksisterende boliger samt ombygning af så-

danne, hvorved dens ydre ændres, er ikke tilladt. 

b) … 

c) Ændringer i terrænet ved afgravning eller påfyldning er ikke tilladt. Gravning af 

grus til godsets eget brug kan ske ved ”Skovgaard” og ”Overmarken…” 

 

mailto:sydjyllandnord@fredningsnaevn.dk


En del af arealerne tilhørende Tirsbæk Gods, herunder Bomhuset, er placeret indenfor Natura 2000-

område nr. 78 Skove langs nordsiden af Vejle Fjord, bestående af habitatområde H67 og fuglebe-

skyttelsesområde F45. 

 

Fredningsnævnet skal derfor, jf. naturbeskyttelseslovens § 50, stk. 1, og stk. 2, tage stilling til, om  

betingelserne for at dispensere til projekternes gennemførelse er opfyldt, og hvorvidt en dispensation 

til gennemførelsen af anlægsarbejderne vil stride mod Danmarks internationale forpligtelser ifølge 

habitatdirektivet. 

  

Fredningsnævnet har behandlet sagen på skriftligt grundlag. 

 

Fredningsnævnets afgørelse 

 

Denne afgørelse er truffet af fredningsnævnets formand i medfør af forretningsorden for frednings-

nævn  § 10, stk. 5. 

 

Fredningsnævnet meddeler Hans Henrik Algreen-Ussing dispensation i medfør af naturbeskyttelses-

lovens § 50, stk. 1, og stk. 2,  til at opføre tilbygningen. 

 

Begrundelsen for afgørelsen fremgår under afsnittet ”Fredningsnævnets begrundelse”. 

 

Vilkår for dispensationen 

 

Der gælder disse vilkår for dispensationen: 

 

1. Tilbygningen skal opføres i overensstemmelse med beskrivelsen i projektet. 

 

2. Tilbygningen skal udføres med facader af tegl, der overfladebehandles med rød silikatma-

ling som den øvrige bygning. 

 

3. Taget dækkes med rød dansk vingetegl. 

 

4. Gesimsen opmures som på boligen. 

 

5. Vinduer samt ny hoveddør udføres med samme dimensioner og udtryk som de eksisterende 

vinduer i Bomhuset, 

 

6. Byggeaffald skal fjernes fra det fredede område umiddelbart efter færdiggørelse af bygge-

riet. 

 

Hvis vilkårene ikke overholdes, bortfalder dispensationen. 

 

Sagens baggrund: 

 

Arkitektfirmaet Arkimentor har oplyst i ansøgningen blandt andet: 

”… 

 



Der ansøges hermed om dispensation fra den stedlige fredning på Tirsbæk Gods til for 

opførelse af en mindre tilbygning med samme facadeudtryk som eksisterende bygning. 

 

Bygningen har tidligere været anvendt som beboelse for godsets ansatte, men har gen-

nem mange år været opdelt i 2 lejemål, der udlejes som beboelse til personer udenfor 

godsets personalestab. 

 

Begrundelse: 

 

De nuværende adgangsforhold giver en dårlig funktion i boligen, hvorfor der ønskes 

opført en tilbygning med trappe på vestgavlen, hvorfra bygningen er mindst synlig fra 

adgangsvejen. 

 

Den nye tilbygning vil give bygningen en god nutidig funktionalitet, der kan være med 

til at sikre en god drift af lejemålet fremadrettet. 

 

Beskrivelse: 

 

Eksisterende tagkonstruktion forlænges ud over tilbygningen, hvorved der skabes en 

naturlig samhørighed mellem bygningerne. 

 

Tilbygningen udføres med facader af tegl, der overfladebehandles med rød silikatma-

ling som den øvrige bygning, og taget tækkes med rød dansk vingetegl. 

 

Gesims opmures som på boligen, og vinduer samt ny hoveddør udføres med samme 

dimensioner og udtryk som eksisterende…”  

 

Det fremgår af en situationsplan, at tilbygninger måler 5,028 meter x 3,00 meter. 

 

Fredningsnævnets behandling af sagen: 

 

Fredningsnævnet har ved breve af 12. juli 2019 anmodet Miljøstyrelsen, Vejle Kommune, Danmarks 

Naturfredningsforening, Danmarks Naturfredningsforenings Lokalkomite, Friluftsrådet og Dansk 

Ornitologisk Forening om en udtalelse om projektet med høringsfrist den 2. september 2019. 

 

Der er ikke ved høringsfristens udløb rejst indsigelser mod projekterne. 

 

Danmarks Naturfredningsforening har i et brev af 16. juli 2019 anført blandt andet: 

 

”…. 

 

DN Vejle bemærker, at matrikelangivelsen af Tirsbækvej 151, Bomhuset, ikke er helt 

korrekt. 

 

Bomhuset er et dobbelthus. Ifølge matrikelkortet på miljøportalen er huset beliggende 

både på matr. nr. 1p Tirsbæk Hgd., Engum og på matr. nr. 1h Tirsbæk Hgd., Engum. 

Det er udelukkende den yderste vestlige ende af Bomhuset, der er beliggende inden for 

matr. nr. 1h Tirsbæk Hgd., Engum. 



 

Tirsbæk gods ligger inden for det område, der er fredet ved Fredningsnævnet for Vejle 

Amts sydlige fredningskreds afgørelse, afsagt den 15. august 1977. 

 

En række bestemmelser gælder for fredningen: 

 

1…. 

 

3.… 

a) Nyt boligbyggeri og tilbygninger til eksisterende boliger samt ombygning af sådanne, 

hvorved deres ydre ændres, er ikke tilladt. 

 

… 

 

En del af arealerne tilhørende Tirsbæk Gods, herunder Bomhuset, er placeret indenfor 

Natura 2000-område nr. 78 Skove langs nordsiden af Vejle Fjord bestående af habitat-

område H67 og fuglebeskyttelsesområde F45, der er udpeget af hensyn til 4 habitatna-

turtyper og 3 arter. 

