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Porhandl1n&oprotoko1 for fredningsnævnet for Rlbe emtarådakreds.

År 1955 den 31. marta aføagdeø øA1ydende
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Denne sag ~nølende tredn1.n& at "kliJVb8k1ten-be11ø8ende nord

tor 1111 eø pA IlUiV.nzo. la. K1rkø'b1. H.nne ØOBft, er re38' pA

torulecmlraa at .1lanaIarkø Uaturfrecln1lJgatoren1ns l ... 1... 1.. at
18. 1IflI~ 1953 ,u Aoedn1ø8anavnet. lIaturfredn1Jl&8toI'411d.n8_ ".

uJort bokendt IIfU1, ." der "ar en nerl1ageruS. ~ t... a' ~or-

clen "U koaae unde%' »10. og bltve opcJpok.'. og toren1n&8Ø har, l

den navn'_ økI"1"81.8 bl.a. antlR't..

nVl tor.1 ....cl. OIICaatm4e uas.n for VOI"t. na~14enaka'b.11a.

Udvalg. der 1 Uterøo_enn 104 en li.vreD8Iltut 'b•• 1tl'Uae O.....

raadume. At. Udvalg. tog o".. tor 'Vor Uoye4b•• .,...løe ata,1vn.
Erkla'r1D& ftelJ6BU' 1a1dlert.td. Cl't ~leY'b&kkeDl ø1S .. lY i.kte

er af' ØlliU"11g nS'W%'Y1denGkabeli& lnt8%'''", 14.' 4. paa 4...

tOl'etun4ne .l?lonkar"er overveJersde er .t al.10d811& Art. ste-
de' emaeod.o& to%' ".lepe-c tor UnciU"Yiun:J.nsaaOU'oloftU'. ....

4enø ., lr.dnJJtBøo.... _led .... ikke køn ~.e a4tJ'a O.....

zo.te na1iiUrV14eraekabel1ae Bet.7dn~t hu Uelft1&e' et..,.." at.

en hedntna 911 "..e 1"1I101lc'l4b-a r.~i lan4.abella_ OS__

U ... ornlwlogi •• 8JD8punk't.. eoa en J.fn.nd1lt& at F1il s.
I
LJrecln1n&8I'IW. 4e'" ....... , -U.t aoa ~., paa '.Je.
Bord.ide v unde Jre4n1l1&. U4veJ.a.' &Dt.. l', ., nu a. lala

fra U.nakke" .... ".u_4en at det tla4e An.:&. laal" k.
o't'Ø'alnuI* og hezotU .k.o.IIaer.ati Baldt.n li81- •• _4 4tm Ve~

a4 hv,uJum b...... 4. utoJ , ...... 1' Olll"aad.'. Du Y1.l 4el'fOr

uUzoa db .. 8Jftapunktu vao. al mul1& Gzo\UlCl'11 at uc- o..
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raadet fredet.
Sagen har endvidere Wll'et torel&&1 vor lokale Jfredn1na1l-

komite tor Varde 08 CJllegn,der liselede. paa det Yanleete hal"

8tattet Fredningen.
De tmencie AJlSre'bb8staar, 80m det freJD&aar, 1, at 1Oa'Y-

bakken opplaJe. og dyrke8.
V1 skal et'ter det _&alede. antørte tillade 08 at bede

det arede Uævn om med Hjemmel efter Haturtredntngelovene i l

at optage Yredningø&ag til Behandling.
Fredningen bør ~mere Sa& ud paa Opretholdel.e at statue

quo med Forbud mod Bebygselse, Deplantn1ns. Opat1111ng at Bo-

der og Ma.ter 06 l..ndrinaat ~erramformerne ve4 Gravning o.

