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REG. NR. -2D;1 Y e

F r o d n i n g s d e k l n r a t i o n.

For ut bidl'u,/;e'LJ.l nt VUJrne om Nebsllger kirkes frie

herved ~i, nt nedenn~vnte areal af prx3teemhedets jord
muh'.nr. l ~ uf Hornnyl<l frede8 som nedenfor anfnrt.

Arealet udgør den nuvu;r(~ndollhchygr;edodel af pn')ste-
gårdens g5.rdspluds og præstegc'crdenshave oG det vest for
præstegård og have beliecende areal, herunder dammen •

.-

Dette areal må ikke bebY51:es eller beplantef1 pilanden
måde end de nuwrende forhold, hvorvcr1 bemærkes, at huven
selvfølgelig m~ holdes beplantet. Der m~ ikke anbringes
transformatorstationer eller master tll højspændingsledninger,
skure, udsalgsboder, vogne til bebocl~e eller lignende.

Der forbeholdes ret til bebygcelse efter præsteembedets
behov.

For fredningen ydes intet vederlue.
Denne frednlngsdeklarution m1 lyses ph ejendommen

matr.nr. l .9. nf I!ornsyld by, Nebsager soen af hartkorn
3 skp. l fdk. 2* alb, s~ledes at p~taleretten tilkommer
fredninesn;,~vnetfor Vejle amt og meniehcdr;rådet for Nebsager
hvor for sig.

~Jenic;hedsnid et for Nebs:1Ger, d en 2-0 "/Ø!:"'Htlk ('1 j- j

,.. J .
'l/r",-/ i "{,4 , , ' .<'._<. _..-'
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Anmnlll(']';

Frndnin~nrlnklnralion.

Underskrevne t; , I
,\ J r'l;.

indgår herved på for at bidrnr;e til nL værne om
, '

L /'.J I' I

kirkes frie bel ir,~l'nh()d,at nodennrrvnte a I'f):llnf den mi [;ti lhøren<lC'C'jenclolll

matr. nr. ·l

fredes som nedenfor anfort.
Arealet benkrivon n~lodes:

, I Jf •• , /,.
I I I . '.\

li! ;. ( .. , (
tI " il' , .' \ \ J' ll, / ,

, I (

ri l,·
I , /, ,

< ,/ II, ) \', ,( . J:' I, .,)f 1\ l, (,I. I \ (

I , I ' I
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Fredningen har følgende omfang:
Arealerne må ikke bebygges eller beplante s . Der maa ikke anbringes trans-

formatorstationer, telefon- eller tolecrnfmuster, skure, udsalgsboder, VOEne
til beboelse eller lignende skønhedsforstyrrende genstande.

J'Ofi-.forbeholdermie dor, ret til

For frednincen ydes intet vederlag.
D0nnc) f'l"('dllincsdeklaraLion111.\ lyses ]lU min ejondom matr. nr.
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02074.03

DISPENSATIONER>

Afgørelser - Reg. nr.: 02074.03

Dispensationer i perioden: 02-02-1989 - 02-05-2003



REG. Nit ()~ 'JY. o sO
FREDNINGSNÆVNET FOR
VEJLE AMTS NORDLIGE FREDNINGSKREDS
RIEN I HORSENS 3. AFD.
87 HORSENS
TLF. (05) 621300 (KUN FORMIDDAG)

HORSENS, DEN 2. ·februar 1989
FA. NR. 81/1988

Nævnets afgørelse kan efter naturfredningslovens §58 indbringes for
Overfredningsnævnet (adr. Amaliegade 13, 1256 København K) af bl.a.
den, der har begæret fredningsnævnets afgørelse, og forskellige
myndigheder.

Klagefristen er 4 uger fra den dag, afgørelsen er meddelt den
pågældende klageberettigede.

En tilladelse kan ikke udnyttes før udløbet af klagefristen. Er klage
iværksat, kan tilladelsen ikke udnyttes medmindre den opretholdes af
Overfredningsnævnet.

Det tilføjes, at nævnets tilladelse ikke fritager for at indhente fornøden
tilladelse fra andre myndigheder, og at forpligtelser ifølge tinglyste
servitutter er forbeholdt.