 

Tilbygningen til Bomhusets vestlige ende har et grundareal på 3 m x 5, 028 m = ca. 15 

m2 og er en smule smallere end selve huset. Højden af tilbygningen svarer til husets 

højde, og taget forlænges ud over tilbygningen.  

 

Tilbygningen begrundes med, at de nuværende adgangsforhold giver en dårlig funktion 

af boligen. 

 

DN Vejle er yderst velkendt med området og har 16.07.2019 besigtiget Bomhuset fra 

de offentlige stier. 

 

Det er DN´s vurdering, at projektet ikke vil have en negativ indflydelse på udpegnings-

grundlaget for habitatområde H67 og fuglebeskyttelsesområde F45. 

 

Det er ligeledes DN´s vurdering, at den nye tilbygning vil falde fint sammen med det 

eksisterende hus og de øvrige bygninger på godset og ikke virke skæmmende i landska-

bet, samt at projektet ikke er i strid med fredningens overordnede formål. 

 

DN kan derfor anbefale fredningsnævnet at meddele dispensation til projektet…” 

 

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.  

 

Det er formålet med fredningen at sikre og bevare ”Tirsbæk Gods” som en landbrugs - og skovejen-

dom af en sådan størrelse, at der er økonomisk baggrund for godsets eksistens og dermed for at bevare 

de særlige landskabelige og kulturelle værdier i samspillet mellem slottet, avlsbygningerne, agerjor-

derne og skovene, ”alt i  nær kontakt med Vejle Fjord.” 

 



Bomhuset ligger inden for bygningsmassen på godsets ejendom. Tilbygningen skal opføres på vest-

siden af Bomhuset og er ifølge tegningerne velintegreret i det eksisterende hus; tilbygningen har ingen 

visuel betydning for den synsmæssige oplevelse af godset og de herlighedsværdier, der knytter sig til 

godset. Tilbygningen vil derfor ikke virke skæmmende i landskabet. 

 

Da tilbygningen bliver opført i et formsprog, der svarer arkitektonisk til bygningsmassen på godset, 

vurderer fredningsnævnet derfor, at det ikke strider mod formålet at dispensere til projektets gennem-

førelse. 

   

Det er fredningsnævnets vurdering, at opførelsen af tilbygningen og brugen af tilbygningen vil få 

nogen negativ indflydelse på udpegningsgrundlaget for habitatområde H67 og fuglebeskyttelsesom-

råde F45. 

 

Fredningsnævnet meddeler derfor i medfør af naturbeskyttelseslovens § 50, stk. 1, og stk. 2, Hans 

Henrik Algren-Ussing dispensation til at opføre tilbygningen på de vilkår, der fremgår under afsnit-

tet ”Vilkår for dispensationen”. 

 

Klagevejledning ved afgørelse om dispensation: 

 

Der kan klages over denne afgørelse til Miljø- og Fødevareklagenævnet. Klagefristen udløber 4 u-

ger efter, at afgørelsen er meddelt. Er afgørelsen offentligt bekendtgjort, regnes klagefristen dog al-

tid fra bekendtgørelsen. Klagen skal ifølge lov om naturbeskyttelse § 87 afgives via Miljø- og Føde-

vareklagenævnets digitale selvbetjening, jf. vejledning på klagenævnets hjemmeside www.naevne-

neshus.dk. Klagefristen udløber ved midnat på dagen for klagefristens udløb. Hvis klagefristen udlø-

ber 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, og 

 landsdækkende foreninger og organisationer, som efter deres formål varetager væsent-

lige, 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 virkning 

for klager, der modtages i nævnet fra og med den 1. februar 2017. Nævnet offentliggør størrelsen af 

klagegebyret på sin hjemmeside www.naevneneshus.dk.   

http://www.naevne-neshus.dk/
http://www.naevne-neshus.dk/
http://www.naevneneshus.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  

 

1) klagesagen fører til, at den påklagede afgørelse ændres eller ophæves,  

 

2) klageren får helt eller delvis medhold i klagen, eller  

 

3) klagen afvises som følge af overskredet klagefrist, manglende klageberettigelse eller fordi klagen 

ikke er omfattet af Miljø- og Fødevareklagenævnets kompetence.  

 

Det bemærkes, at hvis den eneste ændring af den påklagede afgørelse er forlængelse af frist for efter-

kommelse af afgørelse som følge af den tid, der er medgået til at behandle sagen i klagenævnet, 

tilbagebetales gebyret dog ikke.  

 

Miljø- og Fødevareklagenævnet kan også beslutte at tilbagebetale klagegebyret, hvis  

1) der er indledt forhandlinger med afgørelsens adressat og/eller førsteinstansen om projekttilpas-

ninger, og disse forhandlinger fører til, at klager trækker sin klage tilbage, eller  

2) klager i øvrigt trækker sin klage tilbage, før Miljø- og Fødevareklagenævnet har truffet afgørelse i 

sagen.  

 

Gebyret tilbagebetales dog ikke, hvis nævnet 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 afgørelses-

udkast i partshøring. 

 

En tilladelse 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 en tilladelse bortfalder, 

hvis den ikke udnyttes inden 3 år efter, at den er givet. 

 

Fredningsnævnet for Sydjylland, nordlig del 

Kolding, den 29. oktober 2019 

 

 

http://www.naevneneshus.dk/
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FREDNINGSNÆVNET FOR SYDJYLLAND, NORDLIG DEL 
Kolding Åpark 11, 6000 Kolding - Mail: sydjyllandnord@fredningsnaevn.dk  

 

 

 

Den 16. august 2020 

FN-SNJ-6-2020: Rydning af beplantning og opstilling af køreledningsmaster. 

 

Fredningsregisteret Reg. nr. 01831.02 Tirsbæk Gods og Reg. nr.07062.00 Holtser Hage, Vigen 

Skov og Andkær Vig samt bekendtgørelse nr. 321 af 23/10 1933 om Fredning af Takstræet (taxus 

baccata) på Munkebjerg ved Vejle Fjord. 

