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REG. NR. ~oo3 . Oe)
Modtc.get'

FREDNINGSNÆVNET FOR SØNDERJYLLANDS AMT aktIV-og Narurstyrelsen

Dommerkontoret J Nørregade 31 J ", 3 F~D. l~~ik

6270 Tønder. - Telf. 74 72 22 05.

Den 2. februar 1994 foretog formanden, dommer S.A .. Koustrup,
følgende sag på dommerkontoret:

J.nr. 71/93 Ansøgning fra DSB om dispensation fra
fredningsbestemelserne til at inddrage en
lille del af det fredede område syd for
Vojens i forbindelse med dobbeltsporspro-
jektet på banestrækningen Vamdrup-
Padborg.

§ 50 - Hærvejen -

Der fremlagdes skrivelse af 4. november 1993 med bilag fra DSB
samt skrivelse af 28. januar 1994 fra Sønderjyllands amt, land-
skabskontoret, j.nr. 8-70-52-6-543-1-93.

Det fremgår af sagen, at såvel amtet som Skov- og Naturstyrelsen,
tt Kulturhistorisk Kontor, indstiller til fredningsnævnet at meddele

dispensation, idet man lægger vægt på, at projektet omfatter en
meget smal strimmel jord, hvor der ikke er synlige vejspor. Det
er oplyst, at det drejer sig om et areal på 503 m2.

Fredningsnævnets afgørelse:

Da det drejer sig om et meget lille areal uden synlige spor af
Hærvejen, strider det ikke mod fredningens formål at meddele den
ansøgte dispensation, hvorfor nævnet i medfør af naturbe-
skyttelseslovens § 50 dispenserer fra den for området gældende
fredningsdeklaration af 8. juli 1966 på vilkår
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at Rigsantikvarens arkæologiske Sekretariat inden anlægsarbejdet
går i gang, får lejlighed til at foretage de af dem skønnede
nødvendige arkæologiske undersøgelser, hvor udgifterne
afholdes af anlægsmyndigheden.

I medfør af lov om naturbeskyttelse, § 66, bortfalder tilladelsen,
såfremt den ikke er udnyttet indenL~~ra dato.

S.A.K ustruptr /ha

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

Klage skal indsendes skriftligt til Fredningsnævnet for Sønder-
jyllands amt, Dommerkontoret, Nørregade 31, 6270 Tønder, der
videresender klagen til Naturklagenævnet sammen med sagens do-
kumenter.
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