Ifølge naturfredningslovens § 64 a bortfalder en tilladelse, der er
meddelt af fredningsnævnet eller Overfredningsnævnet i henhold til
kap. VI eller § 53, såfremt den ikke er udnyttet inden 5 år fra tilladeisens
meddelelse. Dette gælder også andre tilladelser samt dispensationer,
der er meddelt efter denne lov eller udstedt i henhold til loven, en
fredningskendelse eller en fredningsbestemmelse .

Overfredningsnævnet ny adr.:
Slotsmarken 15,2970Hørsholm

Juelsminde kommune,
Teknisk Forvaltning,
7130 Juelsminde.

•
_A' /.. Ang. redskabsskur v Ne'sager kirke på matr. nr. l a Nebsager by,
• Nebsager.

Den 22. december 1988 nar De til fredningsnævnets udtalelse
fremsendt ansøgning fra landskabsarkitekt Finn Andersen på Nebs-
ager menighedsråds vegne om tilladelse tl.lopførelse af et red-
skabsskur i træ.

Sagen har været forelagt Vejle Amtskommunes fredningsafdeling,
som i en skrivelse af 23. januar 1989 udtaler:

" Redskabsskuret ligger så vidt det kan vurderes her,
inden for kirkefredet område, men der er i fredningsdeklarationen
taget forbehold om, at sålænge det pågældende areal administreres
af de kirkelige myndigheder træffer Kirkeministeriet afgørelse om81 nyplacering af bygninger og tillige om selve byggeplanen for disse,
såvidt disse skal tjene kirkelige formål.

Haderslev Siftsøvrighed har telefonisk oplyst, at byggeriet
• er godkendt af de kirkelige myndigheder.

Fredningsnævnets tilladelse til det ansøgte ses derfor ikke
at være fornøden .••.•.".

Idet fredningsnævnet tiltræder det af Vejle Amtskommunes fred-
ningsafdeling anførte, findes nævnets tilladelse ufornøden, hvilket
herved meddeles.

Kopi til:
J. Bruun

Vejle Amtskommunes fredningsafd. j.nr. 8-70-53-4-619-2-88.
Danmarks Naturfredningsforening
Skov-og Naturstyrelsen
hr. landskabsarkitekt Finn Andersen

~
MiIjømimsteriet
Skov~og Naturstyrelsen
J.nr. SN
Akt. nr. Bil.

..
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Fredningsnævnet for Vejle amt

REG.. r~R.20 +'1 ,03
Vejle Amt
Teknik og Miljø
Damhaven 12
7100 Vejle

Opførelse af sognehus iHornsyld

Ansøgning om opførelse af et sognehus på 230 m2 øst for Nebsager Kir-
ke

Sagen er indbragt for Fredningsnævnet ved Vejle Amts brev af27. septem-
ber 2002, hvori det hedder:

"Ansøgning om opførelse af sognehus

Med brev af29. august 2002 har Juelsminde Kommune fremsendt en ansøg-
ning af 24. juni 2002 om fra arkitekt Søren Schmidt om tilladelse efter plan-
loven m.m. til opførelse af et sognehus (~tJ.knytning til Nebsager Præstegård
på folkekirkens ejendom matr. nr. l a Hornsyld By, Nebsager. Adressen er

• Nebsager Kirkevej 10, 8783 Hornsyld.

Det ansøgte sognehus, etageareal 230 m2, skal bl.a. indrettes med konfir-
mandstue og placeres ca, samme sted som en ældre bindingsværksbygning
(udhus), der således forudsættes nedrevet.

Det pågældende areal, der ligger umiddelbart øst for Nebsager Kirke og kir-
kegård, er omfattet af naturbeskyttelseslovens bestemmelser om kirkebygge-
linie og skovbyggelinie samt kirkeomgivelsesfredning, jf. deklaration af 12.
januar 1956. Ifølge regionplanen ligger arealet i kirkebeskyttet område/sær-
ligt kirkeområde.

Arkitekten har oplyst, at det ansøgte projekt tillige omfatter anlæggelse af en
DarkerinlZsn!ads Då en del af det nuværende havearea! til oræste2:1rden, be-
J. ..... J. .l .l "-'

liggende umiddelbart øst for det nye sognehus, og at projektet som helhed er
tiltrådt af de kirkelige myndigheder, herunder Haderslev Stift.