 

Fredningsnævnet har den 21. juni 2019 fra Banedanmark modtaget ansøgning om tilladelse til at 

foretage rydning eller beskæring af beplantning på arealer på begge sider af banestrækningen i for-

bindelse med pålægning af eldrift samt til opsætning af køreledningsanlæg (master/køreledninger). 

Fredningsnævnets afgørelse 

Fredningsnævnet har behandlet sagen på skriftligt grundlag.  

Denne afgørelse er truffet af fredningsnævnets formand i medfør af forretningsorden for frednings-

nævn § 10, stk. 5. 

Fredningsnævnet meddeler Banedanmark dispensation fra fredningerne af Tirsbæk Gods og Holtser 

Hage, Vigen Skov og Andkær Vig i medfør af naturbeskyttelseslovens § 50, stk. 1, til at gennemføre 

projektet. 

Banedanmark skal søge Naturstyrelsen om dispensation fra bekendtgørelse nr. 321 af 23/10 1933 om 

Fredning af Takstræet (taxus baccata) på Munkebjerg ved Vejle Fjord. 

Vilkår for dispensationen 

Der gælder disse vilkår for dispensationen: 

1. Færdsel med maskiner på rydningsarealerne skal ske på den mest skånsomme måde. 

2. Der skal anvendes maskiner med et marktryk, der ikke må overstige 0,3 kg/kvadratcentimeter 

for at undgå komprimering af jordbunden og ændringer af terrænet. 

3. Kørespor skal udjævnes, når arbejdet er afsluttet. 

4. Arealer med beskyttet natur må ikke lide overlast ved færdsel og ved arbejde med maskiner. 

Kørespor på disse arealer skal undgås eventuelt ved udlægning af køreplader eller planlæg-

ning af færdsel, så beskadigelse af disse arealer undgås. 

5. Rydningen må ikke foretages som en bortgravning af stød og humuslag, men som flishugning 

og knusning af stød og opvækst ned til jordfladen, så terrænændringer undgås. 

6. Træeffekter skal fjernes fra de fredede arealer. 

mailto:sydjyllandnord@fredningsnaevn.dk
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7. Det træagtige materiale, der opstår ved flishugning, skal fordeles i rydningszonen, men flis 

og knust materiale må ikke deponeres i rydningsspor, § 3-områder og Natura 2000-områder. 

 

Hvis disse vilkår ikke overholdes, bortfalder dispensationen. 

Sagens baggrund 

Ansøgningen vedrører arealer omfattet af fredningsnævnets afgørelser af 15. august 1977, 14. februar 

1952 og 22. oktober 2012 om fredning af arealer ved Tirsbæk Gods, der er en tilstandsfredning, der 

har til formål at sikre og bevare Tirsbæk Gods som landbrugsejendom og skovejendom af en sådan 

størrelse, at der er økonomisk baggrund for godsets eksistens og dermed for at bevare de for ejen-

dommen særlige landskabelige og kulturelle værdier i samspillet med slot, avlsbygninger, agerjord 

og skov i nær kontakt med Vejle Fjord. Fredningen har bestemmelse om, at fredningsnævnet efter 

indhentet udtalelse fra Danmarks Naturfredningsforening kan dispensere fra fredningens bestemmel-

ser, herunder om, at der ikke må foretages terrænændringer ved afgravning eller påfyldning samt at 

der ikke må opstilles boder, skure, transformatorstationer, drivhuse, master og lignende. De på ejen-

dommen værende frie trægrupper, enkeltstående træer eller levende hegn må ikke fældes. 

Herudover ansøges om rydning eller beskæring af træer, der er omfattet af Fredningsnævnets afgø-

relse af 19. december 1979 om fredning af arealer ved Holtser Hage, Vigen Skov og Andkær Vig, 

der har til formål at bevare den højstammede bøgeskov samt samspillet mellem de i dag skovbevok-

sede arealer og de arealer, som er friholdt for bevoksning. Fredningen har bestemmelse om, at de 

nuværende ca. 125-årige bøges omdrift forlænges, så fældning ikke må finde sted i videre udstræk-

ning, end det er nødvendigt for at forynge bevoksningen. Foryngelsen skal ske ved plughugst og 

naturforyngelse. 

Endelig anføres, at projektet berører fredede takstræer i skovene ved Munkebjerg 

Takstræerne på Munkebjerg blev fredet ved bekendtgørelse nr. 321 af 23/10 1933 om Fredning af 

Takstræet (taxus baccata) på Munkebjerg ved Vejle Fjord. 
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På ovenstående kort er det ansøgte vist med rødt. Fredet areal er vist med skravering medens sort skravering er en bekendtgørel-

sesfredning. Områder med gult er Natura2000-områder. 

I ansøgningen er projektet beskrevet således: 

”…Banedanmark har forud for elektrificering af jernbanestrækningen Fredericia - Aarhus behov for 

at indhente alle nødvendige myndighedstilladelser samt dispensationer forud for projektets besigti-

gelses- og ekspropriationsforretninger, som varetages af Kommissarius ved Statens Ekspropriatio-

ner i Jylland.  

  

Nødvendige myndighedstilladelser omfatter bl.a., at der er taget stilling til behov for dispensation til 

at foretage rydning af beplantning ved pålægning af eldriftsservitut samt opsætning af kørelednings-

anlæg (master/køreledninger) på begge sider af banen ift. nedenstående arealfredninger i Vejle 

Kommune:  

  

• Tirsbæk Gods  

• Takstræer Munkebjerg  

• Holtser Hage, Vigen Skov og Andkær Vig  

  

Fredningsnævnet har den 4. april 2019 tilkendegivet, at man ift. de beskrevne rydningsaktiviteter, 

som finder sted i forbindelse med projektets pålægning af eldriftsservitut, har behov for en konkret 

ansøgning om rydning i ovenstående fredningsområder med beskrivelse af indgrebets reelle omfang 

og betydning for den visuelle opfattelse af de fredede områder og takstræer.   

