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l) sag nr. 1933/67 vedrørende fredning af hedearealer omkring
St. Råbjerg i Grene sogn og

2) sag nr. 1934/67 vedrørende fredning af Grene sande med ti1stø-
dende områder i Hejnsvig sogn,

hvilke sager Overfredningsnævnet på grund af arealernes nære belig-
genhed og personsammenfald i ejerforhold har behandlet under et.

I de af fredningsnævnet for Ribe amtsrådskreds den ll.
aug~st 1967 afsagte kendelser hedder det vedrørende førstnævnte

~.e) sag:

t
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"Ved brev af 10. januar 1966 anmodede Danmarks Naturfrednings-
forening Fredningsnævnet for Ribe amtsrådskreds om at rejse frednings-
sag vedrørende hedearealer omkring St. Råbjerg, der er beliggende vest
for den offentlige bivej mellem Hejnsvig og Løvlund ved Utoft plantage

eca. 5 km sydøst for Grindsted.
Som begrundelse for fredningen har naturfredningsforeningen

~,nærmere anført:

l

,
i

l
l
I,

"Den nordlige trediedel af arealet ligger på hedesletten, me-
dens de sydlige to trediedele ligger på bakkeøterræn. Grænsen mellem
hedeslette og bakkeø er meget tydelig, og højdeforskellen er ca. 10 m.
Fra det højeste punkt, St. Råbjerg, er der en storslået udsigt over he-
desletten mod nord. Hele området er dækket af en ensartet lyngbevoks-
ning med revlingris, tyttebær, melbærris, lav skorsoner m.fl.; der er
så at sige ingen opvækst af bjergfyr eller andre træer. I lavninger på

~'fUgtigere bund vokser klokkelyng og mosebølle, medens blåbærbusken fin-
des på den nordvendte bakkeøskråning. I en lavning øst for St-.,Råbjerg

II~ findes et ret stort hedekær •
Hedearealet yder med sin smukke, ensartede og u forstyrrede ve-

getation gode muligheder for studiet af lynghedens planteverden. Des-
uden er området velegnet til demonstration af de geomorfologiske begre-
ber: bakkeø o~ hedeslette. Herudover har området en ganske særlig in-
teresse i botanisk henseende, idet det er det eneste i nutiden ikke til-
plantede område af Utoft pl~ntageareal, der i årene 1900-1903 undersøgtes
af botanikerne F. Børgesen og C. Jensen. Disse botanikeres fyldige nota-

'tt:ter muliggør sammenlignende undersøgelser til belysning af vegetations-



- 3 --.. udviklingen. Det vil derfor være af såvel undervisningsmæssig som natur-

hedearealerne omkring St. Råbjerg fra Utoft plantage i vest til Gytte-
gård plantage i øst. Udvalget henstillede endvidere, at der sikres of-
fentligheden adgang til gående færdsel ad stier fra den offentlige bi-
vej mod vest til St. Råbjerg og mod øst til Gyttegård plantage til for-
bindelse med et foreslået stianlæg i det område af Grene Sande, der om-
fattes af en for nævnet samtidig rejst sag.

Fredningsforslaget omfatter herefter, idet naturfredningsfore-
ningen har tiltrådt den af fredningsplanudvalget foreslåede udvidelse,
helt eller delvis matr. nr.e l d, 2 d og 2 e Løvlund, Grene sogn, hvoraf
matr. nr. l d. ejes af A/S Gyttegård, v/højesteretssagfører Eivind Hel-
sted, Rådhusstræde l, København K., og matr. nr.e 2 d og 2 e ejes af
fru Birte Gårmann Pedersen, Grindsted, og Carsten Eigil Inopinatus
Hallas, v/landsretssagfører Poul Pedersen, Torvegade 8, Vejle.

Af et af Fredningsplunudvalget for Ribe og Ringkøbing amter
udarbejdet detailleret oversigtskort fremgår bl.a., at ca. 33 ha af de
af påstanden omfattede ca. 65 ha er beliggende inden for den i natur-
fredningslovens § 25, stk. 2, omhandlede afstand fra private skove.

Den detnillerede fredningspåstand for området er sålydende:
-41, "Enhver foranstaltning, der kan virke skadelig på hedens na-\

~ turlige plantevækst, skal ikke være tilladt •.

:
,
,

•

videnskabelig betydning, at heden ved St. Råbjerg sikres ved fredning.1!
•••••• tlCO oc.~.

Fredningsforslaget omfattede en del af matr. nr. 2 d, Løvlund,
Grene sogn, eller i alt ca. 25 ha.

Naturfredningsforeningens påstand går i hovedtræk ud på, at
heden skal bevares i sin nuværende tilstand.

Fredningsplanudvalget for Ribe og Ringkøbing amter, der har
haft sagen forelagt, har i brev af 4. november 1966 foreslået den rejste
fredningssag udvidet med ca. 40 ha, hvorefter påstanden skulle omfatte
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Enhver form for dræning eller udgrøftning skal være forbudt.
Bortgravning af eller aflæsning nf materiale skal ikke være

tillndt.
Beplantning nf heden må ikke finde sted. Selvsåede træer

skal om fornødent kunne fjernes.
Enhver form for bebyggelse, opstilling af skure, boder, master

og lignende skæmmende indretninger sk~l ikke være tilladt. Den ihedens
østlige del anlagte skydebane sløjfes.

Der skal være adgang for skoler og højere læreanstalter til at
anvende heden som undervisnings- og studieobjekt."

Det hedder videre i påstanden, at foranstående dog ikke skal
være til hinder for, at der etableres en mindre parkeringsplads ved den
offentlige bivej, ligesom der skal kunne anlægges visse stier gennem om-
rådet.

Påtaleret tillægges ifølge påstanden Fredningsnævnet for Ribe
amtsrådskreds, Nnturfredningsrådet og D~nmarks Naturfredningsforening •

I brev af l. marts 1966 h~r Naturfredningsrådet udtalt, at sa-
gen fortjener den stærkeste anbefaling.

Det hedder bl.a. videre:
•••••••••••••••••••••• 0 •••• 0 • ., .. 0 •••••• 0 •••• "" 'c;.~ •• O.~ .. Ollt:O IC ••

" at omr~derne udgør nogle af de sidste rester heder
og indsander i vestranden af det l~ndskab, som i middelalderen hed "Rand-
bøl Hede", et vidtstrakt område t Midtjylland vest for Randbøl kirke.
Der er ganske vist fredet et værdifuldt større ~real af Randbøl Hede syd
for Frederikshåbs Plantage, men på sidstnævnte areal ses ingen over-
gang mellem vegetation på bakke og hedeslotte således som ved utoft.
Derfor er Utoft-fredningen et vigtigt supplement til fredningen ved
Frederikshåb . . .. o o ••••••••••••••••••••• o ••••• (: • (/ ••• 41 •••••••• o

Iøvrigt ønsker rådet at fremhæve betydningen af, at der med
tiden med det fredede areal ved Frederikshåb som centrum opbygges en
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midtjysk naturpark, der i sig måtte omf~tte bestemmelser om arealer in-
den for et område omtrentlig omgrænset således: Holme å med omgivelser
mod syd, Grene-Grindsted å Lindeb~lle mod nord, Hovborg-Grindsted
vejen mod vest og en linie Nørup-Randbøldal-Spjarup mod øst. I en så-
dn~ naturpark ville resterne af heder og sander ved Utoft og Grene væ-
re et helt nnturligt og vigttgt led. Af den grund bør det overvej8s,
at der sikres offentligheden begrænset adgang til Utoft-arealet f.eks.
ved en sti til St. Råbjerg.iI

, ••••••••• 000."'0 o.c- 0 ••• ~~ •• o" c •• " o •••••••• o ••••••

blevet
Efter at v2rifgjort bekendt med den af fredningsplanudvalget

forBslåede udvidelse af påstanden har Naturfredningsrådet i suppleren-
de erklæring af 13. januar 1967 tilsluttet sig ønsket om, at fredningen
udvides som foreslået af udvalget.

Fredningsnævnet, der under behandlingen af denne sag består af
dommer Poul Buch, Varde, amtsrådsmedlem, sognerådsformand Alfred Jeppe-
sen, Ølgod, og gårdejer Kr. Søndergård, Krog pr. Billund, bar behnndlet
sagen på behørigt indvarslede møder den 30. jnnuar og 8. maj d.å., hvor-
til var indkaldt de to lodsejere oe andre interesserede, og hvor tillige
repr@sentnnter for bl.n. Dnnmarks Naturfredningsforening, Naturfrednings-
rådet og Fredningsplanudvnlget for Ribe oe Ringkøbing amter v~r mødt.

