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År 1980, den 28. oktober, afsagde overfredningsnævnet følgende

kendelse

i sag nr. 2244/74 om fredning af Gudenåens kilder med omgivelser i Give og

Tørring- Uldum kommuner, Vejle amt.

Det daværende fredningsplanudvalg for Vejle amt rejste i 1973

sag om fredning af Gudenåens øvre løb og en 200-1200 m bred bræmme omkring

dette, ialt ca. 960 ha. Ved kendelse afsagt af fredningsnævnet for Vejle amts

nordlige fredningskreds den 30. september 1975 blev vandløbet og ca. 713 ha

undergivet fredningsbestemmelser. Kendelsen omfatter helt eller delvis 62 ejen-
domme i privat eje (ca. 628 ha) og 6 ejendomme, der ejedes af staten v/miljømi-

nisteriet (ca. 85 ha). De private ejere tilkendtes ialt 762.480 kr. i frednings-

erstatning, og omkostninger blev godtgjort med 11.000 kr.

Kendelsen er forelagt overfredningsnævnet i henhold til § 25 i

den dagældende naturfredningslov og er tillige indbragt for overfredningsnævnet
af 49 af de private ejere, alle repræsenteret af De samvirkende danske Landbo-

foreninger, samt af Vejle amt sråd og frednings planudvalget.

Klagen fra de private ejere vedrører afgrænsningen af det fredede

område, fredningsbestemmelsernes indhold og erstatningernes størrelse. Der er

således fremsat ønske om, at enkelte ejendomme på ialt ca. 22 ha udgår af fred-
ningen, om forskellige ændringer af det i kendelsen fastlagte stisystem og om

nærmere angivne ændringer af nogle af fredningsbestemmelserne, især således

at fredningen ikke vil være til hinder for indvinding af hverken overfladevand

eller grundvand til markvanding eller andet erhvervsformåL Endvidere er de

tilkendte erstatninger påstået forhøjet væsentligt.

.
r, Amtsrådet har for overfredningsnævnet gjort gældende, at er-

statningerne bør nedsættes i betragtning af de rådighedsbegrænsninger , der·

allerede hviler på arealerne ifølge den almindelige lovgivning. Amtsrådet har
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endvidere modsat sig at blive pålagt pligt til at foretage oprensning af Ham-

mer mølledam• Endelig har amtsrådet anmodet overfredningsnævnet om at

bestemme, at staten skal udrede 90 % af fredningserstatningerne •
t'

Fredningsplanudvalgets klage er alene begrundet med ønsket

om at kunne følge sagens forløb for overfredningsnævnet , men udvalget har se-

nere rejst et spørgsmål om stiføringen i den sydlige del af området.

•
Efter besigtigelse af området og møde med parter og interesse-

rede har overfredningsnævnet besluttet at stadfæste fredningsnævnet s kendelse

med de ændringer, der fremgår af det følgende.

I. Fredningens afgrænsning.

Udstrækningen af det fredede område findes at burde begrænses,
således at en del landbrugsarealer på ialt ca. 96 ha i den sydvestlige og nord-
vestlige del af området udgår af fredningen, uanset at de pågældende ejere har

tiltrådt, at arealerne undergives fredning. Dernæst findes den mindre ejendom
matr.nr. 4..8, Nørre Tinnet By, øster Nykirke, på ca. 0,7 ha i overensstemmel-

se med ejerens ønske at burde udgå af fredningen. Endelig findes der under
denne fredningssag at burde foretages de ændringer af fredningens afgrænsning

mod nordøst, som under anken er ønsket af de pågældende ejere, og hvorved
det fredede område reduceres med yderligere ca. 20 ha, således at det må henstå

til afgørelse under en eventuelt kommende fredningssag for de tilgrænsende

arealer, om også disse ca. 20 ha da bør undergives fredning.

Afgrænsningen af det fredede område, ialt ca. 596 ha, er her-

efter som vist på kortet, der hører til overfredningsnævnets kendelse •

..!.!...: Fredningsbestemmelserne •

Der findes at burde foretages nogle ændringer af fredningsbe-

stemmelserne navnlig til imødekommelse i det væsentlige af de ønsker, som

ejerne har fremført.

Særligt skal nævnes den ændring, at fredningen indtil videre

ikke skal være til hinder for, at der foretages vandindvinding til markvanding •

Når en nærmere undersøgelse af grundvandsforhold m. v. er foretaget, vil

overfredningsnævnet optage spørgsmålet om vandindvinding i det fredede område
til endelig afgørelse.

Endvidere må der ske ændringer som følge af fredningsplanud-
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valgene s ophævelse pr. 1. januar 1979, og fredningsbestemmelserne findes

at burde omformuleres og opbygges, så de fremtræder mere overskueligt.

Den af fredningsnævnet besluttede afståelse af arealer til staten

v/miljøministeriet på ialt ca. 7,8 ha er tiltrådt ved overfredningsnævnets del-

kendelse af 11. juli 1978. Der er i delkendelsen endvidere bestemt afståelse

til staten v/miljøministeriet af yderligere ca. 3,3 ha af ejendommen matr. nr.
12, Møllerup By, Hammer, i overensstemmelse med ejerens tilbud herom,

samt af ca. 0,2 ha af hver af ejendommene matr.nr. 72, Haustrup By, øster

Nykirke, og matr.nr. 15~, Stovgård Hovedgård, Tørring.

Frednings bestemmelserne er herefter:

Bevaring.

Det fredede område skal bevares i dets nuværende tilstand, dog
med de nedenfor nævnte undtagelser.

§ 2. Terrænændringer .

Det følger af § 1, at ændringer i terrænet eller terrænformerne ,
herunder udnyttelse af forekomster i jorden samt opfyldning og planering, ikke

er tilladt. Fredningen skal dog ikke være til hinder for, at forekomster i jor-

den kan udvindes fra grave, der var lovligt benyttede pr. 30. septenber 1975
(datoen for fredningsnævnets kendelse), men kun til vedkommende ejendoms

private forbrug.

§ 3.
a.

Arealernes drift og pleje m.v.

Det følger af § 1, at arealer, der den 30. september 1975 henlå

som vedvarende græsningsarealer eller som udyrkede arealer, ikke må indtages

under plov til andet formål. Disse arealer er vist med særlig signatur på ken-
delseskortet.

Fredningen skal dog ikke være til hinder for, at vedvarende

græsningsarealer omlægges, og at arealerne under omlægningen anvendes til

korn el. lign. i indtil 2 år.

b. Nytilplantning med træer og buske må kun foretages, enten når

det er nødvendigt til opfyldelse af fredskovspligten og i så fald kun i overens-

stemmelse med en beplantningsplan, der er godkendt af skovtilsynet , eller til
etablering af læhegn. Såfremt d en såkaldte Diagonalvej føres over det fredede
område, jfr. § 8, kan der dog efter fredningsnævnets godkendelse etableres en
afskærmningsbeplantning langs vejen.
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c. Tilplantede arealer, der ikke er undergivet fredskovspligt,

må kun gentilplantes , hvis arealerne var træbevokset den 1. januar 1973.

De pågældende arealer er vist med særlig signatur på kendelseskortet . Fred-

ningsnævnet kan dog tillade gentilplantning i videre omfang.

d. Brug af hormonmidler (insektbekæmpende gifte og lign.) er

ikke tilladt uden for de under plov værende landbrugsarealer eller uden for

gartnerier, frugtplantager og haver. Flyspredning af sådanne midler er ikke

tilladt. I skove kan grønkornssvidende midler anvendes.

e. Vejle amtsråd har ret til efter naturfredningsrådets eventuelle

anvisninger at lade fjerne træer og buske på de udyrkede 'arealer og vedvarende

græsningsarealer, som er vist med særlig signatur på kendelseskortet , samt at
udøve landskabspleje iøvrigt ved at fjerne udgåede træer og lign., når fjernel-

sen sker uden udgift for ejerne.

Amtsrådet har endvidere ret til efter naturfredningsrådets god-
kendelse og eventuelle anvisning at lade foretage de etablerings- og plejearbej-

der , der er nødvendige for tilgængeligheden og den naturlige tilstand af kilderne

og vældområderne , når arbejderne udføres uden udgift for ejerne.

f. Forurening af naturen ved henkastning eller anbringelse af af-

fald el.lign. må ikke finde sted.

Vandløbene s tilstand.

Det følger af § 1, at vandløb og andre vandarealer inden for

området skal bevares i deres nuværende tilstand. Der må således ikke foreta-

ges foranstaltninger, der ændrer vandstanden, vandløbene s forløb eller bred-

dernes karakter, bortset fra normal vedligeholdelse og oprensning. Dette skal

dog ikke være til hinder for, at der med fredningsnævnets tilladelse foretages

foranstaltninger, hvorved der dannes slyngninger på Gudenåen.

Der tillægges fredningsmyndighederne ret til at foretage oprens-

ning af Mølledammen på ejendommen matr. nr. 7 ~, Hammergård Hovedgård,

Hammer.

Vandindvinding .

Inden for det fredede område må der ikke uden fredningsnæv-

nets tilladelse etableres vandboringer til brug for fælles vandforsyningsanlæg

eller til anden erhvervsudnyttelse end markvanding på landbrugsejendomme.
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Endvidere må de!""i~ke uden fredningsnævnet s tilladelse indtages vand fra

de kilder og væld, der er angivet på kendelseskortet. Fredningsnævnet kan
først give de nævnte tilladelser til vandindvinding efter indhentet udtalelse fra

naturfredningsrådet •

Fredningen skal derimod ikke foreløbig være til hinder for,

at der - med fornøden tilladelse i henhold til vandforsyningsloven - etableres

vandboringer til brug for markvanding på landbrugsejendomme eller beregnet

på enkelthusholdninger. Når en nærmere undersøgelse af grundvandsforhold

m.v. er foretaget, vil overfredningsnævnet genoptage spørgsmålet herom til

endelig afgørelse.

§ 6. Dræning m.v •

Nye dræningsarbejder samt rørlægni~ af åbne grøfter og vand-

løb må kun udføres efter tilladelse fra fredningsnævnet, medmindre rørlægnin-

gen finder sted i forbindelse med sti- eller vejoverføringer over vandløb og

ikke ændrer vandløbet s vandstand. Reparation af eksisterende drænledninger

kan således foretages uden tilladelse fra fredningsnævnet.

b. Inden for en afstand af 25 m fra de på kendelseskortet marke-
rede kilder og vælds yderkanter må der kun med fredningsnævnets tilladelse

foretages opgrøftning og gravearbejder iøvrigt.

c. Fredningsnævnets tilladelse efter pkt. b kan kun gives med

samtykke af naturfredningsrådet • Det samme gælder fredningsnævnet s tilladel-

se efter pkt. a, hvis arbejdet berører et kildefelt •

§ 7. Nye landbrug m.v.

Nye landbrug, gartneri brug, pelsdyrfarme og dambrug. må.ikke

oprettes.

§ 8. Bebyggelse m.v •

a. Det følger af § 1, at der inden for det fredede område ikke

må opføres ny bebyggelse (herunder skure, boder og andre lignende indretnin-
ger) eller foretages om- eller tilbygning på eksisterende bygninger, hvis der

derved sker ændring af bygningens ydre fremtræden.

b. Fredningen skal dog ikke være til hinder for, at der med tilla-

delse fra fredningsnævnet på eksisterende land- eller skovbrug opføres nye

driftsbygninger (herunder yed genopførelse) eller sker tilbygning til en eksiste-
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sterende driftsbygning eller foretages ombygning af en eksisterende drifts-
eller beboelsesbygning, selvom bygningens ydre fremtræden derved ændres.

Fredningsnævnet kan kun nægte tilladelse efter stk. 1,

1) såfremt helhedsindtrykket vil blive ændret i væsentlig grad og i uheldig ret-

ning, og der samtidig kan påpeges anden mulighed for placering og/eller

ydre udformning, der funktionelt og uden væsentlig merbekostning kan mod-

svare det af ejeren ønskede, eller

2) såfremt det ønskede ikke tjener rimelige land- eller skovbru'gsøkonomiske
formål.

Tilladelse efter stk. ler dog ikke nødvendig til anbringelse af

læskure for kreaturer eller til hensætning 'af skurvogne til skovbrugsdrift .

c. Fredningen skal heller ikke være til hinder for, at der med til-

ladelse fra fredningsnævnet

1) opføres nye beboelsesbygninger på eksisterende land- eller skovbrug eller

2) foretages om- eller tilbygning på et eksisterende og lovligt opført helårs-
eller sommerhus, selvom bygningens ydre fremtræden derved ændres.

Land- og skovbrugsejendomme, som overgår til anden anvendel-

se, henhører under denne bestemmelse.

Uden for havearealer må der ikke uden fredningsnævnet s tilla-

delse opsættes stol per eller master, som er højere end 2 m, eller anbringes
plankeværker, tættere raftehegn eller mure.

Inden for det fredede område må der ikke anbringes camping-

vogne og lign., ligesom teltslagning ikke må finde sted. Privatbesøgende hos
grundejerne må dog campere eller slå telt op i umiddelbar nærhed af ejendommens

bygninger.

f. Inden for det fredede område må der ikke uden tilladelse fra

fredningsnævnet anbringes skilte (bortset fra færdselsskilte) . Der må heller

ikke uden fredningsnævnets tilladelse foretages reklamering på bygninger.

§ 9. Det følger af § l, at nye veje ikke må anlægges over de fredede- arealer. Fredningen skal dog ikke være til hinder for anlæg af nye veje til lo-

kal trafik i området. Fredningen skal heller ikke være til hinder for, at forlæn-

gelsen af den såkaldte Diagonalvej - fra Give til nord om Brædstrup - føres

over det fredede område, såfremt der efter indhentet udtalelse fra naturfred-



7.

ningsrådet opnås enighed herom mellem fredningsstyrelsen og ministeriet for

offentlige arbejder.

§ 10. Elanlæg .

a. Uanset bestemmelsen i § 1 må højspændingsanlæg placeres inden

for det fredede område under forudsætning af, at der efter indhentet udtalelse fra
naturfredningsrådet opnås enighed herom mellem fredningsstyrelsen, ministeriet

for offentlige arbejder og energi styrelsen •

b. Elledninger til lokalforsyningen inden for det fredede område

må kun fremføres i kabel.

§ 11. Andre anlæg.

Det følger af § 1, at der inden for det fredede område eksempel-

vis ikke må etableres flyvepladser, skydebaner, oplagspladser , lossepladser

eller autoophugningspladser •

§ 12. Offentlighedens adgang.

a. Almenheden har ret til færdsel til fods ad de stier i området,
som er vist på kendelseskortet , samt til færdsel til fods og kortvarigt ophold på

det på kortet viste ca. 1 ha store areal af ejendommen matr .nr. 3 c, Møllerup By,

Hammer (Tøvtløs banke). Stierne udlægges i 2 m bredde, hvor de ikke følger ek-
sisterende vej. Vejle amtsråd som anlægsmyndighed og vedkommende grundejer

kan dog aftale mindre ændringer af stiforløbet.

Hvor stierne passerer over indhegne de arealer, skal der ved

anlægsmyndighedens foranstaltning og uden udgift for grundejerne opsættes

"møller" eller stenter.

Den gamle møllevej fra Kovtrupgård til Hammer Mølle tillades

ikke ved fredningen benyttet til motoriseret færdsel, herunder knallerter, for

andre end de hidtil færdselsberettigede.

b. Kildefelterne skal være åbne for almenheden for færdsel til

fods samt kortvarigt ophold, såfremt der er lovlig adgang frem til disse felter.

Fredningsstyrelsen eller Vejle amtsråd kan dog efter henstilling fra naturfrednings-

rådet lade et eller flere af kildefelterne afspærre ved hegning.

c. Fredningen skal ikke være til hinder for, at der med fredning s-

nævnets tilladelse udføres de for almenhedens færdsel og ophold nødvendige
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p,arkeringspladser, stianlæg, opholdsarealer , bygninger, skiltning m.v .

De ved fredningen forudsatte parkeringspladser er markeret på kendelseskor-

tet.

d. Fredningsnævnet kan udfærdige et ordensreglement for den of-

fentlige adgang i det fredede område. Det kan bl. a. bestemmes i reglementet, at

ridning eller cykelkørsel ikke kan finde sted på stierne nævnt i pkt. a, og at uden-

dørs mekanisk musikgengivelse er forbudt under den offentlige adgang i det fredede

område.

De særtilladelser , som er meddelt i fredningsnævnets kendelse, til-

trædes. Enkelte yderligere særtilladelser er meddelt af overfredningsnævnet un-

der sagens behandling. Efter § 2 i lov nr. 219 af 24. maj 1978 om ændring af na-

turfredningsloven bortfalder en særtilladelse, hvis den ikke er udnyttet inden

1. januar 1984.

I I I. Erstatningerne.

Med 52 af de 60 private ejere, hvis ejendomme herefter helt eller

delvis er omfattet af fredningen, er der opnået enighed om erstatningens størrelse.

For de øvrige 8 private ejeres vedkommende er erstatningen fastsat af Taksations-
kommissionen vedrørende naturfredning ved kendelse af 17. juli 1977 og to kendel-

ser af 13. december 1977.

De samlede erstatninger udgør herefter 958.039 kr. med renter som
bestemt i den dagældende naturfredningslovs § 21, stk. 4, 1. pkt., hvortil kommer

tilkendte omkostningsbeløb på ialt 36.000 kr. Beløbene er udbetalt.

I medfør af den dagældende naturfredningslovs § 33, stk. 2, bestem-

mes, at de nævnte beløb udredes med 90 % af staten og 10 % af Vejle amtsråd.

H e r e f t e r b e s t e m m e s:

Den af fredningsnævnet for Vejle amts nordlige fredningskreds den

30. september 1975 afsagte kendelse afløses af nærværende kendelse, således at

de ovenfor anførte fredning sbestemmelser hviler på de arealer, der er vist på

fredningskortet som værend/omfattet af fredningen.

P.O.V.

4~~~~
Bendt Andersen

overfredningsnævnets formand

kh.
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t Ar 1978, den ll. juli, afsagde overfredningsnævnet
følgende

d e l k e n d e l s e

i sagen nr.2244/74 om fredning af Gudenåens kilder med nærme-
ste om give lse r •

Som led i den omhandlede fredningssag er det af over-
fredningsnævnet besluttet, at nedennævnte arealer afstås til
staten v/miljøministeriet. De omhandlede arealer, hvis udstyk-
ning med de angivne arealstørrelser enten er forelagt for land-
brugsministeriet eller approberet af ministeriet, er nedenfor
angivet under det løbenummer, hvorunder de er optaget i den af
fredningsnævnet for Vejle amts nordlige fredningskreds afsagte
kendelse af 30. september 1975:

Vedrørende lb.nr. 3, A/S Haarsbjerg Plantage.
Af matr.nr. l m, Nørre Tinnet, øster Nykirke sogn,

afstås et areal på ca. 8;82 m2

Vedrørende lb.nr. lo (ny ejer), Eva Qvist Pedersen.
Af matr.nr. 4 a, Sdr. Tinnet, øster Nykirke sogn, af-

stås et areal på ca. 200~ m2.

Vedrørende lb.nr. 17, Aksel Henningsen.
Af matr.nr. 4 ~, Ørnsholt, øster Nykirke sogn, afstås

t l• 9 2e area pa 57 o m •
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Vedrørende lb.nr. 23, Vagn Aagaard.
Af matr.nr. 2 d, Haustrup og Mølgårde, øster Nykir-

ke sogn, afstås et areal-på 8274 m2•

Vedrørende lb.nr. 29, Vagner Henriksen.-
Af matr.nr. 7 a, Haustrup og Mølgårde, øster Nykirke

f o l 0-2 2sogn, a stas et area pa 000 m •

Vedrørende lb.nr. 33, Knud og lasse Nørremark.
Af matr.nr. 15 ~' Stovgård Hovedgård, afstås et areal

2m •på 2001

Vedrørende lb.nr. 40, Arne Gandrup.
Det erhvervede areal består af matr.nr. l ! og del

af matr.nr. l ~' Plougstrup og Urskovgård, Tørring sogn,
ialt 3.4629 m2•

Vedrørende lb.nr. 53, Jens Thomsen Christensen.

på 2000

Af matr.nr. 7 ~' Hammergård Hovedgård, afstås et areal
2m •

Vedrørende lb.nr. 58, Svend Jensen.
Af ejendommen matr.nr. l ~' Møllerup, Hammer sogn,

afstås et areal på 3.2920 m2•

Vedrørende lb.nr. 59, Palner Konradsen.

hverves.
Matr.nr. 2 f, Hammergård Hovedgård, Hammer sogn, er-- 2Arealet udgør 1.0130 m •

Vedrørende samtlige arealer er det nærmere bestemt,
at overtagelsesdatoen er datoen for overfredningsnævnets ende-
.lige beslutning, den l. august 1976. Nævnte dato er tillige
skæringsdato for skatter og afgifter. Forrentning finder sted
fra datoen for fredningsnævnets kendelse at re~ne, den 12. sep-
tember 1975. Erstatning for det afståede areal kan kun udbe-
tales til ejeren, når denne har fremskaffet fornødent pantha-
versamtykke hertil. Udstykning af de erhvervede arealer sker
på fredningsmyndighedernes foranledning og for disses regning.
Udstykningsapprobation og tinglysning er en forudsætning for
erstatningsudbetaling. Udfærdigelse af skøde er ufornøden, idet
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.e overfredningsnævnets kendelse tjener som adkomst for staten
v/miljøministeriet.

For samtlige arealer henvises med hensyn til ser-
vitutter og byrder til ejendommens blad i tingbogen.

Nærværende kendelse angående beslutning om erhvervelse
af forannævnte arearer vil være at tinglyse som adkomst for sta-
ten v/miljøministeriet.

I

I I

kh.
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2.

Ved skrivelse af 31. januar 1973, modtaget den l. febr'J-
ar 1973, fremsatte fredningsplanudvalget for Vejle amt påstand om
fredning af et område, der udgør den sydøstlige del af et planlagt

område omkring Gudenåens kilder. Ifølge fredningsplanudvalget om-
fatter påstanden: "et lille velafgrænset naturparkområde beliggenS.:
omkring vandskellet vest for hovedvej 13 mellem Nr. Snede og Tør-
ring og med en smallere kile mod vest omkring Enesø og Hastrup sø.
Området har på grund af de særdeles store landskabelige og rekrea-
tive værdier en meget høj prioritering med hensyn til beskyttelse,
pIe je og udbygning. Hove dtrækl~ene i dette landskaber:
a. Vandskellet ved Tinnet krat med Gudenåens og Skjernåens kilder.
b. Den geologisk interessante Skjernådal, som er en markant tunnel-
dal, der strækker sig fra vandskellet mod nordvest med Skjernåen

--~g-tunneldalsøerne Rørbæk sø, Nedersø, Kulsø, Enesø og Hastrup sø.
"'-,

c.-Den smukke ådal omkring Gudenåens øvre løb strækkende sig fra
vandskellet til Haustrup sø. Denne strækning rummer et af landets
tætteste koncentrationer af kilder og væld.
d. Det stærkt kuperede og bevoksningsmæssigt rigt afvekslende kr2t-

u

og skovområde vest for ådal en med bl. a. Lindet-og Kollemorten k~a~
e. Den smalle tunneldal omring Dybdal bæk og skovområderne nord
herfor. II

Efter at have gennemgået de store vildtbiologiske, fersk-
vandsbiologiske, entomologiske, botaniske og arkæologiske interes-•
ser, der knytter sig til området, har fredningsplanudvalget anfør~~
at området, der ønskes fredet, strækker sig fra Miljøministeriets

} ejendomme i Kovtrup med Gudenåens og Skjernåens udspring i nordves:
til EgIlolm mølle i sydøst. Den omfatter således Gudenåens øvre løb
med en 200-1200 ID bred bræmme omkring denne, i alt et område stort
ca. 960 ha, hvoraf ca. 374 ha er underkastet allerede gældende
fredningsbestemmelser, hovedsagelig byggeliniebestemmelser i hen-
hold til naturfredninesJ-ovens § 47 eller som freQskov. 8,3 ha 20r-
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delt på 9 arealer påstås erhvervet af det offentlige. Desuden Offi-

fatter påstanden mindre umatrikulerede arealer langs Gudenåen,
samt umatrikulerede arealer under offentlige veje. Endelig påstås
etableret ca. 14 km stiforbindelse og 4,3 km kørevej. I sidstnævn-
te henseende ønskes den gamle møllevej fra Kovtrupgård til Hammer
Mølle åbnet som ensrettet kørevej for motorkøretøjer underl~ tons.
På foranledning af fredningsplanudvalget meddelte Ministeriet for
kulturelle Anliggender ved skrivelse af 23.6.1971 i henhold til
§ 40 i naturfredningslov nr. 314 af 18.6.1969, forbud mod etablerir.
af dambrug på matr. nr. 7a Hammergård, Hammer sogn m. fl., se nær-
mere lodsejer nr. 54.

Udtalelser:
Afdelingsleder Hans Mathiesen, Botanisk Institut, Århus: "Dersom
man ønsker at opretholde de nu eksisterende muligheder for en kom-
bineret rekreativ, undervisnings- og forskningsmæssig anvendelse
af strækningen langs Gudenåens øvre løb, kan det ikke anses for
tilrådeligt at anbefale oprettelse af et dambrug ved Hammer Mølle.
De forekommende sumpstrækninger, væld og vandløb er så værdifulde
i biologisk henseende, at en fredning af området bør gennemføres."
Statens naturfrednings- og landskabskonsulent i skrivelse af 18.
december 1972: "Der kan næppe være tvivl om, at områdets natur er

•

særdeles sårbar over for såvel kulturpåvirkninger som tilgroning.
Det må således anses for nødvendigt, at der gennemføres relativt
vidtgående fredningsbestemmelser til sikring af en effektiv kon-
trol og~leje af de inddragne arealer. I så henseende forekommer de
foreslåede fredningsbestemmelser hensigtsmæssige og velafvejede~
Fsiluftsrådet i skrivelse af 21. februar 1973 •••"kan anbefale,
at området fredes i overensstemmelse med fredningspåstanden, såle-
des at ejendommenes nuværende tilstand bevares."
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Naturfredningsrådet i skrivelse af 17. august 1973: "Dalen gennem-
skærer ikke blot den kvartære lagserie, men også den øverste del
af den tertiære undergrund bestående af miocæne sandaflejringer.
Dette ses i en grusgrav beliggende ved den lille vej mellem Hammer
Kirke og Tin~ctgå~d, ca. l km no~dve3t for Hammer Kirke. Det skal
foreslås, at man ved fredningen af området søger at bevare grusT

•

gravsprofilet som en vigtig informationskilde vedrørende landska-
bets indre geologiske opbygning. Alt i al-tmå området betragtes
som et værdifuldt og interessant studieområde med hensyn til orga-
nismernes tilpasning til forskellige levevilkår. Med hensyn til
plejeforanstaltninger der vedrører kilder og vældområder f~nder
rådet det påkrævet, at man i hvert enkelt tilfælde bliver hørt, så-
vel angående behovet for pleje som karakteren af eventuelle pleje-
foranstaltninger."
I en supplerende udtalelse af 26.5.1975 fra Naturhistorisk Insti-
tut, Århus ved Carlo Jensen er anført følgende:

"I fortsættelse af min skrivelse af 14. maj 1973 sender jeg
hermed en oversigt over, hvilke arter, slægter eller grupper, der
er fundet i kildeområdet.

Foruden indsamlinger i selve Gudenåens udspring, der falder
udenfor fredningsområdet, er besøgt følgende kilder:
Kilder nr. 1-2, nr. 3, Opstemmet kildedam ved nr. 3, Kildebækken
gennem kilderne 8-9, kilde nr. 13, nr. 14, der er en moseagtig lim-
nokren, kilde nr. 19, samt Gudenåens øverste løb: V. for Hammer
Skole, SVI for Hammer Kirke, ovenfor og nedenfor Hammer Vandmølle.

Det er desværre kun mindre end halvdelen af kilderne, det er
lykkedes at få prøver fra, alligevel viser listen en ret stor for-
skel med hensyn til fauna, særlig indenfor de forskellige kategori-
er af kilder.

Det er ikke lykkedes indenfor fredningsområdet at påvise fo-
rekomsten af sjældne kildearter, men arter som Nemurella pieteti,
Rhyacophila septentrionis, Simulium costatum og S. latipes, der
kun findes i. kilder og kildebække, må vel også kunne betragtes som
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bevaringsværdige. Især set på baggrund af den hastighed, hvormed
kildeområder og kildeqække reduceres i det danske landskab.

Landskabsmæssigt er området meget fredningsværdig, men deJ

må foretages forskellige forbedringer.
Der foreligger allerede en plan med hensyn til retablerin~

af Gudenåens øverste løb. Men der må også skrides ind overfor de

••

spildevandsledninger, der er ført enten gennem eller i umiddelbarf~ere af "
nærhed af kilderne. Flere af disse ledninger er sprængt og forure-
ner nu flere af kilderne i katastrofal grad."
Vejle Amtsråd har i nogle skrivelser, senest af 27.7.1973 blandt
andet anført følgende: uDa det område, der ønskes fredet må påreg-
nes gennemskåret af diagonalvejens forlængelse fra Give nord om
Brædstrup, blev det stillet i udsigt fra fredningsplanudvalget, at
man ville genoptage sagen.

Fremlingsplanudvalget har imidlertid ikke som ventet ta-
get påstanden op til fornyet vurdering men i en skrivelse af ll.
juli 1973 til nævnet udtalt, at man gerne ser kendelsen udformet
således, at den i givet fald respekterer en gennemførsel af diago-
nalvejen.

Amtsrådet skal herefter udtale, at man ikke for tiden
har yderligere kommentarer til påstanden, som efter rådets opfattel-
se burde have været optaget til fornyet vurdering af fredningsplan-
udvalget, idet påstanden, således som den er udformet, iYJ{e synes
at åbne mulighed for at "anlægge diagonalvejen"

På første møde til behandling af fredningssagen udtrykte
amtsvejingeniør Olivarius på amtsvejinspektoratets vegne forundring
over, at fredningspåstanden ikke synes at tage hensyn til diagonal-
vejens mulige linjeføring. Det var amtsvejinspektoratets opfattelse,
at fredningskendelsen bør udformes således, at den respekterer den
linieføring, som forelå allerede i 1967, og som går over en del af
arealet. Der vil formentlig blive tale om en dæmning på lo m som et
led i et for længst højt klassificeret vejprojekt, i hvilket der ikk
er mulighed for større afvigelser.
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6.
Sekretariatsleder Degener har på fredningsplanudvalgets

vegne anført, at beslutningen om at rejse fredningssag er truffet
in plenum i fredningsplanudvalget, således at en eventuel diagonal-
vej respekteres. (Jfr. generelle best8~melser 88).

F -, . t . d 't.... dl . , I o I -re a....·ungsnævne nar ve sagens uStl8.J."l l.ng oes-cae1;a.r
formanden, det af Vejle Amtsråd udpegede medlem, samt nævnsrepræsen
tanten for henholdsvis Give kommune og Tørring-Uldum kommune.

Hele det af fredningspåstanden omfattede areal er under

•

landzone.
Generelle protester:

De lokale landboforeninger har nedsat et lodsejerudvalg,
der h~r givet møde ved konsulent Verner Hansen, Viby, der ikke på
lodsejerudvalgets vegne har afvist fredningen som sådan. Han har
derimod kritiseret en række punkter af fredningens indhold, navn-
lig punkt 3, 4 andet punktum, 6, 7, 9, 14 og 15 der foreslås ude-
ladt. Punkt 16 foreslås formuleret således: Der må ikke opføres nye
bygninger, skure boder eller andre indretninger bortset fra læskure
til kreaturer og nødvendige tilbygninger til eksisterende landbrugs
bygninger. Han forudså, at disse punkter ville umuliggøre rationel
landbrugsdrift i løbet af ~t kortere åremål, og så ingen grund til
at inddrage rene landbrugsarealer under fredningen, hvorfor han på-
stod den østlige del af det påståede fredede område holdt udenfor
fredningen. Han foreslog at stille sagen i bero, således at man i
stedet via en jordfordelingssag, der kunne omfatte de af det offent
lige i området erhvervede ejendomme, kunne nå frem til et resultat,
som både tilgodeså fredningsmæssige og landbrugsmæssige interesser.