  

Nærværende skrivelse udgør Banedanmarks konkrete ansøgning om dispensation iht.  
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Naturbeskyttelseslovens § 50 ift. rydningsaktiviteter ved pålægning af eldriftsservitut indenfor fre-

dede områder.   

  

Tirsbæk Gods  

Fredningen omfatter godset og de omkringliggende jorder. Jernbanen gennemskærer det fredede 

område på en strækning på knap 2 km - jf. fig. 1.  

  
Fig. 1 Fredningen Tirsbæk Gods og jernbanen med indtegnet eldriftsservitut (10 m) på denne delstrækning.  

  

Rydningsaktiviteter i forbindelse med pålægning af eldriftsservitut indebærer, at Banedanmark 

langs jernbanen som udgangspunkt foranlediger rydning på egne matrikler fra nærmeste elektrifice-

rede spormidte og 10 meter væk - eller frem til skel på 3. parts matrikler, hvis skel ligger inden for 

de 10 m.   
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Rydning og fældning på 3. parts matrikler foretages i henhold til eldriftsservitut – dvs. træer og bu-

ske fjernes /beskæres, hvis de er mindre end 10 meter fra lodret linje gennem nærmeste elektrifice-

rede spormidte og vurderes at kunne nå nærmere end 3 meter til nærmeste spændingsførende del af 

køreledningsanlægget (jf. figur 2).   

  

  
  Figur 2 Rydning ved pålægning af eldriftsservitut  

 

Rydning og fældning på 3. parts matrikler, udover 3 meter fra nærmeste spændingsførende del af 

køreledningsanlægget, vil blive foretaget ud fra en forstfaglig vurdering - dvs. en risikovurdering ud 

fra jernbanesikkerhedsmæssige hensyn. Forstfaglig vurdering beror på en konkret registrering af ri-

sikotræer.   

  

Pålægning af eldriftsservitut kan tillige indebære, at høje træer i større afstand end 10 meter fra ba-

nen må beskæres/fældes, hvis de ud fra en forstfaglig vurdering udgør en risiko for den elektrifice-

rede bane. Forstfaglig vurdering beror også i denne sammenhæng på en konkret registrering af risi-

kotræer.    

  

Jernbaneareal/-matrikel er ikke på noget punkt i fredningskendelsen af 15. august 1977 nævnt som 

en del af det fredede areal. Det er således rydning på private arealer, der har betydning i forhold til 

fredningen. Af de nævnte matrikler i fredningskendelsen omfatter de private matrikler: 1a, 1h og 1l, 

Tirsbæk, Engum Sogn.  

  

Disse matrikler kan - jf. ovenstående - blive berørt af rydningsaktiviteter iht. pålægning af eldrifts-

serivtut. Det vurderes ud fra den beskrevne metode, hvor Banedanmark foranlediger en konkret risi-

kovurdering af rydningsbehov udover 3 meter fra nærmeste spændingsførende del af kørelednings-

anlægget, at indgreb vedr. beplantning vil indebære et relativt begrænset indgreb på det fredede om-

råde.  

  

Nedenstående billede af en elektrificeret jernbanestrækning (figur 3) viser, hvordan bane med køre-

ledningsanlæg og rydning i tilknytning hertil ser ud.  
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Figur 3 Billede af jernbanestrækning md køreledningsanlæg  

  

Køreledningsmaster opstilles 4 meter fra nærmeste elektrificerede spormidte på begge sider af den 

dobbeltsporede jernbanestrækning. På de ca. 2 km, hvor banen gennemskærer det fredede område 

Tirsbæk Gods vil master kunne placeres på banematrikel – dvs. uden for det fredede areal.   

  

Takstræer Munkebjerg  

Fredningen omfatter takstræer (taxus baccata), som ikke må fældes eller beskadiges. Området med 

de fredede træer findes på begge sider af jernbanen – jf. figur 4.   

  

 
  

Figur 4 Område med fredede takstræer ved Munkebjerg og jernbanen med indtegnet eldriftsservitut (10 m) på 
denne delstrækning.  
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Som det fremgår af figuren, vil rydningsaktiviteter, ved pålægning af eldriftsservitut, berøre områ-

det med de fredede træer i ganske begrænset omfang. Det forventes som udgangspunkt ikke, at der 

vil ske indgreb på fredede takstræer. Hvis det kommer på tale, vil dette alene ske ud fra en forstfag-

lig vurdering af, at bevoksning udgør en risiko for den elektrificerede bane.   

  

Opstilling af køreledningsmaster 4 meter fra nærmeste elektrificerede spormidte vil alene ske på ba-

nematriklen – uden indgreb på fredede træer.   

  

Holtser Hage, Vigen Skov og Andkær Vig   

Et delområde af det fredede areal grænser op til jernbanen på en ca. 450 meter lang strækning – jf. 

figur 5.  

  

  
Figur 5 Fredet område (Holtser Hage, Vigen Skov og Andkær Vig) og jernbanen med indtegnet eldriftsservitut (10 m) på 
denne delstrækning.  
  

Som det fremgår af figur 5 er der tale om et meget begrænset overlap mellem det fredede område og 

det servitutbelagte areal inden for 10 meter-zonen. Hvis rydning på det fredede område kommer på 

tale, vil dette alene ske ud fra en forstfaglig vurdering af, at bevoksningen udgør en risiko for den 

elektrificerede bane.   

  

Opstilling af køreledningsmaster 4 meter fra nærmeste elektrificerede spormidte vil ske uden for det 

fredede område, idet master opsættes på banematrikel, som ikke er en del af fredningen….” 
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Fredningsnævnets behandling af sagen 

Fredningsnævnet har foretaget høring af lodsejere og interesseorganisationer. 

Der er ikke ved høringsfristens udløb rejst indsigelser mod ansøgningen. 

