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Y)IREKTORATET FOn. STATSSKOVBHUGET, den lo 'oktober 1952.
sien. N.B. Ulrich

/ sign. J. Vestergaard
Foranst~endG fredningsdeklaration tiltrædes.

Naturfredningsnævnet for TØnder Amt, den 22'okt. 1952.
sign. Engelstoft

fmd.
sign. E. Paaske

sognev.medl.
IndfØrt i dagbogen for retskreds nr.91, NØrre Rangstrup
og Hvidine: herreder, den 31'okt. 1952.

ForstdistriktLyst. tingbog Haderslev III bd.I bl.l.
A.fd•I I I nr.5.
Art.nr.8 er af HØnning ejerlav og
5 og 7 er af Arri1d ejerlav og sogn.

sign. J..xelLangkj ær.

Naturfredningsnævnat
for

Tønder amt.
Afskriftens rigti~hed bekræftes.
LØguMkloster, den 22'nove~ber 1954.
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~i~redningsnævnet for Sønderjyllands
amts nordlige fredningskreds
civildommerkontoret, Gammelting 2,

XMX~~~ 6100 Haderslev.
~:~ tlf. (04) 523802

oolJlfmd~~~~x

1"> Y g -O
Til fredningsregisteret
til orientering 1:;/

hl:l-kJ.-%,(

Den 6. f e b r u a r l 9 8 5 •

J.nr.FR.157/84.

Ved fredningsdeklaration af 10. og 12. oktober 1952,
tinglyst den 31. oktober 1952, på matr. nr. 5 og 7 Arri1d ejer-
lav, Arrild, og matr. nr. 8 Hønning, Arri1d, tilhørende den dan-
ske stat, direktoratet for statsskovbruget, er pålagt det ube-
plantede område mellem Gaansager og Arri1d, "Helm Polde" kaldet,
fredningsservitut med det formål at opretholde områdets karakter
af indsand.

I skrivelse af 24. oktober 1984 til fredningsnævnet
har Lindet skovdistrikt, der administrerer Helm Polde, ansøgt om
dispensation fra fredningsbestemmelserne. I skrivelsen hedder
det:

"Da "tilstandsfredningen" blev lavet fremstod Helmpolde
som lynghede. Heden har siden da ændret karakter, og den fremtræ-
der i dag overvejende som græsareal. Kun et lille trekantet om-
råde mod syd er dækket med lyng. Det trekantede område brændte
for ca. 10 år siden efter ildspåsættelse, og der er næppe tvivl
om, at den kraftige lyngvækst skyldes afbrændningen. Det kan i
dag beklages, at det ikke lykkedes pyromanen at brænde en større
del af heden, inden ilden blev bekæmpet.

Distriktet vil gerne genskabe lyngheden og mener, at
dette bør ske ved en kombination af afbrænding og slåning samt
i mindre grad harvning. Distriktet forudser imidlertid en periode
med stramme budgetter og ved således ikke på nuværende tidspunkt,
om det indenfor de nærmest kommende år vil være økonomisk gennern-
førligt at lave lynghedeforyngelsen. Distriktet vil dog gerne i
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givet fald have muligheden for at påbegynde a~bejdet og skal der-

for søge fredningsnævnet om den nødvendige dispensation fra de-

klarationens bestemmelser, som ikke tillader kultivering og lyng-

slåning, således at der kan foretages den til arealets genskabel-

se og bevarelse som lynghede nødvendige pleje efter distriktets

nærmere bestemmelse."

Fredningsnævnet har forelagt sagen for Sønderjyllands

amtsråd, fredningsafdelingen, der i skrivelse af 15. januar 1985

udtaler:

"Den i 1952 tinglyste fredning giver ikke umiddelbart mu-

lighed for at udføre pleje af Helm Polde. En pleje er imidlertid

nødvendig for at opretholde fredningens formål.

Naturfredningsrådet har sammen med fredningsafdelingen

besigtiget Helm Polde og kan anbefale, at der, jfr. naturfred-

ningslovens § 34 stk. l, meddeles dispensation til at udføre

arealpleje ved afbrænding, slåning, harvning og græsning alt i

forhold til det pågældende areal s nuværende vegetation.

Naturfredningsrådet finder videre, at der ved i-

værksættelsen af plejen bør etableres et samarbejde mellem skov-

distriktet og fredningsafdelingen med henblik på en løbende bo-

tanisk registrering af plejens effekt. Desuden ønsker Naturfred-

ningsrådet at blive holdt underettet om hvilke foranstaltninger,

der måtte blive sat' i værk.