Nævnet har foretJget indgående besigtigelser af de interessere-
14t de arealer og har derhos behandlet sagen internt den 25. juli 1967.

Under sagens beh8lldling har nævnet haft teknisk bistand af land-
inspektor Gert Alsted, Fredningsplanudvalget for Ribe og Ringkobing am-
ter og landinspektør Gunnar Je ssen, Varde.

Under sagens gang har de interesserede lodsejer€ over for næv-
net fremsat protester mod den foreslåede fredning vod principalt at på-
stå f:redningen nægtet fremme, subsidiært at påstå sig tilkendt erstatnin-
ger som nedenfor nærmere omtalt.

Amtmand Bach har for fredningsplanudvalget fremhævet, at der
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i udvalget er enighed om, at det pågældende område er fredningsværdigt
på grund nf sit særpræg og lnndskabeligo skønhed. Arealerne danner et
grænseområde som udflugtsmål for turister fra såvel Østjylland son Vest-
jylland. Hnn fremhævede endvidere de videnskabelige interesser. Under
sagens behandling bor det tilstræbes, at der sikres almenheden adgang
til gående færdsel fra den eksisterende parkeringsplads ved vejen til
højdepunktet ved forsvarets skydeskivennlæg.

Cand. mag. Bertel Hansen har for Dnnmnrks Naturfredningsforening
fremhævet betydningen af at sikre det karakteristiske landskab, særligt
bakkeoen, skrænten og hedefladen, for eftertiden. Bakkedraget er sær-
lig velegnet til demonstration af naturforholdene i nabolaget.

Cand. mag. Simon Lægård, Naturfredningsrådet, har tilsluttet
sig, at fredningen gennemfores i det af fredningsplanudv~lget foreslåede
omfang.

Oberstlojtnant Ole Hansen har for Forsvarets bygningstjeneste
oplyst, at forsvaret har indgået overenskomst med ejerne af heden om
anlæg af den eksisterende skydebane, dor anvendos ~f hjemneværnet i
Grindsted-området og af intendanturkorpset i Grindsted, og at der herfor
betales on årlig leje af 1.000 kr. Han oplyste endvidere, at slo.jfning
af skydebanen og retablering 2f denne Gt andet stod vil medfore udgifter
for forsvaret på ialt ca. 45.000,- kr. H~n henstillede, at påstanden
om slojfning af skydebanen nægtes fremme, idet forsv~ret fremover vil
kunne indstille skydningerne på banen i week-ender i juni, juli og au-
gust måneder s~mt inden for normal arbejdstid på hverd~ge, dog med und-
tagelse af mandage og fredage, hvor der er brug for skydebnn8n hele dage~

Advokat Mansfeld-Giose, Brande, har for ejerne af matr. nr.e 2d
og 2 e, Lovlund, i brev af 26. april d.å. nedlagt påstnnd om, at fred~. •.
ningen ikke gennemfores.

Det hedder i brevet videre:
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"Såfremt fredningen desuagtet gennemføres Lh'1derden form, i hvil-
ken fredningspåstand er nedlagt, skal jeg opgøre mine klienters erstat-
ningskrav som følger:

Utoft er ved vurdering pr. 1/8-1965 vurderet til ejendomsværdi'
600.000,00 kr. Såfremt fredningen gennemføres i det foreslåede omfang,
kan forringelse af ejendommen som helhed ikke sættes til mindre end 15%
af handelsværdien, der må antages at være to gange Vllrderingen. Tabet
vil herefter kunne ansættes til 180.000 kr. Følgelig påstås dette beløb
tillagt mine klienter. Med i betragtning ved opgørelsen er dels taget
det direkte tab, der lides derved; at heden, der er velegnet til beplant-
ning, nu ikke kan beplantes, dels den kolosaIe brandfare for hele Utoft,
som offentlighedens uhindrede adgang til heden vil medføre; ydermere
det faktum, at denne offentlige adgang ganske vil ødelægge jagten på heden
og de tilstødende dele af plantagen samt endeligt det voldsomme fald i
ejendommens herlighedsværdi, en fredning vil medføre. Til nærmere belys-
ning af rimeligheden af den nedlagte erstatningspåstands størrelse skal
bemætkes, at det berørte hedeareal omfatter 62,7 ha. Prisen for uopdyr-
ket hede af kvalitet, herunder også æstetisk, som Utoft, andrager i dag
ikke under 4.000 kr. pr. ha Handelsværdien for heden kan altså ansættes
til ca. 240.000 kr. Den forringelse af hedens handelsværdi, en fredning

4t medfører, andrager op imod 75 % altså 180.000 kr., netop den nedlagte er-
statningspåstand.

Såfremt fredningsmyndighederne er villige til at afstå fra stian-
læg og fra offentlig adgang til den del af heden, der ligger vest for
Hejnsvig-Løvlundvejen, vil mine klienter være villige til mod en væsent-

.-
lig nedsat erstatning at tinglyse deklaration også på dette stykke om, at
ret til beplantning fraf~ldes. Ydermere vil mine klienter i så fald
være villige til i størst muligt omfang efter forudgående skriftlig hen-
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vendelse at give videnskabsmænd og andre i plantevæksten berettiget in-
teresserede adgang til studier på heden.

Såfremt fredningen af Gyttegård frafaldes og-stianlæg over det
øst for vejen beliggende hedenreal herefter må skønnes formålsløst, står
mine klienters tilbud om frafald nf beplantningsret mod passende erstat-
ning også ved magt for så vidt angår den del af heden."

Skovrider C.J.Bech har i brev af 4. maj 1967 for A/S Gyttegård
nedlagt følgende erstatningspåstand med henblik på den mulighed, at fred-
ningen gennemføres i det påståede omfang:
.t.toG ••• O ••••• "' ••••••••••••••••• c.O •••• O ••• ~. cO ,.,0 .. (I .<-f ••••••

"Gyttegårds ejendomsværdi er pr. l. august 1965 ansat til kr.
704.600, hvoraf en særlig o'nsat "herlighedsværdi" udgør kr. 200.000.

Det må formodes, at ejendommens handelsværdi på nuværende tids-
punkt ligger betydeligt højere end i 1965 - ikke som følge af nogen stig-
ning i forrentningsværdien, denne er nærmest faldet i de sidste 2 år -
men som følge af den stadig fortsatte kroneforringelse og som følge nf,
at Gyttegård plantage er en udpræget herlighedsejendom, der i voksende
grad vil virke tillokkend~ for velhavende forretningsmænd, der søger
et fredfyldt sted.

Det må derfor skønnes, at "herlighedsværdien" på nuværende tids-
'punkt - inden fredningen finder sted - udgør kr. ca. 400.000, o~ at den
ufred, som den med fredningen forbundne offentlige 3,dgnne;til de pågælden-
de arealer vil give, i alt fald vil nedsætte ejendommens handelsværdi
med 25 % af ovenstående beløb - eller med kr. I09!OOO~

Der er endvidere ikke tvivl om, 3t den offentlige adgang til de
på visse årstider meget brandfarlige arealer vil forøge brandrisikoen i
plantagen, og at man derfor må forlange dækning for eventuelle udgifter ti:

.--.\ ekstraordinære sikkerhedsforanstaltninger imod brandfare.
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Endelig må m~n forlange de fornødne udgifter nfholdt i forbin-
delse med udlægning nf erstatningsnrealer for de på nuværende tidspunkt
bevoksede områder inden for fredningsnrealet, hvor nlmindelig god skov-
drift ikke må opretholdes. Det drejer sig her vist nok om godt 7 ha
af de ca. 16 ha bevokset areal, der findes inden for fredningsområdet.

Opgørelsen vil herefter komme til at se således ud:
Erstatning for forringelse nf handelsværdien
Tilbagevendende udgifter til ekstraordinære

-- sikkerhedsforanstaltninger imod brandfare
Udgifter i forbindelse med tilplantning m.v.

~ af erstatningsarcal a kr. 2.500 pr. ha
antagelig 7,2 ha a kr. 2.500

kr. 100.000

?

18.000
, kr. 118.000
~ + de ti1bQgevendende udgifter imod bretndfare."

• • • .. .. c Cl <: <: "" r ~ p <> O • • .. .. • • • O •

Det bemærkes, at sidstnævnte opgørelse tillige vedrører arealer
omfattet etfden for nævnet samtidig verserende sag om fredning 2f Grene
Sande.

Danmnrks Naturfredningsforening og fredningsplanudvalget har her-
~' efter frafaldet påstanden om etablering af stianlæg øst for den offent-

lige vej fra Hejnsvig til Løvlund, ligesom påstanden om sløjfning af den
tt på heden værende skydebane frafaldes under forudsætning nf, at skydninger-

ne begrænses som foran beskrevet samt på vilkår, at der ikke nnvendes
tungere våbenartor end hidtil.