Efter aftale med arkitekten fremsendes hermed kopi af ansøgningen med til-
hørende sagsakter til Fredningsnævnets behandling og afgørelse i relation til
kirkeom givelses fredningen.

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

Gennemvalg 75507111
Lokal 5000

Rettens nr. FVA 37/2002
Deres j.nr. 8-70-21-2-619-33-
02

16. oktober 2002



Side 2/2
~,e Amtets vurdering

Ifølge fredningsdeklarationen må de omhandlede arealer ikke bebygges eller
beplantes på anden måde end de nuværende forhold (på fredingstidspunk-
tet), og der må ikke anbringes master, skure m.m .. Fredningen er dog ikke til
hinder for bebyggelse efter præsteembedets behov, og sålænge arealerne ad-
ministreres af de kirkelige myndigheder, træffer Kirkeministeriet (v. Haders-
lev Stift) afgørelse om nyplacering af bygninger.

Det er vurderingen, at det ansøgte bygge- og anlægsprojekt ikke medfører
forringet indsigt til og fra Nebsager Kirke og i øvrigt udføres under respekt
for en harmonisk tilpasning med den eksisterende bebyggelse på stedet. Det
er tillige vurderingen, at projektet ikke vil være i strid med fredningsbestem-
melserne.

• Det skal oplyses, at vi er indstillet på at tillade projektet efter planloven og
naturbeskyttelsesloven. "

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 kapit~l 12. Klage skal indgives skriftligt til Fredningsnæv-
net for Vejle amt, Domh,!_sgade 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 Juelsminde kommune, Tofteskovvej 47,
7130 Juelsminde, til Danmarks Naturfredningsforenings lokalkomite vi Ken
Albildgaard Alminde, Søndermarksvej 32, Sej et, 8700 Horsens, til Dan-
marks Naturfredningsforening, Madsnedøgade 20, 2100 København ø, til
Friluftsrådet, vi amtsformand Lars R. Petersen, Bjerrevej 91, 8700 Horsens,
til Friluftsrådet, Scandiagde 13, 2450 København SV, og til Skov- og Natur-
styrelsen, Haraldsgade 53, 2100 København ø.

Med venlig hilsen

~B~~/;~:~~d
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Fredningsnævnet for Vejle amt

Haderslev Stift
Postboks 295
Ribe Landevej 35-37
6100 Haderslev Modtaget i

Skov. OP \T"{',j,..,qtYl'elsen

'" ~ MA _! ~O(J3

• Nebsager Kirke

Ansøgning om udvidelse af urnegravsteder på Nebsager Kirkegård

Sagen er indbragt for Fredningsnævnet ved brev af 8. januar 2003 fra Ha-
derslev Stift. Fredningsnævnet har forelagt sagen for Vejle Amt, der i brev
af 17. januar 2003 har svaret:

"Ansøgning om udvidelse af urnegravsteder på Nebsager Kirkegård - ad j.nr. FYA 2/
2003.

Nebsager Menighedsråd v/næstformand Else Marie Gyberg, Skovparken 46, 8783
Hornsyld søger om tilladelse til at udvide kirkegårdsarealet til Nebsager Kirke med et areal
til urnegravsteder på ejendommen matr. nr. l a, Hornsyld By, Nebsager. Adressen er
Nebsager Kirkevej 10,8783 Hornsyld.

Der er tale om et areal på ca. 2000 m2, der ligger vest for kirkegårdens urneafdeling, som
• vist på medsendte bilag.

Det pågældende areal på ca. 2000 m2, der ligger sydvest for Nebsager Kirke og kirkegård
og vest for eksisterende areal til urnegravsteder, er omfattet afkirkeomgivelsesfredning, jf.
deklaration af 13. januar 1956.

Ifølge fredningsdeklarationen administreres arealerne af Kirkeministeriet v/Haderslev Stift.
Nebsager Menighedsråd, Fredningsnævnet og Kirkeministeriet er påtaleberettigede.

Ifølge Regionplanen for Vejle Amt ligger arealet i kirkebeskyttet område/særligt
kirkeområde. Der ud over er området omfattet af naturbeskyttelseslovens bestemmelser om
kirkebyggelinie og skovbyggelinie, hvilket ikke ses at have betydning i denne sag.