Miljøstyrelsen har i mail af 23. oktober 2019 om Natura2000 anført blandt andet følgende: 

Det ansøgte er beliggende i Natura 2000-område nr. 78 og 79 (fuglebeskyttelsesområde nr. 45 og 

habitatområde nr. 67 og 68) 

 Udpegningsgrundlaget for fuglebeskyttelsesområde nr. 45 i Natura 2000-område nr. 78: 

 

  

Udpegningsgrundlaget for habitatområde nr. 67 i Natura 2000-område nr. 78: 

 

  

Udpegningsgrundlaget for habitatområde nr. 68 i Natura 2000-område nr. 79: 

 

 

Vejle kommune har den 14. august 2020 fremsendt notater om VVW-redegørelse og om natur. Og 

overfladevansforhold. Kommunen vurderer på baggrund heraf, at det ansøgte ikke er i strid med Na-

tura2000. 

Danmarks Naturfredningsforening har i mail af 6. oktober 2019 anført blandt andet 
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”….. 

Tirsbæk Gods 

Jernbanen gennemskærer det fredede område på knap 2 km. Jernbanen gennemskærer H67 og F45 

(Skove langs nordsiden af Vejle Fjord). 

 

I ansøgningen fra Banedanmark gøres der rede for at rydningsaktiviteter i forbindelse med eldrifts-

servitut indebærer, at Banedanmark langs jernbanen som udgangspunkt foranlediger rydning på 

egne matrikler fra nærmest elektrificerede spormidte og 10 meter væk – eller frem til skel på 3. 

parts matrikler, hvis skel ligger inden for de 10 meter. 

 

Rydning og fældning på 3. parts matrikler foretages i henhold til eldriftsservitut – dvs. træer og bu-

ske fjernes/beskæres, hvis de er mindre end 10 meter fra lodret linje gennem nærmest elektrifice-

rede spormidte og vurderes at kunne nå nærmere end 3 meter til nærmeste spændingsførende del af 

køreledningsanlægget. 

 

Rydning og fældning på 3. parts matrikler, udover 3 meter fra nærmeste spændingsførende del af 

køreledningsanlægget, vil blive foretaget ud fra en forstfaglig vurdering. 

 

Pålægning af eldriftsservitut kan tillige indebære, at høje træer i større afstand end 10 meter fra ba-

nen må beskæres/fældes, hvis de ud fra en forstfaglig vurdering udgør en risiko for den elektrifice-

rede bane. 

 

Jernbaneareal/-matrikel er ikke på noget punkt i fredningskendelsen fra 15. august 1977 nævnt som 

en del af det fredede areal. 

 

Banedanmark vurderer, at indgreb vedr. beplantning vil indebære et relativt begrænset indgreb på 

det fredede område. 

 

Alle køreledningsmaster vil kunne placeres på banematrikel – dvs. uden for det fredede område. 

 

Det er DNs vurdering, at projektet ikke strider mod fredningens overordnede formål og frednings-

bestemmelserne og ej heller er en trussel for udpegningsgrundlaget for Habitatområde H67 og Fug-

lebeskyttelsesområde F45, hvorfor DN anbefaler fredningsnævnet at meddele dispensation til pro-

jektet hvad angår fredningen af Tirsbæk Gods. 

 

Holtser Hage, Vigen Skov og Andkær Vig 

Et delområde af det fredede areal grænser op til jernbanen på en ca. 450 meter lang strækning. 

Jernbanen gennemløber Habitatområde H68 Munkebjerg Strandskov. 

 

Der er tale om et meget begrænset overlap mellem det fredede område og det servitutbelagte om-

råde inden for 10 meter-zonen. 

 

Opstilling af køreledningsmaster 4 meter fra nærmeste elektrificerede spormidte vil ske uden for det 

fredede område, idet master opsættes på banematrikel, der ikke er en del af fredningen. 

 

Det er DNs vurdering, at projektet ikke strider mod fredningens overordnede formål og frednings-

bestemmelserne og ej heller er en trussel for udpegningsgrundlaget for Habitatområde H68, hvorfor 
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DN anbefaler fredningsnævnet at meddele dispensation til projektet hvad angår fredningen af Holt-

ser Hage, Vigen Skov og Andkær Vig. 

 

Takstræer i skovene ved Munkebjerg 

Takstræerne på Munkebjerg blev fredet 23. oktober 1933 i følge ”Bekendtgørelse om fredning af 

Takstræet (taxus baccata)”. 

Jernbanen gennemløber Habitatområde H68 Munkebjerg Strandskov. 

 

Banedanmark vurderer, at rydningsaktiviteter, ved pålægning af eldriftsservitut, i begrænset omfang 

vil berøre området med de fredede takstræer. 

 

Opstilling af køreledningsmaster 4 meter fra nærmeste elektrificerede spormidte vil alene ske på ba-

nematriklen – uden indgreb på de fredede takstræer. 

 

Det er DNs vurdering, at projektet ikke strider mod fredningens overordnede formål og frednings-

bestemmelserne og ej heller er en trussel for udpegningsgrundlaget for Habitatområde H68, hvorfor 

DN anbefaler fredningsnævnet at meddele dispensation til projektet hvad angår fredningen af taks-

træerne på Munkebjerg……” 

 

 

Fredningsnævnets afgørelse 

 

Banedanmark skal efter naturbeskyttelsesloven søge Naturstyrelsen om dispensation fra bekendtgø-

relse nr. 321 af 23/10 1933 om Fredning af Takstræet (taxus baccata) på Munkebjerg ved Vejle Fjord.  

Fredningen af arealer ved Tirsbæk Gods og arealer ved Holtser Hage, Vigen Skov og Andkær Vig 

betyder, at projektet kræver fredningsnævnets dispensation i medfør af naturbeskyttelseslovens § 50, 

stk. 1, hvorefter fredningsnævnet kan meddele dispensation, hvis det ansøgte ikke strider mod 

fredningens formål.  

 

I betragtning af, at rydningsaktiviteterne er begrænset til de nære arealer omkring jernbanelinjen, der 

i forvejen er belastet af togtrafikken, at rydningsaktiviteterne kun berører et begrænset område, og at 

ulemperne ved rydningsarbejdet kan minimeres, hvis der gennem vilkårene for dispensationen tages 

de nødvendige hensyn til landskabet og naturen, vurderer fredningsnævnet, at det ikke strider mod 

formålet med fredningen at dispensere til rydningsaktiviteterne.  