Fredningsafdelingen kan for sit vedkommende anbefale,

at der udføres pleje på Helm Polde, som beskrevet af Naturfred-

ningsrådet, således at plejen sker i samarbejde med fredningsaf-

delingen, og således at fredningsafdelingen får mulighed for at

drøfte den bestemte plejeindsats på det bestemteareal og følge den

botaniske effekt af plejen."

Fotokopi af Naturfredningsrådets skrivelse af 17. de-



tt cember 1984 vedhæftes nærværende skrivelse.

Fredningsnævnet meddeler i medfør af naturfredningslovens

§ 34, stk. l, dispensation fra fredningsbestemmelserne vedrørendet
Helm Polde for Lindet skovdistrikt til udførelse af pleje på Helm

Polde, som beskrevet af naturfredningsrådet, således at plejen sker

i samarbejde med Sønderjyllands amtskommune, fredningsafdelingen,

og således at fredningsafdelingen får mulighed for at drøfte den

4t, bestemte plejeindsats på det bestemte areal og følge den botaniske
effekt af plejen.

e
e
e

Sendt til:

Lindet skovdistrikt, j.nr. Li 2420.

Sønderjyllands amtskommune, fredningsafd., j.nr. 540-90-26-77.
Nr. Rangstrup kommune, teknisk forvaltning.

Fredningsstyrelsen, 3 eksp~.

Naturfredningsrådet, j.nr. 152/84 (689).

Danmarks Naturfredningsforening + lokalkomiteen.



FREDNINGSNÆVNET FOR SØNDERJYLLANDS AMT
Domhuset, Kongevej41, 6400 Sønderborg, tlf. 73 42 4121, fax. 74424123

Den 7. juli 1999 behandlede formanden, dommer Claus Kejser,
følgende sag på dommerkontoret:

J.nr. 20/1999:

Ansøgning fra Linnet Statsskovdistrikt om tilladelse til

hedepleje på arealer tilhørende Skovdistriktet.

- § 50 -

Der fremlagdes skrivelse af 4. marts 1999 med bilag fra
Sønderjyllands Amt, Miljøområdet, j.nr. 8-70-51-3-531-8-96.

Det bemærkes, at sagen. af Nævnet har været behandlet på
skriftligt grundlag, og at det amtsrådsvalgte medlem, Thomas
Lauritzen, og det kommunalvalgte medlem, Helge Jensen
(Skærbæk kommune), Henry Hansen (Gram kommune) og Jens Peter
E. Jørgensen (Nr. Rangstrup kommune) har deltaget l

afgørelsen.

Det fremgår af sagen, at hedeplej e i form af afbrænding
ønskes foretaget på 7 arealer, hvoraf de 6 er fredet. Det
drejer sig om følgende:

1. Den vestlige del af Rømø, Skærbæk kommune, omfattet af
Overfredningsnævnets afgørelse af 17. december 1985,

2. Kirkeby, Juvre, Skærbæk kommune omfattet af Overfred-
ningsnævnets kendelse af 22. oktober 1947,

3. Sydsiden af Fladså, Gram kommune, omfattet af Overfred-
ningsnævnets kendelse af 30. september 1978,

4. Enderupskov, Gram kommune, omfattet af fre~ningsdeklara-
tion af 22. oktober 1952,

5. Areal nord fO~:iJMi~rl4-0mh_jera·oGram kommune, omfattet af
J ~ h t:11'tm"l:f1 m~ flet

:~;kov-ogNaturstyrelsen
J.nr. SN 1996 - /.2.J / / /6"- 000 ~ Bif•
•\I, nr. J / ~

---------
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fredningsdeklaration af 22. oktober 1952, og
7. Helm Polde, Nr. Rangstrup kommune, omfattet af frednings-

deklaration af 22. oktober 1952.

Fredningerne har i det væsentlige
arealerne i deres nuværende tilstand,
karakter bevares.

til formål at bevare
således at landskabets

lOverfredningsnævnets afgørelse vedrørende det under 1)
nævnte område, er det anført, at fredningen bl.a. har til
formål at bevare de landskabelige værdier, der knytter sig
til variation i klithed~r, græsarealer, strande, enge og
vådområder, og det er i afgørelsen bestemt, at
Sønderjyllands Amt på arealer, der ikke ejes af Staten, har
ret til at foretage naturpleje til opfyldelse af fredningens
formål, herunder afbrænding af hedearealer.