De af lodsejernes repræsentant kritiserede bestemmelser
er sålydende:
3. Vandindvinding. Vandboringer og vandindvinding af overfladevand
beregnet for erhvervsudnyttelse eller til brug for fælles vandfor-
syningsanlæg må ikke etableres indenfor fredningens område. Vandbo--
ringer beregnet på enkelthusholdninger må kun etableres efter
tilladelse fra fredningsnævnet.

e
•



e
e

7.
4. Ny tilplantning m.v. Såning og ny tilplantning med træer og buske
må ikke foretages indenfor det fredede område. Gentilplantning af
ikke fredskovpligtige træbevoksede arealer må kun finde sted efter
fredningsnævnets godkendelse. Dette gælder dog ik~e fornyelse af
eksisterende læhegn.
6. Havearealer. Oprettelse af nye havearealer må ikke finde sted
uden fredningsnævnets tilladelse. Enkelte campingvogne og telte kan
for en kortere tid opstilles uden tilladelse på havearealer til be-
byggede ejendomme i umiddelbar tilknytning til den del af bebyggel-
sen, der anvendes til beboelse, såfremt vognene eller teltene ikke
udlejes, og såfremt der ikke svare s vederlag for placeringen.
7. Master m.v. Der må ikke udenfor havearealer opsættes stolper og
master over 2 m's højde, overjordiske rørledninger samt plankevær-
ker, tættere raftehegn eller mure.
9. Pesticider. Brug af hormonmidler, insektbekæmpende gifte og lign.•
er ikke tilladt udenfor de under plov værende landbrugsarealer,
gartnerier, frugtplantager og haver. Flyspredning af sådanne midler
er ikke tilladt. I forstmæssigt rationelt drevne skove kan grønkorns-
svidende midler anvendes. Udstrøning af salt (natriumklorid) er
ikke tilladt på de veje indenfor området, som er beregnet på lokal-
trafik.
14. Færdsel. I det omfang, lovgivningen og fredningspåstandens sær-
bestemmelser i øvrigt ikke åbner mulighed herfor, skal det være til-
ladt offentligheden at færdes til fods på private veje og stier ind-
til en afstand af 150 m fra beboelsesbygninger.
15. Byggefelter~ Inden for de på kortbilaget viste byggefelter må
byggehøjden ikke overstige 8~ m. Såfremt ejendomme med byggefelt
overgår til anden anvendelse end landbrug, bortfalder byggefeltsbe-
stemmeIsen.
16. Byggeri i øvrigt. Udenfor byggefelterne må der ikke opføres
nye bygninger, skure, boder eller andre indretninger, bortset fra
kreaturlæslcure nødvendige for landbrugsdriften. Eksisterende byg-

--_._----- - ---



ningshøjder må ikke øges. =~sist8~ende 20m~erhuses, sl~ur8s oS
boders bygningsareal må ikke udvides.

e Danmarks Sportsfiskerforbund har i skrivelse af 5.3.1975
gjort op~~rksom på, 8t Gudenåen i hele det områce, der ønskes fre-
det er re~uleret, s~ledes at een laber son en lige ~anal, n~st~n
dobbelt så bred som nødvendigt af hensyn til vandf0rin8'en~ Ds-t i'or<;-
slås derfor, at vandløbets oprensning sant grøde slåning deri ned-
bringes til et minimum, således at der dannes småslyngninger til
fordel for fauna og flora.

På et mode den 4.L~.1975, hvor lodsejerne ved Gudenåen fra
udspringet ved Tinnetgård til H~~mer mølle var indvarslet, proteste-
rede nogle lodsejere og senere De samvirkende Landboforeninger på
fle~e lodsejeres vegne mod forslaget, der vil bevirke, at engene i
vidt omfang på grund af fugtighed bliver uegnede til græsning af kre~
turer, og at der i det hele vil ske en landbrugsmæssig forringelse
af arealerne.

Fredningsnævnet finder at kunne anbefale over for Give og
Tørring-Uldum kommuner, der har oprensningspligten fra udspring til
Hammer mølle og over for Vejle ~mtsråd, der har oprensningspligten
fra sidstnævnte punkt, at Sportsfis1{erforbundets forslag im0deko~~es
i det omfang, det findes forsvarligt af hensyn til de landbrugsnæs-
sige interesser.

Meddelelse om sagens rejsning har været indrykket i Stats-
tidende for 21. februar 1973, i Vejle Amts Folkeblad og Horsens Fol-
keblad for samme dato.

Underretning om forhandlingerne med lodsejerne har været
indrykket i Statstidende for 29. marts 1974, samt i Vejle Amts Fol-
keblad og Horsens Folkeblad for saP.1medato, hvorhos meddelels,= ,=r
tilstillet lodsejerne direkte i anbefalet brev.
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Fredningsnævnet har efter de afgivne udtalelser om omr~dA~r.

·e betydning i naturvidenskabelig og milj0~~ssig henseende fundet den
væsentligste del af det af fredningsp8.standen omfattede omr8d.e i hZlj

grad fredning8værdigt. Dette gælder i smrlig grad den centrale del
omkring Gudenåen og kilderne, Plen oE,såde vestlige områder, der s-cø-
der op til skovpartier og arealer, der i et vist omfang har muliGhed
for at indgå i hele den naturparkide, der af fredningsplanudvalget

• er udgangspunkt for planlægningen i området.
For så vidt angår den østlige del, der som østgrænse har

hovedvej A 13, finder fredningsnævnet dog at måtte give lodsejer~e~
repræsentant ret i, at en del af disse arealer ikke er af den samme
interesse i frednine;smæssig henseende, san de fornævnte arealer, 03
nævnet har derfor besluttet at indskrænke fredningen i et vist om-
fang, således at skovpartierne i øst i det væsentlige danner grænse
for fredningen. Dette medfører, at en del landbrug med bygninGer
holdes uden for fredningen, hvilket må antages at indebære en lettel-
se i den fremtidige administration uden i større omfang at forrin~e
fredningen.

Lodsejernes forslag om at stille sagen i bero, indtil en
jordfordelingskommission har bragt en løsning på ejerforholdene, fin-

'tt des ikke at burde tages til følge, allerede fordi de arealer, som
staten kan forventes at kUTh~e overtage på denne nåde, må antages at
være så små f forhold ti~ de under fredningen inddragne arealer,
de fredningsmæssige problemer ilcke herved løses.
Vedrørende fredningspåstandens punkt 3, 4, 14, 15 og 16: Nævnet har
modificeret disse punkter i lodsejernes favør.

De generelle fredningsbestemmelser er herefter af nævnet udformet
således:
la. På de fredede arealer er ~ndringer i terrænet eller terrænfor-

roerne, herunder udnyttelse af forekomster i jorden samt opfyld-
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~o.
ning og planering ikke tilladt. Sten-, grus-, sand- og lert~c-
ning er kun tilladt i de ved fredningens gennemførelse
grave og kun til det naturlige forprug på vedl{ommende ejendo!:"l~eJ
samt hvor det udtrykl:eligt er godkendt ifølge fredningsplanuå.-

lb. Nye droningsarbejde~ s~mt rør12ening af åbne gr3fter og vandlet
kan udf3res efter tilladelse fra fredningsn2~Tnet. Reparation a=
drænledninger kan foretages uden tilladelse. Det skal endvidere
være tilladt at foretage rørl~gning i forbindelse med sti- og
vejoverforineer over vandlzb, såfremt dette ikl~eændrer vandlø-
oets vandstand i øvrigt.

2. Vandløb og andre vandarealer inden for området skal bev2r~s i
deres nuværende tilstand. Der må således ikl<::e,bortset fra nor-
mal vedligeholdelse og oprensning, foretages foranstaltninger,
der ændrer vandstand, forløb eller breddernes karakter.

3. Tre af fredningsnævnets medlemmer har vedtaget følgende formu-
lering, idet de har fremhævet det store landbrugsmæssige behov
for markvanding til kv~gbrug på grund af arealernes bonitet:

a. Vandboringer og vandindvinding af overfladevand beregnet for
erhvervsudnyttelse elJ.er til brug for f~lles vandforsyningsan-
læg og vandboringer beregnet på enlælthuGholdninger Llå ild:e eta-
bleres inden for fredninGens onråde uden frednin~sn~vnets t~ll~-
delse efter indhentet erklæring fra NaturfredninGsrådet o~ frec_-
ningsplanudvalget.

b. Såfremt der dokumenteres at være et rimeligt økonomisk og prak-
tisk behov for markvanding på gru!1.da~ etablering af et større
kvægbrug på pegældende landbrugsejendom, ~ frednings~vnets
tilladelse gives. Eksisterende boringer til enkelthusholdn~nger
må udskiftes uden fredningsnævnets tilladelse efter forudgående
anmeldelse til fredningsnævnet med 3 måneders varsel.

Et af frednj ngsnævnets medlemmer kan tiltr23de formuleringen
under 3 a, men sternmer for, at 3 b får følgende ordlyd:
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11.
"Nægtes tilladelse kan fredningsnævnet på begæring optage
spørgsmålet om erstatning til kendelse"
Der afsiges kendelse overensstemmende med flertallets afgørelse.

c. Der er ved særlig kendelse af 30.8.1974 efter forelæggelse for
Danmarks geologiske undersøgelse tillagt lodsejer nr. 25 Arne
Jensen vandindvindingsret for landbrugsejendo~T.en i nærmere af-
grænset omfang. Afgørelsen er påanket af fredningsplanudvalget.

4. Såning af og ny tilplantning med træer og buske må ikke foreta-
ges inden for det fredede område på arealer, der ikke ved fred-
ningspåstandens fremsættelse den 1.1.1973 bar skov. Gentilplant-
ning af ikke fredskovpligtige træbevoksede arealer må på de på
kortet særlig afmærkede områder, der er specielt angivet under dE
enkelte løbenumre, kun finde sted efter fredningsplanudvalgets
godkendelse. Dette gælder også fornyelse af læhegn.

5. Arealer, der ved nærværende kendeIses afsigelse henlå som ved-
varende græsningsarealer eller som udyrkede områder, nlå ikke
indtages under plov til andet formål. Det er dog tilladt at
omlægge vedvarende græsningsarealer. Under omlægningen kan
arealerne a nvendes til korn eller lignende i indtil 2 år. Det
skal være tilladt fredningsplanudvalget efter Naturfrednings-
rådets eventuelle anvisninger uden udgift for lodsejerne at
foretage fjernelse af træer og buske inden for udyrkede områ-
der og g~æsningsarealer samt at udøve landskabspleje i øvrigt
ved at fjerne udgåede træer og lignende. De arealer, som bes-tem-
melsen vedrører fremgår af medfølgende kort.

6. Se 12.
7. Der må ikke uden for havearealer opsættes stolper og master

over 2 meters højde, overjordiske rørledninger samt plankevær-
ker, tættere raftehegn eller mure.



12.
Ba. Nyanlæg af veje bortset fra veje til lokal trafik i området

må ikke anlægges over de fredede arealer. Fredningsplanudval-
get har dog vedtaget i møde den 28.6.1973 at tilkendegive, at

•
Bb •

•
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man gerne ser fredningskendelsen udformet således, at den i

[Nis

eventuelle beliggenhed er angivet på et af amtsrådet fremlagt
kort. Fredningspåstanden respekterer således ifølge formule-
ringen denne vejføring. Detailprojektet bør dog forelægges
Naturfredningsrådet til udtalelse.
Primære højspænd.ingsanlæg (50KV og derover) bør søges placerc'l::
uden for det fredede område, jfr. § l, stk. 2, i beken~tgørels'
nr. 344 af 14.7.1971 fra ministeriet for kulturelle anligger.de"
Nye sekundære elanlæg beregnet på lokalforsYningen inden for
området må alene fremføres i kabel.
Pesticider: Brug af hormonmidler (insektbekæmpende gifte og
lignende) er ikke tilladt uden) for de under plov værende
landbrugsarealer, gartnerier, frugtplantager og haver. Fly-
spredning af sådanne midler er ikke tilladt. I skove kan
grønkornssvidende midler anvendes. Udstrøning af salt (natriwn.
klorid)er ikke tilladt på de veje inden for området, som er
beregnet på lokaltrafik.

lo. På de fredede arealer må ikke etableres flyvepladser, skyde-

9.

baner eller andre indretninger, der medfører fare for kraftig
støj.

ll. De fredede arealer må ikke anvendes tiloplagspladser, 10sse-•
pladser eller autoophugningspladser. Forurening af naturen
ved henlæggelse af affald eller andet må ikke finde sted.

12. Det er ikke tilladt at anbringe eller opsætte beboelsesvogne,
skurvogne, campingvogne, skure, tårne eller lignende eller
benytte arealerne til teltslagning. Læskure til kreaturer kan
opstilles på landbrugsejendomme uden tilladelse. Skurvogne
til skovbrugsdrift kan hensætte s uden tilladelse. Enkelte
campingvogne og telte kan for en kortere tid opstilles ud~n
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tilladelse på havearealer til bebyggede ejendomme i umiddel-
bar tilknytning til den 'del af bebyggelsen, der anvendes til
beboelse, såfremt vognene eller teltene ikke udlejes, og der
ikke svares vederlag for placeringen.

13. Der må ikke opsættes skilte af nogen art bortset fra færdsels-
skilte, og reklamering på bygninger må ikke finde sted uden
fredningsnævnets samtykke.

14. Se særbestemmelse under lodsejer nr. 12.
15. Udgår efter lodsejernes begæring.
16.1.Bebyggelse: Nye landbrug, gartneribrug, pelsdyrfarme og dam-

brug må ikke oprettes.
16.2.1. I~andbrugsbygninger: Nye beboelsesbygninger på bestående land-

brug samt tilbygning til eksisterende beboelsesbygninger på
bestående landbrug må ikke opføres uden fredningsnævnets til-
ladelse.

16.2.2. Nye driftsbygninger til bestående landbrug, tilbygninger til
eksisterende driftsbygninger på bestående landbrug og ombygnini
af beboelsesbygninger og driftsbygninger på bestående landbrug,
hvorved disses ydre ændres, må ikke påbegyndes før tegninger,
udvisende placering og udseende, er godkendt af fredningsnævne-
Denne under 16.2.2. anførte bestemmelse indfører alene en af
hensyn til fredl1ingens formål nødvendig censur med hensyn til
bygningernes placering og udformning, men medfører ikke, at
byggeri, der må anses at tjene en reel landbrugsmæssig udnyt-
telse af de pågældende ejendomme, kan hindres af f~edningsnæv-
net uden særlig fredningssag.

16.2.3. Fornyelse (genopførelse) af landbrugsbygninger, herunder be-
boelseshuse, er tilladt med fredningsnævnets godkenåelse.

16.3. Eksisterende helårs- og so~nerhuse: Tilbygninger til eksiste-
rende, lovligt opførte helårs- og sommerhuse må ikke foreta-
ges uden fredningsnævnets tilladelse. Ombygninger af sådanne
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huse, hvorved disses ydre ændres, eller fornyelse (genopfø-
relse) af sådanne huse kan ikke foretages uden fredningsnæv-
nets tilladelse. Landbrugsbygninger, som er overgået til
anden anvendelse, henhører under dette afsnit.

l6.4.Bebyggelse og anlæg iøvrigt: Herudover er det ikke tilladt at
opføre nogen art af bygninger.

17.I.Fredningen skal ikke være til hinder for, at der med næ~lets
godkendelse udføres de for almenhedens færdsel og ophold nød-
vendige parkeringspladser, stianlæg, opholdsarealer, bygninger
skiltning m.v •

l7.2.Fredningen skal ikke være til hinder for, at fredningsplanud-
valget under forhandlinger med lodsejerne om de anførte stiers
nøjagtige placering ændrer disse stiers forløb i detaljer, mer.
ikke i princippet og uden yderligere erstatning til lodsejern~

l7.3.Der kan af fredningsnævnet udfærdiges et ordensreglement for
det fredede område, hvori det bl.a. kan bestemmes, at ridning
eller kørsel med cykler ikke må ske på de i henhold til ken-
delsen åbnede stier, og at udendørs mekanisk musikgengivelse
er forbudt under den offentlige adgang på det fredede område.

e,

•

,

'"

1 l.

Særbestemmelser:
Inden for de på kortet markerede kildefelter beregnet som en
afstand af 25 meter fra de på kortet markerede kilder og
vældområders yderkanter må der ikke uden fredningsplanudvalget;
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•
tilladelse foretages dræning, opgrøftning, rørlægning samt
gravearbejder iøvrigt •
Fredningsplanudvalget har ret til efter Naturfredningsrådets
godkendelse og eventuelle anvisninger uden udgift for ejerne

\

at foretage de for klldernes og vældområdernes tilgængelig~ed
og naturlige tilstand nødvendige etablerings- og plejearbejder.
Kildefelterne er åbne for almenheden for færdsel til fods samt

• kortvarigt ophold. Dog kan fredningsplanudvalget efter henstil-
ling fra Naturfredningsrådet ved skiltning afspærre kilder i
området for almenheden.

II. Se ad lodsejer nr. 6.
III. Se ad lodsejer nr. 54.
IV. Der gives almenheden ret til at færdes til fods på et stisyste~

i området som angivet på det til fredningskendelsen hørende

\

kort. Den sydlige del af det af fredningsplanudvalget foreslå-
ede sti system vil støde på vanskeligheder på grund af stor be-

,.; stand af kreaturer, derunder tyre i løsdrift hos lodsejer nr •

•
31, hvorfor nævnet har besluttet, at lade stiforbindelcerne
slutte ved stien til kilde nr. 21. Stierne udlægges i en breddE
på 2 m, hvor de ikke følger eksisterende fællesvej.

V. Den gamle møllevej fra Kovtrupgård til Hammer mølle er af fred-
ningsplanudvalget foreslået åbnet for almenheden til brug som

ensrettet turvej fo~ motorkøretøjer under l-§-tons.
Naturfredningsrådets repræsentant på mødet den 22.4.1974 har ud-
talt s~g imod en åbning af mollevejen for motorkøretøjer.
En del af lodsejerne, navnlig nr. 53 har protesteret mod ensret-
tet motorkørsel og har hævdet deres ret til at køre i landbrugs-
øjemed i begge retninger.

1

Efter den nære beliggenhed ved Gudenåen og centrale dele af n2-
turparkområdet finder nævnet ikl{e t1lstrækkelig anledning til
at lade møllevejen åbne for anden motorkørsel end der i forveje!
haves ret til, men alene at lade den anvende til offentlig" o0'ar'r-'--",
sti i fo~bindelse med ~e øvrige stiforbindeleer. Da vejen e~
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gammel almen vej, ydes der ikke særskilt erstatning herfor .

•'\

•
Erstatningen:

Der skønnes ikke at have været noget nævneværdigt pres
på området til opførelse af beboelsesbygninger, hvorfor erstatnin-
gen for manglende byggechance ikke bør overstige det normale. På
den anden side må det antages, at de generelle bestemmelser til
en vis grad vil komme til at kunne få betydning for ejendommenes
handelsværdi som landbrugsejensomme. Jordboniteten er gennemgående
ringe, således at forbud mod genplantning på visse ejendomme vil

få en erstatningsmæssig betydning, der nærmer sig ekspropriations-
erstatning. Nævnet har derfor kun undtagelsesvis forbudt genplant-
ning.

••-

...

Fredningsplanudvalget har under sagen i en særlig opstil-
ling uddybet påstanden om genplantningsforbud for ikke fredskov-
pligtige arealer således, at det nærmere er angivet for hver ejen-
dom hvor stor en del af skovarealet, der må genplantes, og hvor
stor en del heraf med løvtræ, samt hvor stor en del valgfrit. Be-
grundelsen er efter det oplyste sammensat, idet både naturæstetiske
historiske og økologiske hensyn spiller ind.

Fredningsnæv~et finder imidlertid ikke tilstrækkeligt
grundlag for at imødekomme de~~e del af påstanden, bortset fra en

•enkelt ejendom (lodsejer nr. 21), hvor en forligsmæssig ordning med
ejeren er truffet. løvrigt bemærkes, at en historisk betragtning
måske ville tale for, at sådanne arealer nær hærvejen kun burde be-
plantes med eg (jfr. Hugo Mathiesen : Hærvejen (1959) s. 54).

En økologisk begrundelse (at forøge flora og fauna mest
muligt) synes ikke tilstrækkelig til at ændre det særprægede, lidt
dystre landskab i den af fredningsplanudvalget ønskede retning, da
der netop er en særpræget flora og fauna, der b0r beskyttes. Area-

I

\, ;
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lets nuværende udseende går i hvert fald ca. 100 år tilbage i

tiden og anses af mange som et meget værdifuldt landskab, som det
er udformet af ejerne.

I almindelighed har næ\~1et beregnet en erstatning på
400 kr. pr. ha. inden for byggelinier efter naturfredningsloven
og 800 kr. pr. ha for arealer uden disse byggelinier. En af fred-
ningsplanudvalget fremsat påstand om,at de skovbyggelinier, der
er fremkommet ved statens erhvervelse af skov, skal tages i betrag'
ning, findes ikke at burde efterkommes," da sam'~lige skøder til
staten er tinglyst efter fredningspåstandens fremsættelse.

Efter omstændighederne har næ\~et gennemgående erstat-
tet stiudlæg med 5 kr. pr. løbende meter (2m bred), ikke så meget
på grund af de 1andbrugsmæssige gener som på grund af de rekrea-
tive områders nedsatte handelsværdi, når der gennemføres offent-
lig færdsel. Denne er desuden indskrænket på den sydlige del, hvor
behovet for en sti ikke skønnes at være så stor, navnlig fordi
terrænet ikke er så tiltrækkende som de øvrige fredede arealer
hvortil kommer, at en del af stien ville komme til at gå tæt op
mod en autoophuggers grund.

'.,

Medens der iøvrigt henvises ti1lodsejerfortegne1sen
skal i det følgende omtales erutelte lodsejere, hvis forhold har
været genstand for særlig forhandling under sagen.

Ad. lodsejer nr. 21 - Peter Ballegård:
Peter Ballegård har den 13.12.1972 ansøgt 1andvæsenskom-

missionen for Vejle amtskommunes 2. område om tilladelse til at
anvende vandet fra kilde nr. 16 til mineralsk drikkevand, som han
vil forhandle erhvervsmæssigt. Han har under fredningssagen ligele-
des ansøgt fredningsnævnet herom og har opstillet følgende prodUk-
tionsmulighed:
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tJA.Erstatning for mistet vandindvindingsret ..

Det forudsættes: at erstatning er bevilliget samt at
en vandindvindingstilladelse tillod en udnyttelse på
mindst 40 tons/døgn.
Afstrømningen fra kilden er af "Hedeselskabetlt den
14/2-1973 målt til 198,7 tons/døgn.
Pris: 3 øre/l. vand. ( Salgspris i butik 1,50 kr.,)
hvilket skønnes realistisk set i relation til salgs-
prisen.

e
e

Periode: 3 mdr. ( 90 dage )
B. Erstatningsbeløb: hele afstrømningen i 3 mdr = ~34.600 ~~
B. Erstatningen set i relation til en eventuel udnyttelse,

idet det her ~orudsættes, at vandindvindingsret var med-

..

delt.
Udnyttet mængde skønsmæssig: 40 tons/døgn a 3 øre/L i

250 døgn/år.
Salgsbeløb: 300.000 kr. lår
Erstatningstidsl~: 1,78 år.

C. Bemærkninger iøvrigt:
Der var ikke og er stadig ikke oprettet nogen aftageraftale.
Det forudsættes i foranstående, at alle investeringer af-
holdes af aftageren.
Vedr. eventuel opgørelse af erstatningskrav fra virksomhe-
den - med ret til udnyttelse af gudenåens vand - henvises
til landvæsenskommissionens kendelse af 9/3-1964 i sagerne:
20/1962, 21/1962, 22/1962, 58/1962, hvor der arbejdes med et
erstatningsbeløb på 5,88 kr/looo m3 vand. - I det nævnte
beløb er ikke medregnet :'Vestbirk" kraftværk, da dette i

ovennævnte kendelse frafaldt erstatningskrav, da forbruget
ikke oversteg 600.000 m3/år."
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Lodsejeren har

.~ krævet en erstatning på 534.600 kr. såfremt tilladelse ikke
opnås.

Han har nærmere oplyst, at der er ca. 75-100 meter til
asfalteret vej, og at han påregnede, at hele afstrømningen, d.v.s.
198 tons vand i døgnet, kunne sælges. Det erkendes, at hjemmemarke-
det er uden betydning i dag, men kan blive af betydning på længere
sigt.

Fredningsplanudvalgets repræsentant, der har protesteret
mod metoden i opgørelsen af erstatningskravet, har iøvrigt henvist

e
e

til, at sundhedskonwissionens tilladelse til at udnytte vandet til
drikkebrug, ikke har foreligget, og at det er sædvanligt, at stmd-
hedskommissionen stiller meget strenge krav til såvel anlæg som
transport.

Fredningsnævnet finder det i strid med formålet med fred-
ningen at meddele tilladelse til den ansøgte udnyttelse af kildevan-
det til salg som mineralvand. Det skønnes tvivlsomt, om der har kun-
net eller kan etableres en erhvervsøkonomisk forsvarlig udnyttelse
af kilden. På den anden side findes det ikke helt at kunne udelukkes
at retten til udnyttelse af kilden har kunnet bevirke en påvirkning
af ejendommens handelsværdi. Der fastsættes herefter skønsmæssigt

'__ en erstatning på 5.000 kr. + Peter Ballegårds positive udgifter ved
landvæsenskommissionen kr. 1.108,20, i alt kr. 6.108,20.

Ad. lodsejer nr. 54 - E. Langvad Jensen:
'Ved skrivelser af 30. april og 6. maj 1971 (j.nr. 38/71)

har fredningsplanudvalget for Vejle amt anmodet ministeriet for
kulturelle anliggender om i henhold til naturfredningslovens § 40
at nedlægge forbud mod anlæg af dambrug på matr. nr. 7a Han~ergård,
matr. nr. 4c Plougstrup og matr. nr. le Mølgård by, øster Nykirke SOt

Fredningsplanudvalget har henvist til, at et dambrug på
dette sted vil være i strid med den under udarbejdelse værende fred-
ningsplan for det pågældende område.
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Ministeriet har i sagens anledning brevvekslet med statens

• naturfrednings- og landskabskonsulent, der efter drøftelse med Na-
turfredningsrådet har anbefalet, at der nedlægges forbud mod det på-
gældende dambrug, idet dambruget tænkes anlagt i et område af stør-
ste fredningsmæssig interesse, ligesom der knytter sig betydelige
ferskvandsbiologiske interesser til denne strækning af Gudenåen.

Ministeriet for kulturelle anliggender meddelte derefter
tt ved skrivelse af 23. juni 1971 i henhold til § 40 i lov nr. 314 af

tt
e

18. juni 1969 om naturfredning forbud gældende 1 år fra skrivelsens:
dato mod etablering af dambrug på matr. nr. 7a Hammergård, Hammer
sogn, matr. nr. 4c Plougstrup, Tørring sogn og matr. nr. le Mølgårde
øster Nykirke sogn.

Ved skrivelse af 7. juli 1972, modtaget lo. samme måned,.
nedlagde fredningsplanudvalget påstand om fredning af området, i det
væsentlige identisk med fredningspåstanden under nærværende sag.

Bekendtgørelse om fredningspåstanden blev indrykket i
Statstidende for 4.8.1972 samt i Vejle Amts Folkeblad, Horsens Fol-
keblad og Jyllandsposten.

Ved skøde lyst 3.11.1970 købte E. Langvad Jensen og Jens
Thomsen (Christensen) matr. nr. 7a Hammergård, Hammer sogn, 47 ha og

,~ 2060 m2, matr. nr. 7c P10ugstrup, Tørring sogn, 5ha og 4260 m2 og
matr. ræ. le Mølgårde, øster Nykirke sogn 3755 m2 af Verner Nielsen
for 540000 kr., således at Jens Thomsen blev ejer for 45/108 og
E. Langvad Jensen ejer for 63/108. Nuværende ejer af Hammer Mølle er
ifølge tingbogen Erik Langvad Jensen, Bredsten, der fik skøde for
315.000 kr. lyst 31.5.1972, 15.9.1972 og 4.10.1972 på matr. nr. 7a
Hammergård, Hammer sogn, 5 ha 8685 m2 og le Mølgårde, øster Nykirke
sogn, 3755 m2•

Han har dog ved skøde af 30.9.1972 solgt bygninger + matr.
nr. 7a Hammergård, Hammer sogn, areal efter udstykning ca. 5 ha
7830 m2 og matr. nr. le Mølgårde, øster Nykirke sogn, areal 7360 m2

til A/S Marker Spedition, Kruså. Ifølge skrivelse af 2.7.1974 fra
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landsretssagfører Børge Nielsen, Vejle, er grunden til, at skødet
ikke er tinglyst, at tinglysningen afventer landbrugspligtens ophæ-
velse, idet A/S Marker Spedition ellers ikke kan erhverve Hammer Møl·
le. Købesum 500.000 kr. Langvad Jensen har forbeholdt sig erstatning
i anledning af fredningssagen. Af matr. nr. 7a Hammergård, Hammer
sogn er 41 ha 4530 m2 og hele matr. nr. 7c Plougstrup, Tørring sogn,
5 ha 4260 m2 solgt til medejeren Jens Thomsen for 225.000 kr.

Landvæsenskommissionen for Vejle amtsrådskreds 2. område
under forsæde af dommer Erik Thomsen fastslog i kendelse af 6.5.1971
rent principielt, at forslaget til dambrug ved Hammer Mølle, der i

teknisk henseende var anbefalet af amtsvandinspektoratet og fiskeri-
sagkyndige, fandtes egnet til gennemførelse~ og at det alene er fred
ningsmyndighedernes stilling til sagen, der er årsagen til, at sagen
ikke blev fremmet.

Erik Langvad Jensen har efter sin seneste påstand i fred-
ningsnævnets møde den 17.10.1974 nedlagt følgende erstatningspåstand

Der nedlægges påstand om erstatning om tabt fortjeneste beregnet
ud fra en årlig nettofortjeneste på 210.000 kr. fra 23. juni
1971, hvor § 405 forbud nedlægges, indtil den endelige frednings
kendelse afsiges.

II. Sikker nettoafkastning årligt 200.000 kr.

I.

Svarer til obligationer indkøbt for 1.250.000 kr.
udfra en årlig rente-på 16%
anlægsudgifter 400 •ooo~.kr•

850.000 kr.
Driftskapital 100.000 kr.

750,000 kr.
III.Udgifter til landinspektør for projektet
IV. Omkostninger ved møde i landvæsenskommissionen
V. Såfremt fredningsmyndighederne ikke oprenser møl-

ledammen, påstås der tillagt et erstatningsbeløb
herfor, idet mølledammen formentlig skaloprenses
hver 8. år.

7500000 kr.
14.380 kr.

2.500 kr.
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• VI. Sagsomkostninger

Af beløbene kræves renter fra nedlæggelse af forbud mod dambrug
d.v.s. 24.6.1971.

e
e

Til støtte for sin påstand har Langvad Jensen fremlagt
sålydende vurderings erklæring af 16.4.1974 fra O. Kirk Jacobsen,
Ringkøbing og H. Jøker Trachsel, Randbøl:

"Vurdering af produktionsmuligheder og fortjeneste i et
påtænkt dambrug ved Hammer Mølle, Hammer sogn, Tørring kommune,
Vejle amt.

Produktionsmuligheder og indtægter:
50.000 kg regnbueørreder a lo kr.