11gn.
Ued Hensyn til Atgrænsn1n& skal vi 'tillade os at henvise

t11 medfølgende Udsnit af Kaalebor4sblad. hvor 4e~ t11 Jred-
n1n& foreslaaede Omraade er markeret ved red Krl'sskra'Yertna.
Dette omraade omfatter, Bom det e8., dele selve Klavbakken
med ~illæs af det Areal mod V.st, som ltsser overtor d.t 1
Ø~eblikket under Fredning værende Omraade Nord tor den otten"-
lise VeJ aod Henne. Syd for det egent11ge Bakkeoarude 11ger
et Oaraade, hvia Fredning formentU.g ikke v11 .edtare s'tore
Erstatningskrav, idet det paa torskellig Maade syne. ret uegnet
for Udnyttelse. Naar Arealet umiddelbart Hord tor S.en, mar-
keret ved den Skel-Linie, der gaar tra 14 - 16 ikke her medta-
ges, er Grunden den, at dette Omraade ved Naturfredningerea-
dets Mellemkomst paa anden Maade er ved at blive sikret. For
det'e Omraade v1l osaaa bl1ve trutten neeiem.elae om, at Beblg-
gelBe, Beplantning, Gravning, Opdyrkning m.v. ikke aaa :finde
Sted. f.nGY1dere.!! Grfløn1n& og LJDgslagnlng 1kke skal VIrre
t111a4t. !! Jlaater ikke _ opstilles, og .!1 Jagtret'en be-
grænseø. Paa .elye Eirke04den v11 det dertDod blive tilladt
at o»t.r. en Gaard .tter O.n~ aed Hens1D til P1aceriD& OS
Uds •• nde.

e'

~1l 4et .rede Ue'Yne ,derl1&ere Or1enterins ve~e.
nogle af LokalkoaS:t ••• aed4elte Oplyanlqer bl.a •• ed Uene7D
til BJer:forbold. So. de' ae., har mun her iDdetra .eel H.naJ!'
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~il Frødningena Udstrækning ment at mwa1~e gu& en Del Yidere
end af Komi~een for••laae~, og Yi ~illader 08 a~ hens~ill., a~
den endelige Afgrenøning under liensyn ~il sam~lige i Saaen to-
religgende OmstændiGheder tørst tinder S~ed under et kommende
Aastedsmøde, hvortil Yi beder om, a~ Indbydelae ogøaa maa
blive ti18tille~ vor Varde Komite yed dens Formand, Hr. Manu-
fakturhandler Uygebjerg-Hanøen.ø

Arealet ejes af ilenne-Lønne BOgneø præsteembede og er ind-
til 31. marts 1959 bortforpagte. til ~yend ~Tode Jepeen.

Den 19. Auaust 1953 afholdt fredning.nævnet besigtigelse ..
forretning, hvortil de i ejendommen interesserede var behørigt
indvarølede. Uer blev uAvel fra menighedsrådet øom øogner'de~
protesteret mod en fredning uf arealerne, idet diøae er anvende.
lice som landbrugsjord. ~å mødet fremsatte. ønsker oa at aege
det militæret tilhørende ~eal 8st for matr.nr. l~ inddraget an-
der fredn1ngen.

Nævnet rettede deretter henvendel.e til torsvarsministe-
riet. der i skriv.løe at 20. auguøt 19S4 har udtalt, at det ikke
mente at kunne medvirke til den foreølAede tredn1n~8ordn1ng, 1aet
man var meget betænkelig ved udøtedelee af tredn1ngaaeklaration,
der medfører forbud mod cravn1ng og pAbyder, at omrAdet akal
henligge urørt, hvorved opvækst kan blive så hø~. at den umulig-
gør observation mod øyd. Iøvr1gt hal' ministeriet udtalt, at den
re3øte fredningasag er mindre væøentlts, idet maa reelt oprethol-
der øtatue quO i fredn1ng~H8ig henseende ved at opretholde
wKløvbakkenu 80m m11itært område.

I et derpA den 30. september 19~4 a1boldt tredninsøaeae
var der indenfor tredninganævnet enighed 011, at der heretter 1kke
fandteø anledning tll at inddrage mi1itæretø oarAde under Ired-
ningen og ej heller nogle 81d herfor liagende arealer tilherende
private lodeejere.