Efter indgående overvejelser har nævnet enstemmigt truffet be-
slutning om, nt den foreslåede fredning gennemføres i følgende omfang:

Det frededo nre21 omfatter hele matr. nr. 2 d og 2 e, Løvlund,
og den del af matr. nr. l d, ibd., der udgør de utilplantedo arenler.4l nf nfdeling 19 (litra b) i Gyttogård pl~ntage, nIt som vist på vedhæf-
tede kort.
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Ved fredningsnævnets således trufne beslutning hnr nævnet i over-

ensstemmelse med indholdet af naturfredningslovens § l i første række
lagt til grund, at det pågældende hed2~real på grund nf dets skønhed,
beliggenhed og ejendommelighed har væsentlig betydning for almenheden,
der vil kunne nyde udsigten fra St. Råbjerg.

Nævnet har endvidere taget i betragtning, at det efter det oplyste
også af naturvidenskabelige og undervisningsmæssige grunde må være over-
ordentlig betydningsfuldt at bevare disse arealer, ligesom nævnet må ~rore
enig i Naturfredningsrådets opf~ttelse af, at de pågældende arealer er
særligt egnede til at indgå i et midt jydsk naturparkområde med store
rekreative kvaliteter.

Med hensyn til fredningens indhold fastsættes føl~ende nærmere
bestemmelser for området:
l. Enhver foranstaltning, der k2n virke skadelig på hedens naturlige

plantevækst, er ikke tilladt.
Beplantning af heden må ikke finde sted. Selvsåede træer skal

om fornødent kunne fjernes ved det offentliges foranstaltning uden

8.

udgift for ejerne.
Foranstående skal itlte være til hinder for, at der etableres

et indtil 25 m bredt brandbælte langs det vestlige skel nf matr. nr.
2 e, Løvlund, mod Utoft plantage.
Enhver form for dræning eller udgrøftning er forbudt.
Bortgravning af eller aflæsning af materialer er ikke tilladt.
Henkstning af affald eller etablering af bilophugningspladser er
forbudt.
Tobaksrygning og brug af åben ild er forbudt.
Anvendelse af radio eller anden form for støjspredning på arealet
er forbudt.

7. Luftledninger må ikke føres hen over arealet.
Enhver form for yderligere bebyggelse er ikke tilladt. Opstilling
af skure, boder, master og lignende skæmmende indretninger er for-
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.budt.
Campering er forbudt.

~Q. Der skal være adgang for skoler og højere læreanstalter til at Qll-

vende heden som undervisnings- og studieobjekt efter forudgående

I,

l
meddelelse til ejerne.

ll. Der tillægges almenheden adgang til gående færdsel ad en 2 m bred

,

I 12,I

t
j,

l'J

I - 13.

~
I

\
I

. _,14.
\'W'I

og ca. 550 m 12ng sti fra parkeringspladsen ved den offentlige vej
til udsigtsplmktet ved den trigonometriske station1 alt som vist på
det vedhæftede kort. Omkring udsigtspunktet sk~l arenlerne i en
afstand af 3 m fro. punktet være tilgængelige for almenheden.

Stien anlægges ved anvendelse af en fræser og tromIes med sten-
tromle, således at anden afmærkning af stien kun om fornødent etnble-
res.

Den frewtidige vedligeholdelse af stien påhviler Grene kom-
mUlle.
Endvidere tillægges der almenheden adg8ng til parkering på den nl-
lerede eksisterende parkeringsplads, som vist på det vedhæftede
kort.

Den fremtidige vedligeholdelse af parkeringspladsen påhviler
Forsvarets bygningstjeneste og Grene kommune i forhold til plad-
sens benyttelse af henholdsvis forsvaret og almenheden.
Begrænsninger i færdselsretten.

Almenheden har adgang til gående færdsel ad stien til St. Rå-
bjerg, når skydebanen ikke er i brug.

Det bemærkes hervod, at forsvaret h,:-rg-ivet tilsagn om, o.t der
ikke vil finde skydninger stod i week-ender i juni, juli og august
måneder samt inden for normal arbejdstid på hverdage, dog med und-
tagelse af m~dnge og fredage.
Den på arealet værende skydeb~n8 IDd ikke udvides, liGesom der ikke
må anvendes tungere våbenarter end hidtil.
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Nævnet vil i samaroejde med Fredningsp12nudv2lget for Ribe og

I,

~ forholdene, når fredningssagen er endelig afgjort.
Ringkøbing amter forunledige skilte opsat med individuel tekst efter

,

I

Det bemærkes, at forlig om erstatningerne for fredningen ikke
har kunnet opnås for nævnet.

Det er over for nævnet oplyst, at grundværdien for matr. nr.e
2 d og 2 e, Løvlund, ved den seneste ejendomskyldvurdering pr. l. august
1965 er fastsat til 9.000 kr.

Under hensyn til det således anførte og til samtlige i øvrigt
i betragtning kommende omstændigheder fastsætter fredningsnævnet med
bemærkning, at nævnet har ment at kur~e tilkende 700 kr. pr. ha i erstat-
ning, dog kun 350 kr. pr. ha. for arealer, der er beliggende inden for
skovbyggelinien, nedennævnte erstatninger for fredningen som foran beskre-
vet:

Matr.Nr. omtrentligt
samlet areal
i ha

heraf 01'1-
fattet af
§ 25.

ejer tilkendt erstat-
ning

Løvlund?
Grene sogn.
2 d og
2 e 62,7 Birte Gårmann Pe-30,8 33.110,00 kr.

dersen og Carsten
Eigil Inopinatus
Hallas v/adv.Mans-
felc1-Giese

l d _?~
ca. 65,4 ha

A/S Gyttegårdv/ HRS.Ejvind
Helsted 945 00 -----~._---

U
33,5 ha.

34.055,00 kr.=======~========
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Det bemærkes, at erstatningerne er udregnet på grundlag af det
foran omtalte oversigtskort over de af sagen omfattede arealer.

Ved erstatningernes fastsættelse er der taget hensyn til samtlige
ulemper ved fredningen, herunder i forbindelse med anlægeelse af en sti
efter de foran af nævnet angivne retningslinier.

Erstatningerne, der forrentes med 6 % årlig fra kendelsens dato,
udbetales til de foran anførte ejere, da ikke andre i ejendommene interes-
serede har fremsat krav under sagens behandlinG.

Erstatningerne udredes som nedenfor bestemt.
Kendelsen vil være at tinglyse på de nedennævnte ejendomme med

prioritet forud for al pantegæld
Påtaleret tilkommer fredningsnævnet for Ribe amtsrådskreds,

Naturfredningsrådet og Danmarks N:tturfredningsforening."
Konklusionen er sålydende:

"Ejendommene, matr. nr.G l d, 2 d og 2 G, Løvlund, Grene sogn9

fredes som ovenfor bestemt og som afgrænset på vedhæftede kort.
I erstatning udbetnles til lodsejerne de ovenfor nævnte beløb,

i alt 34.055,- kr. med renter 6 % årlig frn kGndelsens dato.
Af erstatningen udredes tre fjerdodele af statskassen. Den sidsto

fjerdedel udredes uf Ribe amtsfond og af de i amtsrådskredsen beliggende
købstadkommuner efter folketal i henhold til den senest offentliggjorte
folketælling.

Kendelsen kan indankes for Overfredningsnævnet, adresse: Nyrops-
gade 22, København V., inden 4 uger frR kendelsens afsigelse olIer for-
kyndelse."
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Den anden kendelse lyder således:

"Ved brev af 10. jo,l1u'J.r1966 anmod8de Demmarks Naturfredningsfor-
~ ening Fredningsnævnet for Ribe amtsrådskreds om at rejse fredningssag med

hensyn til et ca. 800 m langt og 600 ID bredt areal af Grene Sande i Gyt-
~ tegård plantage ca. 4 km vest for Billund.

Som begrundelse for fredningen har naturfredningsforeningen nær-
mere anført:
.......................................... 00. •••••••• 0 ••••••••••••••••

II

~

l
~i,
:, ,

" ••..... , .at arealet på alle sider er omgivet af nåletræsplnnt-
ninger. I arealets nordlige del ligger en meget smukt udviklet par2-
belklit, i hvis nordlige gren der otadig findes talrige "l\)vendell vind-
brud. På friske sandflader ses h8r den for vore indsande karakte-
ristiske pionervegetation med hjælme, oandskrag, krybhvene, sandstar og
mosset Polytrichum pilosum. ParQblens sydlige gren er lyngklædt og be-
vokset med spredte bjergfyr, mens en del skovfyr har indfundet sig orn-

e kring toppunktet. Udblæsningsfladen mellem parilblens grene er udviklet
som fugtig lynghede; også her vokser spredte bjergfyr og onkolte ene-
bærbuske.