5.000.000 stk. æg a 12 kr./looo
laIt

500.000 kr.
60.000 -

560.000 kr.
--------------------------------------

Udgifter ved drift og vedligeholdelse:
Anlægsudgift 250.000 kr. amor-• tiseret m. 12% p.a. 30.000 kr.
Erhvervelse af areal og opstem-
ningsret 100.000 kr, der amorti-
seres m. 5% p.a. 5.000 - 35.000 kr.
Redskaber og inventar
Foder og kemikalier
Arbejdsløn/Fiskemester

!medhjælp
Andre småudgifter og
almindelig vedligeholdelse 200000 kr.

15.000 kr.
190.000 kr.

60.000 -

30.000 295.000 kr.

laIt 350.000 kr~
Nettoindtjening pr. år 210.000 kr.
Kapitaliseret på 8 år 1.680.000 kr.
Foranstående har vi fastsat efter bedste overbevisning
og skøn.
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•
p.t. Tørring, d. 16/4 1974

o. Kirk Jacobsen Hochon Jøker Trachse1
Ringkøbing Randbøl"

Fredningsnævnet har i medfør af bestemmelse i §6, stk.2
i forretningsorden for fredningsnævn udnævnt amtsvandinspektør
Aage Eltons, Viborg og mag. scient. Frank Bregnbal1e, Ribe, til
som særlig sagkyndige at afgive udtalelse om hvilken erstatning 1

der bør betales ejeren i anledning af fredningen.
Skønsmændene har blandt andet i erklæring af 10.10.1974

fra Frank Bregnballe anført følgende:
"Vedr. det projekterede dambrug ved Hammer Mølle og erstatnings-
ppørgsmålet i anledning af fredningssagen.

•e
Produktionskapaciteten:

Aens vandføring: mindst 180 l/sec. (i bh. til kendelse).
Vandkvalitet: absolut god
Vandtemperatur: relativt lav om sommeren og relativt høj om

vinteren.
Under hensyntagen til, at vandet agtedes brugt flere gange, E

det rimeligt at antage en produktion på:

50 t sættefisk og _pontionsfisk pr. år.
Skønsmændene O. Kirk Jacobsen og H. Jøker Trachsel antager i

deres erklæring en årlig produktion på både 50 t ørred og 5 milli~
oner øjenæg, hvilket efter min opfattelse ikke kan godtages."

"Skønnet etableringsudgift for det projekterede dambrug.

l. Arealets værdi
2. Gravning og støbning af damme og kanaler

samt etablering af faciliteter til klæk-
ning af 944.000 stk. æg og opdræt af
850.000 stk. yngel

3. Hakkehus og redskabshus incl. fast inventar
4. Diverse udstyr (til transport af foder og

30.000 kro

290.000 kr.
50.000 kr.



fisk, udfiskning, sortering, damrensning etc.)
Samlet etableringsudgift
Driftskapital (navnlig til fiskebe~s~t~a~n~d~) ~~~-=~

2L~•

30.000 kr.
400.000 kr.
100.000 l-cr.

Etablering~udgift + driftskapital 500.000 kr.

gkønnet afkastning af indskudt kapital~
I henhold til det ovenstående skønnes det rimeligt at antage,

at direktør E. Langvad Jensen for en investering på 500.000 kr.
havde kunnet opnå en årlig indtjening på 175.000 kr. svarende til
35%, der ville være til rådighed for forrentning og afskrivning
af anlægget.
Skønnet handelsværdi af det projekterede dambrug.

Som det fremgår, ville en gennemførelse af dambrugsprojektet
efter mit skøn have givet basis for en stor økonomisk afkastning.
Det forekommer derfor rimeligt at antage, at dambruget ved eventu-
elt salg havde kunnet indbringe en betydeligt højere pris end eta-
bleringsudgiften.

Hvis man antager, at en køber ville være tilfreds med, at den
årlige indtjening på 175.000 kr. svarede til en afkastning på 25%

af den indskudte kapital, skulle han således kunne investere
700.000 kr. i dambruget og dettes drift. Heraf ville 100.000 kr.
repræsentere driftskapitalen, og 600.000 kr. købesummen for dam-
bruget.

Ved denne betragtningsmåde skulle forskellen mellem den skøn-
nede etableringsudgift (400.000 kr.) og den skønnede salgsværdi
(600.000 kr.) repræsentere værdien af den adkomst til at benytte
opstemningsretten og et velplaceret areal ved Hammer Mølle til dam·
brugsformål, som var i direktør E. Langvad Jensens besiddelse.

Da fredningspåstanden netop angår den nævnte mulighed for er-
hvervsmæssig udnyttelse af opstemningsretten, måtte ejeren i hen-
hold til disse betragtninger tilkomme en erstatning på 200.000 kr'

l

hvortil formentlig vil komme omkostninger og renter, som dog ikke
ses at implicere dambrugsfaglige betragtninger:"



25.

Amtsvandinspektør Eltons har ikke ønsket at udtale no-
get bestemt beløb vedrørende den ejeren tilkommende erstatning.

Fredningsnævnet har efter et skøn over produktionsmulig-
hederne og under hensyn til den relativt store sygdoms- og drifts-
risiko inden for branchen og de svingende priser fastsat den E.

Langvad Jensen tilkommende erstatning til~

e
e

a. 225.000 kr.
b. Udgifter til landinspektør 14.380 kr.
c. Omkostninger ved landvæsenskommissionen 2.500 kr.
d. Sagsomkostninger efter omstændighederne 13.ooo~~

I alt 254.880 kr.
Beløbet finnes at burde forrentes alene fra kendelsens

dato, da erstatningskrævende ikke har foretaget nogen investering
i dambrug og ikke skønnes at have betalt overpris for ejendol1'.men,
hvorfor der heller ikke tillægges ham erstatning for tabt fortje-
neste under sagens behmldling.

I fredningsplanudvalgets påstand er anført:"Ifølge land-
væsenskommissionskendelse af 6. maj. 1971 er flodemålet ved det
eksisterende stemmeværk ved Hammer Mølle (matr.nr. 7a og 7b Hammer-
gård) tidligere fastsat til maximalt 61,30 m. Af hensyn til beva-
relsen af mølledammens og de overfor liggende arealers kara.kter
skal stemmeværket vedligeholdes, så dette flodemål ikke sænkes lli~-

der 61,00 m. Stemmeværl\:etmå derfor ikl{e gøres lavere eller fjer-
nes. Det skal dog være tilladt ejeren at tølnme og oprense mølledam-
men hvert femte år, første gang i 1973. Denne tømning må højst have
en varighed af l måned. Såfremt uforudsete omstændigheder kræver
yderligere tømning, kan dette kun ske med fredningsnævnets tilla-
delse."

I fredningsnævnets møde den 11.6.1974 med E. Langvad
Jensen og A/S Marker Spedition, v/direktør Harker fremsatte sidst-
nævnte med Langvad Jensens tiltrædelse tilbud om at frafalde fred-
ningserstatning mod, at det offentlige til gengæld påtog sig at



e
e

26.
oprense og uddybe mølledammen, når det var fornødent. Frednings-
planudvalgets repræsentanter var positive over for denne tanke, og
efter en drøftelse af de administrative problemer herved - oprens-
ningspligt påhviler kun amtet til stemmeværket, mens kommunen har
oprensningspligt i dammens strøml~b - enGdes man om, at irednings-
planudvalget retter henvendelse til Amtsvandinspektoratet for at
søge en løsning gennemført.

Fredningsplanudvalgets sekretariat har senere meddelt,
Vejle amt måtte overlade det til fredningsnævnet eventuelt at bestew'
me, ved hvem m~lledammen oprenses.

Fredningsnævnet finder det herefter rimeligst at lade
Hammer mølledams oprensning påhvile Vejle Amtskommune, der i forveje:
har oprensningen til stemmeværket, således at de af fredningsplan-
udvalget foreslåede bestemmelser for området og stemmeværket lægges
til grund for arbejdets udførelse.

Erstatningskravene:
Fredningsnævnet har bestemt følgende vilkår for eventuel

,tt offentlig overtagelse af arealer ved ekspropriation:
Overtagelsesdato ved Overfredningsnævnets endelige godkendelse,
der forbeholdes. Dette tidspuruet er tillige skæringsdato for
skatter og afgifter. Udstykningsapprobation cg anmær&~ingsfri
tinglysning er en forudsætning for erstatningens udbetaling.
Erstatning for det afståede kan kun udbetales til ejeren med
panthavernes samtykke, som ejeren må skaffe. Forrentning finder
sted fra datoen for fredningsnævnets kendelse at regne, under
forudsætning af Overfredningsnævnets endelige godkendelse e



e
e

27.
De af fredningspåstanden omfattede ejendomme er wlført

i efterfølgende fortegnelse, hvor der for hver enkelt ejendom er
angivet, om den skal undtage s fra fredningen eller, om der i be-
nægtende fald skal ydes erstatning.

I kolonne 2 angives hvilke matr. nr., der er berørt af
fredningspåstanden. Der 'anvendes følgende forkortelser til angi-
velse af ejerlav og sogn:

NT - Nørre Tinnet, øster Nykirke sogn
ST - Sønder Tinnet, øster Nykirke sogn
ø - Ørnsholt, øster Nykirke sogn
HM - Haustrup og Mølgårde, øster Nykirke sogn
S Stovgård Hovedgård, Tørring sogn
T - Tørring, Tørring sogn
p - Plougstrup og Urskovgård, Tørring sogn
H - Hammergård Hovedgård, Hammer sogn
M - Møllerup, Hammer sogn
K - Koutrup, Hammer sogn



a areal i ha a
EJ'''' •(areal inden for

byggelinier
lb. nr. matr. nr. fredskov
l. Gårdejer Arne Søndergård,

Tinnetgård,
7173 Vonge.

la NT-2
2e NT
7a NT
7d NT

12 NT

lodder

39,79
(7,42)
ca. 40 lb. m sti 35.000 kr.

2. Gårdejer Kristian Laursen,
Nørre Tlnnet,
7173 Vonge.

2a NT
9 NT
2d NT ..4,84

-•
Specielle ønsker, der imødekomme s
o bemærknin er i øvri t.
(Har for flere år siden fået landvæsenskommissions-
tilladelse til at indvinde vand til landbrugsvan-
ding med regnkanon)

Tilladt fældning af en lille plantage på arealet

3. A/S Haarsbjerg Plantage,
7150 Barrit.

1m NT
«10,63»
(3,77)

ca. 500 lb. m sti

Efter begæring ekspropriere s en del af matr. nr.
1m. Det begærte areal ca. 2 ha indskrænkes i hen-
hold til statsskovrider Halskov Hansens forslag
til Miljøministeriet til ca. 0,52 ha fredskov +

0,35 ha græsareal, i alt 0,87 ha, sidstl1æVnte
areal en mindre eng nordøst for 2 af Gudenåens
kilder. Miljøministeriets 5. kt. har i skrivelse
af 30.1.1975, j.n. Skov 4128 i h.t. skovlovens
§ 7, stk. 2 tilladt, at fred~skovsarealet, der
ekspropriere s holdes ubevokset. På den øvrige del
af de 2 ha, som ønskedes eksproprieret, tillæggøs

Tilkendt
erstatning

4.000 kr.

I\)
co
•
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Ejer areal i ha

(areal inden for
byggelinier

lb. nr. matr. nr. ( fredskov
:3 fortsat

e e .-

Specielle ønsker, der imødekomme s
o bemærknin er i øvri t Tilkendt

erstatning
der fredningsplanudvalget ret til inden for skov-
lovens bestemmelser at udøve landskabspleje efter
forudgående forhandling med ejerne.
Erstatning for afstået areal 0,87 ha = 6.960 kr.
Tab af herligheds- og venteværdi •• Q •• 2.000 kr.
Erstatnin i alt ••••••••••••• 0 ••••••••••••••••• 13.000 kr.

4. Gårdejer Julius Jørgensen,
Nørre Tinnet,
7173 Vonge

4g NT 0,69 . 600 kr.
5. Gårdejer Kirstein

Nørre Tinnet
Madsen

7173 Vonge
4a NT 2,74 2.500 kr.

6. Gårdejer Niels G. Laursen, Fredningsplanudvalgets påstand cm at få tilkendt
Tinnet, ret til hel t eller delvis at fjerne dæmning ov'er
7173 Vonge Ib NT slugten på matr. nr. la og 19 Nørre Tinnet tages

19 NT ikke til følge. Det er oplyst, at ejeren har ud-
4c NT sat ørreder i den kunstige dam, og at der er man-
4f NT~' ge ænder.
5d NT (7,20)

•6b NT 24,4
11 NT ca. 600 lb. ID sti .. 25.500 kr.

N
\!)
•



areal i ha
Ejer (areal inden for

byggelinier
10;- 'nr. matr. nr. «fredskov»

• e e •
Specielle ønsker, der imødekommes
og bemærkninger i øvrigt

Tilkendt
erstatning

7. Fiskeriejer Tage Christensen
Nørre Tinnet,
7173 Vonge.

11 NT - (1,54)
ca. 80 lb. m sti

8. Gårdejer I.T. Vestergård Laursen,
Sdr. Tinnet
7173 Vonge.

lo NT (2,17)

Mod fredningsplanudvalgets påstand godkendtes et
uden tilladelse opført "frokosthus" mod at ejeren
forpligter sig til at holde udvendige farver mørke
efter fredningsmyndighedernes anvisning og foretage
og opretholde en effektiv slørende beplantning, li-
geledes efter fredning§Wyndighedernes anvisnip~ ~~~~~_l.loo,kr.

9'. Lærer Max Bautrup,
Tinnet gl. skole,
7173 Vonge.

le NT
li NT
lk NT
6c NT
6d NT 0,31 500 kr.

10.Landmand Niels Jensen,
Sdr. Tinnet,
7173 Vange.

4a ST

900 kr.

Der eksproprieres 0,2 ha til parkeringsplads Dl.v".
Prisen fastsættes til 8.000 kr. pr. ha. = 1.600 kr.
I erstatning for ulempe og venteværdi af træer gi-
ves 1.500 kr.
Den af fredningsplanudvalget foreslåede sti ændros
i forløbet således, at den kommer til at liggE~ så
vidt muligt fra parkeringspladsen ad en eksisterende

\>Io
•



• e e
Ejer

areal i ha
(areal inden for
byggelinier Specielle ønsker, der imødekommes

matr. nr. fredskov o bemærknin er i øvri t
Tilkendt
erstatninglb. nr.

lo fortsat vej til skellet mod nr. 12 og derefter videre
langs skellet. Ved grænsen mellem nr. lo og 11
i NØ fortsætter stien på matr. nr. 4a til græn-
sen mod matr. nr. lb.
Erstatning for servitut på 13,95 ha . 0,27 ha y

13,68 ha •••••••••••••••••••••••••• 10.944 kr.
ca. 350 lb. m sti

Erstatnin i alt ••••••••••••••••••••••••••••• 16.000 kr.
ll. øster Nykirke Præsteembede,·

Nr. Kollemorten,
7174 Kollemorten.

l ø (1,14)
0,56 1.000 kr.

120 Gårdejer Åge Henningsen,
Ørnsholt,
7173 Vonge.

2a ø 2,70

Ifølge aftale mellem fredningsplanudvalget og
Åge Henningsen har staten ~~der forudsætning
af Miljøministeriets tiltrædelse erhvervet ca.
16,10 ha, der er undergivet fredningsbestemmel-
serne uden erstatning. Ifølge aftalen fredes
uden erstatning til Åge Henningsen et engareal
af matr. nr. 2a Ørnsholt 2,70 ha. Det øvrige af
den oprindelige fredningspåstand omfattede areal~
der er under omdrift ca. 28 ha udgår ifølge afta-
len af fredningen.. Det tillades offentligheden at
færdes til fods ad den private fællesvej i vest-
skellet af matr. nr. 2a. o kr.



lb.
Ejer

nr.

areal i ha
(areal inden for
byggelinier)
«fredskou)matr. nr.

Specielle ønsker, der imødekomme s
og bemærkninger i øvrigt

Tilkendt
erstatning

13. Inspektør Niels Chr. stenstoft,
Roskildevej 48 A,
3400 Hillerød.

2d ø
(0,90)
0,22

14.
600 kr.

Husmand Aage Husballe,
Ørnsholt,
7173 Vonge.

2c ø
4c ø
6 ø (2,92)

13,91
ca. 640 lb. m

Stien lægges efter ønske længere mod nordøst
som vist med rødt på særlig skitse dog således~
at ejeren ikke uden fredningsplanudvalgets til··
ladelse må genplante nordøst for stien. Da be-
plantningsforbudet antages særligt at forringe
denne ejendoms værdi ydes yderligere ca. 200 kr.
pr. ha.

sti
15. Eriksen. & Clausen A/S,

Bekkasinvej lo,
8270 Højbjerg.

/.:·f ø (2,2)
0,02

Der er på ejendommen tinglyst meddelelse om for-
tidsminde.

16. Gårdejer Sv. Å. Ørnsholt,
Ørnsholt,
7173 Vonge.

4a ø

Også denne ejendom er delvis omfattet af byggeli-
nie for fortidsmindet på nr. 15.
Stien lægges i skellet mellem nr. 16 og nr. 17,
men på nr. 17's grund.
Under fredningsnævnets møde oplyste ejeren, at han
fra omkring 1971 har opført en bjælkehytte på

18.500 kr.

900 kr.



eareal i ha
(areal inden for
byggelinier

fredskov
Ejer

lb. nr. matr. nr.
16. fortsat

(0,6)
2,44

Specielle ønsker, der imødekomme s
o bemærknin er i øvri~t

Tilkendt
erstatning

arealet af gamle sveller i stedet for et tidlig,:~re
skur og lidt udvidet i forhold til dette. Han vil
bruge hytten som en slags jagthytte eller som red-
skabsrum. Han har ikke fået tilladelse af Amtsrådet
eller af fredningsmyndighederne. Fredningsplanudval-
get erklærede på dette tidspunl{t, at bygningen ikke
ligger inden for fredningsbyggelinier, men har senere
oplyst, at den ligger inden for en afstand på 100 m fra
et fortidsminde på lodsejer nr. 15's areal, altså på
matr. nr. 4f. Fredningsnævnet finder ikke, al der kan
meddeles dispensation til, eller godkendelse af det
pågældende byggeri inden for fortidsmindets byggelinie.
Der meddeles herefter ejeren en frist indtil l. okto-
ber 1976 til at fjerne bygningen.
Ejerens ønske om tørvegravning på arealet kan ikke ta-
ges til følge. 2.500 kr.

17. Gårdejer Aksel Henningsen,
Ørnsholt,
7173 Vange

4b ø

3,2
ca. 180

Efter fredningsplanudvalgets påstand og med ejerens
samtykke eksproprieres ca. 0,8 ha af matr. nr. 4b
Ørnsholt, øster Nykirke sogn til fordel for Miljømi
nisteriet for 4.800 kr.
Det af staten overtagne areal pålægges fredningsser-
vitut uden erstatning.

lb. m sti ved skel
Erstatnin i alt 8.500 kr •••••••••••••• D •••••••••••••• ~_._._. ~~ __ ~ __



e e
Ejer

areal i ha
(areal inden
byggelinier)
((fredskov ))

for
lb. nr. matr. nr.

Specielle ønsker, der imødekomme s
og bemærkninger i øvrigt

Tilkendt
erstatning

18. Gårdejer Niels Laursen,
0rnsholt,
7173 Vonge

3a ø
5c ø (1,60)

4,27
ca. 250 lb. æ sti

19. Gårdejere Jens og Poul Jørgensen,
Mølgård,
7173 Vonge

3c ø
5d ø
Ic HM (12,78)

23.47
ca. 650 lb. ID sti 27.500 kr.

~Oe Landmand Peter B. Jørgensen,
7173 Vonge.

Id HM-2 lodder
(0,79)
9.38 8.000 kr.

21. Gårdejer Peter Ballegård,
Mølgårdep

7173 Vonge
la HM

Vedrørende andragende om udnyttelse af vandet fra
kilde nr. 16. Mineralsk drikkevand: se foran.
Erstatning ••••••••••••••••••••••• kr. 6.108)00
Fredningsnævnet har aftal t m'edJ.odsejeren vedrø-
rende de 2 arealer, han har tilplantet med skov,



Ejer
lb. nr. matr ..nr.

areal i ha
(areal inden for
byggelinier)
«fredskov) )

• tit e
Specielle ønsker, der imødekommes
og bemærkninger i øvrigt

Tilkendt
erstatning

21. fortsat

(5,13)
12,29
ca. 300 lb. m.

22. Fru Anna Mølgård Jensen,
Mølgårde,

7173 Vonge
Ib HM
lf HM
2a HM

der ikke er fredskov, at den nordlige del ca.
0,9 ha, som er tilplantet med lærk og birk og
i udkanten hvidgran, kan udtyndes og genplan-
tes med normannsgran, nobilis og ædelgran med
klipning til pynte gran for øje. Ejeren er til
gengæld forpligtet til ved genplæ1tning af den
sydlige del ca. 1,2 ha kun at plante løvtræ.

sti
Erstatning i alt ••••••••••••••••••••••••••••• 19.502 kr.
Lodsejerens repræsentant har erklæret, at ejeren
ikke er interesseret i salg af udsigtsarealet ca.
l ha, som fredningsplanudvalget har påstået eks-
proprieret, men er villig til at pålæ~ge arealet
en servitut indeholdene bestemmelser om adgang
for almenheden til ophold og opretholdelse af-bevoksning med
græs og hede. Idet det efter omstændighederne ik-
findes nødvendigt st ekspropriere arealet pålæg-
ges der ca. l ha af matr. nr. 2a ~wlgårde, øster
Nykirke sogn servitut, hvorefter almenheden har
adgang til fods til det på kortet viste udsigts-
areal og ret til at opholde sig på dette. Den til
enhver tid værende ejer er førpligtet til at op-
retholde arealet som græs og lynghede efter fred-
ningsplanudvalgets anvisning. Påtaleretten til-



Ejer
areal i ha
(areal inden
byggelinier

fredskovlb. nr.
22. fortsat

matr. nr.

(11,85)
15,22

ca. 790 lb. ro sti

23. Landmand Vagn Aagaard,
7173 Vonge.

2d HM

... ...e• e e •
for

Specielle ønsker, der imødekomme s Tilkendt
o bemærknin er i øvriat erstatning
kommer Fredningsplanudvalget for Vejle amt og
Fredningsnævnet for Vejle amts nordlige kreds hver for sig.
Erstatning for ca. l ha, der pålægges servitut
m.m. kr. 5.000,000

26.000 kr.Erstatning i alt ••••• o •••••••••••••••••••••• • ~~~~~ __

Efter fredningsplanudvalgets begæring og med
lodsejerens samtykke eksproprieres til fordel
for Miljøministeriet matr. nr. 2d Haustrup,
øster Nykirke sogn, areal 0,83 ha for 7.000 kr.
i øvrigt på de foran om ekspropriation fastsat-
te vilkår. Det af staten overtagne areal pålægges
fredningsservitut uden erstatn!ng. 7.000 kr.

24. Jørgen IvIølgårdLaurs en ,
Mølgårde,
7173 Vange.

2b HM
2f HM (0,66)

25. Gårdejer Arne Jensen,
og Haugstrup, «1,87»
48 7173 Vonge. (4,62)

3a HM ca.15,60
3d. HM ca, 950 lb. m sti
4f p

300 kr.
Ved særskilt kendelse er der meddalt lodsejeren
vandindvindingsret nær ved bygningerne til ejen-
dommens vandforbrug herunder til landbrugserhver-
vets behov. (anket)

hovedsagelig inden for fredskov og engområder

Erstatning i alt •••••• a ••••••••• ~ •••••••••••• ".

\.)J
0"119.500 kr.·-'-------------~----------------_.



• ti e

lb. nr. matr. nr.

areal i ha
(areal inden f'or
byggelinier Specielle ønsker, der imødekomme s

fredskov o bemærknin er i øvri t
Tilkendt
erstatning

Ejer

26. Gårdejer Laust Laursen,
Haugstrup,
7173 Vonge.

4a HM

Ejeren har fået særskilt tilladelse til opførelse
af et hønsehus på ca. 800 m2•
Den af fredningsplanudvalget ønskede ekspropr.ia-

39,36 tion til et udsigtspunkt findes ikke at være af
så afgørende betydning for offentligheden, at ek13-
propriationen bør tilstedes.

ca. 740 lb. ID sti hovedsagelig over landbrugsjord
35.500 kr.

27 Husmand Henning Poulsen,
og Alsted, :-~
37 7173 Vonge

7b HM

9f P 0,41 400 kr.
28a Husmand Ingvardt Jensen og

Johannes Mahlund,
Haugstrup,
7173 Vange.

3h HM (°125) 100 kr.
28b Jens Chr. Jensens bo

6d HM

7c HM 600 kr.



ti e

lb. nr. matr. nr.

areal i ha
(areal inden
byggelinier

fredskov
forEjer

Specielle ønsker, der imødekommes
o bemærknin er i øvri t

Tilkendt
erstatning

Landmand Vagner Henriksen,
Haugstrup,
7173 Vonge.

7a HM 7,46

Fredningsplanudvalgets begæring om ekspropriaticm
til parkeringsplads og om stiforbindelse til den-
ne tages ikke til følge, idet nævnet ikke finder,
at der er aldeles tilstrækkelig offentlig inter-
esse i at lade stikomplel<set fortsætte længere mod
syd og vest. Nævnet har derfor besluttet, at lade
stierne ophøre ved kilden nr. 21 mod vest, og ved
krydsningen af de to stier mod syd, idet der på
lodsejer nr. 31's arealer går løsgående freaturer,
derunder tyre, der vil vanskeliggøre gennemførelsen
af stiforbindelsen. 6.000 kr.

30. Husmand Alfred Christensen,
Haugstrup,
7173 Vonge.

4c HM 0,27 JOo kr.
31. Gårdejer H. Lomholt Poulsen,

Haugstrup,
7173 Vonge.

3b HM

5a HM 21,14 _17.000 kr.
32. Landmand Sigurd Munk,

Haugstrup,
7173 Vonge.

6b HM 0,12 200 kr.-'
\..>1ex:
•



ti e
areal i ha

Ejer (areal inden for
byggelinier)

lb. nr. matr. nr. «fredskov»
Specielle ønsker, der imødekomme s
og bemærkninger i øvrigt

Tilkendt
erstatning

33. Knud og Lasse Nørremark,
Egholm Mølle,
7160 Tørring.

15a S 7,39

Fredningsplanudvalgets anmodning om ekspropria-
tion til parkeringsplads tages ikke til følge,
idet der ikke findes at være tilstrækkelig offent-
lig interesse heri efter at nævnet har opgivet at
føre stiforbindelsen hel t ind til Tørring. Den syd~·
lige del af stien ville komme til at løbe tæt PI> ad
en autcophuggers arealer og findes ikke at være af
større rekreativ betydning. 6.000 kr.

34. Gårdejer Søren Chr. Jensen,
Egholmgård,
7160 'førring

Arealet, der hovedsagelig er gammel have bevokset
med høje træer, findes at burde udgå af fredningen.

Vedrørende fredningsgrænsen mod øst: Fredningsnævnet har i.kke fundet, at den østlige del af det af fred-
ningspåstanden omfattede areal op mod hovedvej A 13 betyder så meget i naturparkområdet, at det findes
påkrævet, at frede hele arealet når henses til de ulemper, som den for landbrugsejendomme ret tyngende
påstand medfører, og nævnet har derfor besluttet, at lade den østlige fredningsgrænse gå omtrent øst for
skovarealerne videre op mod grænsen mellem Hammer og Tørring sogn og fortsættende til løbe' nr. 56's syd-
lige spids (matr. nr. li), hvorefter den fortsætter i skel mellem løbe nr. 56 og løbe nr. 57 til den syd-
lige spids af løbe nr. 60 (matr. nr. 3a), hvorefter den fortsætter mod nordøst i skellet mellem løbe nr.
56 og løbe nr. 60.



,"

ti e

Ejer
areal i ha
(areal inden
byggelinier)
((fredskov ~)

for .
Specielle ønsker, der imødekomme s
og bemærkninger i øvrigt

Tilkendt
erstatninglb. nr. matr. nr.

35. Automekaniker Erik
Melhede,
7160 Tørring.

27a T

Madsen, Der foreligger aftale ~ellem fredningsplanudvalget
og automekanikeren om autoophugningspladsens grænse
og slørende beplantning.

4,23 3.500 kr.
36. Gårdejerske Hanne Ullum,

Urskov gård ,
7160 Tørring.

Ic P
·9a p

Repræsentanten for Hanne Ullum har oplyst, at Jørgen
Jørgensen har andel i fredskoven, men der gives ikke
erstatning for fredningsservitutten, der pålægges den-
ne.

«6,70»
(0,42)
8,62

ca. 20 lb. m. sti Rå matr. nr. Ic 7.:2°0 kr.
37 se 27.

38. Gårdejer Peter Chr. Hansen,
Lille Uhrskovp

7160 Tørring.
lk p
9b P

Da det fredede areal indskrænkes væsentligt, og hoved-
sagelig er skov, findes ejerens ansøgning om tilladelse
til vandvindingsret og tilladelse til at foretage fly-
sprøjtning over de fredede arealer ikke at burde imø-
dekommes.

3,83 3.500 kr.
ejendommen.

~'o.
l _r,nl'"'l ifY"

39. Husmand M.P. Østergård,
Plougstrup,
7160 Tørring"

11 p__ 6b f 1...,.32 .

Ejeren har oplyst, at der ikke er skov på



, ti e
areal i ha

Ejer (areal inden for
byggelinier)

lb. nr. matr. nr. ((fredskov))
Specielle ønsker, der imødekomme s
og bemærkninger i øvrigt

Tilkendt
erstatning

40. Husmand Arne Gandrup,
Plougstrup,
7160 Tørring.

19 p
li P

Med ejerens samtykke og efter fredningsplanudvalgets
begæring ekspropriere s til fordel for Miljøministeri-
et ca. 3,68 ha, nemlig matr. nr. li Plougstrup og del
af matr. nr. 19 Plougstrup. Vilkårene er følgend.e:
Overfredningsr~vnets endelige afgørelse forbeholdes.overtagesKornarealet og vestlige del af engarealet/pr. 1.10.76,
der tillige er skæringsdato for skatter og afgifter.
Forrentning fra fredningsnævnets kendelse at regne.
Udstykningsapprobation og anmærkningsfri tinglysning
er en forudsætning for erstatningens udbetaling. Er-
statning for det afståede kan kun udbetales til lejeren
med panthavernes samtykke.
Arne Gandrup forbeholder sig:
l) engdraget på Hulbækkens østlige bred til udg~~gen

af 1980.
2) a. De ældre nåletræer ryddes

regning inden den offentlige
gangen af 1980.
b. Yngre rødgranbeplantning overtages af det offent-
lige pr. 1.10.1976.

3) Solbærplantningen, der overtages ved udgangen af
1980 med de solbærplanter, som det offentlige måt-
te ønske, mens resten fjernes af Gandrup.

4) Kornarealet overtages af det offentlige pr. 1.10.76.
Arealet i alt 3,68 ha overtages for •••••••••••••• 27.600
De offentlige arealer pålægges fredningsservi t~utuden

af Gandrup for egen
overtagelse ved ud-

kr • ..f:"
r-
o



Ejer
areal i ha
(areal inden for
byggelinier

matr. nr. fredskovlb. nr.

ee
Specielle ønsker, der imødekomme s
o bemærknin er i øvri t Tilkendt

erstatning
40. fortsat

41. Gårdejer Jens
Plougstrup,
7160 Tørring.

21-
3a
ab

Vestergård Laursen,

p
p

p (4,29)
10,99
ca. 450 lb. ro sti.

erstatning, også for så vidt angår stien ca. 100
lb. m. Restarealet hos Arne Gandrup fredes ikJ:{e.,_, _

Ejeren har protesteret mod stiforbindelserne af
hensyn til fauna og flora.
Når henses til, at Naturfredningsrådet ikke har
haft indvendinger mod den her nævnte sti, der kWl
skal benyttes af gående, finder nævnet ikke til-
strækkelig føje til at tage ejerens protest til
følge

13.000 kr.
42. Husmand Evald

Plougstrup,
7160 Tørring.