Det fremgår endvidere af naturbeskyttelseslovens § 50, stk. 2, at fredningsnævnet kun kan meddele 

dispensation fra en fredning i eller uden for et internationalt naturbeskyttelsesområde, hvis det 

ansøgte ikke indebærer en forringelse af naturtyper og levesteder for arter eller betydelig forstyrrelse 

af arter, som området er udpeget for.  

 

Fredningsnævnet kan endvidere i medfør af § 50, stk. 3 kun meddele dispensation, hvis det ansøgte 

ikke kan ødelægge yngle- eller rasteområder i det naturlige udbredelsesområde for de dyrearter, der 

er nævnt i bilag 3 til loven, eller ødelægge de plantearter, der er nævnt i bilag 5 til loven, i alle 

livsstadier.  

 

Fredningsnævnet vurderer efter sagens oplysninger, at en dispensation ikke er i strid med 

naturbeskyttelseslovens § 50, stk. 2 eller 3. 
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Fredningsnævnet meddeler derfor Banedanmark dispensation i medfør af naturbeskyttelseslovens § 

50, stk. 1, til projektet på de vilkår, der er fastsat ovenfor under afsnittet ”Vilkår for dispensationen”.  

 

 

Klagevejledning 

Der kan klages over denne afgørelse til Miljø- og Fødevareklagenævnet. 

Klagefristen udløber 4 uger efter, at afgørelsen er meddelt. Er afgørelsen offentligt bekendtgjort, reg-

nes klagefristen dog altid fra bekendtgørelsen. Klagen skal ifølge naturbeskyttelseslovens § 87 ind-

gives via Miljø- og Fødevareklagenævnets digitale selvbetjening, jf. vejledningen på Miljø- og Fø-

devareklagenævnets hjemmeside www.naevneneshus.dk. Klagefristen udløber ved midnat på dagen 

for klagefristens udløb. 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, og 

 landsdækkende foreninger og organisationer, som efter deres formål varetager væsentlige, 

rekreative interesser, når afgørelsen berører sådanne interesser. 

 

Det er en betingelse for Miljø- og Fødevareklagenævnets behandling af en klage, at den, der klager, 

indbetaler et gebyr 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 virkning 

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.naevneneshus.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 

ligeledes 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 overskredet 

klagefrist, manglende klageberettigelse eller fordi klagen ikke er omfattet af Miljø- og 

Fødevareklagenævnets 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 
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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 afgørelses-

udkast i partshøring. 

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 bortfal-

der, hvis den ikke udnyttes inden 3 år efter, at den er meddelt. 

 

Med venlig hilsen 

 

 

 

 



FREDNINGSNÆVNET FOR SYDJYLLAND, NORDLIG DEL  
Kolding Åpark 11, 6000 Kolding - mail: sydjyllandnord@fredningsnaevn.dk  
 

 

 

 

 

Kolding, den 22. august 2021  

 

 

Fredningsnævnets sagsnummer FN-SJN-25-2021: Ansøgning om tilladelse til at etablere en re-

kreativ sti.  

 

Fredningsregisteret reg. nr. 01831.02: Tirsbæk Gods. 

Fredningsnævnet har den 12. maj 2021 fra Vejle Kommune modtaget en ansøgning om tilladelse til 

at etablere en rekreativ grussti på matr.nr. 1a Tirsbæk Hgd., Engum ved Tirsbæk Gods. 

Fredningsnævnet har efter høring behandlet sagen på skriftligt grundlag. 

Afgørelsen er truffet af fredningsnævnets formand i medfør af forretningsorden for fredningsnævn § 

10, stk.5.  

Sagens baggrund 

Arealet er omfattet af Fredningsnævnets afgørelse af 15. august 1977 om fredning af Tirsbæk Gods, 

der har til formål at sikre og bevare Tirsbæk Gods som landbrugsejendom og skovejendom af en 

sådan størrelse, at der er økonomisk baggrund for godsets eksistens og dermed bevare de for ejen-

dommen landskabelige og kulturelle værdier i samspil med slot, avlsbygninger, agerjord, skov, alt i 

nær kontakt med Vejle Fjord. Fredningen har blandt andet bestemmelse om, at terrænændringer ved 

afgravning eller påfyldning ikke er tilladt. 

Der ansøges om tilladelse til at anlægge en 2,5 meter bred grussti beregnet for gående og cyklende 

på matr.nr. 1a Tirsbæk Hgd., Engum. Stien anlægges som udgangspunkt direkte på terræn.  

Stien er en del af et samlet stiforløb, kaldet ”den grønne sti”, som forløber i den nordlige del af Vejle 

by fra Vejle Sygehus til Tirsbæk Strand. 

Der inddrages ca. 1.100 m2 beskyttet mose til stiforløbet. Som erstatning udlægges 1,35 ha land-

brugsjord umiddelbart vest derfor til udvikling af overdrev. 

Stiforløbet i beskyttet mose er vist med gul streg og erstatningsarealet er indrammet med grønt på 

dette kortbilag: 



 

 

Den samlede længde sti på beskyttet moseområde er 130 meter. 

Nedenfor er vist et eksempel på stiforløbet: 

 

 

Vejle Kommune har den 18. december 2020 meddelt dispensation efter naturbeskyttelseslovens § 3 

til stiforbindelsen i kanten af beskyttet mose langs Tirsbækvej på følgende vilkår: 

1. Som belægning på stien anvendes grus/stenmel.  

2. Stien anlægges uden belysning inden for det fredede område.  

3. Jord til opbygning af stifundament og banketter hentes lokalt.  



4. Som erstatning for inddragelse af ca. 1.100 m2 mose til stiforløbet, udlægges 1,35 ha landbrugsjord 

som beskyttet natur til udvikling af overdrev som vist på kortet.  

5. Banketter mellem sti og mose eftersås ikke, men skal efterlades til naturlig indvandring af lokale 

vilde planter.  