Med hensyn
fredningen
naturlige
finde sted

til det under 2) anførte område, er det ved
bestemt, at det skal bevares i dets nuværende

tilstand, medens græsning og lyngslagning kan
i hidtidigt omfang.

lOverfredningsnævnets kendelse af 30. september 1978
(område nr. 3) er det bestemt, at de fredede arealer skal
bevares i deres nuværende tilstand, således at landskabets
karakter af åbent, overvejende udyrket, lyngdækket og
utilplantet område bevares. Det er videre bestemt, at på
arealer, der ikke er opdyrket, har fredningsmyndighederne
ret til at opretholde den ønskede naturtilstand, eventuelt
ved afgræsning.

I de under 4), 5) og 7) nævnte fredningsdeklarationer er det
bestemt, at de pågældende arealer skal henligge i deres
nuværende tilstand uden forstlig behandling, dog således, at
visse bevoksninger skal fjernes ved passende hugst, og
arealerne skal holdes fri for selvsået opvækst. Det er
anført, at lyngslåning ikke må finde sted.

Det fremgår af ansøgningen, at Skovdistriktet ønsker at
afbrænde arealerne for at få ny hedevegetation. Det
foretages ved rotations-afbrænding, hvor der hvert år
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afbrændes mindre parceller af de ansøgte arealer. I løbet af
la år forventes alle arealerne at være afbrændte, og der
ansøges derfor om en lO-årig dispensation. Amtet har
vurderet, at afbrænding er en udmærket metode til at opnå
den ønskede tilstand. Amtet er indstillet på at meddele den
dispensation, der kræves efter naturbeskyttelseslovens § 3

på nærmere angivne vilkår.

Det er oplyst, at område nr. l), 2) og 7) ligger indenfor de
udpegede EF-habitatområder, hvilket efter bekendtgørelse nr.
782 af l. november 1998 om afgrænsning og administration af
internationale naturbeskyttelsesområder § 4, stk. l,
medfører, at der ikke må gives dispensationer m.v., såfremt
det te kan indebære forringelse af områdets naturtyper og
levesteder for arterne eller kan medføre forstyrrelser, der
har betydelige konsekvenser for de arter, området er udpeget
for.

Efter Amtets vurdering vil det ansøgte forbedre områdets
naturtilstand og ikke medføre betydelig forstyrrelse.

Ved de under 1)-3) nævnte
Naturfredningsforening stået
høringssvar har Foreningen
bemærkninger til det ansøgte.

fredningssager har Danmarks
som sagsrej ser. I et

meddelt, at man ikke har

I de under 4), 5) og 7) nævnte deklarationer er der tillagt
Naturfredningsrådet påtaleret. Efter forretningsorden for
fredningsnævn er der givet Skov- og Naturstyrelsen lejlighed
til at udtale sig.

FREDNINGSNÆVNETS AFGØRELSE:

Formanden, det amtsrådsvalgte medlem og de kommunalvalgte
medlemmer for Skærbæk og Nr. Rangstrup kommuner er af den
opfattelse, at Nævnet under hensyn til fredningernes formål
om at bevare landskabets karakter kan imødekomme det ansøgte
på vilkår:
at afbrænding skal ske i perioden mellem l. august og

1.april, og
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at der ikke må etableres brandbælter ved jordbehandling
(harvning, fræsning, pløjning m.v.).

Det" kommunevalgte medlem for Gram kommune har ikke kunnet
godkende en dispensation, idet det ønskede formål må kunne
opnås på anden måde end ved afbrænding.

Da det herefter indenfor hver kommune er flertal i Nævnet
meddeles der i medfør af naturbeskyttelseslovens § 50, stk.
l, dispensation på de Qvenfor nævnte vilkår til hedeplej e
ved afbrænding af arealerne ved rotations-afbrænding. Det
godkendes, at rotations-afbrændingen kan ske over en 10-årig
periode.

I medfør af naturbeskyttelseslovens § 66 bortfalder tillad-
elsen, såfremt en påbegyndelse af hedepleje ikke er sket 3

år fra dato.

ClausC~~

Afgørelsen kan inden 4 uger fra dens modtagelse indklages
for Naturklagenævnet af ansøgeren og forskellige myndighe-
der. Først når det efter klagefristens udløb er konstateret,
at afgørelsen ikke er indbragt for Naturklagenævnet , kan
dispensationen udnyttes.

Klage skal indsendes skriftligt til Fredningsnævnet for Søn-
derjyllands Amt, Dommerkontoret, Kongevej 41, 6400 Sønder-
borg, der videresender klagen til Naturklagenævnet sammen
med sagens dokumenter.

/kb
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