11'

Korsgård,

P 0,80

Fredningen omfatter kun et mindre skovareal i den
vestlige del af ejendommen.

700 kr.
43. Gårdejer Hans

Plougstrup,
7160 Tørring.

la

Svane Pedersen,

p

Fredningen omfatter kun et mindre skovareal af
matr. nr. la Plougstrup i den vestlige del af ejon-
dommen.
Se endvidere side 52 700 kr._ ....

44. Gårdejer Sigvald
Plougstrup,
7160 Tørring.

2d

Petersen,

p (0,50) 200 kr.
li-5. Husmand Svend

Plougstrup,
7160 Tørring.

Åge Rasmussen, Tilladelse til at opføre en 15 m høj tysklandsan-
temle ved ejendommen inden for skovbyggelinien
findes ikke at burde meddeleso



Ejer
lb. nr.

areal i ha
(areal inden for
byggelinier)

matr. nr. «fredskov)

e e •
Tilkendt
erstatning

45 fortsat
2k P
7 P
2p P (7,00)

ca. 370 lb. m. sti

Specielle ønsker, der imødekommes
og bemærkninger i øvrigt

46. Gårdejer Orla Peter Jørgensen,
Plougstrup,
7160 Tørring. (0,21)

2f P ca. 20 lb. m. sti
47. Gårdejer Johannes Engebjerg,

Plougstrup,
7160 Tørring.

nu Vuljøministeriet
4c p
4k P
4m P

Efter aftale med fredningsplanudvalget lægges
den sti, der er projekteret på lodsejer nr. 49
(matr. nr. 4a) i stedet øst for skellet, såle-
des at den kommer til at løbe over matr. nr. 4c

5.000 kr.

200 kr.

48 se 25
o kr.

Cand. ocoen Jørgen
Caroline Amalievej
2800 Lyngby.

L4-a P
4i P

Harne,
102 B,

«9,88»
(1,32)

Ingen stianlæg over arealet.
Vedrørende elmaster: VOH har over for ejeren
erklæret, at der ikke er prisforskel på kabel
og elrnaster.

600 kr..



areal i ha
Ejer (areal inden for

byggelinier
lb. nr. matr. nr. fredskov

e e •
Specielle ønsker, der imødekommes,
o be~~rknin er i øvri t Tilkendt

erstatninBi
50. Gårdejer Kresten Christensen,
Plougstrup,
7160 Tørring.

Udgår af fredningen

51. Slagteriarbejder Per H~ar
nu Karen Laursen,
P10ugstrup,
71.60 Tørring.

Udgår af fredningen.

52. Gårdejer Erik Liboriussen,
Hammer,
7160 Tørring.

8 H (0,50)
53. Gårdejer Jens Thomsen Christensen,

Hammer,
7160 Tørring.

7e H

7d H

Det tillades ejeren at genplante et lille areal, d.er
støder op til fredskoven. Dette fredes.
Udgår i øvrigt, hvorfor nævnet ikke finder anledni.ng
til at tage stilling til andragendet om vandindvir!~~ngsret.
Matr. nr. la med Fruehøj udgår af fredningen.
Ejeren har protesteret mod ekspropriation til parke-
ringsplads ved Møllevejens udmunding i vejen mellem
Hammer Mølle og Fruehøj. Møllevejens sydligste del
gennem skoven på matr. nr. 7d fra kommtmevejen Harr.mer
Mølle/Fruehøj til nedenfor nævnte parkeringsplads ud-
lægges som ensporet bivej med vigepladser.
Efter aftale med fredningsplanudvalget og ejeren eks-
proprieres i stedet for det foreslåede areal ca. 2000
m2 af matr. nr. 7d Hammergård Hovedgård, beliggende
nord for fredskoven, øst for Møllevejen og øst for
kilde nr. 15, som vist på ridset. F'redningsplanudvalget
har ret til at indrette arealet til parkeringsplads og
eventuel rasteplads. Erstatning for areal til park(~rings-
plads 2000 m2 + 1000 m2 vigeplads ••.•.•.• 2.400 kr.

200 k



e e •
Ejer

areal i ha
(areal inden for
byggelinier)
((fredskov) )

Specielle ønsker, der imødekommes,
og bemærkninger i øvrigt

Tilkendt
erstatninglb. nr. ma tr. nr.

53 fortsat For ulemper ved motorkørsel og mindre ændringer
skovterrænet af hensyn til denne ••••••••• 1.000
Erstatning for servitut på fredskov...... o

af
kr.

«27,36) ),

(19,44)
"

Erstatning i alt .
o kr. for sti, da denne er forlagt mod øst til nr.
47's areal.

54. Direktør E. Langvad Jensen,
Vingsted,
7182 Bredsten. (6.61)

7a H

7b H

le HM-2 lodder

se side 19

11.500 kr.

Udgår af fredningen
254.880 kr.

55. Gårdejer Aage Hansen, Ballegård,
Hammer,
7160 Tø~rin;.::Jg~. _

56. Gårdejer Elmer Hansen,
Hammer,
7160 Tørring •

Udgår af fredningen

. 57. Gårdejer Jens M.A. Laursen,
Møllerup,
'7160 Tørring.

2b H
5a H
2a IVI-3 lodder
3i M

Fredningsplanudvalget har udtalt, at man vil modsæt···
te sig udvidelse af det bebyggede areal. Ejeren har
protesteret, idet han har gjort gældende, at det er
afgørende for ejendommens fortsatte beståen som land-
brugsejendom, at der findes byg.gemuligheder. Han kan
dog ikke i øjeblikket foreslå noget bestemt byggefelt. +:

\J.



Ejer
lb. nr. matr. nr.
57 fortsat

areal i ha
(areal inden
byggelinier)
((fredskov ))

for

ee
Specielle ønskert der imødekomme s
og bemærkninger i øvrigt

Tilkendt
erstatning

Der protesteres mod bestemmelsen om forbud mod
vandindvindingt mod bestemmelsen om ret for fred-
ningsplanudvalget til opsætning af hegn omkring
kildefeltett idet dette anvendes til kreaturvanding.
Endvidere protesteres mod lvIøllevejen som køreve;j
gennem gårdent der protesteres mod genplantnings-
forbudet og mod bestemmelser, der forhindrer op--
sætning af en tysklandsantenne.
Et erstatningskrav vedrørende grus og sand vil
nærmere blive dokumenteret. De~~e dokumentation
er dog ikke indgået.
Der tages forbehold om erstatning for manglende mu-
lighed for oprettelse af dambrug.
Fredningsnævnet finder, at vanding af kreaturer fra
kilde nr. 13 til landbrugsejendommens nødvendige er-
hvervsmæssige behov bør tillades så længe, den opret-
holdes som landbrug. Men så snart driften sorn land-
brugsejendom ophører, er vanding ikke længere tilladt.
Møllevejen anerkendes ikke som bilvej, men godkendes
som gangsti for offentligheden. Stien lægges " hvis det
ønskest vest for gården, således at den ikke bliver
til gene for dennes beboere. Der gives ikke erstatning
for dette udlæg, da Møllevejen i forvejen må antages
at være gammel almen vej.
Frednings~~vnet finder ikke at kunne imødekon~e eje-



e e
Ejer

areal i ha
(areal inden for
byggelinier)

matr. nr. «fredskov))
Specielle ønsker, der imødekornmes,
og beID~rkninger i øvrigt

Tilkendt
erstatninglb. nr.

57 fortsat rens ansøgning om tilladelse til at etablere en
tysklands antenne på dette centrale sted i natur-
parken. I erstatning gives et særskilt beløb på
1.000 kr.
I skrivelse af 29.4.1975 har Vejle Amtskommlli~es
tekniske forvaltning meddelt ejeren, at råstoflo-
vens betingelser for anmeldelse i medfør af §5,
stk. l, nr. l må anses for opfyldt. NaturfredJ."1in.gs-
lovens højbeskyttelseslinie samt den eksisterende
kommunevej ville dog have indsl-crænketmuligh(~derne
for en kontinuerlig udvidelse af den eksisterenc.c
grusgrav til kun at omfatte den sydligste halvde'l
(ca. l ha) af de·t anmeldte indvindingsområde '.Arrd;s-
rådet vil først afgøre sagen, når fredningssagen
er afsluttet.
Fredningsnævnet meddeler ejeren tilladelse ttl a.t
tage grus og sand til ejendommens eget brug, men.
ikke herudover og ikke inden fer højbeskyttelses-
linien. Noget tab af betydning er ilillegodtg~jort,
og ~er gives efter omstændighederne en skønsE:læssig
erstatning på 3.000 kr.
Der kan ikke gives erstatning for manglende I:JUlig-
hed for oprettelse af dambrug, da sådant kun kan
oprettes med fredningsplanudvalgets samtykke,. jfr.
naturfredningslovens § 43, stk. l, nr. 4, der har
haft virkning fra l. september 1972, altså fra f,~r



", • • ~.
Ejer

areal i ha
(areal inden for
byggelinier)

matr. nr. ~(fredskov)
(Tilkendt
er.statninglb. nr.

57 fortsat
(9,86)
~7, ~·7

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~E~r~s~t~at.ni~ i alt ... a 9 •••••• ~ •••••••••••••••••••••. _ 30.000 kr.
58. Gårdejer Svend Jensen,

lJIøllerup,
7160 Tørring.

Id IvI

21 H
6 H
7 M (7,21)

20,62
ca. 670 lb. m sti

Ejeren har protesteret mod man~lGnde byggefelt.
Der henvises til de almi.ndelige bestemmelser i fred-
ningskendelsen vedrørende landbr~gsejendo~me.
Efter fredningsplanudvale;ets arr-:nodningekspro}rieres
ca. 0,2 ha til udsigtspunkt for almenheden for
1.800 kr.
mil'l _. t 1 +et l .. co d _ .. -lUa.Slg 'SPUnKl" an ægges en S-Cl lra en ganu,) L'3~_e-
vej forbi udsigtspunktet over til de lodsejer nr. 63, Jens V. Jens
tilhørende arealer, der nu er overtaget ai' det, o f Ient-
lige.

59.
~~ __ ~ __ . ~ .;.;.E;"",r...;;s,--t;....;a;;;..t,;;,;n,",-::=~n,-,-"g---.i,--"a..;..;;l;...t",--o;...._•..;."•...;"._•....;;._._..• 'fl ., ••• , •• 1_' "'--""--_--'-

Efter fredningsplanudvalgets pfstand og med ejerens
samtykke eksproprieres matr. nr. 2f Hammergård , I'1:J:ll-

mer sogn, ca. 1,02 ha til fordel for Nilj::Jlnin5..stcciet
på de foran om ekspropriation fastsatte vilkår. l;:~s-
propriationssum 6.000 kr. Det af staten overtagne

______________ ~ _:;arealfsedes ud~Esta tning.

25.000
Husmand Palner Konradsen,
;;Iarr..mer,
7160 Tørring.

2f H

__ ---..:6;;.;.:.;0:.;:0o le r .

1:"-..



• ti e
areal i ha

Ejer (areal inden for
~ygGelinier)nr. matr. nr. \(fredsl:ov))

Specielle ønsker, der imøde}:omrles,
~ bemærknin&er i,øvrig!

Tilkendt
erstatnirl&..-lb.

60. Gårdejer Niels Gammelgård Jensen,
Hammer,
7160 Tørring.

3a H-2 lodder
________ ..:L.:.:26 ,---------------------------.

Gårdejer Knud P. Kjeldsen,
Kovtrup,
7160 Tørring.

(Der er 2 lodder, og et ubetydeligt areal er efter
det oplyste inden for s1<.:ovbyggelinien,men dette vil
næppe ændre erstatningsberegningen, da dette areal
ikke skønnes at være over 5000 m2)

7.000 kr.
61.

2m H (1,22) 500 kr.
62. Gårdejer Børge Iversen,

nøJlerup,
7160 Tørring.

Lla r1

5 IV! 11,98
63. tj.d}j.gerehusl!1andJens Vingum Jensen

nu staten la M-2 lodderIb M
v/IQiljøministcriet

Ingen erstatning

G4. Gårdejer Karl Laursen,
Hammer,
7160 Tørring

3c I1

3d N

Ifølge fredningspåstanden er der intet til hinder
for, at den igangv2:;rendegrusgrav på mat r . nr. 3c
I'1øllerupudvides inc.en fo:r' 3c mod nord til en af·-
stand. af max. 60 m fra bivejen Nr. Tinnet/Haml1er.
Vejle funtsråd har dog i s:\rivelse af 29.11.1974
fas tholdt, at fredsko'l,Tpligtenoprotholdes, hVl)rfor
e,jerel1ikke har ret til at grave gTUS på Jon .:.o:j':-

blikket fredskovpligtige grund.



Ejer areal i ha
(areal inden for
by~eelinier)

matr. nr. «(fredskov»lb. nr.
6l~ fortsa-c

( (L1-, 98) )
(0,18)
7,34

ca. lo lb. m sti

65. Husmand Otto Jensen,
nu overtaget af staten
v/Miljøministeriet.

le 1·1
lf r·l

30' r1
,-----_. - p

SS. Husejer Arvid Poulsen,
Hammer,
71Go 'l'ørrii1g

__'_'.__. ..__ ~~~_.~~~.. ..__.__C?' lS?L ,

ee

-_._------
Det tillades ejeren at tilplan~e utilplantede are-
aIer, dersom diagonalvejen skal føres over ejendom-

\.n
ome!1.



ee
Ejer

lb. nr. matr. wnro

areal i ha
(areal inden for
byggelinier)
{(fredsko~2.2

Specielle ønsker, der imødekommes,
og bem~rkninger i øvrigt Tilkendt

erstatning
67. Fru Betty Henning

Haldrup,
8700 Horsens.
nu Miljøministeriet

2b M
2d M

Ifølge Miljøministeriets skrivelse af 23.7.1975-
4Kt - K 22-22-26-74 - er arealet erhvervet af det
offentlige ved køb. Fredningsservitutten pålægges
arealet,uden erstatning.

o kr.
68. Maskiningeniør

Regnarsgade 9,
8260 Viby.

19
6a
6b

Svend Sønnichsen, Efter begæring tillades det ejeren at foretage
mindre beplantninger omkring bygningerne mellem
fredskoven og haven.

1\1
M-2
M

K

lodder

le «2,68) )
(10,19) 4.500 kr.

69. Husmand Svend Åge
Kovtrup,
7160 Tørring.
nu Miljøministeriet

Ib K
LJ,. K

Gandrup,

o kr.
70. Gårdejer Peter Thomsen,

Hage,
7160 Tørring.

lf K (5,86)
12,81

,
t13.ooo~r.



1,

areal i ha
Ejer (areal inden for

byggelinier)
lb. nr. matr. nr. «fredskov»

Specielle ønsker, der imødekommes,
og bemærkninger i øvrigt

Tilkendt
erstatning

71. Gårdejer Niels Jensen,
Hage,
7160 Tørring.

2b K 3,30 3.000 kr.
72. Husmand Jens Peter Kruse,

Kovtrup,
7160 Tørring.

Ih K
li K (5,15)

11,41
73. Gårdejer Sigurd

Haugstrup,
7173 Vange.

4b Hr.1

Laursen,.

0,96 800 kr.
43. Hans Svane Pedersen har fremsat krav om erstatning, stor 41.451 kr. i anledning af forsinkelse med anskaf-

felse af vandingsanlæg på matr. nr. la m. fl.
Ved skrivelse af 9.8.1973 modtaget 13. s.m. søgte Svane Pedersen om tilladelse til boring efter vand inden
for det af fredningspåstanden omfattede område til husholdning og markvanding. Den 14. samme måned forelag
des spørgsmålet for fredningsplanudvalget, der svarede den 27. samme måned, at påstanden var til hinder
for andragendet for så vidt angik markvanding. Den 4.9.1973 sendte nævnet sagen til udtalelse iNaturfred
ningsrådet. Den 21.9.1973 meddelte fredningsplanudvalget, at ejeren havde fået sundhedskommissionens til-
ladelse til at udføre boringer uden for fredningen, og at ejeren tilbagekaldte sit andragende. Naturfred-
ningsradet svarede den 2.10.1973. Først den 23.6.1975 fik ejeren landvæsenskommissionens tilladelse.
Da fredningssagen ikke findes at have sinket ejerens dispositioner, udover havd der må påregnes, når of-
fentlige myndigheders tilladelse skal indhentes, findes erstatningskravet, der i det væsøntlige vedrører \.

'"•
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""...... --'"

Tilkendt
erstatning

tab af afgrøde og tab som følge af obligationskursers synken, ikke at kunne tages til følge.

" II 4b
2d
19,
4c,
2f

\I II

" II

II II

" "
li " la,

le,\I \I

" II 2b,
" Ib,

P (lodsejer nr.

Erstatning i alt ca.
erstatning de af staten overtagne arealer vedrørende:
o.o •• oo •• o •• o ••••••• a •••••••• fI.o.e.o ••••••• o 16,10 hia
• • .. • • o • • • • • • • o • • • • • • • • • • • • • • li " • • • • • li • o • • • o e • O , 80 "
•••••••• 0 ••••••••••••••••• 060 •••• 0 •••••• 0.0. 0,83 n

3,68 ti

nr. 47).e o •••••• o •••• 16,59"
l}C)) • • • • • • • • • • • • o • • • • • • • • • o • e _ • • • • • • • c • • • ~ • • •

~~ ) • O ••• O •••• o •• ~ ••• O •••••••• o ••••••••• e e •••••••

lf,
2d
4

E)~ ) ø e •••••• o •••••• o ••• o ••• e e •••• o • o • o •••••• o

E)j7) •••••• o e _ •• o. o •••••••• o ••• Q •• o •••••••••••

1,0;2 "
14,56 "
15,48 ti

5,06 ti

16.,91 "
91, 0~5 ha.

+ mod erstatning caD

Udover det foranførte fredes uden
Matr. nr$ 2a ø (lodsejer nr. 12)
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K (lodsejer nro 69) •••• 00 •••• 0•••••••••••••••••••• 0 •••••••• 00

I alt cae 699,81 ha

J62.480 kr.
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54.
I sagsomkostninger vedrørende repræsentation for ca. 56

lodsejere tilkendes der De samvirkende danske Landboforeninger
kr.llooo,oo.

Da indgrebene ikke skønnes at medføre nogen som helst
fare for pantesikkerheden, udbetales erstatningerne til ejerne.

I henhold til § 21, stk. 4 i naturfredningsloven forrentes
erstatningsbeløbene fra datoen for afsigelse af fredningsnævnets ken·
delse og indtil beløbet kan hæves, med en årlig rente, der er l %
højere end den af Danmarks Nationalbmll{ fastsatte disconto, der er
gældende på nævnte dato.

I henhold til nævnte lovs § 25 vil kendelsen være at fo-
relægge Overfredningsnævnet , men dette .f..ritaK~r ik!S,§den..:..dtf Øl)p~L

eve~tuelle iIldsigelser behandle~, fra selv at inda~ke kendelsen for
Overfredningsnævnet, hvilket skal ske inden 4 uger fra den dag, da
fredningsnævnets afgørelse er meddelt den pågældende (§ 2L~).

T H I B E S T E M M E S :

Fredningen af Gudenåens Kilder og arealerne deromkring
fredes som ovenfor bestemt.

I anledning af fredningen udredes de foranførte erstat-
ninger.

Erstatningsbeløbene forrente s fra kendeIsens dato med
8! % årlig rente.

Af frewlingserstatningen betaler Statskassen 3/4 og Vejle
Amtsfond 1/4.

Den 30. september 1975.

Vagn Vejen Petersen Karl B. Ritter

Peder Kousgård J.J. Bek.



Særkendelse vedrørende:

~ Journal nr. 54/73 Fredning af Gudenåens Kilder med omgivelser.

I møde den l. juli 1975 har de for Give og Tørring-Uldum kommune
mødende gjort gældende, at der bør tillægges dem særskilt erstatning, for-
di fredningen vil bevirke et stærkt forøget slid på offentlige veje, der
~4Jgennem det fredede område. Det samme gælder de offentlige veje, der
danner den naturlige forbindelse med området. Kommunerne har i forvejen
store vedligeholdelsesudgifter til veje på grund af vejnettets udstrækning,
(~de heromhandlede veje er ikke af en sådan kapacitet, at de kan tåle en
~entlig forøgelse af trafikken.

Fredningsnævnet er af den opfattelse, at en fredning af et område
ikke er principielt forskellig fra andre administrative skridt, såsom be-
stemmelse om byplaner, anlæg af sygehuse, plejehjem eller lignende, der ik-
ke giver primærkommunerne ret til særskilt erstatning for øget slid på kom-
munernes offentlige veje.

De fremsatte erstatningskrav kan derfor ikke tages til følge.

Brædstrup, den 30. september 1975 .

• Fredningsnævnet for Vejle amts nordlige kreds.

Vagn Vejen Petersen Karl B. Ritter

Peder Kousgård J.J. Bek
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Den 30. august 1914 blev i fredningsnævnet for Vejle

amts nordlige kreds afsagt delkendelse.

Fr. 54/1973 - løbe nr. 25 - Fra fredningsplanudvalgat i Vejle.

Påstand om fredning af Gudenåens kilder m.m.



2.

Ved skrivelse af 7. juli 1972, modtaget den lo. s.m.

har Fredningsplanudvalget for Vejle amt nedlagt påstand om fredning

af Gudenåens kilder m.m.

I punkt 3 er anført følgende:

"Vandboringer og vandindvinding af overfladevand be-

regnet for erhvervsudnyttelse eller til brug for fælles vandforsy-

~ningSanlæg må ikke etableres inden for fredningens område. Vandbo-

ringer beregnet på enkelthusholdninger- må kun etableres efter til-

Iladelee fra fredningsnævnet."

Under fredningsnævnets møde med lodsejerne har lods-

. ejer nr. 25, gårdejer Arne Jensen, Stensgård, Haugstrup, s~m ejer

af landbrugsejendommen matr. nr. 3a og 3d Haugstrup og M~lgårde

ejerlav, øster Nykirke sogn, Give kommune, fremsat ønske om en

vandboring oa. 75 m vest for gården til brug i lodsejerens erhverv

som landmand.

Fredningsplanudvalget har protesteret mod ejerens øn-

ske om vandindvinding.

Arne Jensen har nærmere begrundet sin påstand med, at

han allerede fer fredningssagens rejsning har omlagt sit landbrug

med henblik på en større udnyttelse af de eksisterende vandmængder,

og at en nægtelse af ønsket om vand indvinding til erhvervsmæssig

brug vil påføre ham et stort tab.

Af tingbogsattest fremgår, at ejendommens areal er- '), 30 ha 2500 m~, heraf 16,1 ha fredskov og ca. 8270 m2 vej. Ifølge

fredningsplanudvalgets påstand er kun 10,87 ha fredskov.



3.
.. .

Sagen har været forelagt Danmarks Geologiske Undersøgelse,• der i skrivelse af 2. juli 1974 har anført følgende:

"Vedr. Gårdejer Arne Jensen, Stensgård, matr. nr. 3a og

3d, Haugstrup, 0. Nykirke sogn, Vejle amt.

Naturfredningsnævnets skrivelse j.nr. 54/73.

Som svar på ovennævnte skrivelse vedrørende vandindvindings-

tilladelse til ovennævnte lodsejer i et omfang af 24 m3/t i tiden 15/5-

15/8 e~arende til maksimalt 61.840 m3/år skal vi meddele følgende:

a Ifølge de foreliggende oplysninger fra konsulent Arne,An-

thonsen, Give påtænkes vandindvindingen at ske fra et vandførende lag,

hvis vandspejl er beliggende 15 m under terræn svarende til en kote på

+75 m.

Den nærmeste kilde er beliggende i en afstand af ca. 400 m

øst for gården på Gudenåens vestside i en kote af oa. +61 m.

Under..forudsætning.af, at vandindvindingsboringen .plaoe~es
.

ved gården, vil en vandindvinding af den begærede størrelse næppe få

mærkbar indflydelse på kildens vandføring."

Efter den af Danmarks Geologiske Undersøgelse afgivne udta-
tkke

lelse findes der ud fra et fredningsmæssigt synspunkt at være afgørende

betænkeligheder,af hensyn til bevaring af kildevældene i det væsentlige

uændret, ved at tillade den ønskede vandindvinding i erhvervsmæssigt

øjemed, og ansøgerens påstand herom vil derfor være at tage til følge.

Det forudsættes, at ansøgeren erholder andre myndigheders

.. godkendelse, herunder godkendelse af en landvæsenskommission eller amts-•~ rådet.



,- Nævnets afgørelse kan i henhold til naturfredningslovens

§58 af de der nævnte personer og institutioner inden 4 uger efter mod-

tagelsen af nærværende meddelelse indbringes for Overfredningsnævnet,

Nyropsgade 224, 1602 Københa~ v.
. .

Påbegyndelse af vandindvindingen forinden ankefristens udløb

er for egen risiko.

Thi bestemmes:

I Mod den af gårdejer Arne Jensen, Stensgård, Haugstrup frem-

satte begæring om ret til at oppumpe maksimalt 24 m3 vand/t i tiden 15/5

til 15/8 svarende til 61840 m3/år fra en boring ca. 75 m vest for går-

den vides fra fredningsnævnets side intet at indvende.

.' ~.;~L <'.i ( ') ("
//. /~ ~':. ",,,-/ <'.1I"~~ '

• • o :0····oro o o • t:--. o • • • • • • ,~o ';7. ~.
~gn Vejen Petersen Peder Kous r
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/
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'/. .......... ,
J. J. Bek



KORT>







DISPENSATIONER>

Afgørelser - Reg. nr.: 
Herunder ses afgørelser i dispensationssager for denne fredning



FREDNINGSNÆVNET FOR
VEJLE AMTS NORDLIGE FREDNINGSKREDS
RETTEN I HORSENS 3. AFD.
8700 HORSENS
•. (05) 621300 (KUN FORMIDDAG)

REG. NR. HORSENS, DEN lo. februar 1983.

FA. NR. 256/1982

1 1 FEB. 1833

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
Overfred nIngsnævnel.

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 elfer 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
frednlngskend!"lse eller en frednlngsbestemmelse.

Herr landinspektør Klaus Kyndal
Søgade 8

8740 Brædstrup.
Moataget T freanTngs~lyrE TS8~

Ang. udstykning af matr. nr. Id m.fl. Møllerup by, Hammer.

I, Ved skrivelse
f nævnets erklæring vedrørende ansøgning om udstykning af matr. nr.

af 21. december 1982 har De anmodet om frednings-

Id m.fl. Møllerup by, Hammer.
Sagen har været forelagt Vejle amtskommunes fredningsafdeling,

der i en skrivelse af 25. januar 1983 udtaler:
"Arealerne er omfattet af overfredningsnævnets kendelse af

28/10 1982 vedrørende Gudenåens kilder med omgivelser. Ved udstyk-
ningen frastykkes en parcel af matr. nr. Id til uændret landbrugs-
drift i forening med den tilgrænsende landbrugsejendom, matr. nr.
2a m.fl. samme sted. I forbindelse med udstykningen finder der en
berigtigelse sted af eksisterende forhold i marken m.v.

Det ansøgte ses ikke at være i strid med bestemmelserne i
overfredningsnævnets kendelse."

Da dette kan tiltrædes, meddeler fredningsnævnet herved for
sit vedkommende i fornødent omfang tilladelse til det ansøgte.

Lis Nielsen
suppl.



FREsNINGSNÆVNET FOR
VEJ~.EAMTS NORDLIGE FREDNINGSKREDS
RETTEN I HORSENS 3. AFD.
~OHORSENS
•. (05) 621300 (KUN FORMIDDAG)

REG. NR. S 8 Og
HORSENS, DEN 16/11 1983

FA. NR 245/1983

Statsskovvæsenet

Nævnets afgørelse kan efter naturfredningslovens §58 Indbnnges for
Overfredningsnævnet (adr. Amaliegade 13, 1256 København Kj af bi 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 meamindre den opretholdes ai
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.

Palsgård Skovdistrikt
Vester Palsgård
7362 Hampen.

Ang. dispensation fra OFN kendelse af 28. oktober 1980 om Gudenåens
kilder.

Ved skrivelse af 5. oktober 1983 har De ansøgt om tilladelse til
ombygning af ejendommen beliggende på matr. nr. le Koutrup by, Hammer,
Hammervej 24, Tørring. I ansøgningen er om ændringen anført:

"Ud over ændring af værelsesindretningen, ønskes hele tagkon-
struktionen udskiftet. Sidstnævnte indgreb medfører ikke ændring af
tagets dimensioner, men tagbeklædningen ændres fra grå cementtegl til
sort eternit. På nordsiden af taget bibeholdes 1 stk. ve1uxvindue,
hvorimod der på sydsiden ønskes ~onteret 2 nye ve1uxvinduer hver på
78 x 140 cm. Tidligere har der ikke været vindue på tagets sydside.
I østgavlen forefindes i øjeblikket 2 m~ndre indmurede vinduer, der
ønskes slået sammen til et rektangulært vindue, hvis størrelse ikke
overskrider den samlede størrelse af de to oprindelige vinduer. Bred-
den af det nye vindue bliver 120 cm."

Sagen har væTet forelagt Vejle amtskommune, fredningsafdelingen,
der i skrivelse af 31. oktober 1983 har udtalt:

"Ejendommen er omfattet af overfredningsnævnets kendelse af
28. oktober 1980 om fredning af Gudenåens Kilder med omgivelser.

Ved ombygningen udskiftes tagkonstruktionen, dog således at
tagets nUvæTende dimensioner ikke ændres. Der isættes endvidere 2
nye veluxvinduer i sydsiden.

\\. ,; .. '~ .\'':' . V'I,('_~.. \-.., \\' .
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Der ses ikke herfra at være fredningsmæssige betænkeligheder
ved det ansøgte."

Fredningsnævnet kan eenste~migt for sit vedkommende meddele
tilladelse til den ansøgte ombygning.

Lis Nielsen
suppl.

I
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OVERFREDNINGSNÆVNET REG.NR. ~-go"
AmalIegade 7 5Th/ic
1256 København K

Telefon ••••
01-133638

Aage Husballe
Ørnsholtvej 5
Ø.Nykirke
7173 Vonge

Dato: 30. august 1985

J. nr.: 2244/74-2/85

Fredningsnævnet for Vejle amts nordlige fredningskreds har i skrivelse af
20. marts 1985 givet Dem afslag på en ansøgning om etablering af to minkhaller
på matr.nr. 2 ~ m.fl., Ørnsholt By, ø. Nykirke.

Den nævnte ejendom er omfattet af overfredningsnævnets kendelse af 28. oktober
1980 om fredning af Gudenåens kilder med omgivelser.

De har som ejer af ejendommen tillige med Give kommune til over fredningsnævnet
påklaget fredningsnævnets afgørelse med påstand om, at minkfarmen tillades eta-
bleret.

Fredningskendelsen indeholder bl.a. et forbud mod etablering af nye landbrug,
gartneribrug, pelsdyrf~rme og dambrug, ligesom det ikke er tilladt at opføre an-

I •

den ny bebyggelse ind7n for det fredede område. Dog kan fredningsnævnet tilla-
de, at der på eksisterende land- eller skovbrug opføres nye driftsbygninger, så-
fremt helhedsindtrykket ikke i væsentlig grad bliver ændret i uheldig retning,
og såfremt anden placering ikke kan påpeges.

Landbrugsejendommen er på ca. 22 ha og bebygget med et stuehus med tilhøren-
de stald og lade. Den påtænkte minkfarm består af 2 haller på 4 x 69 m, ialt
480 m2•

Under overfredningsnævnets behandling af sagen har der været forelagt to alter-
native placeringer af minkfarmen. De har senest i skrivelse af 30. juni 1985
foreslået en placering ca. 100 m nordvest for ejendommens bygninger, jfr. ved-
lagte luft foto.
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tit) Vejle amtskommune har udtalt, at man finder den senest foreslåede placering ac-
ceptabel, såfremt arealet til minkfarmen ikke overstiger 45 m i øst-vestlig og
ca. 60 m i nord-sydlig retning, og på vilkår, at der på det nævnte areal omkring
minkhallerne etableres et nyt 3-rækket løvtræshegn mod vest og nord, samt at det
eksisterende nåletræshegn mod øst og syd suppleres med 2 rækker løvtræer.

