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FREDNINGSNÆVNET FOR SØNDERJYLLANDS AMT

Domhuset, Kongevej 41, 6400 Sønderborg, tlf. 73424121, fax. 74424123

REG.Nit I ~ ~ 8 .O ~

Modtaget i
Skov. og Naturstyrelsen

Den 14. juni
følgende sag

1 7 JUNI 1999
1999 behandlede formanden, dommer Claus Kejser,
på dommerkontoret:

J.nr. 25/1999:

Ansøgning fra Lindet Statsskovdistrikt om tilladelse til
plejearbejder i"Maren Schmidts Skrøb", matr.nr. 196 0st;er
Gasse, Skærbæk kommune.

• - § 50 -

Der fremlagdes skrivelser af 8. og 24. marts 1999 med bilag
fra Sønderjyllands Amt, Miljøområdet, j.nr. 8-70-52-2-519-1-
99.

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, har
deltaget i afgørelsen .

• Det fremgår af sagen, at "Maren Schmidts skrøb" er fredet
ved deklaration af 10. oktober 1952. Fredningen har til
formål at opretholde områdets karakter af egekrat . Efter
deklarationen skal arealet henligge i dets nuværende
tilstand uden forstlig behandling.

Lindet Statsskovdistrikt har bl.a. anført, at det tidligere
lysåbne egekrat i dag er en mørk, højstammet egeskov, og den
tidligere vegetation med endog meget sjældne planter er
forsvundet eller forsvindende. på baggrund heraf og som led
i naturskovstrategien er det Statsskovdistriktets hensigt at
genoptage tidligere tiders drift af arealet for at sikre deti ~ .naturværdier, der i sin tid lå til grund for fredningen. Fra

jl,.~i'i"- og c,f!('rgJffilmRteræ"
"_'J'l- C ' I.JatUIityrelSen
,;Ir. ':;:'J 1';S6-\'l.\~ ~OOO \
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- 2 -

Statsskovdistriktet har Nævnet modtaget
beskrivelse af de påtænkte arbejder.

en nærmere

Efter deklarationen er Naturfredningsrådet påtaleberettiget,
og i den anledning har sagen været sendt til Skov- og
Naturstyrelsen.

FREDNINGSNÆVNETS AFGØRELSE:

De plej earbejder, som Lindet Statsskovdistrikt påtænker at
udføre, og som fremgår af det materiale, der er forelagt
Nævnet, må antages at være i overensstemmelse med
fredningens formål. I medfør af naturbeskyttelseslovens §

50, stk. l, meddeler Nævnet derfor dispensation hertil.

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

Claus Kejser

•
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.
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