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Reg.nr.
511-7-2

Kommune: Gram Matr.nr.: 2Ejerlav: Stensbæk

Lokalitet: Ubeplantet område nord for Ballumbjerg.
F.N.j.nr.:44/1950 O.F.N.j.nr.:J.nr.:

F.P.U.j.nr.:540-90-24-77

, . . .
tL>.

Reproduceret af Sønderjyllands Amtsråd med tilladelse (A400f761 af Geodætisk Institut.

Kort nr.: 1112 I Sø
Bekendtgjort:

. deklaration:Frednrngsnævnets XiilltJfliSSSOElltIll:
Overfredn.nævnets kendelsesdato:
Arealstørrelse:ca. 33 ha
Interessezone:I (landområde af største interesse)

Skala: l:25.000
Sagsrejser:
Kort udarbejdetdato: 15.8.1977

Kortrevideretdato:
Ejerforhold: Staten
Påtaleret:Fredningsnævnet og natur

fredningsrådet

22.10.1952

Formål: At opretholde områdets karakter af indsand.
Diverse:

Indhold:

Arealet skal henligge i dets nuværende tilstand uden forstlig behandling, kultivering
eller afvanding, dog skal bjergfyr, rødgran (men ikke enebær) og lign. fjernes ved
passende hugst.
Arealet skal holdes fri for selvsået opvækst.
Lyngslåning må ikke finde sted.
statsskovvæsenet må bevare, anlægge og vedligeholde nødvendige brandlinier, veje, stier
samt grøfter.
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DIHEK.TOHATgT FOl( STATS3KOV~{UGET, den lo'oktober 1952.
sign. N.B. Ulrich

/ sign. J.Vestergaard.
Foranstnende frednjn~sdeklaration tiltrædes.

Waturfrodninesnævnet for Tønder A~t, den 22'oktober 1952.
s iffn. Engelstoft

fmd.
sign. E. PAaal<:e

so gnev ~ medl.
IndfØrt i dagbogen for retskreds nr.91, NØrre Rangstrup og
Hvidine herreder, den 31'oktober 1952.
Lyst. tingbog HØjrup hd.IV bl.3.
Afd.II nr.lo.

sien. Axel Langkjær •

Naturfredningsnævn~t-- ---
for Afskriftens rigtirhert ~ekræftes.

Tønrler amt. LØgumk10Ater, den 22'november 1954.
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N'tn:u'tfredningsnævnet for Sønderjyllands
amts nordlige fredningskreds