Amtskommunen har oplyst, at De allerede har plantet en del egetræer i det østli-
ge nåletræshegn, der er i forfald.

Overfredningsnævnet skal udtale:

Det tiltrædes, at fredningsnævnet har afslået at tillade minkhallerne opført med
den beliggenhed, De oprindeligt ansøgte om.

Den placering af minkfarmen, som De har foreslået i skrivelse af 30. juni 1985
indebærer, at minkhallerne vil være lidet synlige fra naturstien langs Gudenåen
og fra kommunevejen. Den nødvendige tilladelse i forhold til fredningskendelsen
af 28. oktober 1980 til denne placering af minkfarmen kan herefter meddeles på
vilkår, at den eksisterende beplantning omkring arealet opretholdes og vedlige-
holdes, at de eksisterende nåletræshegn mod øst og syd suppleres med 2 rækker
løvtræer, samt at der plantes et nyt 3-rækket løvtræshegn mod vest og nord.

Vilkårene vil blive tinglyst på ejendommen, jfr. naturfredningslovens § 64.

I sagens behandling har deltaget 9 af overfredningsnævnets medlemmer.

Med venlig hilsen

~\7k:~'
Søren Thorup Ib

fm.
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FREDNINGSNÆVNET FOR q
V~JLE AMTS NORDLIGE FREDNINGSKREDS ~[L.~iL~NJ 8.
~Err-EN I HORSENS 3. AFD. Modtaget I fredningsstyreIs •

,8700 HORSENS
• TLF. (05) 621300 (KUN FORMIDDAG)
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a

oktober 1985.

:: 9 QKT. 1985 FA. NR . 242/1985.

Give kommune

Nævnets afgørelse kan efter naturfredningslovens §58 indbringes for
Overfredningsnævnet (adr. AmalIegade 13.1256 København K) af b~.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 ~orat Ind~ente f~rnøden
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 ~enhold til
kap VI eller §53, såfremt den ikke er udnyttet inden 5 år fra tilladeisens
meddelelse. Dette gælder også andre tilladelser samt dispensalloner,
der er meddelt efter denne lov eller udstedt i henhold til loven. en

Til fredningsregisteret frednIngskendelse eller en frednIngsbestemmelse.

til orientering c;;-S{,- 1/

~r\.

Lv~'tIU? .
~/l(} -~sPN.

Teknisk Forvaltning
Rådhusbakken 9
7323 Give.

Ang. disp. fra fredning af 28. oktober 1980 af Gudenåens kilder med omgivelser.

Ved skr. af 25.7.1985 har De fremsendt en ansøgning om tilladelse til
at opføre et redskabshus på matr. nr. 11 Nr. Tinnet by, øster Nykirke, beliggen-
de Tinnetvej 64, Vonge, tilhørende Tage Christensen.

Sagen har været forelagt Vejle amtskommune, Fredningsafdelingen, der
i skr. af 20. august 1985 har udtalt:

"Ejendommen ligger i landzone og omfattes af fredningskendelse af
28. oktober 1980 vedrørende fredning af Gudenåens kilder med omgivelser.

Ejendommens størrelse er ca. 1,5 ha, og der er ikke landbrugspligt.
Ifølge fredningsbestemmelserne ses der ikke at være mulighed for at

imødekomme det ansøgte, og maskinhuset synes i øvrigt ikke at være påkrævet
i forbindelse med dambrugsdriften.

På ejendommen findes et ca. 170 m2 stort klækkehus, der tillige an-
vendes til opbevaring af foder.

Desuden findes der en mindre, overdækket traktorgarage uden vægbeklæd-
ning, som er placeret i skovkanten ved indkørslen til dambruget.

Såfremt nævnet vil være indstillet på at meddele dispensation i henhold
til naturfredningslovens § 34, bør dette kun ske på følgende vilkår:
1. Maskinhuset må ikke være større end ca. 40 2m •
2. Huset skal opføres som en tilbygning eller særskilt bygning i nordøstlig

forlængelse af klækkehuset og tæt op mod skovkanten.
3. Husets udvendige sider skal fremstå i en farve, der harmonerer med om-

givelserne, f.eks. grøn jordfarve.
4. Eksisterende traktorgange skal fjernes.

Eksisterende birketræsb~antning langs nordøstskellet mod Gudenådalen
skal bevares, eventuelt efterplantes med andre løvtræarter, f.eks. rødel."

Fredningsnævnet har derefter afholdt møde med besigtigelse på stedet.

5.
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Under besigtigelsen har ejeren oplyst, at ansøgningen er begrundet alene
4Iti i dambrugets drift, idet huset skal anvendes dels til oplagsplads til foder,

dels til opbevaring af redskaber og traktor, som i øjeblikket henstår ude. Der
er ikke mulighed for at opføre det som tilbygning til klækkehuset eller op
mod skovkanten, idet færdsel til klækkehuset da vil blive forhindret.

Fredningsnævn~s medlemmer var enige om at meddele dispensation
i medfør af § 34 på betingelse af,

at eksisterende traktorskur fjernes
at husets ydervægge fremtræder7grøn jordfarve, og
at eksisterende beplantning bevares og forøges mod nord og øst .

• Lis HævdholmsuppI •

•

I
Fremsendes til underretning.

~
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Give kommune
Teknisk Forvaltning
Rådhusbakken 9
7323 Give.

Nævnets afgerelse kan efter naturfredningslovens §58 indbringes for
Overfrednlngsnævnet (adr. Amallegade 13, 1256 København K) af b~.a.
den, der har begæret frednlngsnævnetl afgerelse, og forskellige
myndigheder.

Klagefristen er 4 uger fra den dag, afgørelsen er meddelt den
pigældende 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~or at ind~entefC?rnøden
tilladelse fra andre myndigheder, og at forpligtelser .følge tinglyste
servitutter er forbeholdt.

Ifølge naturfredningslovens § 64 a bortfa~der en tilla~else. der ~r
meddelt af fredningsnævnet elTer Overfredn~ngsnævnet I ~enhold til
kap. VI eller § 53. såfremt den ikke er udnyttet Inden 5 år fra tlllad~sens
meddelelse. Dette gælder også andre tilladelser samt dispensationer.

. .ær er meddelt efter denne lov eller udstedt i henhold til loven. en
Til frednin9sreglster'fr'edningskendelse eller en fredningsbestemmelse.

til orien',ering ~J ..--
I"'fll--~~/

LvS.~ C2..~.
'J.S/,p -gS
'Pj\J.

Ang.overfredningsnævnets kendelse af 28/10 1980 om fredning af Gudenåens kilder •
Den 19/9 1985 har De til fredningsnævnets udtalelse fremsendt ansøgning

fra Leif Hansen, Haugstrupvej 8, Vonge, om tilladelse til opførelse af tilbygning
til bestående bygning på matr. nr. 4a Haugstrup by, øster Nykirke.

Sagen har været forelagt Vejle amtskommune s fredningsafdeling, som i
en skr. af 2/10 1985 udtaler:

"Arealet er i landzone. Det er omfattet af bestemmelserne i Overfred-
ningsnævnets kendelse af 28. oktober 1980 om fredning af Gudenåens kilder med
omgivelser i Give og Tørring-Uldum kommuner.

Der er tale om opførelse af tilbygning til eksisterende bygning på
en landbrugsejendom og det ansøgte ses ikke at være uforeneligt med frednings-
kendelsens bestemmelser fra landbrugsbyggeri, jævnfør kendelsen side 5 og 6.
Dispensation efter naturfredningslovens § 34 er fornøden.

Der er ikke herfra indvendinger mod det ansøgte."
Fredningsnævnet meddeler herved for sit vedkommende fornøden dispen-

sation i h.t. naturfredningslovens § 34 til det ansøgte.

J. Bruun.
~.. - ,.

:-:::.~ j L -~: ':119 : ....:~'r~:.3f;;.
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fremsendes til underretning .
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HORSENS. DEN 8. april 1986.

FA NR. 215/1986.

Vejle amtskommune
Forvaltningen for teknik og miljø
Damhaven 12
7100 Vejle.

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 meddeh den
pågældende klageberettigede.

En tilladelse kan Ikke udnyttes fer udlebet af klagefristen. Er klage
fværkset, kan tilladelsen Ikke udnyttes medmindre den opretholdes af
Overfredningsnævnet.

Det tilføjes, at nævnets tilladelse ikke fritager for at Indhente forneden
tilladelse fra andre myndigheder. og at forpligtelser Ifølge tinglyste
118rvltutterer forbeholdt.

Ifølge naturfredningslovens § 64 a bortfalder en tilladelll8, der er
meddelt af fredningsnævnet elTer OverfrednJngsnævnet i henhold til
kap. VI eller §53, sålremt den ikke er udnyttet Inden 5 Ar fra tilladelsens
meddelelse. bette gælder også andre tilladelser samt dispensationer,
der er meddelt efter denne lov eller udstedt i henhold til loven. en
fredningskendelse eller en fredningsbestemmelse.

d.~Ji! fredningsregisteret
til orientering lo/'r-.9'~

af 28.10.1980 om fredningAng. Naturfredningslovens § 43 samt fredningskendelse
af Gudenåens kilder.

Ved skr. af 7. marts 1986 har Vejle Amtskommune, miljøkontoret, frem-
sendt et projekt vedr. restaurering af Gudenåen på strækningen Egholm Mølle -'
Hammer Mølle med anmodning om godkendelse i medfør af naturfredningslovens § 43
samt i h.t. fredningskendelse af 28.10.1980 om fredning af Gudenåens kilder
med omgivelser.

Vejle amtskommune, Fredningsafd •• har fremsendt projekt med følgende
bemærkninger:

"Hovedformålet med projektet er at sikre. at vandløbsstrækningen
forsynes optimalt med gydebanker for lakserisk. Undersøgelser har således vist,
at der kun findes meget få gydebanker i den øvre del af Gudenåen. på den pågæl-
dende strækning findes således kun en enkelt velfungerende gydebanke beliggende
lige nedstrøms Hammer Mølle. Dette antages at være en af de væsentligste årsager
til den ringe bestand af laksefisk. på en del af strækningen mangler desuden skjul
for fiskene.

Projektet medfører etablering af 5 gydebanker med omgivende bredbeplantning.
etablering af 2 sandfang. udlægning af sten. opsætning af kreaturhegn og etable-
ring af faskinsikring.
Hovedindholdet af de enkelte vandløbsrestaureringsarbejder er anført i det føl-
gende:
Gydebanker
Der anlægges 5 gydebanker på strækningen. Gydebankerne, som består af groft grus.
vil være ca. 20 m lange og 40-50 cm tykke. Gydebankerne hæves ca. 20 cm op
over den regulativmæssige vandløbsbund og vandløbsbredden gøres mindre, hvis
den overstiger 3 m. Herved sker der en vis opstuvning. Opstuvningen vil være
størst ved en lille vandføring, mens den ved større vandføringer vil være uden
betydning. Da gydebankerne er placeret fornuftigt i forhold til drænudløb
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m.v., vil afvandingsforholdene ikke ændres væsentligt.

Beplantninger

For at begrænse opvæksten af grøde foretages beplantninger på begge sider af

gydebankerne.

Sandfang

Der er ikke foretaget målinger af den faktiske materialetransport, men da den

skønnes at være ret stor på strækningen etableres et sandfang opstrøms de 3

nederste gydebanker. Herved mindskes risikoen for tilsanding væsentligt. Der

etableres endvidere en adgangsvej til sandfanget. Ved de 2 øverste gydebanker

lige nedstrøms HammerMølle etableres et mindre sandfang i omløbet fra møllesøen.
,.-

Udlægning af sten

For at skabe større variation i strømforholdene og flere skjulesteder for fisk,

udlægges ea: 65 sten med en diameter på 40-60 em på den del af strækningen,

der i øjeblikket er mest ensartet.

Kreaturhegn

Da der enkel te steder forekommer en meget kraftig nedtrampning af vandløbsbred-

den med forøget materiale transport som resultat påregnes der anbringelse af

hegn, hvor der er løsgående kreaturer. Det· er endvidere nødvendigt af hensyn

til beplantningerne.

Faskinsikring

loverløbet mellem Hammermølledam og Gudenåen etableres der en faskinsikring

for at modvirke brederosion.

Bortset fra anbringelse af almindelige kreaturhegn, forudsætter ovennævnte

restaureringsarbejder samt anlæg af tilkørselsvej e til sandfang og gydebanker

dispensation fra fredningskendelsens § 2, 4 og 9, idet der dels er tale om

terrænændringer, dels ændringer af vandløbets tilstand, herunder vandstanden.

I betragning af, at projektet vil medføre en klar forbedring af betingelserne

for Gudenåens fiske fauna , synes projektet som helhed at understøtte fredningens

formål. og fornødendispensation i henhold til naturfredningslovens § 34 kan

derfor anbefales, idet eventuel dispensation foreslås meddelt på følgende vilkår:

k Egentlige anlæg af tilkørselsveje til sandfang og gydebanker skal søges

undladt, men hvor dette er absolut påkrævet, skal anlæg udføres så skånsomt

som muligt og uden væsentlige ændringer af eksisterende i terræn.

~ Beplantningen omkring gydeb~nker skal foretages med_ rødel, eventuel med

islæt af eg og tjørn.

Fredningsnævnet kan eenstemmigt for sit vedkommendemeddele dispensation

til det ansøgte, på vilkår:

1. Egentlige anlæg af tilkørselsvej e til sandfang og gydebanker skal søges

undladt, men hvor dette er absolut påkrævet, skal anlæg udføres så skånsomt

som muligt og uden væsentlige ændringer af eksisterende terræn.

t
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2. Beplantningen omkring gydebanker skal foretages med rødel, eventuelt med

eg og tjørn.

Lis Hævdholm
suppl.

Fremsend22 til Ullc.e;-ietning.
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OVERFREDNINGSNÆVNET
ss o Cl}

REG. ND-naliegade 7 ep/ic
~ København K
Telefon 01 . 13 36 38

Gårdejer
Niels Grønbjerg Laursen
Tinnetvej 62
7173 Vonge

Dato: 10.02.87

J. nr.: 2244/74-1/86

Fredningsnævnet for Vejle Amts Nordlige Fredningskreds har den 17. juli 1986
truffet en afgørelse, der bl.a. angår en beplantning, som De uden fredningsnæv-
bets forudgående tilladelse har foretaget på Deres ejendom matr.nr. 6 b, Tin-
net By, øster Nykirke. Ved afgørelsen afslog fredningsnævnet at dispensere
fra fredningskendelsen af 28. oktober 1980 vedrørende Gudenåens kilder til, at
De måtte bibeholde beplantningen. De har påklaget denne del af fredningsnæv-
nets afgørelse tilOverfredningsnævnet.

Efter fredningskendelsens § 3 må der kun foretages nytilplantning med træer og
buske, hvis det er nødvendigt for at opfylde en fredskovspligt eller sker for
at etablere et læhegn. De har med støtte fra Landbrugsministeriets Vildtfor-
valtning for nogle år siden tilplantet et ca. 500 m2 stort areal med en blan-
ding af eg, sandtorn, paradisæbletræ, vilde roser og sitkagran. Beplantningen
er tænkt at skulle tjene som vildtremise. Den er udført på en skrænt i nærhe-
den af den kommunevej, som det pågældende sted udgør fredningsgrænsen.

Under sagens behandling for fredningsnævnet har Vejle Amtskommunes forvaltning
for teknik og miljø udtalt, at beplantningen er i klar strid modstrid med fred-
ningskendelsens intentioner om, at den hidtidige tilstand skal bevares. For-
valtningen henviste endvidere til de konsekvenser, som en dispensation kan med-
føre.

Landbrugsministeriets Vildtforvaltning har ved den stedlige konsulent, J. Lang-
vad-Jensen, Bryrup, i brev af 6. oktober 1986 meddelt Overfredningsnævnet, at
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De er villig til at fjerne den plantede sitkagran. Vildtforvaltningen har sam-
tidig udtalt, at beplantningen har betydning for fugle- og dyrelivet i det ret
åbne og forblæste terræn og - bortset fra sitkagranerne - næppe vil blive over
2 meter høj.

Over fredningsnævnet skal udtale:

Med fredningskendelsens forbud mod tilplantning er det først og fremmest til-
sigtet at undgå, at de på fredningstidspunktet utilplantede, ikke-fredskovs-
pligtige arealer i fredningsamrådet bliver tilplantet med juletræskulturer
o.lign., og at der i det hele taget bliver plantet på arealerne nær Gudenåen
og dens kilder. Fredningen findes ikke at burde hindre, at der på et begræn-
set areal i udkanten af fredningsamrådet etableres en vildtbeplantning, der ik-
ke vil virke udsigtshæmmende, og som har kunnet støttes af Landbrugsministeri-
ets Vildt forvaltning.

Fredningsnævnets afgørelse ændres derfor til, at der meddeles dispensation fra
fredningskendelsen til, at De må bibeholde den anlagte vildtbeplantning bort-
set fra sitkatræerne. Disse træer skal være fjernet senest l. juni 1987.

I sagens behandling har deltaget samtlige af Overfredningsnævnets 10 medlem-
mer. Afgørelsen er enstemmig.

Med venlig hilsen
c~-;;:·

Chr. Prip y
fm .
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Danmarks Naturfredningsforening
Nørregade 2
1165 København K.

Den 11.11.87
J.nr. 2244/74-1/87

Vedr. vandboring på matr.nr. l l Tinnet By, øster Nykirke.

Fredningsnævnet for Vejle Amts Nordlige Fredningskreds har den 17. juni 1987 i

medfør af naturfredningslovens § 34 meddelt dispensation fra Overfredningsnæv-
nets kendelse af 28. oktober 1980 om fredning af Gudenåens kilder til etable-
ring af en vandboring på ovennævnte ejendom til brug for det dambrug, Tinnet
Fiskeri, som drives fra ejendommen.

Denne afgørelse har Danmarks Naturfredningsforening påklaget til Overfrednings-
nævnet med påstand om, at tilladelse til vandboringen nægtes.

Ifølge Overfredningsnævnets kendelse om fredning af Gudenåens kilder skal fred-
ningsområdet bevares i dets hidtidige tilstand.

Inden for det fredede område må der bl.a. ikke uden Fredningsnævnets tilladel-
se etableres vandboringer til brug for fælles vandforsyningsanlæg eller til an-
den erhvervsudnyttelse end markvanding på landbrugsejendomme. Endvidere må der
ikke uden Fredningsnævnets tilladelse indtages vand fra de kilder og væld, der
er angivet på kendelseskortet. Fredningsnævnet kan først give de nævnte tilla-
delser til vandindvinding efter indhentet udtalelse fra Naturfredningsrådet.

Vejle Amtskommune har over for Fredningsnævnet oplyst, at der i 1981 er med-
delt ansøgeren godkendelse af forureningsbegrænsende foranstaltninger i hen-
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hold til miljøbeskyttelsesloven, og Amtskommunen har samtidig i medfør af vand-
forsyningsloven meddelt tilladelse til indvinding af maksimalt 1.9 mill.m3
vand årligt til brug for dambruget fra et vældområde. Tilladelsen er begræn-
set til 31. december 1991. Amtskommunen har endvidere oplyst, at ansøgeren er
indforstået med, at vandindvindingstilladelsen ændres således, at der sker en
fordeling af den samlede tilladte vandmængde, dels på kildevældene, dels på
den nye boring, og således at den samlede tilladte vandmængde forbliver uæn-
dret.

Naturfredningsrådet har i en over sagen indhentet udtalelse af 23. marts 1987
meddelt, at man må være betænkelig ved at udtale sig til fordel for den ansøg-
te vandindvindingstilladelse under hensyn til de fredningsbestemmelser, der
gælder for området. Rådet er dog indstillet på, at den ansøgte tilladelse med-
deles på de neden for anførte vilkår, der sikrer, at det vil være muligt at
vurdere vandindvindingens effekt på området i forbindelse med eventuel fornyet
ansøgning for 1992.

Vejle Amtskommune har i en fornyet udtalelse over sagen meddelt, at man under
hensyn til, at Nævnet tidligere har meddelt tilladelse til opførelse af et nyt
klækkehus på ejendommen, ikke har indvendinger imod vandboringen, men at vand-
boringen dog giver anledning til fredningsmæssige betænkeligheder. Amtskommu-
nen kan derfor anbefale, at en tilladelse meddeles på de af Naturfredningsrå-
det foreslåede vilkår. Amtskommunen har endvidere tilkendegivet, at en tilla-
delse efter vandforsyningsloven og naturfredningslovens § 43 vil kunne forven-
tes, hvis tilladelse i henhold til fredningskendelsen opnås.

Fredningsnævnet har efter omstændighederne tilladt den ansøgte vandboring på
de af Naturfredningsrådet foreslåede vilkår, som er:

l. Tilladelsen tidsbegrænses indtil 31. december 1991,

2. den fra vandboringen indvundne vandmængde må kun udgøre højst 20 % af
den totale indvundne vandmængde pr. år, og

3. der skal etableres mulighed for regelmæssig pejling (ca. l gang hver
måned) af grundvandsspejlet i umiddelbar nærhed af boringen.
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Danmarks Naturfredningsforening har i sin klageskrivelse bl.a. anført, at den
usædvanlige store vandindvinding fra kildebækken, de fredede kildefelters
tætte placering på indvindingsområdet og indvindingsområdets udstrækning på
ca. 2,5 km bevirker, at vandindvindingen uundgåeligt vil skabe de negative mil-
jøpåvirkninger for områdets vådområder, som følger med vandindvinding: gene-
rel vandføringsreduktion og vandspejlssænkning med ændrede og forringede livs-
vilkår for flora og fauna til følge •• Dette vil være uforeneligt med de intentioner, der ligger i de fredningsservi-
tutter, der bl.a. navnlig er udformet for at sikre områdets hovedattraktion,

~ kildebække og kildefelter. Foreningen finder, at vældboringerne helt klart er
i strid med fredningsintentionerne og finder det overordentlig beklageligt, at
en vandmængde af denne størrelse et år efter, at Over fredningsnævnet har gen-
nemført fredningen af Gudenåens kilder, som en del af et nationalt naturområde
alene er behandlet i medfør af vandforsyningsloven.

Kildebækken, hvor de 1,9 mill. m3 overfladevand indvindes fra, stammer fra
trykvand, som er affødt af et underliggende grundvandsmagasin. Det fremgår
heraf, uanset at der sker en fordeling mellem grundvandsindvinding og overfla-
deindvinding, at det er den samme vandressource, der tages af, blot under og
over jorden.

e
e
e

Grundvandsindvindingen såvel som den eksisterende overfladeindvinding vil såle-
des tilsvarende være i strid med intentionerne i den gennemførte fredning.

I biologisk henseende er grundvandsmagasinets størrelse og beliggenhed helt af-
gørende for mængden af trykvand og dermed for tilstanden af den vandstand i
kildefelter og kildebække, som man gennem fredningen har ønsket at bevare.

Foreningen har yderligere foreslået, at der foretages grundvandsundersøgelser
m.v., som kan belyse vandressourcerne set i relation til formålet med frednin-
gen, og at overfladeindvindingen på de 1,9 mill.m3 forelægges til Overfred-
ningsnævnets vurdering senest den l. januar 1989.
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Overfredningsnævnet skal udtale:

Overfredningsnævnets kendelse af 28. oktober 1980 åbner mulighed for, at der
med Fredningsnævnets tilladelse, som kun kan gives efter indhentet udtalelse
fra Naturfredningsrådet, kan etableres vandboringer og indtages vand fra kil-
der og væld i området.

I denne sag har Naturfredningsrådet kunnet gå med til, at der tillades eta-
bleret en vandboring på visse nærmere angivne vilkår, der skal sikre, at

~ indtaget fra vandboringen maksimalt udgør 20 % af den samlede vandmængde på
1,9 mill.m3, som der i 1981 i medfør af vandforsyningsloven blev givet tilla-
delse til at indvinde fra et vældområde.

På denne baggrund kan den tilladte vandboring ikke anses for at være i strid
med fredningens formål, og det findes efter omstændighederne forsvarligt, at
der er meddelt en tidsbegrænset tilladelse.

Fredningsnævnets afgørelse af 17. juni 1987 stadfæstes derfor på samme vilkår.

I sagens behandling har deltaget samtlige 10 medlemmer af Overfredningsnævnet.
Afgørelsen er truffet med 9 stemmer mod l. Mindretallet har stemt for at af-
slå dispensation.

--e vicefo mand
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HORSENS, DEN 17. juni 1987

FA. NR. 268/1986.

Vejle amtskommune
Forvaltningen for teknik og miljø
Damhaven 12

Nævnets afgørelse kan efter naturfredningslovens §58 indbringes for
Overfredningsnævnet (adr. Amaliegade 13, 1256 København K) af b~,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 Sår 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.

7100 Vejle.
Modtaget,

Skov- og Naturstyrefsen

1 8 JUNI 1987

Vandboring på matr. nr. l L Nr. Tinnet by, øster Nykirke - dispensation fra
~ fredningskendelse.

I skrivelse af 24. september 1986 har Vejle amtskommune forelagt
nævnet en ansøgning fra fiskeriejer Tage Christensen, Tinnetvej 50, 7173
Vonge om tilladelse til etablering af en vandboring på ejendommen matr. nr.
l L Tinnet by, øster Nykirke, til brug for det ved ejendommen drevne dam-
brug, Tinnet Fiskeri.

Ejendommen omfattes af Overfredningsnævnets kendelse af 28. okto-
ber 1980 om fredning af Gudenåens kilder, hvorefter der bl.a. inden for det
fredede område ikke uden fredningsnævnets tilladelse må etableres vandboring-
er til brug for fælles vandforsyningsanlæg eller til anden erhvervsudnyttelse
end markvanding på landbrugsejendomme, jfr. fredningsbestemmelserne § 5. Fred-
ningsnævnet kan først give tilladelse efter indhentet udtalelse fra naturfred-e

e
e

ningsrådet.
Amtskommunen har oplyst, at der i 1981 er meddelt ansøgeren godkendel-

se af forureningsbegrænsende foranstaltninger i henhold til miljøbeskyttelses-
loven, og amtskommunen har samtidig i medfør af vandforsyningsloven meddelt til-
ladelse til indvinding af maksimalt 1.900000 m3 vand årligt til brug for dambru-
get fra et vældområde. Tilladelsen er begrænset til 31. december 1991. Amtskom-
munen har endvidere oplyst, at ansøgeren er indforstået med, at vandindvindings-
tilladelsen ændres således, at der sker en fordeling af den samlede tilladte
vandmængde, dels på kildevældene, dels på den nye boring, og således at den
samlede tilladte vandmængde forbliver uændret.

Naturfredningsrådet har i en over sagen indhentet udtalelse af 23.
marts 1987 meddelt, at man må være betænkelig ved at udtale sig til fordel for
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'~ den ansøgte vandindvindingstilladelse under hensyn til de fredningsbestemmel-

ser, der gælder for området. Rådet er dog indstillet på, at den ansøgte tilla-
delse meddeles på de nedenfor anførte vilkår, der sikrer, at det vil være mu-
ligt at vurdere vandindvindingens effekt på området i forbindelse med eventuel
fornyet ansøgning for 1992.

Vejle amtskommune har i en fornyet udtalelse over sagen meddelt, at
man under hensyn til, at nævnet tidligere har meddelt tilladelse til opførelse
af et nyt klækkehus på ejendommen ikke har indvendinger imod vandboringen,
men at vandboringen dog giver anledning til fredningsmæssige betænkeligheder.meddeles
Amtskommunen kan derfor anbefale " at en tilladelse/på de af naturfrednings-
rådet foreslåede vilkår. Amtskommunen har endvidere tilkendegivet, at en til-
ladelse efter vandforsyningsloven og naturfredningslovens § 43 vil kunne for-
ventes, hvis tilladelse i henhold til fredningskendelsen opnås.

I den anledning skal man meddele, at nævnet i medfør af de i begyn-
delsen citerede fredningsbestemmelser efter omstændighederne kan tillade den
ansøgte vandboring på de af naturfredningsrådet meddelte vilkår, som er:

1. Tilladelsen tidsbegrænses indtil 31.december 1991,
2. den fra vandboringens indvundne vandmængde må kun udgøre

højst 20 % af den totale indvundne vandmængde pr. år, og
3. der skal etableres mulighed for regelmæssig pejling (ca.

l gang hver måned) af grundvandsspejlet i umiddelbar nær-
hed af boringen.

Nævnets tilladelse, der vil blive tinglyst på ejendommen, er sendt
til ansøgeren og de ankeberettigede.

e
e
e

P.N.V.

Poul Holm
suppl.

Kopi til:
Fiskeriejer Tage Christensen, Tinnetvej 50, 7173 Vange.

Danmarks Naturfredningsforening, Nørregade 2, 1165 København K.
Skov- og naturstyrelsen, Slotsrnarken 13, 2970 Hørsholm.
Naturfredningsrådet, Amaliegade 13, 1256 København K.
Give kommune, Rådhusbakken 9, 7323 Give.
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277/1986FA. NR.

Herr gdr. Aage Husballe
Ørnsholtvej 5

7173 Vonge.

Nævnets afgørelse kan efter naturfredningslovens §58 indbringes for
Overfredningsnævnet (adr. Amaliegade 13.1256 København KJ af bl.a
den, der har begæret fredningsnævnets afgørelse. og forskellige
myndigheder.

Klagefristen er 4 uger Ira den dag, afgørelsen er meddelt den
pågældende klagebereltigede.

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

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

IIølge naturfredningslovens § 64 a bortfalder en tilladelse. der er
meddelt af fredningsnævnet eller Overfredningsnævnel i henhold til
kap. VI eller § 53, såfremt den ikke er udnyllel inden 5 år fra tilladeIsens
meddelelse. Delle gælder også andre tilladelser samt dispensationer.
der er meddelt efter denne lov eller udstedt i henhold IiI loven. en
fredningskendelse eller en lredningsbestemmelse

REG.NR. 0560<1 .000

Vedligeholdelse af fredede arealer - matr. nr. 5 c og 3 g Ørnsholt by,
øster Nykirke.

I en skrivelse af 10. oktober 1986 har De rettet henvendelse
til Vejle amtskommune og anmodet om tilladelse til at foretage vedlige-
holdelse af beplantningen på arealer af matr. nr. 5 c og 3 g Ørnsholt
by, øster ~irke, som omfattes af Overfredningsnævnets kendelse af 28.
oktober 1980 om fredning af Gudenåens kilder med omgivelser.

Den ansøgte vedligeholdelse går ud på
- at vedligeholde et areal med selvsået eg
- at et areal med selvsået gran udtyndes og underbeplantes, og
- at et stykke med gammel skovbund tilplantes med rødgran.
Vejle amtskommune har med skrivelse af 26. november 1986 videre-

sendt ansøgningen til nævnet med bemærkning, at det ansøgte dels kræver
dispensation fra fredningskendelsen, dels dispensation fra naturfrednings-
lovens § 53. Amtskommunen har endvidere anført:

"
Ejendommen, der tillige omfatter matr. nr. 2c, 4c og 6 smst.,

er beliggende i landzone og i sin helhed omfattet af ovennævnte frednings-
kendelse. Ifølge regionp~arlen for Vejle amt er ejendommen udlagt som egent-
ligt og særligt naturområde.

Den ansøgte vedligeholdelse giver anledning til fredningsmæs-
sige betænkeligheder for såvidt angår ejerens ønske om at foretage under-
beplantning på et areal med selvsået gran og beplantning med rødgran på
et skovbundsareal.

De nævnte foranstaltninger synes at være i strid med fredningens
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formål om bevarelse af områdets tilstand, herunder specielt hensynet
til bevarelsen af Gudenådalen som et åbent landskabsstrøg.