Det er oplyst, at de bedste af de store træer, der er på arealet, bevares.

Amtets vurdering:
Ifølge fredningsdek!araticnen må de orrJ1andlede arealer ildce bebygges eller bcplantes på
anden måde end de nuværende forhold (på fredningstidspunktet).

Det er vurderingen, at anvendelse af det pågældende areal til udvidelse af umegrav-
pladsarealet udføres under respekt for en harmomsk tilpasnmg med forholdene på
ejendommen, og at projektet ikke vil være I strid med frednmgsbestemmelserne."

Skov- og Naturstyrelsen I
J.nr. SN 2001 o J '2.1// {O - 0°0

- --Akt. n-r'- -1~ ---.;..---~.'----- - ---

Domhusgade 24
6000 Kolding
man-tor 9-15, fre 8-14
Tlf. 75 52 2~ 00
Fax 75 52 44 08

Gennemvalg 75507111
Lokal 5000

Nævnets j.nr. FVA 2/2003

2. maj 2003



Den omhandlede deklaration har følgende ordlyd:

Dette areal må ikke bebygges eller beplantes på anden måde end de nuværende forhold,
hvorved bemærkes, at haven selvfølgelig må holdes beplantet. Der må ikke anbringes
transformatorstationer eller master til højspændingsledninger, skure, udsalgsboder, vogne
til beboelse eller lignende.

Der forbeholdes ret til bebyggelse efter præsteembedets behov

Fredningsnævnets afgørelse:

Under henvisning til det af Vejle amt tiltræder Fredningsnævnet, at det an-
søgte ikke er i strid med fredningsbestemmelserne, og at Fredningsnævnets
dispensation derfor ikke er nødvendig.

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.

Andre myndigheders tilladelse kan være nødvendig.

Kopi af dette brev er sendt til Vejle Amt, Teknik og Miljø, Åbent Land,
Damhaven 12, 7100 Vejle (j.nr. 8-70-51-8-619-1-03), til Juelsminde kom-
mune, Teknisk afdeling, Tofteskovvej 47, 7130 Juelsminde, til Danmarks
Naturfredningsforenings lokalkomite vi Ken Abildgaard Alminde, Sønder-
marksvej 32. Sejet, 8700 Horsens, til Danmarks Naturfredningsforening,
Madsnedøgade 20, 2100 København ø, til Friluftsrådet, vi 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
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Fredningsnævnet for Midtjylland, østlig del 
(midtjyllandoest@fredningsnaevn.dk) 

 

Den 4. oktober 2021 

 

FN-MJØ-100-2021. Skovkirkegård 

Fredningsnævnet modtog den 25. juni 2021 en ansøgning om at etablere en skovkirkegård syd for Nebsager 
kirke på matr.nr. 1a Hornsyld By, Nebsager, Nebsager Kirkevej 8k, 8783 Hornsyld. Ansøgningen er indsendt af 
Haderslev Stift for Nebsager-Bjerre-Stenderup Sognes Menighedsråd. Fredningsnævnet modtog endvidere 
den 16. august 2021 Hedensted Kommunes udtalelse om projektet. 

Fredningsnævnet meddeler dispensation. Begrundelsen for afgørelsen er anført neden for i afsnittet om fred-
ningsnævnets afgørelse. 

Sagens baggrund 

Ejendommen er omfattet af en fredningsdeklaration af 12. januar 1956 til sikring af Nebsager kirkes frie belig-
genhed. Det fremgår heraf, at den ikke må bebygges eller beplantes på anden måde end på fredningstidspunk-
tet, hvorved bemærkes, at haven selvfølgelig må holdes beplantet.  

Hedensted Kommune har oplyst, at det fremgår af ansøgningen, at skovkirkegårdens naturgrundlag består af 
en skoveng med skovgræs og spredte træer, en sø omkranset af siv og et område med tættere skovbevoks-
ning, buske og naturlig skovbund. Afgrænsningen af det nye kirkegårdsareal vil være en sammenhængende 
bøgehæk som den ind mod præstegårdshaven. Der er tale om et areal med skov i naturlig tilknytning til kirkens 
resterende område. De i ansøgningen nævnte tre arkitektoniske lag, som består i en bro, en mindeplads og en 
sti til eftertænksomhedsplads, vurderes af underordnet betydning i henhold til landzonebestemmelserne, da 
arealet allerede i dag fungerer som en naturlig del af kirkegården og præstegårdshaven ved kirken.  