På medet blev der dorb.. drøftet forøkellige øuli&b.de~
for ellmindre vidtg_ende &edn1n&, t.eka. på et yi." Arerall el-

ler sAlode&, at der fredee mod bø_yasel.e, beplantntnc, srav.ning
o.l., men at almindelig landbrugBmæs!1g udnytteløe af ~oraern.
tilladee.
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Sagen blev derefter udøat, for at menighed.rAd ~ og

sognerAd kunne overveje sagen nærJllereog tage still1ns til
de fremsatte forslag o. en mellemløaning.

Sagen blev pAn1 behandlet 1 et møde den 17. februar 19S5,
hvor BAvel menighed.rAdet 80m sognerådet indvill1Bede i, at
-Kløvbakken"B skrænt fredes totalt og at arealet løvrlgt
bortset fra de 100 vestllgete meter fredes me4 hensyn tll be-
byggelse, telefonpæle o. lign. I tilfælde af total tredn1nø
nedlagde .enlghedsrAdet pløtand om en erøtatn1ns pA l~OO kr.
pr. ha, bortset fra øelve skrænten. Arealet andrager ca. 6,0 ha.

Fredningønævnet optog derefter sagen til kendelse.
roreløbig bemærke ø , at det i naturfre4n1ngstoreniq8Jl8

skr1velse af lB. maJ 1953 omtalte areal, der ligger nord
tor den offentl1ge veJ mod Henne er fredet ved nævnet. kendel-s. af 22. anguet 19S3.

Under hensyn til at naturfrecln1ngeforenlnsens natlln'lden-
akabelige udvalg har udtalt, at "Kløvbakken" 1 eig selv ikke

er af særlig XZia naturvldenskabellg lntereeS8, idet de på
deun. for.fundne planteartor overvejend. er af almindelig
art, og ldet de landskabelig-estetiøke hensy.n findeS 1nogen
grad at kunne 1JIledekolllJlleø,selY om arealet tlllades udnlttet
tl1 almlnde11ge landbrugsformAl, har fredn1ngsnævnet ikke
Blent at kunne forsvare at påbyde en total frednlng, der vil
medføre en lkke ganøke r1nge erstatning tor det otfentliBe.

Heretter vil det ommeldte areal af "Klevbøkken" b.lls-
sende pi matr.ta. lJ!.Klrkeb" !lenne sogn, 08 hvle gl'8uu,erer
indtegnet på ve4hæftede at land1nspektfD'llIudarbeJdede kort
"f'al'eat frede silede", at det ingensinde IDA bob,ue. eller 'be-
plan.tee, 118e80. der ikke pi arealet aA opøtime. b.bo.l .....
Tope, skure, tran8t01'll1atortArn."JRaBter eller anclre 1n.clr.,,-
ninger, d.r kaa virke 8~8Ild.e eller BOa kan. hl11clreuds1g1t_
ud over Jl11 Ø8. .u.ne ala1n4el1& landbruø_s81& Udn7ttel8. at
30r4erne er t111a4t • .PA s.lve "navbakken". &kreat.r 1104 -74 •
40g 08eA 1andbrus.-æø81& udnJtte1se forbudt.

for tredn1Daen 14es 11lSen erstatning.
f h 1 b e 8 t e m m t 81



Det pi veC1halftede kort indtegne de areal at matr.nr. lS

Kirkeby. llewle &logn, fredes som foran anført.

PAtaleretten tilkommer fredningsnævnet for lt1be sat.

J a 8 t r u p. Chr. Bendixen. N. B. !thomsen.

-0-0-

Udskriftena rigtighed bekræftes.

FREDNINGSNÆVNET
FOR

RIBe AMTSRAAD~KRED~ den 6. april 1955.
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Del af matr. nr. tg

KirkebY..2!J.!...
Henne .sogn, Ve.ster Horne HBrred, RID~omt
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FREDNINGSNÆVNET FOR SYDJYLLAND, NORDLIG DEL 

KOLDING ÅPARK 11, 6000 KOLDING - MAIL: sydjyllandnord@fredningsnaevn.dk 
 

 

 

 

Fredningsnævnets sagsnummer FN-SJN-18-2019: Ansøgning fra Henne Sogns menighedsråd 

om dispensation til at opsætte et hegn på Kløvbakken i Henne.  