Under henvisning til fredningsbestemmelserne kan det oplyses,
at de omhandlede beplantningsarealer har henligget som udyrkede arealer
før den 30. september 1975. Størstedelen af beplantningsarealerne omfat-
tes desuden af 100 m-beskyttelseslinie omkring et fortidsminde.

Sagen har baggrund i en tidligere henvendelse fra Aage Ander-
sen Husballe, hvor denne har klaget over, at Palsgård skovdistrikt har
forlagt en stistrækning på matr. nr. 4 c, som ikke er i overensstemmel-
se med det i fredningen udlagte naturstinet. I den forbindelse kan det
oplyses, at stiafmærkninger m.m. i det fredede område forestås af Pals-
gård skovdistrikt i henhold til aftale med amtskommunen.

I anledning af klagen foretog amtskommunen besigtigelse af
4It ejendommen sammen med Husballe den 17. juli 1986. Husballe udtrykte

herunder muligheden for at acceptere den forlagte stistrækning, såfremt
beplantningen på matr. nr. 3 g og 5 c kunne imødekommes. Under besigti-
gelsen konstateredes samtidig, at der på matr. nr. 4 c var etableret 3
mindre nyplantninger i strid med fredningsbestemmelserne.

Som udgangspunkt for en forhandlingsløsning er amtskommunen
indstillet på at anbefale en legalisering af 2 ulovligt etablerede ny-
plantninger på matr. nr. 4 c imod bibeholdelse af den forlagte stistræk-
ning.

Den ansøgte vedligeholdelse med nyplantninger på matr. nr. 5 c
~ og 3 g kan derimod ikke anbefales.

"
Nævnet har foretaget besigtigelse den 10. marts og 31. august

4It1987 og forhandlet med Dem og repræsentanter for kommunen, Palsgaard
skovdistrikt, amtskommunen og naturfredningsforeningen.

Nævnet har under besigtigelserne fået forevist de tre mindre
nyplantninger på matr. nr. 4 c. De har under besigtigelserne erklæret, at
der omkring den sydligste nybeplantning vil blive foretaget en randbeplant-
ning med løvtræer, og at De vil kunne affinde Dem med den beliggenhed, som
den offentlige sti nu har, såfremt De kan få tilladelse til bibeholdelse
af nytilplantningen syd for stien med henblik på udnyttelse af beplant-
ningen til pyntegrønt.

på kortbilaget tilOverfredningsnævnets kendelse af 28. oktober
1980 er med særlig signatur anført de arealer, der den 30. september 1975
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•henlå Som vedvarende græsningsarealer og udyrkede arealer. Nævnet må
lægge kortbilagets angivelser til grund ved sagens afgørelse og kan
derfor ikke støtte det synspunkt, som De har anført, om at en del af
nytilplantningerne på matr. nr. 4 c er foretaget på arealer, hvorpå
der tidligere har været skov.

Nævnet kan tiltræde amtskommunens opfattelse af, at yderli-
gere tilplant~ing af matr. nr. 3 g og 5 c vil være i strid med fred-
ningens formål, og nævnet finder derfor ikke, at der er grundlag for
at fravige fredningsbestemmelserne på dette punkt. Der henvises i øv-
rigt til bestemmelserne i § 3 e i fredningsbestemmelserne om land-
skabspleje (kopi vedlægges) og nævnet går ud fra, at De med Vejle
amtsråd i givet fald kan indgå aftaler om pleje af arealerne.

Med hensyn til de tre mindre ny tilplantninger på matr. nr.
4 c finder nævnet, at der efter omstændighederne bør akkviesceres her-
ved, f.s.v. ang. arealet syd for den forlagte sti, dog kun i 5 år fra
dato med henblik på beplantningens udnyttelse til pyntegrønt.

F.s.v. angår den sydligste ny tilplantning er det et vilkår,
at der omkring beplantningen etableres en løvtræsbeplantning.

Kopi af nævnets afgørelse er sendt til de klageberettigede
og til Palsgaard Skovdistrikt.

Med henblik på tinglysning af de fastsatte vilkår skal man
anmode Dem om at underskrive vedlagte erklæring og tilbagesende den
hertil til videre ekspedi tion.

--e-
Poul Holm

suppl.

Kopi til:
Vejle amtskommune, Fredningsafd., Damhaven 12,7100 Vejle.(J.nr.8-70-5l-2-6ll-3-85)
Danmarks Naturfredningsforening, Nørregade 1, 1165 København K.
Skov- og naturstyrelsen, Slotsrnarken 13, 2970 Hørsholm.
Give kommune, Rådhusbakken 9, 7323 Give.
Palsgård Skovdistrikt, 7362 Hampen.
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S86~
, Mnmf!till" HORSENS,DEN 23. 'juni 1988
3I(,t,:;.,ogfi~It, d • , ' •

r, fi~lU 1'~vO FA NR 208/1987
::.. .~ '. "'o' _'Ic: ," , . , , ;' "

" .J.
, Nævnets afgørelse kan efter naturfredningslovens §58 indbringes for

Overfredningsnævnet (adr. Amaliegade 13, 1256 København K) af b!,a.
rden, der har begæret fredningsnævnet~ afgørelse. og forskellige
'myndigheder.

,Klagefristen er 4 uger fra del1 dag, afgørelsen er meddelt den
, ',pågældende klagebirettigede. ' .

En tilladelse kan ikke udnyttes før udløbet af klagefnsten. Er klage
iværksat, kan tlltadelsen jkke udnyttes medmindre den opretholdes af
Overfredningsnævnet.

Det tilføjes, at nævnets tilladelse ikke fritager~or at ind~ente fC?rnøden
tilladelse fra andre myndigheder, og at forpligtelser ,følge tmglyste
servitutter er forbeholdt. '

Ifølge naturfredningslovens § 64 a bortfalder en tilladelse, der e,r I

meddelt af fredningsnævnet eller Overfredningsnævnet i henhold til ,
kap. VI eller §53, såfremt den ikke er udnyttet inden 5 år ~ratillad~lsens
meddelelse, Dette gælder også andre tilladelser samt dispensationer,
der er meddelt efter denne lov eller udstedt i henhold til loven. en
fredningskendelse ejler en fredDi"!9~be~t~mmelse.pverfredmngsnævnet ny aar ••

. SIotsmaJ'1(en 15. 2970 Hørsholm

-1 ::- '. ." ,-'Hr. gårdejer Morten Laursen,
w ~::' Mylle~p'vej '3,

-J',' ~ 7160 Tørring.

e -;~
e
•

Foranlediget af nogle henvendelser fra Vejle amtskommune
~ar nævnet under denne sag behandlet spør~smålet, om,d~t er
!oreneligt med offentlighedens færdselsret i henhold ,til en
fredningskendelse at udsætte tyre på det areal, hvorover
den pågældende sti fører.

lOverfredningsnævnets kendelse af 29. oktober 1980
om fredning af Gudenåens kilder med pmgivelser er det i § 12. .

i fredningsbestemmelserne fasts~t, at almenheden har ret til
færdsel til fods ad de s~~er i området, som er yist på ken--" c : , ' . 'I •

delseskortet. "Hvor st~er~.passerer ,9ver,indhegnede arealer
.1:. ~kal der ved anlægsmyndighedens fora~stal~ning og uden ud-_ ).:4 • .

gift for grundejeren opsættes "møller" eller stenter.,~. ,
," .Over Deres ejendom, matr.• nr. 6 a )ll.fl.Hammerup Hoved-

, I • ' M ~ •

o gård og 2 c m.fl. Myllerup by, Hammer, qer er o~fattet af'. 'fredningskendelsen, forløber den gamle ,møllevej fra Kovtrup-
gård til Ha~mer Møl~e. Møllevej~n ~r i ,iredningskendelsen. 'udlagt som sti med færdselsret for off~ntligheden, men er ikke

. . ~ ..
ved fredningen tilladt benyttet til motoriseret færdsel for

l. • ~ • ..

"' andre end de færdselsberettigede • ,_,' ,
_.. ~ 1 I

Igennem flere år har det givet anledning til henvendel-.
. _ ro ~ser til nævnet, at ,De har ~dsat tyre :på et ~ndhegnet areal af

Deres ejendom, hvorover møllevejen fører. Fredningsnævnet til-
kendegav således i skrivelse af 19. juni 1985, at der ikke
måtte lægges hverken fysiske eller psykiske hindringer i vejen. . .
for almenhedens færdselsret. I 1987 blev spørgsmålet påny drøf-
tet i nævnet, men en endelig stillingtagen til spørgsmå~et blev

Miljøministeriet
Skov- og Naturstyrelsen
j.nr. F. 1St)3 I Sir.

jlo "G



lr.~at i bero, efter at De på et nævnsmøde den 31. august 1987-:
meddelte, at den tyr, der var udsat, v~lle blive fjernet fra;
indhegningen.

På et nævnsmøde den 9. juni 1988 har nævnet påny drøf-
tet spørgsmålet med Dem og :epr~sentant~r f~r Vejle ~mtskom-
mune og kommunen. De oplyste på mødet, a~~er i.indhegningen
var udsat to 'tyre, 16 køer, 2 kvier og 5 .ka~.y.e.•Det pågælden-
de areal afgrænses mod sydvest af Gudenåen. Møllevejen giver
sig kun svagt tilkende i terrænet, og ved ejendommens byg-
ninger afspærret af en elektrisk tråd.

De anførte under besigtigelsen, at De ikke ved ud sæt-
ni.ngep ~f.'kreaturerne, herunder tyrene , ønsker at lægge hin-

, . " . ~ . .
dringer i vejen for almenhedens færdsel af møllevejen, men
kun ønsker at udnytte Deres ret til at be~ytte arealet til
afgræsning. Tyrenes tilstedeværelse er en landbrugsmæssig
nødvendighed, da køerne i modsat fald skal insemineres. Krea-
turerne skal have adgang til Gudenåen for at søge vand.

Vejle Amtskommunes repræsentant anførte under besigti-
gelsen, at tyrenes tilstedeværelse er en faktisk hindring

,
for almenhedens færdselsret, og at tyrenes udsætning derfor
er i strid med fredningsbestemmelserne.

Nævnet skal udtale:
Det er i fredningskendelsen foruds~t, at de stier, hvor-

til offentligheden ved fredningen har fået' færdselsret, kan
L ,

- l føre gennem indhegnede arealer. Det må aerfor også være for-
I , .udsat,"at der på disse 'arealer kan være udsat kreaturer. Da

" c der ikke er· grUndlag ~or at fas~sl~, at der ikke ligger land-
brugsmæssige og driftsøkohomiske hensyn bag kreaturernes, her-
under tyrenes udsætning~ finder nævn~t ikke~ at ~dsætningen

f' af 'dyrene '~r i strid med fredningen.' Wæwet kan derfo'r ikke
~;.:;~:.. pålægge Dem ~t ophøre herqted, men må 'henstille 'tii amtskommu-

'Å(' hen: som anlægsmyndighed , at probl~met: iøses' 'på a-nd~n måde, f.
, ,:' ", '".."eks. ved indhegning af Møllevejen m~ae nødvendige kreatur-

_.1 ~ ,..... r r • • I .-, • l r -, ,.. .passager.
"Genpart af 'nævnets afgørelse er sendt til de klageberet-

tigede myndigheder.

.. : '

e
e
• -, ,

- ,
P.N.V.

Poul Holm
suppl.



FREDNINGSNÆVNET FOR
VEJLE AMTS NORDLIGE FREDNINGSKREDS
RETTEN I HORSENS 3. AFD.
8700 HORSENS

tj-F. (05) 621300 (KUN FORMIDDAG)

EG NR. () 5Re~ .(JtPO
R · HORSENS, DEN 28 /11-1989

FA. NR. 2 58 / 89

- 1 DEC. 1989

Nævnets afgørelse kan efter naturfredningslovens §58 indbringes for
Overfredningsnævnet (adr. AmaJlegade 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 elTer 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 eJler udstedt i henhold til loven. en
fredningskendelse eller en fredningsbestemmelse.

Overfredningsnævnet ny adr.:
Slotsmarken 15, 2970 Hørsholm

Vejle Amt,
Fredningsafd.,
Damhaven 12,
7100 Vejle.

Modtaget I
Skov- og Naturstyrelsen

J. nr. 8-56-32-2-87

Matr. nr. l d Møllerup by, Hammer og 4 h Ørnsholt by, øster Nykirke
- naturfredningslovens paragraf 34.

e-•

Med skrivelse af 30. oktober 1989 har amtet forelagt næv-
net et projekt udarbejdet i samarbejde mellem Tørring-Uldum og Give
kommuner og Vejle Amt til etablering af et sandfang og gydebanker
i Gudenåens øvre løb på ejendommene, matr. nr. l d l1ølleiup by, Ham-
mer og 4 h Ørnsholt by, øster Nykirke i et område, der er omfattet
af Overfredningsnævnets kendelse af 28. oktober 1980 om fredning af
Gudenåens kilder.

Af fredningsbestemmelsernes paragraf 2 fremgår det, at
"ændringer i terrænet eller terrænformerne ikke er tilladt," og af
paragraf 4, at "Vandløbet og andre vandarealer inden for området skal
bevares i deres nuværende tilstand. Der må således ikke foretages for-
anstaltninger, der ændrer vandstanden, vandløbenes forløb eller bred-
dens karakter".

Sandfanget etableres som en udvidelse af Gudenåen for at
begrænse de store mængder sand, der transporteres af Gudenåens øvre
løb. Sandet ødelægger den grusbund, som fiskene gyder i.

Efter amtets opfattelse er der ikke fredningsmæssige betænk-
ligheder ved projektet.

I den anledning skal man meddele, at nævnet i medfør af
naturfredningslovens paragraf 34 herved meddeler tilladelse til det
ansøgte projekt, der ikke ses at kunne komme i strid med formålet med
fredningen.

Miljøminister'::!t
Skov- og Net;;urstyrelsen
J.nr. SN 12 11/10 ~o (
Akt.or. {3

Kopi til: 1.)
2. )
3. )

P. N. V.

Poul Holmsuppl.
Give kommune
Tørring-Uldum kommune
Skov- og naturstyrelsen

4. ) Danmarks Naturfredningsforening.
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Tillad~ls~n kan ikk~ udnytt~s før efter udløbpt af ankefristen, 4 uger,
jfr. naturfredningslov~ns § 58 stk. 6.

Tilladelsen bortfald~r, såfremt d~n ikke ~r udnytt~t ind~n 5 år fra
tillad~ls~ns m~dd~l~ls~, jfr. naturfr~dningslov~ns § 64 a.

~ tlr?mv&~
Hans Chr. Pouls~n

formand

Skov- og naturstyr~ls~n
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FREDNINGSNÆVNET FOR
VEJLE AMTS NORDLIGE FREDNINGSKREDS
REnEN I HORSENS 3. AFD. J ",' ~: . '; Modtaget' .:
8700 HORSENS Skov- og Naturstyre\ser1

.. TLF. (05) 621300 (KUN FORMIDDAG) 2 lt AUG. 1990

REG. NR. REG. NR. os"yt". OD

. ~,II:' ;lHORS~NS. DEN, :.;2~..:~.ug~v~.;~.90

. - .. ': :FA: NR,"227/1989 ',' :,!.I-tf

I

,

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 tra andre myndigheder, og at forpligtelser Ifølge tinglyste
servitutter er forbeholdt.

Ifølge naturfredningslovens § 64 a bortfalder en tilladelse. der e.r
meddelt af fredningsnævnet elTer 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 15,2970 Hørsholm

Matr. nr. 2 c m.fl. Ørnsholt by, øster Nykirke § 34.

Give Kommune,
Teknisk Forvaltning,
Rådhusbakken 9,
7323 Give.

I skrivelse af 15. juni 1989 har kommunen forelagt nævnet en an-
søgning fra Aage Husballe, Ørnsholtvej 5, 7173 Vonge om tilla-- -.- - - . .
delse til at ændre en to-rækket,minkhal.til ,en t~e-rækket mink-
hal og til at opføre et halvtag over en mødding på ejendommen,
matr. nr. 2 c m.fl. Ørnsholt py, øster Nykirke.

Vejle amt har i en udtalelse, som nævnet har indhentet, anført,
at ejendommen er omfattet af Overfredningsnævnets kendelse af
28. oktober 1980 om fredning af Gudenåens kilder med omgivelser.
Overfredningsnævnet har i 1985 tilladt pelsdyrfarmen, som næv-
net har tilladt udvidet i 1987. De aktuelle ændringsønsker er
beskedne og ubetænkelige.

Sagen har på amtets anmodning været sat i bero på konstatering
af, om påtalte mangler ved den af skærmende beplantning omkring
farmen, som både Overfredningsnævnet og Fredningsnævnet havde
stillet krav om som vilkår for tilladelsen, var afhjulpne. I en
skrivelse af 9. maj 1990 har amtet meddelt, at den betingede
afskærmende beplantning nu er etableret og i vækst.

I den anledning skal man meddele, at nævnet for sit vedkommende
kan tillade, jfr. naturfredningslovens § 34, at den to-rækkede
minkhal ændres til en tre-rækket under forudsætning af, at det

Miljøministeriet
Skov- og Naturstyre1sen
J.nr. SN I cz. \ \ \ \ O' - O O \ :s
Akt. nr. 1

LV;
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• 'J' nuværende areal til 'minkfarm ikke udvides. Endvidere kan :nævnet 13T'

tillade det, ansøgte halvtag. :-lr,::,:>;-=10H -
:(·S.:"2rcOj

~,. . (.

,:,,' "Kopi ~f nævnets
. ."rettigede •

afgør~~til ansøgeren

. Poul Holm ~ •'.' ~ '·:1,;'·'s.:,1:).~,1
auppl.

og de klagebe-

- _.:.,.l .. ::. ""~::"'.' .:>t ' , " :"
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I Kopi til: Aage Husballe, 0rnsholtvej 5, 7173 Vonge
-( -.' ,... "-, • - • r ... • ...

Danmarks Naturfredningsforening
Vejle amt, j.nr. '8-70-53-4-611-1-89
Skov-og Naturstyrelsen

.. I . l' -
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FREDNINc;SN~VNET FOR
VEJLE AMTS NORDLIGE FREDNINGSKREDS
RETTEN I HORSENS 3. AFD.
liiJP HORSENS
WI=. (05) 621300 (KUN FORMIDDAG)

,

,

REG. NR.
Modtaget. HORSENS.DEN 16. oktober 1990

Skov- og Naturstyrelsen

1 7 OKT. 1990 FA. NR. 239/1990

Vejle Amt,
Forvaltningen for teknik og
miljø,
Damhaven 12,
7100 Vejle.

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
pAgældende 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 Ar fra tilladelsens
meddelelse Dette gælder ogsA andre tilladelser samt dispensationer,
der er meddelt efter denne lov eller udstedt i henhold til loven. en
fredningskendelse eller en fredningsbestemmelse.

OverfrednIngsnævnet ny .dr.:
SIotsmarUn 15.2970 HønlhoIm

2 a Haunstrup by, øster Nykirke - § 34.

I skrivelse af 18. september 1990 (j.nr. 8-70-52-2-611-2-90 og
8-70-51-3-611-15-90) har amtet ansøgt om tilladelse til på ejen-
dommen, matr. nr. 2 a Haunstrup by, øster Nykirke at anlægge en
hulvej over en mindre strækning ved Gudenåen i ådalsskrænten
på ådalens vestside og til midlertidigt nyt anlæg af en vej
gennem et lavvandet parti i søområdet. Vejanlægget sker i for-
bindelse med en rydning af opvækst i og ved søområder inden for
det område, der omfattes af fredninge~ af Gudenåens kilder, jfr.
Overfredningsnævnets kendelse af 28. oktober 1980.

Amtet har i skrivelse af 18. september 1990 meddelt tilladelse
til rydningen i medfør af naturfredningslovens § 43.

Ejendommen tilhører Henning Søholm, Mølgaardvej 28, 7173 Vonge
i forståelse med hvem den planlagte landskabspleje udføres.

I den anledning skal man meddele, at nævnet efter Overfrednings-
nævnets generelle bemyndigelse enstemmigt har beslu~tet i medfør
af naturfredningslovens ~ 34, stk. l at tillade de ansøgte vej-
anlæg.

Kopi af nævnets afgørelse er sendt til de klageberettigede if~g.
naturfredningslovens § 34, stk. 2 og til Henning Søholm.

Poul Holm
suppl.MiIjøministeriet

Skov- og Naturstyre1sen
J.nr.SN '~\\/LO - 0013
Akt. nr.

L-t/j? zZ,,{o 90 P#i;:
eo.\.!.! tfenrt~sen
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FREDNINGSNÆVNET FOR
,VEJLE AMTS NORDLIGE FREDNINGSKREDS
RE~ I HORSENS 3. AFD.
8700 HORSENS

fjTLF. (05) 621300 (KUN FORMIDDAG)

REG. HR.
HORSENS, DEN 9.april 1992.

FA. NR. 206/1992.

Give kommune,
Rådhusbakken

Nævnets afgørelse kan efter naturfredningslovens §58 indbringes for
Overfredningsnævnet (adr. Amaliegade 13, 1256København K) af bf.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 fritagerfor at indhente fornøden
tilladelse fra andre myndigheder. og at forpligtelser ifølge tinglyste
servitutter ~r 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 fredningsbestemmetse.

9,
7323 Give.

UVGrr.edningsnæ"net ny adr.:
Slotsmarken 15, 2970 Hørsholm

Matr. nr. l l Nr. Tinnet by, øster Nykirke - paragraf 34.

I skrivelse af 8. oktober 1985 meddelte nævnet tilladelse til på
ejendommen, matr. nr. l l Nr. Tinnet by, øster Nykirke, tilhørende
Tage Christensen, Tinnetvej 50, 7173 Vonge, at opføre et maskin-
hus til brug for driften af det på ejendommen værende dambrug.

Tilladelsen blev meddelt på de nedenfor anførte vilkår.

Lars Christensen, Tornparken 8, 7173 Vonge har nu søgt om fornyelse
af tilladelsen, som ikke er blevet udnyttet.

Vejle amt, der har konstateret, at bebyggelses- og beplantningsfor-
holdene på stedet er uændret siden 1985, har ikke haft indvendinger
imod en fornyelse af tilladelsen på de oprindeligt fastsatte betin-
gelser og på vilkår, at maskinhuset placeres og udføres som ansøgt
i 1985.

Det fremgår ikke af sagen fra 1985, hvor maskinhuset agtedes opført
eller hvor stort det var, men nævnet forudsætter, at der ikke er
sket ændringer i projektet.

Under henvisning hertil meddeler nævnet herved tilladelse i medfør
af naturfredningslovens paragraf 34 til opførelse af maskinhuset på
de oprindeligt fastsatte betingelser:
at eksisterende traktorskur fjernes,
at maskinhusets ydervægge fremtræder i grøn jordfarve og
at eksisterende beplantning bevares og forøges mod nord og øst.

\'2l\/\O- 00 {~ 3
I



FREDNINGSNÆVNET FOR
VEJLE AMTS NORDLIGE FREDNINGSKREDS
REnEN I HORSENS 3. AFD.

. 8700 HORSENS
_TLF. (05) 621300 (KUN FORMIDDAG)
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REG. HR. 580 9 .00
HORSENS, DEN 27. apr i l 199 2 .

FA. NA. 211 / 1992 •

Vejle Amt,
Fredningsafdelingen,
Damhaven 12Jio ;'J1odtaoetf

v- og i'Ja:ur~""elsen

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"enhold til
kap. VI eller §53.såfremt den ikke er udnyttet inden 5 år fra tiliadbIsens
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.

7100 Vejle. ..., ..-:-

overf:'eclningsrlæ'IJ1et ny ad~ •
Slotsmarken 15, 2970 HØrst1~im

Matr. nr. 27 e og 28 a Tørring by, Tørring, paragraf 34.

I skrivelse af 20. marts 1992 har Vejle amt forelagt nævnet en
sag om tilladelse til at etablere en sø i et moseområde på ejen-
dommen, matr. nr. 27 e og 28 a Tørring by, Tørring. Ejendommen
omfattes af Overfredningsnævnets kendelse af 28. oktober 1980
om fredning af Gudenåens kilder, hvorefter der ikke må foreta-
ges terrænændringer.

Det fremgår af sagen, at hovedparten af søen vil ligge uden for
fredningsområdet, ligesom opgrave t jord vil blive placeret uden
for det fredede område. Søens etablering sker som et led i natur-
forvaltningsopgaver, der i foråret 1992 påtænkes etableret på
ejendommen.

Amtet har ikke haft fredningsmæssige betænkeligheder ved det an-
søgte.

I den anledning skal man meddele, at nævnet for sit vedkommende
kan tillade det ansøgte i medfør af naturfredningslovens paragraf
34.

Kopi af nævnets afgørelse er sendt til ejeren
og Erik Madsen, A/S Autogården, Egholmsvej 8,
de klageberettigede.

af ejendommen, Grete
7160 Tørring og til

P.N.V.

P. Holm
suppl.

J .. L ,.-l(,t:..l':3cyr<.:;iliUIl

I ~ II) lo-co/3

i Kopi



f'REt)NINGSNÆVNET FOR VEJLE AMT

RETTEN I Horsens •
aRådhustOMrt 1
-8100 Horsens

Tlf. 75 6213 00 (kun formiddag)

REG. NR. 58oC;. 00
HORSENS. DEN 2 9 .1 O • 1 9 9 2 •

FA. NR. 313/1992.

Vejle Amt,
Teknik og Miljø,
Damhaven 12,
7100 Vejle.

Nævnets afgørelse kan efter naturfredmngslovens §58lndbnnges fer
Overlredmngsnævnet (adr. Amaliegade 13. 1256 København K) af bl.a
den. der har begæret fredningsnævnets afgørelse. og forskellige
myndigheder

Klagefnsten er 4 uger fra den dag. afgørelsen er meddelt den
pågældende klageberettigede.

En tilladelse kan ikke udnyttes før udløbet af klagefnsten. Er klage
iværksat. kan tilladelsen ikke udnyttes medmindre den opretholdes ar
Overlrednrngsnævnet.

Det tilføJes. at nævnets tilladelse ikke fntagerfor at indhente fornøden
tilladelse fra andre myndigheder. og at forphgtelser ifølge tinglyste
servitutter er forbeholdt.

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

U'Jerr.ecningsl".ævnet ny adr'
Slotsmarken 15, :2970liørsh~;m

tt Ang. etablering af kunstig sø inden for de fredede arealer omkring
Gudenåens kilder.

Den 15. oktober 1992 har De tilskrevet fredningsnævnet således:
"
Amtet behandler for tiden en række ansøgninger om at yde tilskud
efter naturforva1tnings1oven til oprensning af og/eller etable-
=ing af nye vandhuller i Tørring-Uldum Kommune.

En af disse ansøgninger drejer sig om etablering af et nyt vand-
2hul på ca ..250 m på landbrugsejendommen matr. nr. 7 d Hammergård

Hovedgård, Hammer, der tilhører gårdejer Chr. Thomsen Christensen,
Hammervej 2, 7160 Tørring.

Det følger ~f paragraf 2 i Overfredningsnævnets kendelse for områ-
det, at ændringer i terrænet eller terrænformerne ikke er tilladt.

Gennemførelsen af det foreliggende projekt forudsætter derfor Fred-
ningsnævnets dispensation fra fredningens bestemmelser.

Inden der foretages videre fra amtets side med hensyn til eventuel
tilskud, skal man anmode Fredningsnævnet om at tage stilling til
projektet.

Dette går ud på opgravning i et udyrket, lavtliggende og vandliden-
de hjørne af en større flad mark, tæt på fredningens ydre grænse mod
nordvest. Vandhullet gives et areal på ca. 250 m2, og det opgravede
jordmateriale planeres jævnt ud i et lag på max. 25 cm.



Formålet med projektet er at forbedre mulighederne for det vilde
plante- og dyreliv i området.

Efter amtets opfatt~lse strider det ansøgte ikke imod fredningens
formål. Der skal derfor ikke herfra rettes indvendinger imod pro-
jektet.

Efter omstændighederne skal man anmode om, at sagen om muligt frem-
mes.

Det bemærkes, at opgravningen ikke kræver amtets tilladelse efter
lovgivningen iøvrigt.

"

Idet Fredningsnævnet kan tiltræde det i amtets skrivelse anførte,
meddeler nævnet herved for sit vedkommende tilladelse til det ansøg-
te.

P. N. V.

J. Bruun.

Kopi til:
1. Danmarks Naturfredni~gsforening
2. Skov- og Naturstyrelsen
3. Tørring-Uldum kommune
4. Gårdejer Chr. Thomsen Christensen

I•
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FREDNINGSNÆVNET FOR VEJLE AMT

R~NIHcnenS
RådhuStOMrt 1
8700 Horsens

• Tlf. 7562 1300 (kun formiddag)

Ktb. NIC.5~~ '-? e O O
HORSENS. DEN 16 .12 .199 2 .

•
FA. NR. 318/1992.

Vejle amt,
Teknik og Miljø,
Damhaven 12,
7100 Vejle.

Nævnets afgørelse kan etter naturfredningslovens §58mdbnnges fe'
Overrreonrngsnævnet (adr. Amaliegade 13. 1256 København Kj ar bi J
aen. der har begæret frednlOgsnævnets afgørelse. og forskell,,;:e
myndlgheaer.

Klagemsten er 4 uger fra den dag, afgørelsen er meddelt der
pågældende klageberettlgeoe.

En tilladelse kan ikke udnyttes før udløbet af klagefrIsten. Er klage
Iværksat. kan tilladelsen Ikke udnyttes medmrndre den opretholdes ar
Overfredn Ingsnævnet.

Det tilføJes. at nævnets tilladelse ikke fritager for at indhente fornøce"
tilladelse fra andre myndigheder. og at forpligtelser Ifølge tinglyste
servitutter er forbeholdt.

Ifølge naturfredmngslovens § 64 a bortfalder en tilladelse. der er
meddelt af frednrngsnævnet eller Overfrednrngsnævnet I henholC :11
kap. VI eller §53. såfremt den Ikke er udnyttet inden 5 år fra tilladelsen s
meddelelse. Dette gælder også andre tilladelser samt dispensationer
der er meddelt etter denne lov eller udstedt I henhold til loven. ; ~
frednrngskendelse eller en fredningSbestemmelse.

U'Jerr.edning~.s'l'1etny ~dr.:
Stotsmarken 15,2970 Hørsholm

Ang. slamdepot på matr. nr. l l Nr. Tinnet by, ø. Nykirke.

tt Den 5. november 1992 har De tilskrevet Fredningsnævnet således:
"

Den 22. oktober 1992 har dambruger Lars Christensen ansøgt amtet
om en paragraf 3 tilladelse til etablering af et slamdepot på
ejendommen matr. nr. l l Nr. Tinnet by, ø. Nykirke, som tilhører
Tage Christensen.

Ejendommen er omfattet af overfredningsnævnets kendelse af 28.
oktober 1980, om fredning af Gudenåens kilder med omgivelser i Give
og Tørring-Uldum kommuner, Vejle Amt, j. nr. 2244/74.

Området er i regionplanen udpeget som særligt naturområde.

Slamdepotet ønskes etableret på et mindre engareal og er projekteret
?til 50 mW
• Depotet vil komme til at ligge i umiddelbar nærhed af

bundfældningsbassinnet og udgør som areal betragtet en naturlig del
af dambruget.

På grund af manglende plads på dambruget er den foreslåede udvidelse
med etablering af et nyt sl~mdepot nødvendigt.

Lars Christensen har tidligere brugt en andedam til henlæggelse af
slam. Etablering af et nyt slamdepot vil miljømæssigt være en forbed-
ring bl.a. på grund af en øget afstand til grøfter.

tt Ifølge fredningskendelsen ma der lkke foretages terrænændringer, men



~å grund af behovet for rensning af dambrugets spildevand, den
hensigtsmæssige placering i forhold til dambruget og den meget be-
grænsede terrænændring anbefales det, at nævnet dispenserer fra ..
fredningskendelsen.

Der ses derfor ikke herfra at være fredningsmæssige betænkelighe-
der ved det ansøgte.