Vejle Kommune har oplyst, at stiprojektet er beliggende umiddelbart uden for Natura 2000 område 

(N78) Skove langs nordsiden af Vejle Fjord. Kommunen vurderer, at Natura 2000 området ikke på-

virkes af projektet. Der er ikke registreret bilag IV-arter i området.  

Det er oplyst, at Vejle Museum ikke har indvendinger mod det ansøgte. 

Danmarks Naturfredningsforening (DN) har i en mail til fredningsnævnet den 1. juli 2021 blandt 

andet oplyst, at projektområdet ligger umiddelbart nord for Natura 2000 område nr. 78 Skove langs 

nordsiden af Vejle Fjord bestående af habitatområde H67 og fuglebeskyttelsesområde F45, der er 

udpeget af hensyn til 4 habitatnaturtyper og 3 arter.  

Det er DN´s vurdering, at projektet ikke vil have en negativ indflydelse på Natura 2000 området.  

DN har registreret flere arter af flagermus ved projektområdet. DN vurderer ikke, at projektet vil 

have en negativ indflydelse på disse Bilag IV-arter.  

Det er DN´s vurdering, at projektet ikke vil have en negativ indflydelse på udpegningsgrundlaget 

for habitatområde H67 og fuglebeskyttelsesområde F45.  

Det er DN´s vurdering, at projektet ikke strider mod fredningens overordnede formål.   

DN kan derfor anbefale fredningsnævnet at meddele dispensation til projektet under forudsætning 

af, at projektet udføres som beskrevet af Vejle Kommune på de anførte 5 vilkår samt yderligere et 

vilkår om, at færdsel til fods og på cykel (herunder el-cykel) er tilladt på stien. Knallertkørsel og 

anden motorkørsel er ikke tilladt. Ridning er ikke tilladt.  

 Fredningsnævnets afgørelse 

Fredningen af arealer ved Tirsbæk Gods betyder, at det ansøgte projekt kræver fredningsnævnets 

dispensation i medfør af naturbeskyttelseslovens § 50, stk.1, hvorefter fredningsnævnet kan meddele 

dispensation, hvis det ansøgte ikke strider mod fredningens formål. 

Det fremgår endvidere af naturbeskyttelseslovens § 50, stk. 2, at fredningsnævnet kun kan meddele 

dispensation fra en fredning i eller uden for et internationalt naturbeskyttelsesområde, hvis det an-

søgte ikke indebærer en forringelse af naturtyper og levesteder for arter eller betydelig forstyrrelse af 

arter, som området er udpeget for. 

Fredningsnævnet kan endvidere i medfør af § 50, stk. 3 kun meddele dispensation, hvis det ansøgte 

ikke kan beskadige eller ødelægge yngle- eller rasteområder i det naturlige udbredelsesområde for de 

dyrearter, der er nævnt i bilag 3 til loven, eller ødelægge de plantearter, der er nævnt i bilag 5 til 

loven, i alle livsstadier. 

Fredningsnævnet lægger efter sagens oplysninger til grund, at en dispensation ikke er i strid med 

naturbeskyttelseslovens § 50, stk. 2 eller 3. 

Det er fredningsnævnets vurdering, at det ansøgte ikke vil være i strid med fredningens formål, hvor-

for der meddeles dispensation på følgende vilkår: 



1. Som belægning på stien anvendes grus/stenmel.   

2. Stien anlægges uden belysning inden for det fredede område.   

3. Jord til opbygning af stifundament og banketter hentes lokalt.   

4. Som erstatning for inddragelse af ca. 1.100 m2 mose til stiforløbet, udlægges 1,35 ha land-

brugsjord som beskyttet natur til udvikling af overdrev som vist på kortet.  

5. Banketter mellem sti og mose eftersås ikke, men skal efterlades til naturlig indvandring af 

lokale vilde planter.  

6. Færdsel til fods og på cykel (herunder elcykel) er tilladt på stien. Knallertkørsel og anden 

motorkørsel er ikke tilladt. Ridning er ikke tilladt. 

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 

udløb. 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, og 

 landsdækkende foreninger og organisationer, som efter deres formål varetager væsentlige, 

rekreative interesser, når afgørelsen berører sådanne interesser. 

 

Det er en betingelse for Miljø- og Fødevareklagenævnets behandling af en klage, at den, der klager, 

indbetaler et gebyr 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 virkning 

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 overskredet 

klagefrist, manglende klageberettigelse eller fordi klagen ikke er omfattet af Miljø- og Fødevarekla-

genævnets 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 

forhandlinger 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 

afgørelsesudkast i partshøring. 

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 

bortfalder, hvis den ikke udnyttes inden 3 år efter, at den er meddelt. 
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FREDNINGSNÆVNET FOR SYDJYLLAND, NORDLIG DEL  
Kolding Åpark 11, 6000 Kolding - mail: sydjyllandnord@fredningsnaevn.dk  
 

 

 

 

Kolding, den 4. september 2022  

 

 

Fredningsnævnets sagsnummer FN-SJN-15-2022: Forlængelse af tagterrasse/overdækning på 

Tirsbækvej 191, Vejle. 

 

 

Fredningsregisteret reg. nr. 01831.02: Tirsbæk Gods. 

Fredningsnævnet har den 8. april 2022 fra BullWall A/S ved Michael Slipsager modtaget ansøgning 

om tilladelse til at forlænge en tagterrasse/overdækning på matr.nr. 1aa Tirsbæk Hgd., Engum, belig-

gende Tirsbækvej 191, 7120 Vejle. 

Fredningsnævnet har efter høring behandlet sagen på skriftligt grundlag. 

Afgørelsen er truffet af fredningsnævnets formand i medfør af forretningsorden for fredningsnævn § 

10, stk. 5.  