Arealets sydlige del er dækket af et stort fattigkær med meget
smukt udviklede tørvemosesamfurld. Dette kær er over store flader ganske

I

'1
uberørt. Et enkelt sted er der spor af gammel tørvegravning, ligesom
en afvandingsgrøft af ældre dato kan spores.

Det ovenfor beskrevne areal ligger på hedeslettoterræn, men
·\e grænser umiddelbart op til den syd for liggende bakke!?'.Ved foden af
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skråningen ligger de fiI1est udviklede dele af det føromtalte hedekær.
Grene Sande yder enestående muligheder for at studere snndflug-

tens mek::..nik i et indDnndsområde, dena onformning af 12ndsJcQ'Jetstopo-
grafi og i~~e nindst dens samspil med vegetationen. Kærområdet indehol-
der veeetationstyper, Gom i vore dages Da~Dark er praktisk talt udryd-,
dede, og s_om endnu ikke er gjort til genstnnd for en moderne botanisk-
økologisk analyse.

Hele arealet bør derfor såvel af undervisningsmæssige som natur-
videnskabelige årsager søges bevaret i sin nuværende uberørte tilstand.
Der tær~es her ikke blot på det nærliggende Grindsted Gymnasium, Den og-
så på de højere læreanstalter i Århus og København.

Under fredningsforslaget er nedtaget en lille sitkaplantning
i det vestlige hjørne samt en smal stribe bjergfyrplantning langs nord-
ostsiden. Begge disse nåletræsplantninger bør ikko retableres efter af-
drivningen."

Fredningsforslaget omf~ttodc dele af m~tr. nr.e 4 a og 5 b,
Trøllund, Hejnsvig sogn, eller i alt 48 ha.

Naturfrednlngsforeningens påstrmd går i hovedtræk ud på at bevc.ro
indsandets naturlige overflade og vegetationstyper.

Fredningsplanudvalget for Ribe og Ringkøbing amter, der har haft
sagen forelagt, har i brGv af 4. november 1966 foreslået den rejsto fred-
ningssag udvidet med ca. 112 ha,hvorefter påstanden ud over de fornævnte
af naturfredningsforeningen beskrevne ~realer skulle omf~tte arealer om-
kring "Præstesoen", der er beliggende sydost for Grene Sande, samt area-
ler nellem denne so og Grene Sande, hvilke arealer efter udvalgets op-
fatteIse ruffiQerstore nnturv~rdier og har landskabelig saDDenhæng med
Grene Sande. Udvalget henstillede endvidere, at der sikres offentlig-

~ heden adgang til gående færdsel ad stier i de beskrevne arealer snot ad
stier genneD Gyttegård p12ntage til forbindelse med et foreslået stian-
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4t' læg i de hGdenrenler ved St. Råbjerg, der onfnttes nf en for nævnet
sa~tidig rejst sag.

Fredningsforslaget oofntter herefter, idet nnturfredniugsforenin-
gen hnr tiltrådt den af fredningsplanudvalget foreslåede udvidelse,

1>-

helt eller delvis folgende natr. nr.G i Trollund, Hejnsvig sogn;

Lb.nr. oatr.nr. ootrentlig 00- ejer.
fattet areal i
hn.

l d, l h

4 n, 4 o
96,1 A/S Gyttegård, v/ hojesterctssng-

forer Eivind Helsted, Rådhusstr@de l,
og 5 b

KobenhavD K.
2. l b 45,8 diakon Johannes RasDussen Juot,

3. l e 4,5
Trollund pr. Hejnsvig.
landr".nndKristen Jensen,
Trollund pr. Hejnsvig.
gårdejer Kristian Socård Kri-
stensen, Trollund pr. Hejnsvig.
landr::mndJohc.n D. Madsen,
Tro llund pr. Hejnsvig.

4. l n 13,0

l i 0,6

I alt cn. 160 ha
===========

Af et af Fredningsplanudvalget for Ribe og Ringkobing noter ud-
arbejdet detailleret oversigtskort freDgår bl.a., at ca. 128,3 ha af de
af påstanden oofnttedG nrealer er beligGGnde inden for den i nnturfred-
ningslovens § 25, stk. 2, oDhandlede afstand fra private skove.

Den detaillerede frednincopåstnnd for oorådet er sålydende:
.t' ..... co.··~ .. (.o •• ~ •• <..c ••••••••• co ••••• <..6 00:

"Fredningen s foroål er 8.t bevare indsandets naturlige overflndo-

t
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former og vegetationstyper.
Dræning, udgrøftning eller på anden måde ændringer af områdets

grundvand stand må ikke foretages.
Afgravning eller aflæsning af enhver art skal være forbudt.
Ingen del af området må beplantes. Selvsåede træer skal kunne

fjernes, om det skønnes fornødent.
Enhver form for bebygpelse, opstilling af skure, boder, master

og lignende skæmmende indretninger skal ikke være tilladt, ligesom enhver
form for kørende færdsel skal være forbudt.

Der skal være adgang for skoler og højere læreanstalter til at
anvende indsandet og hedekæret som undervisnings- og studieobjekt, lige-
som der i øvrigt bør være adgang for almenheden til Grene Sande./!
••••• O •••••• ClC. CI •••••••••••••••• o •••••••••••••••••••• oc.".

Fredningen bør ikke være til hinder for, at der foretages detail-
afvanding af arealer, der er omfattet af en vedrørende arealer omkring
Grene å rejst afvandingssag.

Det hedder videre i påstanden, at foranstående dog ikke skal
være til hinder for, at der etacl~res en mindre parkeringsplads ved den
offentlige bivej, ligesom der skal ~~e anlægges visse mindre stier
gennem omr3.det.

Påtaleret tillægges Fredningsnævnet for Ribe amtsrådskredo, Na-

turfredningsrådet og Danmarks Na~urfredningsforening.
I brev af l. marts 1966 har Naturfredningorådet udtalt, at sagen

fortjener den stærkeste anbefaling.
Det hedder i brevet bl.a.:

II ••••••• at områderne udgør nogle af de sidste rester heder
og ind sand er i vestrenden af det landskab, som i middelalderen hed

-e "Randbøl Hede", et vidtstrakt område i Midtjylland vest for Randbøl kir-



,

,

- 18 -

ke. Der er ganske vist fredet et værdifv ..ldt større areal af Randbøl
Hede syd for Frederikshåbs Plantage, men på sidstnævnte Qreal ses ingen
overgang mellem ve~etation på bakke og hedeslette sålodes som ved Utoft.

Grene Sande minder lidt om de fredede Rygbjerg S~nder ved Frederiks-....
håb, men er meget større og med en alsidigere flora.

Iøvrigt ønsker rådet at fremhæve bet?dningen af, at der med ti-
den med det fredede are~l ved Frederikshåb som centrum opbygges en midt-
jysk naturpark, der i sig måtte omfatte bestemmelser om arealer inden
for et område omtrentlig omgrænset således~ Holme å med omgivelser mod
syd, Grene-Grindsted å - Lindeballe mod nord, Hovborg-Grindsted vejen
mod vest og en linje Nørup-Randbøldnl-Spjarup mod øst. I en sådan
naturpark ville resterne af lleder og sander ved Utoft og Grene være et
helt naturligt og vigtigt led~
•••••••••••••••••••••••••••••••••• 0 ••••••• 0 ••••••••• 00.61 ••••• 0 •••••••

Efter at være blevet gjort bekendt med den af fredningsplanud-
valget foreslåede udvidelse, har Naturfredningsrådet i supplerende er-
klæring af 13. januar 1967 tilsluttet sig ønsket om, at fredningen udvi-
des som foreslået af udvalget.

Endelig har rådet i erklæring ~f 12. maj 1967 udtalt:
••••••••••••••••••••••••••••••• G.C1 •• 0 ••••••••••••• 0 (,.1100 ••••••••••

ilDe engareo.ler af matr. nr. l bi der ligger i forbindelse med
"Præstesøen" og nord og øst for denne, bør bevares i deres nuværende til-
stand. Kan nævnet ikke tiltræde dette, kan engene eventuelt tillades
afvandet mod, at de derefter kommer til at henligge som vedvarende græs-
ningsarealer. Lyngbo.kkerne bør bevarc:s i deres nuværende tilot1;md uden
tilplantning, U€D k~n gerne afgræsses i OCl.WÆeomfang som hidtil.