"
Idet Fredningsnævnet kan tiltræde det ovenfor anførte meddeler
Fredningsnævnet herved for sit vedkommende fornøden dispensation
til det ansøgte.

P. N. V.

J. Bruun.

Kopi til:
l. Danmarks Naturfredningsforening
2. Skov- og Naturstyrelsen
3. Give komltlune
4. Lars Christensen, Torveparken

Modt~qet i
Skov- t'., ',t::llt I(styreisen

1 8 OEC. 1992
8, 7173 Vonge.

•

/jltlJo-r;; 0;"(I ~
,y



FREiJNINGSNÆVNET FOR
VEJLE AMT

RETTEN I HORSENS
8700 HORSENSe TLF. (75) 621300 (KUN FORMIDDAG)

HORSENS. DEN 21.4.1993.

FA. NR. 5/1993.

Vejle Amt,
Teknik og Miljø,
Damhaven 12,
7100 Vejle.

~lævne~s afgørelse efter naturbeskyttelseslavens § 5C.
stk. l kan efter lovens § 78 påklages til Naturklage-
nævne~ af den, der har begæret f:edn~ngsnævnets afgø-
relse og forskell~ge mynd~gheder. Klagefr~sten er 4 u;~
fra den åag, afgørelsen er meddelt den pågældenåe klase
berettlgeåe. Klagen ~nd~~v~s skr~ftligt t~l f=eån~ng=-
nævne t, åer vlderesenae" den t~l Naturklagenævne t.
En t~llaåelse kan ~kke udnyttes, før udløbet af klage-
fristen.
Nævnets tilladelse fritager ikke for at indhente for-
nøden t~lladelse fra andre myndigheder. Forpligtelse:
~følge t~nglyste serv~tutter er forbeholdt.
Ifølge naturbeslcyttelseslovens § 66 stk. 2 bortfald
en t~lladelse efter § SO stk. l hvis den ikke er ue
nyttet ~nden 3 år efter, at den er meddelt.

Ang. opgravning af sø - og moseområde samt opdyrkning af udyrket
areal på matr. nr. 4 a Plovstrup By, Tørring, omfattet af
Overfredningsnævnets kendelse af 28/10 1980 om fredning af
Gudenåens kilder m.v.

Den 2. januar 1993 har De tilskrevet Fredningsnævnet således:
"
I 1991 blev amtet opmærksom på, at der var foretaget opgravning
af sø- og moseområde samt opdyrkning af udyrket areal på matr.
nr. 4 a Plovstrup By, Tørring, som ligger inden for ovennævnte
fredning. Området, hvor opgravningen er foretaget, var desuden
omfattet af naturfredningslovens paragraf 43.

Ejendommen ligger i landzone. Efter Regionplanen for Vejle amt
ligger ejendommen i egentligt og særligt naturområde (særligt
værdifuldt landskab).

Opgravningen i sø- og moseområde omfattet af naturfredningslo-
vens paragraf 43 er foretaget som en ca. 500 m2 stor udvidelse
af eksisterende sø. Opgrave t materiale er lagt ud i moseområdet
og anvendt til opstemning. Der er lavet overløb, og en lille
grøft giver af10b til Gudenåen. Et mindre moseområde er hegnet.
I moseområdet er bl.a. fundet orkidearten Maj-Gøgeurt.

Mellem opgravning og et hus ca. 100 m længere mod sydøst er over-
jorden skrællet af, hvorefter der er sket opdyrkning.

Opgravnlng og opdyrkning er sket i strld med fredningskendelsens
paragraf l, som bl.a. slger "Det fredede område skal bevares i

fort



dets nuværende stand, ... " og paragraf 2, som bl.a. siger ..
at ændringer i terrænet og terrænformerne, herunder udnyttelse
af forekomster i jorden samt opfyldning og planering, ikke er
tilladt ...... samt paragraf 3, som bl.a. siger ...... at arealer,
der den 30. september 1975 henlå som vedvarende græsningsarea-
ler eller som udyrkede arealer, ikke må indtages under plov til
andet formål. Disse arealer er vist med særlig signatur på ken-
delseskortet. Fredningen skal dog ikke være til hinder for, at
vedvarende græsningsarealer omlægges, og at arealerne anvendes
til korn eller lignende i indtil 2 år."

Ejer af området Mette Ottilia Harne, Bernstorfsvej 144, st.th. ,
2900 Hellerup blev i brev af ll. juli 1991 gjort opmærksom på,
at opgravning sallitopdyrkning krævede tilladelse fra Frednings-
nævnet, samt at opgravning krævede tilladelse fra amtet. tt
Niels Harne Lorentzensvej 4, 2930 Klampenborg har svaret på
vegne af Mette Harne med brev samt ansøgning efter naturfred-
ningslovens paragraf 43 af 22. juli 1991.

N. Harne oplyser bl.a. følgende om opgravningen: I årene under
og umiddelbart efter anden verdenskrig blev der på ejendommen
gravet tørv. Det er et sådant sted, der gennem mange år har væ-
re t forsøgt frihold t e t lille område med fri t vand til glæde for
tudser, insekter, ænder m.m. I et forsøg på at bevare et lille
vandspejl er der som så mange gange tidligere fjernet siv m.m.
samt etableret et overløb. tt
Om opdyrkningen oplyses bl.a. følgende: Den pågældende marK har
siden ejernes overtagelse i 1961 været anvendt til græsning m.m.
og er indhegnet. Inden overtagelsen blev der avlet korn på mar-
ken. Arealet har været fræset og pløjet flere gange i ejers tid,
og der er blevet drænet for at undgå, at mosen trænger tættere
og tættere på huset. Der har været slået hø løbende. I 1991 er
der anlagt en såkaldt "vildtager" på ca. 20 m x 50 m, ca. 15 m
nord for huset. Det påpeges, at der ikke er tale om en kommer-
ciel opdyrkning, at vildtageren naturligvis kan sløjfes, men at
dette ikke findes rimeligt forholdene taget i betragtning.

Amtet finder, at den udførte opgravning går ud over, hvad man ~

fort. .....



kan kalde almindelig vedligeholdelse af et frit vandspejl. Siden
amtets registrering af arealet i 1988 er der foretaget en fordob-
ling af arealet med et frit vandspejl, og det opgravede materia-
le er udlagt som en slags dæmning i et botanisk værdifuldt mose-
område. En mindre del af moseområdet op til opgravningen er des-
uden blevet hegnet. Formålet hermed er ikke klart for amtet.

Det opdyrkede område er på fredningskortet vist med signaturen
for "Udyrkede arealer pr. 30. september 1975". I modsætning til
de på fredningskortet viste "Vedvarende græsningsarealer pr. 30.
september" må der ikke ske en omlægning af de udyrkede arealer.

Begge de to indgreb i området er sket i modstrid med Overfred-
ningsnævnets kendelse. Der ses ikke i kendelsen at foreligge
dispensationsmuligheder.

En decideret retablering af sø- og moseområdet ved opfyldning
af det opgravede søområde vil atter skabe "ustabilitet" på ste-
det, hvorfor dette ikke direkte kan anbefales. Det etablerede
overløb bør dog stoppes. "Overskudsvand" bør selv finde diffust
afløb ned til Gudenåen gennem det mellemliggende moseområde. Våd-
området skønnes at indeholde mange næringsstoffer, og enhver
fodring af f.eks. ænder eller eksempelvis andehold bør ikke fore-
komme.

Det opdyrkede areal bør atter overgå til et udyrket område til
trods for ejernes gode intentioner med etableringen af en vildt-
ager.

Efter omstændighederne forelås der afholdt et nævnsmøde på ste-
det til drøftelse af indgrebene.

Fredningsnævnet har afholdt møde og besigtigelse på ejendommen
den 29. marts 1993 med deltagelse af ejeren af ejendommen Mette
Harne samt repræsentanter for vejle Amts fredningsafd., Tørring-
Uldum kommune samt Danmarks Naturfredningsforenings lokalkommitte.

Det konstateredes, at den i amtets skrivelse nævnte indhegning
var fjernet, men at forholdene iøvrigt var i overensstemmelse

fort ....



med beskrivelsen.
MOdtaget I

Skov- og Naturstyrelsen

2 2 APR. 1993

Fredningsnævnet har truffet følgende afgørelse:

Det må lægges til grund, at den foretagne opgravning og opdyrkning
er i strid med fredningskendelsen og at der ikke er dispensations-
muligheder uanset ejerens gode intentioner.

Under hensyn til det anførte om problemerne ved evt. retablering
finder nævnet imidlertid ikke at der bør stilles krav om, at det
opgravede moseområde opfyldes.

Det etablerede overløb skal dog afbrydes således, at vandet selv
må finde afløb til Gudenåen.

Det "opdyrkede" areal skal atter overgå til et udyrket område.

P. N. V.

J. Bruun.

Kopi til:
l. Mette Harne, Bernstorffsvej 144 st.th., 2900 Hellerup
2. Ni8ls Harne, Domusvej 5 , 2930 Klampenborg
3. Vejle Amts fredningsafd. j. nr. 8-70-52-6-627-1-93
4. Danmarks Naturfredningsforening
5. Tørring-Uldum kommune
6. Skov- og Naturstyrelsen.
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Palsgaard Statsskovdistrikt
Vester Palsgaard
Palsgaardsvej 9,
7362 Hampen.

Nævnets afgørelse efter naturbeskyttelseslovens § 50,
stk. l kan efter lovens § 78 påklages til Naturklage-
nævnet af den, der har begæret frednlngsnævnets afgø-
relse og forskellige myndigheder. Klagefristen er 4 uger
fra den dag, afgørelsen er meddelt den pågældende klage-
berettigede. Klagen indgives skriftligt til frednings-
nævnet. der videresendet' den til Naturklagenævne t.
En tilladelse kan ikke udnyttes, før udløbet af klage-
fristen.
Nævnets tilladelse fritager ikke for at indhente for-
nøden tilladelse fra andre myndigheder. Forpligtelser
ifølge tinglyste servitutter er forbeholdt.
Ihlge naturbeskyttelseslovens § 66 stk. 2 bortfalder
en tilladelse efter § 50 stt. l hvis den ikke er ud-
nyttet inden 3 år efter, at den er meddelt •

.- Ang. Naturgenopretning af Gudenåens øvre løb.

Den 10. november 1993 har De til Fredningsnævnets udtalelse frem-
sendt projekt til naturgenopretning af Gudenåens øverste løb fra
udspringet og til Møllerup bro.

Sagen har været forelagt for Vejle Amtskommunes fredningsafde-
ling, som i en skrivelse af 21. december 1993 udtaler:

"
Området er omfattet af Overfredningsnævnets kendelse af 28. ok-
tober 1980 om fredning af Gudenåens kilder med omgivelser i Give
og Tørring-Uldum kommuner, Vejle Amt (j.nr. 2244/74) samt delvist
af Forslag til Fredning af landskabet omkring Hærvejen og Rørbæk
Sø, Vejle Amtsråd, 24. august 1989 (j.nr. 241/1989).

Området ligger i l~ndzone. Efter Regionplanen for Vejle Amt lig-
ger området i egentligt naturområde (beskyttelsesområde for plante-
og dyreliv) samt i særligt naturområde (særligt værdifuldt landskab).

Statsskovdistriktet anfører, at Gudenåens øverste løb fra udsprin-
get til Møllerup Bro ligger i "naturparken" omkring Gudenåens .
og Skjernåens udspring.' På denne strækning er Gudenåen stærkt re-
guleret, og Skov- og Naturstyrelsen har længe ønsket at genoprette
vandløbet. Dette ønskes dels af landskabelige grunde og dels af

~ hensyn til flora og fauna i engene langs åen.



8-70-51-8-1-93

Projektet består i en hævning og genslyngning af vandløbet, som det nærmere
fremgår af det medsendte "Notat omhandlende tilstanden i Gudenåens øvre løb
og forslag til naturgenopretning" af maj 1992 og udarbejdet af Danmarks Miljø-
undersøgelser (DMU), af "Skitseforslag. Naturgenopretning af Gudenåens øvre
løb" af september 1992 og udarbejdet af Hedeselskabet samt af "Notat fra møde
på Koutrupgård den 10/11 93 om restaureringsprojekt vedr. den øverste del
af Gudenåen".

Det er tanken at føre landskabet tilbage til en tilstand, som man forestiller
sig det så ud i 17 - 1800 tallet. I forhold til de regulativmæssige dimensioner
er vandløbets dimensioner (bredde og dybde) alt for store, hvilket fremgår af
DMU's notat. Vandføringen i det øvre løb er meget stabil hen over året på
grund af en stor grundvandstilførsel fra oplandet. Vandløbet er i Vejle Amts
recipientkvalitetsplan målsat som særligt naturvidenskabeligt interesseområde
(A-målsat) .

På baggrund af opmåling af vandløbets tværprofil dels i 1986 og dels i 1992,
kan det ses, at der siden 1987, hvor vandløbsvedligeholdelsen blev ændret,
ikke er sket nævneværdige ændringer i bundkoten (bundens beliggenhed un-
der terræn), hvorimod der er iagttaget en betydelig forøgelse i bundbredden .
Der er således ikke tegn på en begyndende indsnævring af vandløbet, snarere

tværtimod. Det sandede bundsubstrat på strækningen mellem Gudenåens udspring

og Møllerup Bro er en hindring for, at vandløbet kan fungere som gyde- og

opvækststed for laksefisk. Der er ikke registreret grusbund i vandløbet. Den
sandede og ustabile bund giver heller ikke optimale betingelser for forekomst
af en alsidig bundfauna på strækningen.

Målsætningen er således ikke opfyldt og forventes kun at kunne blive opfyldt

ved en restaurering.

De vandløbsnære arealer henligger delvist uudnyttet som sump med pilekrat

langs åens øvre ca. 800 m lange forløb. Herfra og til Møllerup Bro anvendes
arealerne overvejende til vedvarende kreaturgræsning.

fort ...
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Det ansøgte projekt vil indeholde følgende indgreb i området:

delvis genskabelse af Gudenåens slyngede forløb og naturlige dimensioner
på strækningen mellem Gudenåens udspring og Tinnet Bro,
frilægning og delvis genskabelse af et nordligt tilløb til Gudenåen,
udlægning af grus,
trærydning nedstrøms Tinnet Bro (på vestsiden af åen),

genskabelse af 2-3 mindre vandløbsslyngninger på strækningen mellem Tin-
net Bro og Møllerup Bro, fortrinsvis på statens arealer og suppleret med
diverse stenudlægninger m.v.,
pleje af vandløbsnære arealer,
mere miljøvenlig vandløbsvedligeholdelse .

I forbindelse med detailprojekteringen vil der blive foretaget en registrering
af de botanisk set mest følsomme områder langs åstrækningen. Placeringen af
de enkelte slyng skal, så vidt muligt, respektere resultatet af denne registre-
ring. I området findes bl. a. fredede orkidearter . Den samlede detailprojekte-
ring forventes afsluttet omkring 1. april 1994.

Af § 1 og § 4 i Overfredningsnævnets kendelse af 28. oktober 1980 fremgår
det, "at vandløb og andre vandarealer inden for området skal bevares i deres
nuværende tilstand. Der må således ikke foretages foranstaltninger, der æn-

drer vandstanden, vandløbenes forløb eller breddens karakter, bortset fra
normal vedligeholdelse og oprensning. Dette skal dog ikke være til hinder
for, at der med fredningsnævnets tilladelse foretages foranstaltninger,

hvorved der dannes slyngninger på Gudenåen."

De vandløbsnære arealer er på fredningskortet karakteriseret dels som udyr-
kede arealer, dels vedvarende græsningsarealer samt dels arealer uden fred-

skovspligt tilplantede før 1. januar 1973.

Det fremsendte projekt skønnes at give betydeligt forbedrede vilkår for områ-

dets vilde dyre- og planteliv , både hvad angår selve vandløbet, men også
hvad angår de omgivende vandløbsnære sump- og engarealer . Også landskabe-
ligt set vil indgrebene være en stor gevinst for det fredede område.

Den eksisterende frednings § 4 giver direkte mulighed for, at fredningsnæv-e net kan tillade et projekt som det foreliggende. Der ses derfor ikke herfra at
være fredningsmæssige betænkeligheder ved det ansøgte.

fort ...



4• I det foreløbige fredningsforslag fra 1989 står der bl.a. i § 5:
"Der må ikke udføres rørlægning eller anden ændring af vandlø-
benes naturlige forløb. Tilbageføring til den naturlige tilstand,
hvor grøftning eller andre indgreb har fundet sted kan ske efter
nærmere tilladelse fra fredningsnævnet. Der må ikke foretages
foranstaltninger, som kan sænke vandstanden i vårområderne."

Alle de omkringliggende arealer er i fredningsforslaget vist med
signaturen "naturtype fastholdes".

I forhold til fredningsforslaget, som på de allerøverste dele af
Gudenåen, efter kendelse fra fredningsnævnet, vil erstatte den
eksisterende ovennævnte fredning, ses der herfra heller ikke at
være fredningsmæssige betænkeligheder ved det ansøgte, specielt
ikke set i forhold til teksten i § 5

"

Fredningsnævnet tillader herved for sit vedkommende det ansøgte.

J. Bruun

Kopi til: Vejle Amtskommunes fredningsafdeling
Danmarks Naturfredningsforening
Skov-og Naturstyrelsen
Give kommune
Tørring-Uldum kommune
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Vejle Amt,
T e k n'i k o g Mi l j ø ,

Damhaven 12,
7100 Vejle.

Nævnets afgørelse efter naturbeskytteheslovens § 50.
s tk. l kan efter lovens § 78 påklage s til Na turklage -
nævnet af den. der har begæret fredn~ngsnævnets afgø-
relse og forskellige mynd~gheder. Klagefr~sten er 4 ug~r
fra den dag, afgørelsen er meddelt den pågældende klag~-
berettigede. Klagen indgives skr~ftligt til frednings-
nævnet, der videresende~ den til Naturklagenævnet.
En tilladelse kan ikke udnyttes. før udløbet af klage-
fristen.
Nævnets tilladelse fritager ikke for at indhente for-
nøden tilladelse fra andre myndigheder. Forpligtelser
ifølge tinglyste servitutter er forbeholdt.
Ifølge uaturbeskyttelseslovens § 66 stk. 2 bortfalder
en tilladelse efter § 50 stk. l hvis den ikke er ud-
nyttet inden 3 år efter, at den er meddelt.

:.- Ang. oprensning af vandhul indenfor fredning af Gudenåens kilder.

Den 2. maj 1994 har De tilskrevet Fredningsnævnet således:

"
Den 15. marts 1994 har Vejle amt modtaget en ansøgning om tilladelse
til oprensning af 250 m2 af et tilgroet vandhul på ejendommen matr.
nr. 5 a Haustrup by, øster Nykirke.

Ejendommen er omfattet af Overfredningsnævnets kendelse af 28. ok-
tober 1980 om fredning af Gudenåens kilder med omgivelser (OFN j.
nr. 2244/74). Fredningen er en status quo fredning. Af § 2 i fred-
ningsbestemmelserne fremgår, "at ændringer i terrænet eller terræn-
formerne ..••. ikke er tilladt.",
Efter Regionplanen for Vejle amt ligger ejendommen i egentligt og
særligt naturområde.

Ansøger ønsker at oprense en del af en tilgroet tørvegrav, belig~
gende i et engområde umiddelbart udenfor åbeskyttelseslinien.

Der vil ikke blive udsat eller fodret æn~er i vandhullet. Det opgra-,
vede materiale vil blive fjernet og placeret på et højereliggende
areal, der ikke er omfattet af fredningen eller af naturbeskyttel-
seslovens bestemmelser.

Det er amtets vurdering, at opgravningen er af så ringe et omfang,

AO \:2..\\/\0-00\0
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at der ikke ses at være fredningsmæssige betænkeligheder ved det
ansøgte

"..........

Idet Fredningsnævnet kan tiltræde det anførte meddeler Frednings-
nævnet herved for sit vedkommende fornøden dispensation til det an-
søgte .

Kopi til: Danmarks Naturfredningsforening
Skov- og Naturstyrelsen
Give Kommune
Poul Viggo Poulsen
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Tørring-Uldum kommune
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Nævnets afgørelse efter naturbeskyttelseslovens § 50,
stL l kan efter lovens § 78 påklages til Naturklage-
nævnet af den, der har begæret frednlngsnævnets afgø-
relse og forskellige myndigheder. Klagefristen er 4 uger
fra den dag, afgørelsen er meddelt den pågældende kla~e-
berettigede. Klagen indgives skriftligt til frednings-
nævnet, der videresende.. den til Naturklagenævne t.
En tilladelse kan ikke udnyttes, før udløbet af klage-
fristen.
Nævnets tilladelse fritager ikke for at indhente for-
nøden tilladelse fra andre myndigheder. Forpligtelser
ifølge tinglyste servitutter er forbeholdt.
Ifølge na turbeskyt telseslovens § 66 stk. 2 bortfalder
en tilladelse efter § 50 stk. l hvis den ikke er ud-
nyttet inden 3 år efter, at den er meddelt.

e- Ang. opførelse af løsdriftsstald m.v. samt forlægning af Møllevej
på mat ro nr. 2a m.fI. Møllerup by, Hammer.

Den 4. maj 1994 har De til Fredningsnævnets udtalelse fremsendt
projekt til opførelse af løsdriftsstald m.v.

Sagen har været forelagt for Vejle Amt, Aben Land afdeling, som i
en skrivelse af 23. juni 1994 udtaler:

"
Den 9. maj 1994 har Fredningsnævnet anmodet om en udtalelse ved-
rørende ansøgning om tilladelse til, at opføre en kombineret løs-

e driftsstald med dybstrøelse, foder- og maskinopbevaring på ejen-
dommen, matr. nr. 2a m.fl. Møllerup by, Hammer. Desuden søges om
tilladelse til at anvende et areal til haveanlæg. Endelig ønskes
den gamle Møllevej forlagt, som vist på medsendte plan.

Ejendommen er omfattet af fredningen omkring Gudenåens kilder og
ligger i landzone. Endvidere er eejndommen delvist omfattet af be-
stemmelserne i naturbeskyttelseslovens § 3.

Efter Regionplanen for Vejle amt ligger ejendommen i særligt Qatur-
område.

Fredningskendelsen er ikke til hinder for, at der med Fredningsnæv-
nets tilladelse opføres nye driftsbygninger, ligesom fredningen
ikke er til hinder for anlæg af nye veje til lokal trafik.
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I forbindelse med opførelse af løsdriftsstalden nedrives nogle
ældre, udslidte bygninger. Løsdriftsstalden opføres i tæt til-
knytning til eksisterende bebyggelse og giver ikke anledning til
indvendinger herfra.

For sA vidt angAr flytning af "Den gamle Møllevej", ser amtet
dette som en absolut forbedring af de eksisterende forhold for
bAde vandrere pA naturstien og ejendommens beboere, og omlægnin-
gen kan anbefales herfra.

Amtet har ingen bemærkninger til udlæg af nyt haveanlæg, idet der
er tale om et areal, som tidligere har været frugthave.

Opmærksomheden henledes pA, at flytning af vejen forudsætter amtets
tilladelse efter naturbeskyttelseslovens § 3. Amtets tilladelse vil
blive givet, sAfremt Fredningsnævnet meddeler tilladelse til det
ansøgte

"

Idet Fredningsnævnet kan tiltræde det anførte meddeler Frednings-
nævnet herved for sit vedkommende tilladelse til det ansøgte.

J. Bruun

•
Kopi til: Vejle Amts, Aben Land afdeling

Danmarks Naturfredningsforening
Skov- og Naturstyrelsen
GArdejer Magnus Myllerup Laursen
Tørring-Uldum kommunes vurderingsråd



FREDNINGSNÆVNET FOR VEJLE AMT
Retten i Kolding
Domhusgade 24
6000 Kolding

Kolding, den 19/08-96
FVA j. nr. 23/96
Sekretær: Elna Ovesen

Vejle Amt
Teknik og Miljø, Naturplejeafdelingen
Damhaven 12
7100 'vej le

• Ved b~ev af 27. august 1996 (j.nr. 8-70-51-3-611-9-96) har,
Vejle amt rettet henvendelse til Fredningsnævnet .

I skr~'ielsen hedder det:

"Vandløbsrestaurering og nedlæggelse af dambruget Tinnet
Fiskeri.

Vejle Amt, Forvaltningen for Teknik og Miljø
v/Nat~rplejeafdelingen har i samarbejde med Palsgård
Statsskovdistrikt et projekt for restaurering af et mindre,
men naturmæssigt set meget værdifuldt vandløb (en kildebæk)
i forbindelse med nedlæggelse af Tinnet Fiskeri. Dette
Dambr~g blev opkøbt af staten v/Palsgård Statsskovdistrikt
som led i en tidligere sag vedrørende restaurering af
Gudenåen ved Møllerup i nærheden.

• Ejendommen, Tinnet Fiskeri, der omfatter matr. nr. l l og
10, Nørre Tinnet By, og matr.nr. l, 0rnsholt By, begge øster
Nykirke, ligger ea. 0,5 km nord for Tinnet og indenfor
fredningen af Gudenåens kilder, jf.Overfredningsnævnets
kendelse af 28. oktober 1980 (j.nr. 2244/74) ..

Projektet går ud på, dels at føre kildebækken tilbage til
dens oprindelige forløb, dels at fjerne alle bygværker
inel. klækkehus, fra det tidligere dambrug, og udjævne
samtl~ge damme og dæmninger på en måde, så de berørte
arealer falder naturligt ind i terrænet.

Det tidligere dambrugsareal vil herefter blive afgræsset og
fremover henligge som naturområde.

Iflg. fredningskendelsens § l skal det
bevares i dets nuværende tilstand. Det
OG andre vanddækkende arealer indenfor

Miljø- og Energimi"i,isteriet
Skov- og Naturstyrelsen
J.nr. SN 1996 -I} \\I \O - L'O 10 ,BiV/
Akt. nr. \

fredede område
gælder også vandløb
området, j:. § 4.



Det er sekretæriatets opfattelse, at en realisering af det
foreliggende projekt vil medføre en særdeles ønskværdig
genopretning af naturtilstanden i et af de vigtigste
kildeområder indenfor fredningen.

Det anbefales derfor, at der gives den nødvendige
dispensation fra fredningens bestemmelser."

I medfør af naturbeskyttelseslavens § 50, stk. l, meddeler
Fredningsnævnet
dispensation til den ansøgte vandløbsregulering og
nedlæggelse af dambruget Tinnet Fiskeri.

Nævnets afgørelse kan påklages i overensste~melse med
reglerne i naturbeskyttelseslavens kap 12. ~lagefristen er 4
uger fra den dag, afgørelsen er meddelt. T~lladelsen må ikke,
udnyttes, før klagefristen er udløbet. Ret~idig klage har
opsættende virkning for den påklagede afgø~else, med mindre
klagemyndigheden bestemmer andet.

Kopi af dette brev er sendt til Give kommur-e, Rådhusbakken
8, 7323 Give, Danmarks Naturfredningsforening, Nørregade 2,
1165 København K, og Skov- og Naturstyrelsen, Haraldsgade
53, 2100 Københav 0, og Palsgaard Skovdistrikt, Palsgårdsvej
9, 7362 Hampen.

1tA~-
Claus Rasmussen 1)

formandssuppleant



FREDNINGSNÆVNET FOR VEJLE AMT tlf. 75 52 28 00

• Domhusgade 24
6000 Kolding

Fax 7552 4408

Vejle Amt OKOPI
Teknik og Miljø FOT
Naturplejeafdelingen ~REDNINGSNÆVN[1
Damhaven 12
7100 Vejle

Åbent fra 08.00 - 14.00
Gennemvalg 75507111

Sekretær Birgitte Andersen - 5103

Den 27. oktober 1998
J.nr. FVA 64/97

Deres J.nr. 8-70-51-8-611-2-96

Ansøgning om dispensation fra fredningen af Gudenåens kilder.

Sagen er indbragt for Fredningsnævnet ved skrivelse af 14. november

1997 fra Vejle Amt, hvori det hedder:

"Den 17. juni 1994 meddelte Fredningsnævnet dispensation til at fore-
tage oprensning af et mindre vandhul, beliggende inden for fredningen
af Gudenåenskilder.

Denne dispensation er nu blevet udnyttet, men dog på en måde, så
vandhullet, ud over at være blevet oprenset, også er blevet udvidet
væsentligt ud i et værdifuldt kærområde.

/følge fredningskendelsen er "..ændringer i terrænet eller terrænformerne
... ikke tilladt, "

Udvidelsen af vandhullet er ikke gravet særligt dybt, så der i løbet af en
ret kort årrække vil ske en naturlig tilgroning af det opståede vandspejl,
så opgravningen vil komme til at blive landskabeligt sløret i løbet af fa
år.

Det er amtets opfattelse, at en fysisk lovliggørelse gennem opfyldning af
det opgravede areal vil gøre ondt værre, både landskabeligt og
naturmæssigt. Det er derfor amtets vurdering, at det bedste vil være at
lade det udvidede vandhul ligge, men at det bliver fastlagt, at der ikke
fremover må ske oprensning af vandhullet ved fremtidig tilgroning.

Det er også amtets vurdering, at det udførte må afstedkomme en
misbilligelse, idet der ikke er tale om et arbejde, udført i god tro.

En del opgravet jord er endnu ikke fjernet fra kæret. Fjernelse af dette

f." ma.teri?le bør indgå som en betingelse for en eventuel dispensation til
l\ l Jø- og EnergImlnJsteriet
Sko\'- og Naturstyrelsen
J.nr. S;,! 1996 -
r Gir.

•
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vandhulsudvidelsen.

Ifølge Regionplan for Vejle Amt ligger arealet i egentligt og særligt

naturområde. "

Ejeren, Poul Viggo Poulsen, har i brev af 14. januar 1998 givet en re-

degørelse for sagen og blandt andet anført, at han uden amtets tilla-

delse fjernede overgangen mellem hængesækken og engen for at for-

hindre kreaturer, der måtte bryde gennem indhegningen at komme ud på

hængesækken og derved drukne.

Sagen har i øvrigt afventet Naturklagenævnets behandling af klage fra

Danmarks Naturfredningsforening over Vejle Amts tilladelse af 10. no-

vember 1997 efter naturbeskyttelseslovens § 65, stk. 3, jf. § 3, til at

bibeholde det udgravede vandhul. Den 24. september 1998 stadfæstede

Naturklagenævnet amtets tilladelse. I Naturklagenævnets afgørelse

hedder det blandt andet:

"Efter naturbeskyttelseslovens § 3 om beskyttede naturtyper m. v. må
der ikke foretages ændring af tilstanden af bl.a. søer, hvis areal er på
over 100 m2, samt moser og ferske enge, der er større end 2.500 m2 i
sammenhængende areal. Bestemmelsen er en egentlig forbudsbestem-
melse, som der kun i særlige tilfælde kan gøres undtagelse fra, jf. na-
turbeskyttelseslovens § 65, stk. 3.

I et område som dette, hvor der er konstateret særlige botaniske inte-
resser i form af orkidearten Maj-Gøgeurt og hvor der yderligere er væ-
sentlige landskabelige hensyn at varetage, kan der normalt ikke forven-
tes givet tilladelse til udvidelse af vandhuller eller andre tilstandsænd-
ringer.

Vejle Amt har imidlertid i dette tilfælde vurderet, at en retablering af
området i form af en opfyldning af det udvidede vandhul ikke vil være til
gavn for arealet, da der utvivlsomt vil forekomme en efterfølgende til-
groning af det opfyldte samt ske en forstyrrelse af den tilbageværende
hængesæk. En opfyldning vil således efter amtets vurdering forringe til-
standen yderligere og dermed forsinke en naturlig retablering af forhol-
dene. Amtet har derfor meddelt dispensation til bibeholdelse af det ud-
videde vandhul på de betingelser, som er anført ovenfor.