Sagens baggrund 

Arealet er omfattet af Fredningsnævnets afgørelse af 15. august 1977 om fredning af Tirsbæk Gods, 

der har til formål at sikre og bevare Tirsbæk Gods som landbrugsejendom og skovejendom af en 

sådan størrelse, at der er økonomisk baggrund for godsets eksistens og dermed bevare de for ejen-

dommen landskabelige og kulturelle værdier i samspil med slot, avlsbygninger, agerjord, skov, alt i 

nær kontakt med Vejle Fjord. 

Fredningen har blandt andet bestemmelser om, at nyt boligbyggeri og tilbygninger til eksisterende 

boliger samt ombygning af sådanne, hvorved deres ydre ændres, ikke er tilladt. 

Af ansøgningen fremgår blandt andet følgende: 

”… 

Vi ønsker at have et lidt større areal i skygge, hvor vi kan sætte nogle havemøbler og vil gerne for-

længe det eksisterende udhæng med 2,5 meter. Forlængelsen af udhænget vil blive udført på samme 

måde og i samme stil, materialer, i samme farver osv. – som det eksisterende.  

…” 

Ansøgningen er vedlagt blandt andet følgende visualiseringer: 
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Vejle Kommune har i mail af 26. april 2022 om Natura 2000 og Habitatområde oplyst, at ejendommen 

er beliggende lige inden for Natura2000-område nr. 78 Skovene langs nordsiden af Vejle Fjord. Ud-

videlse af udhæng vil efter kommunens vurdering ikke medføre påvirkning af arter og naturtyper på 

Natura2000-områdets udpegningsgrundlag. Der er ikke registreret bilag IV-arter på eller i nærheden 

af ejendommen, og kan der sandsynligvis forekomme flagermus i området. Det ansøgte findes ikke 

at ville kunne påvirke flagermus eller andre bilag IV-arter. 

Danmarks Naturfredningsforening har i mail af 27. april 2022 udtalt: 

”… 

Ansøgningen er vedlagt tegning og billede af det eksisterende udhæng, som bruges som åben ve-

randa, samt tegning og billede af det ansøgte udhæng, der vil betyde, at den åbne veranda udvides 

med 2,5 meter i længden. Bredden af verandaen fremgår ikke tydeligt af det fremsendte, men DN 

skønner den til ca. 6 meter, hvilket betyder, at verandaen udvides med ca. 15 m2. 

 

Det er DN´s vurdering, at tilbygningen ikke virker skæmmende på bygningsmassen på matriklen og 

udføres i harmoni med den eksisterende byggestil på ejendommen. 

… 

Det er … DN´s vurdering, at det ansøgte projekt ikke er i strid med fredningens overordnede for-

mål. 

 

DN kan derfor anbefale fredningsnævnet at meddele dispensation til projektet under forudsætning 

af 

 

at tilbygningen til den eksisterende åbne veranda udføres fuldstændig svarende til det fremsendte 

materiale, samt 

 

at al byggeaffald fjernes fra det fredede område umiddelbart efter færdiggørelse af byggeriet. 

 

…” 

 

Fredningsnævnets afgørelse 

Fredningen betyder, at det ansøgte projekt kræver fredningsnævnets dispensation i medfør af natur-

beskyttelseslovens § 50, stk. 1, hvorefter fredningsnævnet kan meddele dispensation, hvis det ansøgte 

ikke vil stride mod fredningens formål. 

Det fremgår endvidere af naturbeskyttelseslovens § 50, stk. 2, at fredningsnævnet kun kan meddele 

dispensation fra en fredning i eller uden for et internationalt naturbeskyttelsesområde, hvis det an-

søgte ikke indebærer en forringelse af naturtyper og levesteder for arter eller betydelig forstyrrelse af 

arter, som området er udpeget for. 

Fredningsnævnet kan endvidere i medfør af § 50, stk. 3 kun meddele dispensation, hvis det ansøgte 

ikke kan beskadige eller ødelægge yngle- eller rasteområder i det naturlige udbredelsesområde for de 

dyrearter, der er nævnt i bilag 3 til loven, eller ødelægge de plantearter, der er nævnt i bilag 5 til 

loven, i alle livsstadier. 

Fredningsnævnet vurderer efter sagens oplysninger, at en dispensation ikke vil være i strid med na-

turbeskyttelseslovens § 50, stk. 2 eller 3. 
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Fredningsnævnet lægger til grund, at det ansøgte er af relativt begrænset omfang, det opføres i til-

knytning til eksisterende byggeri, og vil ligge delvist skjult af de eksisterende bygninger. Det vil ikke 

have nogen uheldig indvirkning på landskabet, og helhedsindtrykket af bygningerne på det fredede 

areal ændres ikke i væsentligt omfang. 

På denne baggrund vurderer fredningsnævnet, at det ansøgte projekt ikke vil være er i strid med fred-

ningens formål. Fredningsnævnet meddeler derfor dispensation på følgende vilkår: 

 at projektet udføres, som beskrevet i ansøgningen 

 at alt byggeaffald fjernes umiddelbart efter projektets færdiggørelse og deponeres uden for 

det fredede område. 

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 Fødevare-

klagenævnets digitale selvbetjening, jf. vejledningen på Miljø- og Fødevareklagenævnets hjemme-

side www.naevneneshus.dk. Klagefristen udløber ved midnat på dagen for klagefristens udløb. 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, og 

 landsdækkende foreninger og organisationer, som efter deres formål varetager væsentlige, 

rekreative interesser, når afgørelsen berører sådanne interesser. 

 

Det er en betingelse for Miljø- og Fødevareklagenævnets behandling af en klage, at den, der klager, 

indbetaler et gebyr 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 virkning 

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 overskredet 

klagefrist, manglende klageberettigelse eller fordi klagen ikke er omfattet af Miljø- og Fødevarekla-

genævnets kompetence. Det bemærkes, at hvis den eneste ændring af den påklagede afgørelse er 

http://www.naevneneshus/
http://www.naevneneshus/
http://www.naevneneshus/
http://www.naevneneshus/
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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 afgørelses-

udkast i partshøring. 

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 bortfal-

der, hvis den ikke udnyttes inden 3 år efter, at den er meddelt. 
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