De arealer af matr. nr. l a, l e og l b, der ligger mellem den
sydligste lave klitrække og den høje skrænt, kan tillades afvandet
og inddraget i normal vekseldrift. H

....................................................... 01;10 •••••••••••
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Fredningsnævnet, der under behandlingen af denne sag består
af dommer Poul Buch, V~rde, amtsrådsmedlem, sognerådsformand Alfred
Jeppesen, Ølgod, og gårdejer M~rius Pedersen, Klink, Hejnsvig, har be-
handlet sagen på behørigt indv2rslede møder den 30. janu~r og 8. maj d.å.,
hvortil var indkaldt samtlige lodsejere og andre interesserede, og hvor
tillige repræsentanter for Danmarks Naturfredningsforening, Naturfred-
ningsrådet og Fredningsplanudvalget for Ribe og Ringkøbing amter var
mødt.

Nævnet har foretaget indgående besigtigelser af de interesse-
rede arealer og har derhos behandlet sagen internt den 25. juli 1967.

Under sagens behandling har nævnet haft teknisk bistand af
landinspektør Gert Alsted, Fredningsplanudvnlget for Ribe og Ringkøbing
amter, og landinspektør Gunnar Jcsjen, Varde.

Under sagens gang har en del af de interesserede lodsejere over
for nævnet fremsat protester imod den foreslåede fredning, idet disse
principalt har påstået freuningen nægtet fremme, subsidiært påstået sig
tilkendt erstatninger som nedenfor nGrnere omtalt.

ADtmand ~ach har for Fredningoplnnudvnlget swrligt fremhævet de
betydelige videnskabelige interesser i sagens gennomførelse. Herudover
må der efter amtmandens opfattelse tillige tages hensyn til den forven-
tede stærke ændring af landets bebygboloesnonster. Det nå ITwro nødven-e digt at bevare så megen natur, at der bliver en linie fra fortiden til
fremtiden, idet det må være værdifuldt, at kommende generationer kan få
lejlighed til at se, hvorledes landet har set ud tidligere. Den for-
ventede udvikling her i landet mod et stærkt llldustrialioeret saDfund
vil gore behovet for åbne og smukke landdistrikter langt starre. Tan-
ker som disse er baggrunden for forslaget cn det fredede areals udvidel-
se og om etablerine af stier på eller i tilslutninC til de fredede are-

.tt aler. Både turister oe beboere vil have fordele af, at den gående færd-
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sel kanaliseres.
Lodsejernes interesser i nfv~ndin~ ved Grene å bør dog tilgode-

ses.
Cand. mag. Bertel Hansen h2r for D~nwnrks Naturfredningsforeninc

særligt fremhævet pnrabelklitten, udblæsningsfladen oG kæret son fred-
ningsv~rdige. Endvidere har han anført, nt det nå \I~re værdifuldt nt
bevare den sydlige bakkekan, der er opstået i den sidste istid, hvorhos
han har understreget områdernes undervisningsnæssige betydnin2.

Cand. nag. Simon Lægård har for Naturfredningsrådet anbefalet
fredningens gennemførelse i det af fredninGsplnnudvalget foreslåede OD-

fnng særligt under hensyn til landskabets betydelige ceoflorfoloGiske
interesse.

For A/S Gyttegård fremhævede skovrider Bech, at han godt kunne
forstå ønskerne om en frednin~ og også selv havde synpati herfor. Al-
ligevel nåtte han finde det yderst betænkelict at tilstedo offcntlighe-
deh adgang ned fri færdselsret fro. Grene Sande til St. Råbjerg. H~n
følte sig overbevist on, at en sådan færdselsret ville IJedføro meget
ator risiko for skovbrande. Principielt har selskabet intet at indvende
irj.od,at interesserede som skoler og lien. får adC3.n~:til at se ejendon-
nens herligheder, men det bør kun ske efter forud indhentet sær-
liG tilIndeIse i hvert enkelt tilfælde. Såfremt alDenheden nod forvent-

e ning nlligevel skulle få ndgang til at færdes på ejendoI.:lL.1en,nå o[m

stille krnv om etablering nf forskelliee brandhænmende foranstaltnineer,
så som brnndb@lter og passende skiltninG til vejledning for publikun.

Dinkon Johs. Rasmussen Just har protesteret imod nlmenhedens
ndgnng til hans ejendom, hvorimod han ikke har noget inod interessore-
des besag, når disse forud indhenter tilladelse hertil. Han har planer
om nfvanding nf ejendoonen og ansRer fortsat at kunne dyrke denne på
snome måde SOD hidtil. Hnn har endvidere fremhævet betydnineen af, at
hans kreaturer kan Græsse son hidtil, saDt at et Dergelleje bevares.
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Gårdejer Kristen Sogård Kristensen h~r ligeledes protesteret
inod a~lenhedens adgang til færdsel. H~n har forbeholdt sig ret til
at foretage de afvandinger og udstykninger Ded hensyn til ejendoLrrJen, der
frontidig vil kunne gennenfores, idet han dog har oplyst, at der ikke
foreligGer aktuelle planer OD udstykninG'

Gårdejerne Kristen Jensen oG Johan D. Madsen har ligeledes pro-
testeret nod den foreslåede fredning.

Distriktsbestyrer Martin Kristensen, Hedeselskabets V~rde afde-
ling, har oplyst, at "Præstesoen" i torre perioder kan blive næsten ud-
torret. Arealerne ost for soen kan Ded udbytte afvandes til græsaren-
ler, Dedens lyncbnkkerne i nærheden af soen i dyrkninGsDæssi~ henseende
har nindre interesse.

Den 18. juli d.\. forelagde nævnet sa~en for fru E. Jncobæus,
der er hovedaktionær i A/S Gyttegård. Fru J~cobæus gav under forhandlin-
gen udtryk for, at hun stadig er interesseret i at få en fredning af
hulvejsarealet, soel vist på Dedfol~ende kort, gennenfort, uden at hun
for denne fredning vil kræve erotntnin~. For så vidt angår fredning af
den ovrige del af Gyttegårds arealer nærede fru Jacobæus den storste
betænkelighed ved en genneLlfcrelse af fredningen på grund af risikoen
for brandfare ved alDenhedens adgang til arealerne. Endelig udtrykte
fru Jacobæus onske OD, at der ikke etablereo adgang for offentligheden
til udsigtspunktet 0rnsbjerg.

Efter de forte forhandlinger har Dannarks Naturfredningsforening
og fredningsplanudvalget herefter frafaldet påstanden OD etablering af
stianlæg til forbindelse Ded det foreslåede stianlæg i fornævnte hede-
arealer vod St. R&bjerc.

Efter indgående overvejelser har nævnet enste~migt truffet be-
slutning OD, at den foreslåedo fredning genncnfores i folgende onfang:

Det fredede areal oofatter af Gyttegård plnntahe
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4t afdelingerne 51, 52, 53, 54 snot dele nf afdelingerne 3, 55 56 og 58.
Arealerne begrænses ood sydvest af en linie 50 Q syd for overkanten af
den på natr. nr. e l n, l i og l e, Trollund, beliggende skråning, sant
en linie over natr. nr. l b langs et levende hegn og en oarkvej til skel-
let nod natr. nr. l c. Mod ost folger fredningsgrænsen skellet mellen
natr. nr. l b og natr. nr. e l a og l c. Fra et punkt ca. 20 m nordost

,

for det vestlige hjorne af natr. nr. l a folger Grænsen en groft langs
bl.a. natr. nr. 3 h til det sydvestlige hjorne af Gyttegård plantage,
alt san vist på vedhæftede kort.

Ved fredningsnævnets således trufne beslutning har nævnet i over-
enssterElelse med indholdet af naturfredningslovens § l i forste række
lagt til grund, at det påg~ldende onråde på grund nf dets skonhed, be-
liggonhod og ejendonoelighed har \I~sentlig bO~Tdning for almenheden,
der dels fra den asfalterode kODBunevej, dels ved færdsel ad de nedenfor
ont~lte stier, der tillige er vist på vedhæftede kort, vil kunne nyde
den meget smukke og særprægede natur.

Nævnot har endvidere tngot i betragtnin~, nt dot eftor det op-
lyste også af naturvidenskabelige og undervisningsmæssige grunde nå være
overordentlig betydningsfuldt at bevare disse arealer, ligesom nævnet
må være enig i Naturfredningsrådets opfattelse af, at de pågældende area-
ler er særligt egnede til at indgå i et oidtjydsk naturparkonråde Ded
store rekreative kvaliteter.