civildom~k~~ammelting 2,
~~*~~R 6100 Haderslev.
~~~MM~X~ tlf. 04-523802

](o(o(~Km4Q)6lLU: J:J(

REG.Nl /'7 V 8.0"10

Den l4. ap r il l98 7 .
J.nr. FR. 9/87

Ved skrivelse af lo. februar 1987 har Lindet skovdistrikt
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e

fremsendt sålydende skrivelse til nævnet:
IILindet skovdistrikt administrerer de to staten tilhørende indsan-
der: Aaskov Hed~og heden umiddelbart nord for Ballumbjerg. Indsan-
derne er beliggende i Stensbæk plantage under Gram kommune. De er
fredet ved to deklarationer begge af lo. og 22. oktober 1952 ting-
lyst 31. oktober 1952 med det formål at opretholde områdernes ka-
rakter af indsander. Fredningerne tillader imidlertid ikke den he-
depleje, som distriktet skønner er nødvendig for at opretholde
fredningernes formål.

Da fredningerne blev lavet, fremstod de to indsander over-
vejende som lyngheder. Indsandernes vegetation har siden da skif-
tet karakter, og de fremtræder i dag overvejende som græsarealer.

Distriktet Ønsker at genskabe de tidligere lyngheder og
foreslår, at dette sker over en længere årrække ved en kombination
af afbrænding og slåning samt i mindre grad harvning. Distriktet
søger derfor fredningsnævnet om den nødvendige dispensation fra
deklarationens bestemmelser, således at der kan foretages den til
indsandernes genskabelse og bevarelse som lyngheder nødvendige
pleje efter distriktets nærmere bestemmelse.1I

Skrivelsen har været fremsendt til Sønderjyllands amtskom-
mune, plan- og fredningsvæsenet, til udtalelse.

Ved skrivelse af 7. april 1987 udtales:
II Vedlagte ansøgning tilbagesendes fredningsnævnet, idet frednings-
afdelingen meget skal anbefale den ansøgte dispensation.
Fredningskendelsens forbud mod lyngslåning skyldes formentlig, at
man ved fredningens gennemførelse ønskede at stoppe ukontrolleret
lyngslagning, som har virket uskønt. I mellemtider: har man indhø-
stet erfaringer med pleje af lyngarealer, som bl.a. viser, at lyng-
arealer skal afslås/afgræsses, for at kunne forynge sig og derved
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bevare hedepræget.
Der findes arealer med tør lav-hede indenfor det fredede område,
som efter afdelingens opfattelse ikke har plejebehov. Disse are-
aler er biologisk meget værdifulde og særdeles følsomme overfor
færdsel, herunder kørsel med maskineri. Man skal derfor anmode om,
at det henstilles til skovdistriktet, at fredningsafdelingen kon-
taktes for en gennemgang af arealerne inden plejen iværksættes. II

Fredningsnævnet meddeler i medfør af naturfredningslovens
§ 34 dispensation til den ansøgte pleje af Aaskov Hede og heden-nord for Ballumbjerg. Forinden plejen iværksættes, bedes skovdistrik-
tet kontakte amtskommunens fredningsafdeling.

~
l? '. l,"

. <'/~
in d L a r s e n'e.-----z

f\1lJrj',\ jf~ll
Skov- og l-.Julurslyrclscll

Fredningsnævnet!; afgørelse kan p<'ll<lages til over-
fh'{;ningsna::::\'net sClle~t 4 uger fr" den dag, afgolel-
selt er ITli)C:d2H, En t!\I"de!;,c eliN dispensation må
ik:;3 lIdnyit<:';;, i-I Idu[j8iri:>!ul er udlobet. Er klage
indgive!, må lill~dol:::;er: eller dispensationen ikke
udllyll€S, med mi: lUI o den opretholdes af overfred-
ninosnmvnet. TillL1dclsen bortfalder, såfremt den ikke
er ~nYllet Inden 5 ur ha dens meddelelse.

1 5 I\PR. 1nDI
Sendt til:
Lindet skovdistrikt, j. Li 2420.
sønderjyllands amtskommune, fredningsafd. , j.nr.8-70-52-1-511-1/87.
Gram kommune, teknisk forvaltning.
s~9_~~_~. atu rsty re lse n , .3 e k spJ .
Danmarks Naturfredningsforening + lokalkomit~en.



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 hedepleje i form af afbrænding
ønskes foretaget på 7 arealer, hvoraf de 6 er fredet. Det
drejer sig om følgende:

l. 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 fredningsdeklara-
tion af 22. oktober 1952,

5. Areal nord fOIl:i~p.~.g\M~cr~fam kommune, omfattet af
Skov- og Naturstyrelsen
.:~:~r.r~N~g96 - / l.J / / /rf -000 b Bil.
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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 l 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 klitheder , græsarealer , strande, enge og
vådområde r , og det er l 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 t~lstand 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
10 år forventes alle arealerne at være afbrændte, og der
ansøges derfor om en lO-å~ig 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 dispensatione~ m.v., såfremt
dette 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 For~ningen
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 1 perioden mellem 1. august og

1.april, og
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ah 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 1. Nævnet
meddeles der i medfør af naturbeskyttelseslovens § 50, stk.
l, dispensation på de ovenfor 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.

Claus '=~~

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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