 

 

Fredningsregisterets nummer: 02236.00 – Kløvbakken 

       

 

Ansøgningen 

 

Varde Kommune har i brev af 6. maj 2019 på vegne Henne Lønne Sogns menighedsråd ansøgt fred-

ningsnævnet om dispensation til at opsætte et hegn på Kløvbakken - matr. nr. 1a Kirkeby, Henne 

sogn - for at sikre et markareal mod kronvildt. 

 

Retsgrundlaget 
 

Ejendommen matr. nr. 1a Kirkeby, Henne - Kløvbakken - blev fredet ved afgørelse, truffet den 31. 

marts 1955 af Fredningsnævnet for Ribe Amt.  

 

Fredningen er begrundet i de landskabelige og ornitologiske interesser, som knytter sig til Kløvbak-

ken i forhold til Fiil Sø, der ligger umiddelbart syd for Kløvbakken. 

 

Det fremgår af afgørelsen, at der ikke må opsættes master på det fredede areal eller andre indretninger, 

der kan virke skæmmende eller hindre udsigten over Fiil Sø. 

 

Det fremgår endvidere af afgørelsen, at almindelig landbrugsmæssig udnyttelse af Kløvbakken, bort-

set fra den sydvendte skråning ned mod Fiil Sø, er tilladt. 

 

Kløvbakken ligger i fuglebeskyttelsesområde nr. 56 og habitatområde nr. 73. 

 

Fredningsnævnet skal derfor tage stilling til, om der kan dispenseres i medfør af naturbeskyttelseslo-

vens § 50, stk. 1, til opsætning af hegnet, og – såfremt betingelserne herfor er opfyldt - om  det strider 

mod Danmarks internationale forpligtelser at dispensere til hegnets opsætning, jf. naturbeskyttelses-

lovens § 50, stk. 2. 

   

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. 

 

mailto:sydjyllandnord@fredningsnaevn.dk


 

 

Fredningsnævnet meddeler Henne Sogns menighedsråd afslag på ansøgningen om dispensation i 

medfør af naturbeskyttelseslovens § 50, stk. 1, til at opsætte hegnet. 

 

Begrundelsen for afgørelsen fremgår under afsnittet ”Fredningsnævnets begrundelse”. 

 

Sagens baggrund: 

 

Varde Kommune har anført i brevet af 6. maj 2019 blandt andet: 

 

”… 

Varde Kommune har modtaget en ansøgning om opsætning af et hegn på et fredet he-

deareal ved Kløvbakken i Varde Kommune. Ansøgningen fremsendes hermed til Fred-

ningsnævnets stillingtagen til det ansøgte. 

 

Det ansøgte hegn er 180 cm højt med 4 glatte tråde opsat på træpæle. Formålet er sikring 

af afgrøder på markarealer nord for Strandvejen for kronvildskader. Hegnet ønskes ikke 

opsat ved markerne, da denne placering formodes at øge risikoen for kronvildt på vejen. 

Heden er beliggende i fuglebeskyttelsesområde nr. 56 og habitatområde nr. 73. Kom-

munen kan ikke udelukke en påvirkning af arterne rørhøg, trane og natravn fra udpeg-

ningsgrundlaget for fuglebeskyttelsesområdet. Hegnet vil påvirke habitatnaturtyperne 

surt overdrev, stilkegekrat og tør hede ved opstillingen.  

 

I følge fredningskendelsen er almindelig landbrugsmæssig drift tilladt. Dog må der ikke 

opstilles master eller andet, der kan virke skæmmende. Fredningsnævnet bedes specielt 

kommentere/forholde sig til dette punkt da kommunen ikke vurderer, at hegnets place-

ring er optimal i forhold til det beskrevne formål….” 

 

Varde Kommune oplyser i en mail, modtaget den 6. maj 2019, at kommunen vurderer, at sagen bør 

behandles i Fredningsnævnet på grund af hegnets højde og længde, placeringen på et fredet hedeareal 

og afstanden til de markarealer der ønskes friholdt for krondyr. Kommunen vurderer ikke at hegnet 

er et sædvanligt landbrugshegn med den påtænkte placering og højde. 