Med hensyn til fredningens indhold fastsættes folgende nærmere
besteooelser:
l. Arealerne skal bevares i deros nuværende tilstand, derunder ind-

sandets naturlige overfladeforner og vegetationstyper i Grene
Sande.
Dræning, udgroftning eller andre ændringer af onrådets grundvnnd-
st2nd Då ikke foreta~es. Dog skal dot være till~dt inden for
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arealer onfattet af den foran omtalte nfvnndingssag vedrorende
Grene å at detailafvnnde arealerne således, at disse nå udnyttes til

2. De nelleoliggende lynerevler skal bevares som lyngarealer, således
intensive græsningsarealer.

at disse ikke odelægges ved husdyrs fri ndgan~ til arealerne.
i. De syd og vest for "Præstesoen" belige:ende arealer, der er vist

e 2·

J

I

l
,

6.

på vedhæftede kort, nå afvandes og inddrages i noroal vekseldrift.
Afgravnine eller aflæsninG af materialer af enhver art er forbudt.
Dog er det tilladt i de hestående erus- og nergelgrave at fore-
tage gravninc til de påeældende ejendoooes ecet forbrug.
Incen del af arealet må yderlif,ere tilplantes. Selvsåede træer
skal om fornodent kunne fjernes ved det offentliges foranstaltning
uden udeift for ejerne.

1. Vedrorende randarealerne ved Grene Sande (afdelin~ 51) bemærkes
særligt, at disse ikke nå gentilplantes efter afdrivnin~, bortset

8.

I ,
1 ,2.

e
1.Q.

fra en becrænset beplantning til sikrinC ood sandflugt, alt efter
nærmere aftale med de påtaleberettieede.
Enhver form for bebYGeelse, opstillinc af skure, boder, master oe
lignende skæooende indretninger er forbudt.
Henkastnine af affald eller etablering af bilophuenincspladser er
forbudt.
Anvendelse af radio eller anden form for stojsprednine på area18r-
ne er ikke tilladt.

ll. Camperinc og teltslagnin0 er forbudt.
12. Luftlednineer må ikke fores hen over arealet.
13. TobaksrygninG o~ bruG af åben ild er forbudt.
14. Der skal være adgnnc for skoler o~ hojere læreanstnlter til at an-

vende Grene Sande son ~~dervisninGs- oe studieobjekt efter forud-
e:åendemeddelelse til ejeren.
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15. Der tillæ~~es a1L1enheden adganG til Gående færdsel ad beståendo
skov- og Darkveje samt ad 2 noter brede stier san vist på vodh@f-
ted e kort.

Stien fro. den offentliGe bivej over afdeline 54 til 0rnsbjerg
og videre til vejen i Grænsen Delleo afdelin~ 54 ae 55 sk~l ikke
anlær~es ar åbnes i fr~ E. Jacobæus' levetid •

... ..t. J " J

16. I perioder ned stor brandfare kan nævnet efter henvendelse frn
ejeren af Gyttegård forbyde alncnhedens ad~an~ til de forn~vnte
stier.

17. på Llo,tr.nr. 4 a Tro llund , nnlægc,;esvod c.on offentli{~e bivo j on
parkerinGsplads, san vist på vedhæftede kort.

P-plndsen 0[: stiorne ::mlæer:esnf det offontli{:o ar:vedlieoholdos
af Hejnsvie konnuno.

18. For den i afdeling 53 beliggende hulvej, som vist på vedhæftede
kort, skal yderligere være gældende:

Borthugst af selvsået træ- og buskbevoksning er tilladt såvel
for ejeren som for det offentlige.

Uden for en afstand af 3 m fra hulvejens øvre rand er skovbrug
tilladt, dog kun ved plughugst.

Den fremtidige vedligeholdelse af arealet påhviler det offent-
lige ved Hejnsvig kommune.

Jordarbejder, der har til formål at afdække, vedligeholde eller
anskueliggøre vejanlægget, er tilladt, dog kun efter samråd med
Nationalmuseet.

Nævnet vil i samarbejde med Fredningsplanudval~et for Ribe og
Ringkøbing amter foranledige skilte opsat med individuel tekst
efter forholdene samt af hensyn til landbruesdriften sørge for nø&-
vendig stiafmærknine, når fredningssagen er endelig afgjort.

Idet bemærkes, at forlig ikke ~3r kunnet opnås for nævnet, går
de erstatningskrav, dor er fremsat af lodsejerne, hvis arealer omfattes
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af fredningen, i korthed ud på følgende:
Lb. nr. l: Skovrider C.J.Bech, Vorbasse, har for A/S Gyttegård i brev

af 4. maj 1967 anført:
"Gyttegårds ejendomsværdi er pr. l. august 1965 ansat

til kr. 764.600, hvoraf en særlig ansat "herlighedsværdill

udgør kr. 200.000.
Det må formodes, at ejendommens handelsværdi på nuvæ-

rende tidspunkt ligger betydeligt højere end i 1965 - ikke
som følge af nogen stigning i forrentningsværdien, denne er
nærmest faldot i de sidste 2 år - men som følge af den stadig
fortsatte kroneforringelse og som følge af, at Gyttegård
plantage er en udpræget herlighedsejendom, der i voksende
grad vil virke tillokkende for velhavende forretningsmænd,
der søger et fredfyldt sted.

Det må derfor skønnes, at Bherlighedsværdien" på nuvæ-
rende tidspunkt - inden fr2dningen finder sted - udgør kr.
ca. 400.000, og at den ufred, som den med fredningen for-
bundne offentlige adgang til de pågældende arealer vil give,
i alt fald vil nedsætte ejendommens handelsværdi med 25 %
af ovenstående boløb - eller med kr. 100.000.

Der er endvidere ikke tvivl om, at den offentlige ad-
gang til de på visse årstider meget brandfarlige aroaler
vil forøge brandrisikoen i plantagen, og at man derfor må
forlange dækning for eventuelle udgifter til ekstraordinære
sikkerhedsforanstaltninger imod brandfare.

Endelig må man forlange de fornødne udgifter afholdt i
forbindelse med udlæ@1ing af erstatningsarealer for de på
nuværende tidspunkt bevoksede områder inden for frednings-
arealet, hvor almindelig skovdrift ikke må opretholdes.
Det drejer sig her vist nok om godt 7 ha af de ca. 16 ha
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bevokset areal, der findes inden for fredningsområdet.
Opgørelsen vil herefter komme til at se således ud:

ErstJtning for forringelse af handels-
værdien kr. 100.000
Tilbagevendende udgifter til ekstra-
ordinære sikkerhedsforanstaltninger
imod brandfare ?

Udgifter i forbindelse med tilplant-
ning m.v. af erstatningsareal 1

kr. 2.500 pr. ha, antagelig 7,2 ha
a kr. 2.500

kr. 118.000
+ de tilbagevendende udgifter imod
brandfare. II

Det bemærkes, at denne opgørelse tillige vedrører arealer
omfattet af den for nævnet samtidig verserende sag om fredning
af heden omkring St. Råbjerg.

2:Diakon Just hnr under forudsætning ~f, Q1 der må graves mer-
gel til gårdens arealer, at nogle arkæologiske udgravninger, der
er påbegyndt, må fortsættes, at der må bygges et sommerhus/af-
tægtshus på bakken nord for gården og med udsigt ud over de på-
tænkte fredede arealer, Q! der fortsat må tages vand fra Præste-
søen til markvanding, og at en eventuel sti gennem arealerne
får sit forløb langs en lyngklædt højderyg nord for Præstesøen,
for arealer, der må afvandes og dyrkes med almindelige land-
brugsafgrøder, påstået sig tilkendt 1.000 kr. pr. ha. For area-
ler, der kun må udnyttes SOD hidtil og altså ikke afvandes og
dyrkes almindeligt med landbrugsafgrøder, har ejeren påstået
sig tilkendt 4.000 kr. pr. ha. For de øvrige arealer og området
nord for fornævnte sti har h2n påstået sig tilkendt 5.000 kr.
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pr. ha. Endelig har ejeren påstået sig tilkendt 200.000 kr,
i erstatning for gene ved offentlig adgang på stien, for forrin-
get jagtmulighed, for forringet mulighed for salg af sommerhus-
grunde og for nedgang i ejendommens handelsværdi.

Eb. nr.3:Landmand Kristen Jensen har under forudsætning af, at landbrugs-
are~lerne må afvandes og dyrkes med almindelige afgrøder, og de
tilplantede arealer må bevares som sådanne, påstået sig tilkendt
1.000 kr. pr. ha. For ulemper ved offentlig adg~ng på stien
i den nordlige del af arealet h~r han herudover påstået sig, tilkendt 1.000 kr. Endeli~ h~r h~n, såfremt der ikke må byg- ,

ees sommerhuse på den sydlige skrænt, påstået sig tilkendt

/
I,

30.000 kr. herfor.
Lb. nr. 4:Gårdejer Kristensen har under forudsætning af, at landbrugs-

aro21erne må afvnndes o~ dyrkes med alDindelige 2fgrøder, og de
tilplantede arealor bevares SOD sådanne, påstået sig tilkendt

,
1.000 kr. pr. ha. For ulemper ved offentlig adgang på stien
i den nordlige del af arealet har han herudover påstået sig til-
kendt 1.000 kr. Endelig har han, såfremt der ikke nå bygges som-
nerhuse på den sydlige skrænt, påstået sig tilkendt 100.000 kr.
herfor.