Hedensted Kommune har videre oplyst, at ejendommen er ca. 6,2 km fra nærmeste Natura 2000-område. 
Projektet vurderes ikke at have betydning for områdets udpegningsgrundlag eller at forringe levevilkårene for 
bilag IV-arter. 

Fredningsnævnets behandling af sagen 

Fredningsnævnet behandlede sagen på et møde med besigtigelse den 6. september 2021 ved Martin Møller-
Heuer, Bjarne Golles og Mads-Peder Winther Søby. Endvidere deltog menighedsrådsformand Sonja Hill Chri-
stiansen, kirkeværge Torben Sørensen, menighedsrådsmedlem Niels Thomsen, sognepræst Helle Glerup, le-
dende graver Peter Jacob Jensen, Haderslev Stift ved Anne Mette Ladekjær, Hedensted Kommune ved Vibeke 
Rahbek og Merete Harbo og Danmarks Naturfredningsforening ved Gunnar Kolstrup og Hanne Poulsen. Pro-
jektet blev gennemgået. Fredningsnævnet tilkendegav, at der vil blive meddelt dispensation. 

Fredningsnævnets afgørelse 

Fredningen af Nebsager kirkes frie omgivelser 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. 

Det fremgår endvidere af naturbeskyttelseslovens § 50, stk. 2, at fredningsnævnet kun kan meddele dispen-
sation fra en fredning i eller uden for et internationalt naturbeskyttelsesområde, hvis det ansøgte ikke inde-
bærer 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 an-
søgte 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.  

mailto:midtjyllandoest@fredningsnaevn.dk


2 
 

Fredningsnævnet lægger efter sagens oplysninger til grund, at en dispensation ikke er i strid med naturbeskyt-
telseslovens § 50, stk. 2 eller 3. 

Det er fredningsnævnets opfattelse, at projektet ikke har betydning for indsigten til og udsigten fra kirken. På 
den baggrund og med henvisning til projektets formål meddeler fredningsnævnet dispensation. 

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 selvbe-
tjening, 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). Klage-
gebyret 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 selvbetje-
ning. 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 kla-
geren får helt eller delvis medhold i klagen, eller hvis klagen afvises som følge af overskredet klagefrist, mang-
lende 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 efterkom-
melse af en afgørelse som følge af den tid, der er medgået til at behandle sagen i Miljø- og Fødevareklagenæv-
net, så tilbagebetales gebyret dog ikke.  
 
Miljø- og Fødevareklagenævnet kan også beslutte at tilbagebetale klagegebyret, hvis der er indledt forhand-
linger 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 Fødeva-
reklagenævnet har truffet afgørelse i sagen. Gebyret tilbagebetales dog ikke, hvis Miljø- og Fødevareklage-
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. 

En dispensation må i henhold til naturbeskyttelseslovens § 87, stk. 7, ikke udnyttes, før klagefristen er udløbet, 
eller behandling af en eventuel klage måtte være afsluttet. 
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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. 

 

Martin Møller-Heuer 

 

Denne afgørelse sendes til: 

1. Mads-Peder Winther Søby, 
2. Nebsager-Bjerre-Stenderup Sognes Menighedsråd, 
3. Haderslev Stift, 
4. Hedensted Provstiudvalg, 
5. Miljøstyrelsen, 
6. Hedensted Kommune, sagsnr. 01.05.08-P19-33-21, 
7. Danmarks Naturfredningsforening, København, 
8. Danmarks Naturfredningsforening, Hedensted, 
9. Dansk Ornitologisk Forening, København, 
10. Dansk Ornitologisk Forening, Hedensted, 
11. Dansk Botanisk Forening, København, 
12. Friluftsrådet, centralt, 
13. Friluftsrådet, Søhøjlandet, 
14. Region Midtjylland, 
15. Slots- og Kulturstyrelsen. 


	Forside
	Fredningsnævnet 12-01-1956
	Kort
	Dispensationer t.o.m. 2009
	Dispensationer 2020-2029
	Dispensationer 2021