 

Hegnets tracé er vist på dette kortudsnit: 

 

 



 

 

 

Fredningsnævnets behandling af sagen: 

 

Fredningsnævnet har ved breve af 12. juli 2019 anmodet Naturstyrelsen, Varde 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 projektet. 

 

Henne – Lønne menighedsråd ha i et brev af 2. september 2019 anført blandt andet: 

 

”… 

Menighedsrådet for Henne-Lønne Sogn har følgen bemærkninger.  

 

Det er vigtigt at understrege at hegnet ønskes etableret for at beskytte de af menigheds-

rådet bortforpagtede marker mod fouragerende krondyr og dermed imødegå et stigende 

problem på egnen. Desuden er det aftalt at hegnet tages ned i efteråret så krondyrenes 

bevægelse ikke hindres, når de ikke udgør et produktionsmæssigt problem. 

 

Formål med hegnet er derfor at forhindre krondyrene i at fouragere på menighedsrådets 

jorder i vækstsæsonen og indtil høst. Målet med hegnet er at hindre krondyrene i at 

passerer menighedsrådets hede og at forhindre krondyrene i at passere udenom det an-

søgte hegn, derfor er det også et ønske at hegnet forbindes med de hegn der står nedenfor 

Kløvbanke mod øst.  

 

Hegnsliniens forløb over den fredede del af heden, vil menighedsrådet gerne have be-

gynder 50 meter syd for Henne strandvej og ellers har et forløb som illustreret i ansøg-

ningen. Den, i forhold til Henne Strandvej tilbagetrukne hegnslinie er valgt ud fra især 

to kriterirer: 

 

1. Mindst mulig synlighed. Ved at trække hegnslinien tilbage til skrænten ned mod 

Filsøbækkenet vil hegnet blive mindst mulig synlig set oppe fra Henne Strand-

vej. Synligheden vil yderligere blive mindsket over vinterhalvåret når hegnet 

tages ned efter høst. 

2. Mest mulig trafiksikkerhed. Ved at placere hegnslinien tilbagetrukket fra Henne 

strandvej følger man Naturstyrelsens anbefalinger i forhold til trafiksikkerhed. 

Ved denne hegnsdesign ”hindre” man krondyrene i at komme op på vejen, og 

hvis det alligevel lykkedes dyrene at passere over eller udenom hegnet mindsker 

man risikoen for at der kommer til at stå en opbremset krondyrrudel på vejen. 

Hegnet er designet til at bremse store dyr og har efter menighedsrådets opfattelse ikke 

indflydelse på plantearter eller andre dyrearter. Og med en placering ovenfor skrænten 

til Filsøbækkenet sikres det at krondyrene har adgang til fouragering på engene mellem 

Henne Strandvej og Henne Strandvej…”  

 

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.  

 

Fredningen af Kløvbakken er begrundet i de landskabelige og ornitologiske interesser, som knytter 

sig til Kløvbakken i forhold til Fiil Sø, der ligger umiddelbart syd for Kløvbakken. 

 

Det fremgår af afgørelsen, at der ikke må opsættes master på det fredede areal eller andre indretninger, 

der kan virke skæmmende eller hindre udsigten over Fiil Sø. 

 

Det fremgår endvidere af afgørelsen, at det fredede areal må benyttes til almindelig landbrugsmæssig 

drift. 

 

Det hegn, der ønskes opsat på Kløvbakken, er ikke et landbrugshegn. 

 

Hegnet har en sådan højde, udformning og placering, at det vil virke skæmmende på landskabet. 

 

Fredningsnævnet meddeler derfor Henne Lønne sogns menighedsråd afslag på ansøgningen om di-

spensation til at opsætte hegnet. 

 

Der er ikke med denne afgørelse taget stilling til, om der kan dispenseres til et hegn med en andet 

udformning, herunder højde, og placering. 

  

 

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 

http://www.naevne-neshus.dk/
http://www.naevne-neshus.dk/


 

 

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.   

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/
http://www.naevneneshus.dk/
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