~

I
I,
J

Lb.
e

nr. 5:Landnand Johan Madsen har påstået sig tilkendt en erstatninp,
~å 20.000 kr., såfreflt der ikke må bygges sommerhuse på arealet.

Under hensyn til det således anførte oe til samtlige i øvrigt i be-
tragtning konmende onstændigheder fastsætter frednincsnævnet, at erstat-
ningerne for de fredede arealer skal beregnes på følgende måde:
~ For arealer nordvest for den offentli~e bivej 350 kr. pr. ha., dog

at der for de arealer, der delvis udnyttes til landbrugs- of skov-
drift, tilkendes 500 kr. pr. ha •

.~. For arealet, afdeling 51, i Gyttegård plantage, der ikke må gentil-
plantes, 2.000 kr. pr. ha.
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tt 2. For Gyttegårds~arealer syd for vejen 500 kr. pr. ha.
1. For arealer nord for stien på matr. nr. l b 1.000 kr. pr. ha.
~. For de øvrige arealer 500 kr. pr ha.

Herefter tilkendes der lodsejerne følgende erstatningsbeløb:

Lb.nr. matr.nr. omtrentlig heraf om- ejer
fredet areal fattet af

§ 25,stk.2
tilkendt
erstatning

---------------- ------------------ -------- --
l. l d, l h, 96,1e 4 a, 4 o

og 5 b,
96,1 A/S Gyttegård 52.000,00 kr.

Ved erstatningens
fastsættelse er der
taget hensyn til
samtlige ulemper i
forbindelse med fred-
nin~en, herunder an-
læggelse af en sti
til 0rnsbjerg o~ en
parkeringsplads.
Nævnet h'lr ikke
ment ~t kunne til-
kende et beløb
særligt til sik-
kerhedsforanstalt-
ninger imod brand-
fare, idet der som
nævnt åbnes adgang
til i perioder med
stor brandfnre at
forbyde offentlig-
heden adgang.

l b 45,8 20,0 Diakon Johannes 25.500,00 -
I

i
I
'I -t"l
l

",

Rasmussen Just
Ved erst~tningens
fastsættelse er der
taget hensyn til,
at stiforhindelsen
etableres nord om
"Præstesøenli i
overensstemmelse
med ejerens ønske,
ligesom der er t~-
get hensyn til eje-
rens ønske om at
foretage særskilt
indhegning ved
stien for at sik-
re husdyrenes u-
hindrede græsning
på are1.lerne

I
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e Lb.nr. mc..tr.nr. omtrentlig heraf om- ejer
fredet areal f~ttet af

§ 25,stk.2
tilkendt
erstatning

--------_. ---------, ._- ----_._- o ._-_.---

3 •. l e 4,5 3,5 landmand Krist8n 2.250,00 kr.
Jensen

4. l a 13,0 8,7 gårdejer Kristian 6.500,00
Søgård Kristensen

l i 0,6 landmand Johan D. 300,00
Madsen

\
Ved erst~tningens
fo.stsættelsa er
dar taget hensyn
til, at der ikke
et8.bleres en sti
over arealet.

Inlt ca. 160,0 I~lt 86.550,00 kr.
=====..=:=========

Det bemærkes, at erstntningerne er udregnet på grundlag :lf det
foran omtalte oversigtskort over de nf sagen omf~ttode nreal~r.

Vad samtlige erstntningers fastsættelse er der taget hensyn
til alle ulemper ved fredningen, herunder i forbindelse med anlægge 1-

"

se af en sti efter de foran af nævnet ~ngivne retningslinier. Endvide-
l. I i re er det taget i betragtning, at der efter nugældende praksis ikke i

medfør af landsbyggeloven kan forventes meddelt tilladelse til sommer-
e husbyggeri.

Specielt bemærkes yderligere vedrørende ejendommen, matr. nr.
l b (lb. nr. 2), at påbegyndte arkæologiske udgravninger må tilende-
bringes, og nt "Præstesøen"s vand fortsat må oppumpes til Il1.'l,rkvcmding,
hvorfor det af ejeren rejste spørgsmål om etablering af en boring til
mnrkvanding må anses for bortfaldet. Endvidere hJ.r nævnet ej heller
fundet anledning til at tage stilling til spørgsmålet om opførelse
af et sOIrlL1erhuseller nftægtshus på b-:-,kkennord for ejendommen på m.:ltr.
nr. l b, idet det pågældende sted er beliggende uden for det nf nærvæ-
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hl

rende sng omf~ttede område.
Erstntningerne, der forrentes med 6 % årlig fro.kendeIsens

dnto, udbetQles til de foran ~nførte ejere, do. ikke nndre i ejendom-
mene interesserede har fremsnt krav under sagens behnndling.

Erstntningerne udredes som nedenfor bestemt.
Kendelsen vil være nt tinglyse på de n8denn@vnte ejendomme

med prioritet forud for 21 pnntegæld.
Påtaleret tilkommer Fredningsnævnet for Ribe nmtsrådskreds,

\
Naturfredningsrådet, D:::mmnrksNnturfredningsforening og for så vidt
angår hulvejsnrenlet tillige Nntionnlmuseet."

Konklusionen er sålydende:
"Ejendommene mntr. nr.e l n, l b, l d, l e, l h, l i, 4 0.,

4 o og 5 b, Trøllund, Hejnsvig sogn, fredes som ovenfor bestemt og som
afgrænset på vedhæftede kort.

I erstatning udbetales til lodsejerne de ovenfor nævnte be-
løb, i nIt 86.550 kr., med renter 6 % årlig fro. kendelsens dato.

Af erstntningen udredes tre fjerdedele nf stntsknssen. Den
sidste fjerdedel udredes nf Ribe nmtsfond og nf de i amtsrådskredsen

~ beliggende købstadkommuner efter folketal i henhold til den senest
offentliggjorte folketælling.

ej
Nyropsgnde 22, Københ2vn V., inden 4 uger fro. kendeIsens afsigelse

Kendelsen kan indnnkes for Overfredningsnævnet, adresse:

eller forkyndelse."



\

- 31 -
Disse kendelser er forelagt Overfredningsnævnet i medfør

af naturfredningslovens § 19, stk. 3, hvorhos de er anket af
samtlige 6 lodsejere.

Overfredningsnævnet har den 4. november 1967 besigtiget
de fredede arealer og forhandlet med repræsentanter for Danmarks
Naturfredningsforening, fredningsplanudvalget, Naturfredningsrå-
det, Nationalmuseet, Ribe amtsråd, Grene og Hejnsvig kommuner
samt med de ankende lodsejere og disses repræsentanter, advokat
Mansfeld-Giese, skovrider Bech og distriktsbestyrer Kristensen.

Under forhandlingerne blev der af de ankende nedlagt på-
stand om en væsentlig forhøjelse af erstatningerne; endvidere
fremsattes indsigelser mod den ved fredningsservitutten hjemlede
offentlige adgang samt mod begrænsninger i den landbrugsmæssige
udnyttelse af de fredede arealer af matr. nr. l ~, Trøllund.

Under drøftelserne om sidstnævnte spørgsmål udtalte ma-
gister Lægaard, at Naturfredningsrådet subsidiært ville kunne
tiltræde, at området blev opdelt i kun 2 zoner med henholdsvis
vekseldrift og totalfredning.

på forespørgsel udtalte skovrider Bech, at man intet hav-
de imod i studie- og undervisningsøjemed at åbne adgang til samt-
lige Gyttegårds fredede udyrkede arealer efter forudgående med-
delelse herom.

"
Overfredningsnævnet har herefter vedtaget at stadfæste

de ved de indankede kendelser gennemførte fredninger - for så
vidt angår disses omfang fuldtud - og i øvrigt med følgende æn-
dringer:

Indhold.
~~_Qff~~!!~g_~~g~g~

Det skal i studie- og undervisningsmæssigt øjemed være
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tilladt at færdes på samtlige de Gyttegård tilhørende af fred-
ningen omfattede udyrkede arealer efter forud given meddelelse
herom til ejeren.

Den i nævnskendelsen foreskrevne stiadgang nord om Præ-
stesøen på matr. nr. l~, Trøllund, ophæves.

Den på matr. nr. l ~ og l ~, smst., beliggende markvej,
hvorpå offentlig færdsel er tilladt, forlægges efter ejernes
ønske til ejendommenes skel mod matr. nr. 4 ~ og 4 2.
~~_Y~~E~E~~~~_~~!E~_~E~_!-2L_~E~!!~~L=_~lE~~!~~_~~_~~~

Efter overenskomst med ejeren og med tiltrædelse af Na-
turfredningsrådet er fastsat følgende vedrørende denne ejendom -
sammenhold foran pag. 22 og 23 under punkterne 2-4 og det nærvæ-
rende kendelse vedhæftede kort.
l. De på kortet med skravering angivne områder må dyrkes fuldtud

landbrugsmæssigt, herunder 11dgrøftes og detaildrænes - dog så-
ledes at de i området liggende lyngbakker bibeholdes.

2. Det ikke-skraverede område må - som hidtil - anvendes til
græsning, men kun i et sådant omfang, at lyngvegetationen
opretholdes. Dog skal det med stiplet linie afgrænsede areal,
der tidligere har været fræs~ og kalket, og som var omfattet
af afvandingssagen vedrørende Grene å, kunne udnyttes som per-
manent græsningsareal med den dertil nødvendige driftsmæssige
behandling.

3. Det skal med fredningsnævnets godkendelse af placering og ud-
seende være tilladt at opføre læskur og malkestald på det
fredede.

4. Det skal endvidere efter ejerens ønske være tilladt spejdere
at slå lejr i samme omfang som hidtil.

I
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c. Vedrørende hulvej på matr. nr. 4 o, Trøllund.------------------------------------------------

De under punkt 18, jfr. ovenfor pag. 24, indeholdte sær-
lige fredningsbestemmelser for den i Gyttegård plantage, afd.
53, beliggende hulvej med digelignende udløber er efter forslag
af Nationalmuseet og med ejernes godkendelse ændret til følgende:
l. Mellem den offentlige vej og en linie 20 m uden for hulvejens

øvre rand, som vist på den kendelsen vedhæftede, vejledende
skitse, må ikke graves, plantes, fjernes sten, optages stød
m.v., ligesom der ejheller må tilføres jord og sten, henlæg-
ges grene m. v•• Landbrugsmæssig drift er tilladt i hidtidigt
omfang.

2. Inden for en afstand af 3 m fra vejanlæggets sider incl.
skrænterne er borthugst af selvsået træ- og buskbevoksning
tilladt såvel for ejerne som for det offentlige.

Den fremtidige vedligeholdelse af dette areal - bortset
fra det landbrugsrnæssigt udnyttede - påhviler Hejnsvig kommune.

3. Uden for det under 2. nævnte område er skovbrug tilladt, dog
kun ved plukhugst.

4. Jordarbejder m. m., der har til formål at afdække, vedligeholde
eller anskueliggøre vejanlægget, er tilladt, dog kun ved Natio-
nalmuseets foranstaltning eller efter dettes anvisning.

Erstatning.
4 af de ankende lodsejere - fru Birthe Gaarmann Pedersen

m. fl., proprietær Søren Møller og gårdejerne Kristen Jensen og
Kristian Søgaard Kristensen - har accepteret de af Overfrednings-
nævnet tilbudte erstatninger. De resterende 2 lodsejere har ønsket
taksation, hvorfor Overfredningsnævnet i henhold til naturfred-
ningslovens § 20 har anmodet taksationskommissionen om at fast-
sætte disse erstatninger.
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" Ved taksation foretaget den 13. november 1968 er erstat-

ningerne fastsat således:

Landmand Johan D. Madsenll

matr. nr. l 1, Trøllund, "•••••.••.••••••••". 700 kr ..

A/S Gyttegård,
matr. nr..l~, l h, 4 ~, 4 ~1I 5 ~, Trøllund, og
l d II Løvlund II ••• "" " ".............. 100.000 kr.

,
Der er i dette beløb medregnet erstatning for tab
ved tilplantning af erstatningsareal for afd. 51,
herunder for udgifter til afmærkning, opmåling med
udfærdigelse af plan, til tinglysning af deklaration
samt for alle øvrige ulemper og tab i anledning af
den offentlige adgang.

Selskabets stedlige repræsentant, skovrider i
hedeselskabetC. G. Bech, har foreslået, at 20.000 kr.
af nævnte erstatningsbeløb deponeres til frigivelse
med tilladelse af hedeselskabet, når tilplantning af
erstatningsareal og behørig tinglysning af deklara-
tionen herom har fundet sted. Dette kan tiltrædes
af Overfredningsnævnet.

, Da Overfredningsnævnet i øvrigt kan tiltræde det i kendel-
sen anførtelI vil denne være at stadfæste med de af det foranstå-
ende følgende ændringer.

l kort, nr. Rib 119, udvisende grænserne for de fredede
arealer ved St. Råbjerg og Grene Sande, der andrager henholdsvis
65 ha og 160 ha, samt en vejledende skitse over hulvejen på
matr. nr. 4 o og l d er vedhæftet nærværende kendelse"

T h i b e s t e m m e s :

1\ ~
I

De af fredningsnævnet for Ribe amtsrådskreds den ll. au-
gust 1967 afsagte kendelser vedrørende St. Råbjerg og Grene
Sande i Grene og Hejnsvig sogne stadfæstes med de af det foran-
stående følgende ændringer.
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I erstatning udbetales:

fru Birthe Gaarmann Pedersen og hr. Carsten Hallas 55.000 kr.

~S Gyttegård v/højesteretssagfører Ejvind Helsted
hvoraf 20.000 kr. deponeres i Viborg Sparekasse i
henhold til ovenstående.

100.000 "

proprietær Søren Møller • • •• • •• •• • • • • • • • •• •••• • • • • 35.000 "

gårdejer Kristen Jensen • • •• •• • • • • •• • • •• • • • •• ••• •• 4.000 "

gårdejer Kristian Søgaard Kristensen •••• e •••••••• 13.000 "

landmand Johan D. Madsen ......................... 700 ",
I alt •• 207.700 kr.

Af erstatningerne, i alt 207.700 kr., med renter 6 fa p. a.
fra den ll. august 1967 udredes 3/4 af statskassen, medens 1/4
afholdes af Ribe amtsfond og de i amtsrådskredsen beliggende
købstadkommuner efter folketal i henhold til den senest offent-
liggjorte folketælling.

, Udskriftens rigtighed
bekræftes

q i4-/;/a...u<--t-
• Hermann.

(

ib.
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KENDELSE i sag J. nr. 11/1966
afsagt den ll. august 1967 af fredningsnævnet for
Ribe amtsrådskreds vedrørende fredning af
hedearealer omkring st. Råbjerg i Grene sogn.

CITERET FULDT UD I OFN K AF 21/4 1969

Ved brev af lo. januar 1966 anmodede Danmarks Natur-
fredningsforening Fredningsnævnet for Ribe amtsrådskreds om

ti at rejse fredningssag vedrørende hedearealer omkring st. Rå-
tt bjerg, der er beliggende vest for den offentlige bivej mel-

lem Hejnsvig og Løvlund ved Utoft plantage ca. 5 km sydøst
for Grindsted.

Som begrundelse for fredningen har naturfrednings-

I
foreningen nærmere anført~
• • o • • • • ø • • • • • • • • o o • • • o • o o o • •

"Den nordlige trediedel af arealet ligger på hede-
sletten, medens de sydlige to trediedele ligger på bakkeø-
terræn. Grænsen mellem hedeslette og bakkeø er meget tyde-
lig, og højdeforskellen er ca. lo m. Fra det højeste punkt,

~I st. Råbjerg, er der en storslået udsigt over hedesletten
mod nord. Hele området er dækket af en ensartet lyngbevoks-

l
I

i~
I •

ning med revlingris, tyttebær, melbærris, lav skorsoner m.fl.;
der er så at sige ingen opvækst af bjergfyr eller andre træ-
er. I lavninger på fugtigere bund vokser klokkelyng og mose-
bølle, medens blåbærbusken findes på den nordvendte bakkeø-
skråning. I en lavning øst for st. Råbjerg findes et ret stort
hedekær.

Hedearealet yder med sin smukke, ensartede og ufor-
tt: styrrede vegetation gode muligheder for studiet af lynghedens

planteverden. Desuden er området velegnet til demonstration



1;
,I ,

Fredning af arealer
o7nÆ:ri??f1

St. Råo/&r8-
Ldvlundgaarde,
6rene tS0!l~

Æ~~ra~' ret i a.uguv't 1967 til brug ved tl.,1!JIjrS/Luzg 0/
~~!"DQT'ea T'
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