Der ses ikke at være grundlag for at anfægte amtets vurdering af, at en
retablering af arealet ved opfyldning af det udvidede vandhul vil være
uhensigtsmæssigt ud fra et naturbeskyttelsessynspunkt. Vejle Amts
dispensation af 10. oktober 1997 fra naturbeskyttelseslovens § 3 tHbi-
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beholdeise af den udvidede del af vandhullet på matr.nr. 5-a Haustrup
By, øster Nykirke stadfæstes derfor på de anførte betingelser. Den op-
gravede jord skal fjernes fra Haustrup Sø-engene inden udgangen af
1998. " Sk Modtaget i

ov- ogN ta urstyrelser

Om ejendommens beliggenhed henvises til vedlagte kort 1:25.000. 28 DKT, 199B

Fredningsnævnets afgørelse:

Under henvisning til det af Naturklagenævnet anførte meddeler Fred-

ningsnævnet i medfør af naturbeskyttelseslovens § 50, stk. 1, dispen-

sation til den foretagne opgravning, idet nævnet tiltræder Vejle Amt og

Naturklagenævnets vurdering af, at krav om retablering ikke vil være til

gavn for området. Dispensationen gives på de vilkår, der fremgår af Na-

turklagenævnets afgørelse. Nævnet misbilliger, at ejeren er gået ud over

rammerne for den oprindelige tilladelse.

Nævnets afgørelse kan påklages i overensstemmelse med reglerne i na-

turbeskyttelseslovens kapitel 12. Klage skal indgives skriftligt til Fred-

ningsnævnet for Vejle Amt, Domhusgade 24, 6000 Kolding, inden 4 u-

ger fra den dag, afgørelsen er meddelt.

Andre myndigheders tilladelse kan være nødvendig.

Kopi af denne skrivelse er sendt til Poul Viggo Poulsen, Haugstrupvej 4,

7173 Vonge/til Give Kommune, Teknisk Forvaltning, Rådhusbakken 9,

7323 give, til Danmarks Naturfredningsforening, Madsnedøgade 20,

2100 København ø I til Danmarks Naturfredningsforenings lokalkomite,

ved formand Kurt Lundsfryd Jensen, Skovlunden 54, 7323 Give, samt

til Skov- og Naturstyrelsen, Haraldsgade 53, 2100 København ø.

Med venlig hilsen

, .xl-, ~7)-
IP~eben Bagg~

formand

Miljø- og Encrgimil1i.,·1 ",..:"t
okov· og NaturRtyt·(.'lean
~.nr.Si\1 1996 -/ ;V / / ~o- c? o lo Cd. /
, ]y //



FREDNINGSNÆVNET FOR VEJLE AMT tlf. 75 52 28 00

Vejle Amt
Teknik og Miljø
AbentLand
Damhaven 12
7100 Vejle

Modtage1 i
Skov- og Natuf&tyrerSen

- 9 MRS. 2000

FOTOKOPI
FREDNINGSNÆVNET

Domhusgade 24
6000 Kolding

Fax 75524408

Abent fra 08.00 - 14.00
Gennemvalg 75507111

Lokal 5103 - Birgitte Andersen

Den 8. marts 2000

tog (X) . Vort j. nr.FVA 11/00

REG.Hl li . DeresJ. nr.8-70-51-8-627-1-00

Ansøgning om tilladelse til opførelse af en tilbygning til eksisterende stue-

hus inden for fredningen af Gudenåens kilder

Sagen er indbragt for Fredningsnævnet ved Amtets skrivelse af 22. februar 2000,

hvori det hedder:

"Vedr. ansøgning om opførelse af tilbygning til eksisterende stuehus in-
denfor fredningen af Gudenåens Kilder med omgivelser i Tørring-Uldum
Kommune.

Amtet har den 24. januar 2000 modtaget en ansøgning fra Finn O.
Jørgensen om opførelse af tilbygning til et eksisterende stuehus på
ovenstående ejendom.

Der ligger i dag flere bygninger på ejendommen:

Et stuehus på 91 m2 etageareal opført 1921, to stalde på henholdsvis
236 og 120 m2 etageareal opført 1867 samt en garage på 75 M2
etageareal og et maskinhus på 180 m2 etageareal. Der er således i alt
91 m2 stuehus til ejendommen og 639 m2 driftsbygninger.
Tilbygningen ønskes opført med et areal på 63 m2. Det fremgår af
ansøgningen, at der ikke etableres udnyttet tagetage. Tilbygningen
placeres i umiddelbar tilknytning til det nuværende stuehus sydlige
facade.

Ejendommen er omfattet af Overfredningsnævnets kendelse af 28.
oktober 1980 om fredning af Gudenåens kilder med omgivelser, og
desuden omfattet af naturbeskyttelseslovens bestemmelser vedrørende
skovbyggelinie jf. lovens § 17, samt beliggende i international
beskyttelseszone. Ejendommen ligger i landzone.

hJiljø· og EnergiminiBteriet
Skov- og Naturstyrelsen ~--
J.nr. SN 1996 - il.. \l/lO -00 \o ~II.

Akt. nr. li
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Efter Regionplanen for Vejle amt ligger ejendommen
landskab.

værdifuldt

Det følger af fredningens § 1, at der inden for det fredede område ikke
må opføres ny bebyggelse eller foretages om- eller tilbygning på
eksisterende bygninger, hvis der derved sker ændring af bygningens ydre
fremtræden.

Det fremgår dog af fredningens § 8 b, at fredningen ikke skal være til
hinder for, at der med tilladelse fra Fredningsnævnet på eksisterende
land- eller skovbrug opføres nye driftsbygninger eller sker tilbygning til
en eksisterende driftsbygning eller foretages ombygning af en
eksisterende drifts- eller beboelsesbygning, selvom bygningens ydre
fremtræden derved ændres.

Fredningsnævnet kan kun nægte tilladelse efter stk. 1,
1) såfremt helhedsindtrykket vil blive ændret i væsentlig grad og i
uheldig retning, og der samtidig kan påpeges anden mulighed for
placering og/eller ydre udfornming, der funktionelt og uden væsentlig
merbekostning kan modsvare det af ejeren ønskede,
eller
2) såfremt det ønskede ikke tjener rimelige land- eller
skovbrugsøkonomiske formål.

Det fremgår endvidere af fredningens § 8 c, at fredningen heller ikke skal
være til hinder for, at der med tilladelse fra Fredningsnævnet
1) opføres nye beboelsesbygninger på eksisterende land- eller skovbrug

eller
2) foretages om- eller tilbygning på et eksisterende og lovligt opført
helårs- eller sommerhus, selvom bygningens fremtræden derved ændres.

Da det eksisterende stuehus kun er på 91 m2, må tilbygningen anses for
værende rimelig til driften af en landbrugsejendom, ligesom der ikke
umiddelbart ses at være væsentlige, landskabeligt uheldige problemer
ved tilbygningens udfonnning eller placering. Der ses derfor ikke herfra
at være fredningsmæssige betænkeligheder ved det ansøgte. Efter
omstændighedeme skal man ikke herfra udtale sig imod det ansøgte.

Under henvisning til § 8, stk. 2, i Bekendtgørelse om forretningsorden
for Fredningsnævn skal det oplyses, at fredningen er rejst af det
daværende fredningsplanudvalg for Vejle amt i 1973.

Ifølge fredningskendelsen er der ikke indsat høringsberettigede eller
tillagt andre end Fredningsnævnet nogen påtaleret."

Om ejendommens beliggenhed henvises til vedlagte kort.
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. Fredningsnævnets afgørelse:

Efter det, der er anført af Vejle Amt, giver Fredningsnævnet dispensation til den

ansøgte tilbygning til eksisterende stuehus, idet det ansøgte ikke skønnes at stri-

de mod fredningens formål.

Nævnets afgørelse kan påklages i overensstemmelse med reglerne i naturbeskyt-

telseslovens kapitel 12. Klage skal indgives skriftligt til Fredningsnævnet for Vejle

amt, Domhusgade 24, 6000 Kolding, inden 4 uger fra den dag, afgørelsen er

meddelt. Rettidig klage har opsættende virkning for den påklagede 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 Finn O. Jørgensen, Hammer Møllevej 4, 7160

Tørring, til Tørring-Uldum kommune, Teknisk forvaltning, Tjørnevej 6-10, 7171

Uldum, til Danmarks Naturfredningsforeriings lokalkomite vI formanden, Kurt Wil-

lumsen, Østerled 10 A, 7171 Uldum, til Danmarks Naturfredningsforening, Mads-

nedøgade 20, 2100 København ø, og til Skov- og Naturstyrelsen, Haraldsgade

53,2100 København ø.

Med venlig hilsen

~B~;
formand
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FREDNINGSNÆVNET FOR VEJLE AMT tlf. 75 52 28 00
Domhusgade24

6000 Kolding
Fax 7552 4408

Magnus Myllerup Laursen
Myllerupvej 3
7160 Tørring

Åbent fra 08.00 - 14.00
Gennemvalg75507111

Lokal 5000

Den 11. juni 2001
J.nr. FVA 11/01

Ansøgning om tilladelse til genplantning af skov efter stormfald inden

for fredningen omkring Gudenåens Kilder

Sagen er indbragt for Fredningsnævnet ved Deres skrivelse af 25. februar

2001.

Sagen har været forelagt for Vejle Amt, der ved skrivelse af 8. maj 2001 har

svaret:

"Med brev af 27. februar 2001 har Fredningsnævnet anmodet om en
udtalelse til en ansøgning fra Magnus Myllerup Laursen om tilplantning
med løvskov på ca. 1,2 ha af landbrugsejendommen matr. nr. 5 a
Hammergård Hovedgård, Hammer.

Ejendommen er omfattet af fredningskendelse af 28. oktober 1980 om
fredning-af Gudenåens Kilder med omgivelser.

Det skal oplyses, at fredningssagen i sin tid er rejst af Frednings-
planudvalget for Vejle Amt. Ifølge fredningskendelsen ses der ikke at
være indsat påtaleberettigede.

Det omhandlede areal har hidtil været bevokset med nåleskov, men
bevoksningen har været udsat for kraftigt stormfald i december 1999.

I forbindelse med den ansøgte gentilplantning af arealet med løvskov
har ejeren søgt om tilskud ved Skov- og Naturstyrelsen. Eventuelt
tilskud forudsætter pålægge/se af fredskovspligt, hvilket ejeren dog
søger fritagelse for med henvisning til den fredningsmæssige interesse
i en konvertering fra nåleskov til løvskov.

Idet der er tale om et areal, som er uden fredskovspligt og tilplantet føre den 1. januar 1973, ses gentilp/antningen ikke i sig selv at kræve
tilladelse fra Fredningsnævnet, jf. fredningskendelsens § 3 c, men
alene tilladelse i relation til fredningens hovedformål om bevarelse af

Skov- og Natur~~elseDområdets tilstand.
J.nr. SN 2001 -/2/'//0- fl)1!
Akt. nr. -J
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Idet konverteringen fra nåleskov til løyskov må anses for en forbedring
af tilstanden i forhold til de fredningsmæssige interesser, kan vi
anbefale det ansøgte."

Om ejendommens beliggenhed henvises til vedlagte kort.

Fredningsnævnets afgørelse:

Efter det af Vejle amt anførte giver Fredningsnævnet i henhold til fred-

ningskendelsen tilladelse til det ansøgte, der må anses for en forbedring af

den tilstand, der var gældende forud for stormen den 3. december 1999.

Nævnets afgørelse kan påklages i overensstemmelse med reglerne i na-

turbeskyttelseslovens kapitel 12. Klage skal indgives skriftligt til Frednings-

nævnet for Vejle amt, Domhusgade 24, 6000 Kolding, inden 4 uger fra den

dag, afgørelsen er meddelt. Rettidig klage har opsættende virkning for den

påklagede afgørelse, med mindre klagemyndigheden bestemmer andet.

Tilladelsen bortfalder, hvis den ikke udnyttes inden 3 år fra dato.

Kopi af denne skrivelse er sendt til Vejle Amt, Teknik og Miljø, Abent Land,

Damhaven 12, 7100 Vejle (j. nr. 8-70-51-8-627-1-01), til Randbøl Stats-

skovdistrikt, Gjøddinggård, Førstballevej 2, 7183 Randbøl (j.nr. 2001-0761

Ra-0455), til Tørring-Uldum kommune, Tjørnevej 6-10, 7171 Uldum, til Fri-

luftsrådet, vi amtsformand Lars R. Petersen, Bjerrevej 91, 8700 Horsens, til

Friluftsrådet, Scandiagde 13, 2450 København SV, til Danmarks Naturfred-

ningsforenings lokalkomite vi formanden, Kurt Willumsen, Østerled 10 A,

7171 Uldum, til Danmarks Naturfredningsforening, Madsnedøgade 20, 2100

København ø, og til Skov- og Naturstyrelsen, Haraldsgade 53, 2100 Kø-

benhavn ø.!

Med venlig hilsen

~~,
/preben Bagger, formand
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SCANNET
MODTAGET

Skov- og Naturstyrelsen

Fredningsnævnet for Vejle amt

Vejle amt
Teknik og Miljø
Naturafdelingen
Damhaven 12
7100 Vejle

1 2 NOV.2001

Fredningen af Gudenåens kilder

Sagen er indbragt for Fredningsnævnet ved Vejle Amts skrivelse af 1. okto-
ber 2001, hvori det hedder:

"Vandløbsforbedrende foranstaltninger i øverste Gudenå

Den 12. august 2001 har Palsgård Statsskovdistrikt søgt om tilladelse til at
foretage en række vandløbsforbedrende foranstaltninger på det øverste stræk
af Gudenåen opstrøms Tinnet Bro.

Her er Gudenåen omfattet afOverfredningsnævnets kendelse af28. oktober
1980 om fredning af Gudenåens kilder med omgivelser i Give og Tørring-
Uldum Kommuner. (OFN j.nr. 2244/74).

• Foranstaltningerne går ud på følgende:

Udlægning af gydegrus på forskellige stationer i øverste Gudenå.

Fj ernelse af eksisterende kreaturhegn langs Gudenåen på en strækning
af 700 m umiddelbart opstrøms Tinnet Bro. Dette sker for at få af-
græsset arealerne helt ud til åen, for at fjerne zonen af høj e urter, som
skygger for vandløbsgrøden. Vandløbsgrøden skal medvirke til at for-
bedre vandløbsdynamikken, og derved mangfoldigheden i åen. Samti-
dig holdes de ånære arealer lysåbne, så de værdifulde kildeområder og
kær holdes i optimal græsning.

Etablering af2 små sandfang i åen for at hindre sandvandring, således
at gydegruset i gydebankerne holdes fri for sand.

Udlægning af større sten eller træ stød for at skabe strømvariationer, og
derigennem skabe variation i levesteder for åens dyreliv.

SkoV'-og Naturst elsen
J.nr. SN 2001- \Of \\ ~~- IIAk!. nr. .L ~ O C)

~ .

Domhusgade 24
6000 Kolding
Abent fra 08.00 - 14.00
Tlf. 75522800
Fax 75 5244 08

Gennemvalg 75507111
Lokal 5000

Nævnets j.nr. FVA 38/2001
Deres j.nr. 8-70-51-627-2-01

9. november 2001
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Foranstaltningerne skal ses som en efterfølgende pleje som opfølgning på
genslyngningen af øverste Gudenå, foretaget i 1994-95. Den forventede
vandløbsdynamik er ikke helt indtrådt. Dette skulle de nævnte foranstaltnin-
ger råde bod på.

Der er i Palsgård Statsskovdistrikts ansøgning anmodet om tilladelse til at
fjerne kreaturhegn over 20 - 100 m, men efterfølgende er det fundet mere
rigtigt at fjerne ånært hegn i hele indhegningen opstrøms Tinnet Bro, for at
ro fordelt kreaturtrykket over hele arealet på 700 m, så der ikke opstår kon-
centreret kreaturoptrædning af åen med sandvandring til følge.

Der er tale om en tilstandsfredning, der skal sikre både Gudenåen og de om-
liggende græsningsarealer og udyrkede arealer mod ændringer.

Iflg. fredningskendelsens § 4 "må der ikke foretages foranstaltninger, der
ændrer vandstanden, vandløbenes forløb el/er breddernes karakter, bortset
fra normal vedligeholdelse og oprensning. Dette skal dog ikke være til hin-
der for, at der med fredningsnævnets tilladelse foretages foranstaltninger,
hvorved der dannes slyngninger i Gudenåen fl.

De berørte ejendommene ligger i landzone. Efter Regionplanen for Vejle
Amt ligger ejendommene i særligt værdifuldt naturområde og i værdifulde
landskaber. Desuden ligger Gudenåens øvre forløb i internationalt naturbe-
skyttelsesområde (EF-habitatområde nr. 65, "Det Store Vandskel, Rørbæk
Sø og Tinnet Krat".

Gudenåen er A-målsat (vandløb af særlig videnskabelig interesse med skær-
pet biologisk målsætning). Målsætningen er delvist opfyldt.

• De af Palsgård Statsskovdistrikt foreslåede foranstaltninger anses for at ville
medvirke til, at Gudenåen i større omfang kommer til at fungere som et dy-
namisk, selvrensende vandløb med større vandløbsvariation end nu. Derved
vil der være bedre mulighed for, at amtets vandløbsmålsætning opfyldes, og
de naturtyper og arter, som har dannet grundlag for udpegningen afEF-habi-
tatområdet, far bedre betingelser for at trives.

Foranstaltningerne ses ikke at være i modstrid med fredningens intentioner.
Give og Tørring-Uldum Kommuner har som vandløbsmyndighed sagt god
for foranstaltningerne.

Der ses derfor ikke herfra at være fredningsmæssige betænkeligheder ved
det ansøgte."

Om beliggenheden henvises til vedlagte kort l: 18 000.
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Fredningsnævnets afgørelse

Under henvisning til det af Vejle amt anførte meddeler Fredningsnævnet i
medfør af naturbeskyttelseslovens § 50, stk. 1, tilladelse til det ansøgte, der
ikke skønnes at stride mod fredningens formål.

Tilladelsen bortfalder, hvis den ikke udnyttes inden 3 år fra dato.

Andre myndigheders tilladelse kan være nødvendig.

Nævnets afgørelse kan påklages i overensstemmelse med reglerne i naturbe-
skyttelseslovens kapitel 12. Klage skal indgives skriftligt til
Fredningsnævnet for Vejle amt, Domhusgade 24, 6000 Kolding, inden 4 u-
ger fra den dag, afgørelsen er meddelt.

Kopi af denne skrivelse er sendt til Tørring-Uldum kommune, Tjørnevej 6-
10, 7171 Uldum, til Danmarks Naturfredningsforenings lokalkomite vi Kurt
Willumsen, Østerled 10 A, 7171 Uldum, til Danmarks Naturfredningsfore-
ning, Madsnedøgade 20, 2100 København ø, til Friluftsrådet, vi amtsfor-
mand Lars R. Petersen, Bjerrevej 91, 8700 Horsens, til Friluftsrådet, Scandi-
agade 13,2450 København SV, og til ~~t::-' o~,~~~rst,Y!els,en, H<I{~19~ga9:y
o'~'~"12;l:,q~h~~e~~~øJ
Med venlig hilsen

~~,
/Preben Bagger

formand
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Fredningsnævnet for Vejle amt

Give Kommune
Teknisk Forvaltning
Rådhusbakken 9
7323 Give

Modtaget i
Skov- og Naturstyrelsen

=5,JUU 2DO~

• Fredningen af Gudenåens kilder mv.

Ansøgning om udstykning

Sagen er indbragt for Fredningsnævnet ved Give Kommunes brev af 24. maj
2004. Fredningsnævnet har anmodet Vejle Amt en udtalelse. Amtet har sva-
ret ved brev af7. juni 2004, hvori det hedder:

"Med brev af 25. maj 2004 har Fredningsnævnet anmodet om en udtalelse til en ansøgning
om arealoverførsler mellem landbrugsejendommen matr.m. 7 a Nørre Tinnet By, øster Ny-
kirke og beboelsesejendommen matr.m. 7 d srnst..

Der er tale om en revIderet ansøgning i forhold til en tidligere ansøgning om overførsel af
et areal på 2793 rn2 fra matr.m. 7 a til matr.m. 7 d. Der henvises tIl nævnets J. nr. FVA 41/
2003.

•
Den aktuelle ansøgning omfatter overførsel af et areal på ca. 930 rn2 fra matr.m. 7 a til ud-
videlse af havearealet på matr.m. 7 d og samtidig overførelse af et areal på ca. 150 rn2 fra
matr.m. 7 d til matr.m. 7a.

Efter arealoverførsleme vil matr.m. 7 d få et areal på ca. 1675 rn2.

De nævnte ejendomme er omfattet af fredningskendelse af 28. oktober 1980 om fredning af
Gudenåens Kilder med Omgivelser, og det ansøgte kræver dispensatIOn fra fredningsken-
delsens § 1 om bevarelse af tilstanden i det fredede område.

TIlstandsændringen ses kun at give anledning til nogen betænkelighed for såvIdt angår en
relativ stor udvIdelse afhavearealet for matr.m. 7 d.

Ibetragtning af, at udvidelsen dog er reduceret væsentligt i forhold tIl den oprIndelIge an-
søgning, og at ejendommens fremtIdIge arealtIllIggende Ikke blIver væsentlig større end en
almmdelIg parce1husgrund, skal der Ikke herfra rettes indvendinger Imod eventuel dIspen-
sation til arealoverførsleme.

Eventuel dispensation foreslås meddelt på betingelse af, at der langs beboelsesejendommen
fremtidIge øst- og sydskel, og senest mden l år efter arealoverførsleme, etableres en af-e skærmende beplantnmg af løvfældende træer og buske."

Om ei~ndommens beliggenhed henvises til vedlagte kort.
Skov- og Naturstyrelsen .
J.nr. SN 2001 - 121 \ II O - O~ ) O
Akt. nr. -S- ~ ~

Domhusgade 24
6000 Kolding
man-tor 9-15, fre 8-14
Tlf. 7631 9600
Fax76319641

CVR nr. 21-65-95-09

Nævnets J.m. FVA 24/2004

2. juli 2004



Fredningsnævnets afgørelse:

Under henvisning til det af Vejle Amt anførte meddeler Fredningsnævnet i
medfør af naturbeskyttelseslovens § 50, stk. 1, dispensation til den ansøgte
udstykning, der ikke skønnes i strid med fredningens formål. Tilladelsen er
betinget af, at der senest 1 år efter arealoverførsleme sker afskærmende be-
plantning af løvfældende træer og buske langs beboelsesejendommens øst-
og sydskel.

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 på-
klagede afgørelse, med mindre klagemyndigheden bestemmer andet.

• Det er en betingelse for Naturklagenævnets behandling af Deres klage, at de
indbetaler et gebyr på 500 kr. til Naturklagenævnet. Nævnet vil sende Dem
en opkrævning på gebyret, når nævnet har modtaget klagen fra Frednings-
nævnet. Naturklagenævnet vil ikke påbegynde behandling af klagen, før ge-
byret er modtaget. Vejledning om gebyrordningen kan findes på Naturklage-
nævnets hjemmeside www.nkn.dk.

Gebyret tilbagebetales, hvis De rar helt eller delvis medhold i Deres klage.

Tilladelsen bortfalder, hvis den ikke udnyttes inden 3 år fra dato.

Andre myndigheders tilladelse kan være nødvendig.

Kopi af denne skrivelse er sendt til Vejle Amt, Teknik & Miljø, Damha-
ven12, 7100 Vejle (j.nr. 8-70.51.8-23), til Danmarks Naturfredningsfore-
nings lokalkomite vi Kurt Lundsfryd Jensen, Skovlunden 54, 7323 Give,

• Danmarks Naturfredningsforening, Madsnedøgade 20,2100 København ø,
til Friluftsrådet, vi amtsformand Lars R. Petersen, Bjerrevej 91, 8700 Hor-
sens, til Friluftsrådet, Scandiagade 13, 2450 København SV, og til Skov- og
Naturstyrelsen, Haraldsgade 53, 2100 København ø.

Med venlig hilsen Modtaget i
SIf.1\!-n, "Jaturstyrelsen

ft1 tIVvvvh .0
Claus Rasmussen
formandssuppleant
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Fredningsnævnet for Vejle amt

•
Domhusgade 24
6000 Kolding
man-tor 9-15, tre 8-14
Tit. 76 31 9600
Fax 76 31 9641

Vejle Amt
Teknik og Miljø
Plangruppen
Damhaven 12
7100 Vejle

CVR nr. 21-65-95-09

Nævnetsj.m. FVA 28/2006
Deresj.m.8-70.51.8-121

• Fredningen af Gudenåens Kilder 1. august 2006

Ansøgning om lovliggørelse af terrænændringer inden for fredningen af
Gudenåens kilder med omgivelser

Sagen er indbragt for Fredningsnævnet ved Vejle Amts brev af7.juni 2006,
hvori det hedder:

"Ansøgning om efterfølgende lovliggørelse af terrænændringer inden for fredningen af Gu-
denåens kilder med omgivelser.

Amtet er blevet gjort opmærksom på, at der er sket jordopfyldning/terrænændring på ejen-
dommen matr.m. 4 a m.fl., Møllemp By, Hammer tilhørende Børge Iversen, Hammervej
18, Tørring.

Anmelderen Jan Laursen har oplyst, at opfyldningen har medført, at niveauet i skellet til
hans ejendom er hævet med ca. 1 m, hvilket bl.a. medfører ændrede afvandingsforhold.

• Amtet har bedt ejeren Børge Iversen redegøre for forholdene. Børge Iversen har bl.a. oplyst,
at "vi købte arealet af Magnus Laursen i 2004 og har så overset, at der var så skrappe re-
striktioner på jorden, hvis det skal håndhæves på den måde kan man jo ikke pløje arealet til
den samme side 2 år i træk. Der er ingen, som kan se forskel på terrænet før og nu. Det er en
kant som er flyttet ud tIl skel, som ellers ville have været 5-6 m inden på marken. Jeg med-
sender hermed et kort over arealet".

Jordopfyldningen/terrænændringen er sket på et areal, der er omfattet af Fredningsnævnets
kendelse af 28. oktober 1980 om fredning af Gudenåens kilder med omgivelser i Give og
Tørring-Uldum Kommuner, Vejle amt. lm. 2244/74.

Efter Regionplanen ligger det areal, der er sket opfyldning på indenfor bl.a. særligt værdi-
fuldt landskab og kulturmiljø. Endvidere ligger arealet indenfor EF-habitatområde.

Det fremgår af kendelsens § 1, at det fredede område skal bevares I dets nuværende tilstand,
dog med de nedenfor nævnte undtagelser.

•
En af undtagelserne fremgår af § 2 og lyder "det følger af § 1, at ændringer i terrænet eller
terrænformerne, herunder udnyttelse af forekomster i Jorden skal opfyldning og planering,
ikke er tilladt. Fredningen skal dog Ikke være til hinder for, at forekomster i jorden kan ud-
vmdes fra grave, der var lovlIgt benyttede pr. 30. september 1975 (datoen for Fredmngs-
nævnets kendelse), men kun til vedkommende ejendoms private forbmg".

Det er Amtets vurdering, at den foretagne teITænændnng er I strId med fredningens fonnål



og at der derfor bør gives afslag til efterfølgende lovliggørelse. I konsekvens heraf bør Bør-
• ge Iversen påbydes at retablere arealet inden en frist på f.eks. 1/2 år."

Om ejendommens beliggenhed henvises til vedlagte kort.

Fredningsnævnet har foretaget besigtigelse den 31. juli 2006.

Der henvises til vedlagte referat.

Fredningsnævnets afgørelse:

Under henvisning til det af Vejle Amt anførte meddeler Fredningsnævnet
afslag på dispensation i medfør afnaturbeskyttelseslovens § 50, stk. 1, idet
den skete jordopfyldning skønnes at være i strid med fredningens formål.

Der gives ejeren en frist till. februar 2007 til retablering af arealerne. Re-
• tableringen skal ske efter anvisning fra Vejle Amt eller fra den myndighed,

der efter 1.januar 2007 overtager Amtets tilsyn med det fredede område.

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 på-
klagede afgørelse, med mindre klagemyndigheden bestemmer andet.

Det er en betingelse for Naturklagenævnets behandling af Deres klage, at de
indbetaler et gebyr på 500 kr. til Naturklagenævnet. Nævnet vil sende Dem
en opkrævning på gebyret, når nævnet har modtaget klagen fra Frednings-
nævnet. Naturklagenævnet vil ikke påbegynde behandling af klagen, før ge-
byret er modtaget. Vejledning om gebyrordningen kan findes på Naturklage-
nævnets hjemmeside www.nkn.dk.

• Gebyret tilbagebetales, hvis De får helt eller delvis medhold i Deres klage.

Tilladelsen bortfalder, hvis den ikke udnyttes inden 3 år fra dato.

Andre myndigheders tilladelse kan være nødvendig.

Kopi af denne skrivelse er sendt til ejeren, Børge Iversen, Harnmervej 18,
7160 Tørring, til Tørring-Uldum Kommune, Teknisk Forvaltning, Tjørnevej
6-10, 7171 Uldum, til Danmarks Naturfredningsforenings lokalkomite vi
Erik Liboriussen, Viborg Hovedvej 97, 7160 Tørring, til Danmarks Natur-
fredningsforening, Madsnedøgade 20, 2100 København ø, til Friluftsrådet,
vi amtsformand Peder Rasmussen, Calvinsvej 53, 7000 Fredericia, til Fri-
luftsrådet, Scandiagade 13, 2450 København SV, og til Skov- og Natursty-
relsen, Haraldsgade 53, 2100 København ø.

• Med venlig hilsen

~h/ :,:,,1J~~Bagger -
nævnsformand
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Fredningsnævnet for Vejle amt

Domhusgade 24
6000 Kolding
Tlf. 76 31 9600
CVR nr. 21-65-95-09

Nævnets j.m. FVA 28/2006

Mødereferat 31. juli 2006

Møde i forbindelse med ansøgning om lovliggørelse af terrænændringer
inden for fredningen af Gudenåens kilder med omgivelser

• Mødet blev afholdt mandag den 31. juli 2006 k1. 10.00 på adressen Ham-
mervej 18, 7160 Tørring

Følgende var mødt:

For Fredningsnævnet formanden, dommer Preben Bagger og amtsrådsvalgt
medlem, Kristian Bundgaard. Der var afbud fra det kommunevalgte medlem
Rolf Rolsted.

Ejeren Børge Iversen og sønnen Torben Iversen.

Jan Laursen

For Tørring-Uldum Kommune Helle Kallesøe.

For Vejle Amt Inger Juu1.

• Følgende var indkaldt, men ikke mødt:

Danmarks Naturfredningsforening vi Erik Liboriussen, Friluftsrådet samt
Skov- og Naturstyrelsen

Forholdene blev besigtiget.

Børge Iversen oplyste, at han købte jordstykket i foråret 2005. I skellet mod
Jan Laursen og ned til ådalen var der en lavning i terrænet. For ikke at vælte
med gyllevognen og risikere, at der løb gylle i åen, fyldte de lavningen op
med jord, hvorved der er fremkommet en lidt højere kant mod naboen. Han
var ikke klar over, at dette krævede dispensation fra fredningen, men synes,
at der er tale om en terrænændring i småtingsafdelingen. De kunne have op-
nået det samme ved at pløje i samme retning et par gange.

Formanden konstaterede, at alle havde haft lejlighed til at udtale sig.

Efter drøftelse tilkendegav Fredningsnævnet, at man tilsluttede sig Vejle
Amts indstilling om ikke at lovliggøre forholdet, og der vil blive givet en
frist på 6 måneder til retablering.
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Sagen udsat på Fredningsnævnets skriftlige afgørelse.

Mødet sluttede ca. kl. 11.00.

Æ~--
re en Bagger

nævnsformand
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Fredningsnævnet for Midtjylland, østlig del 
 
 Retten i Århus                   
 Tinghuset, Vester Alle 10 

8000 Århus C 
 
Christian Thomsen Christensen 
Sikavej 9 
7160 Tørring 
 Tlf. 86 12 20 77 
 Fax 86 19 71 91 
 E-mail: 
 { HYPERLINK 
"mailto:pho@domstol.dk" }
  
 CVR 11 98 62 93 
  
 Den 28. juni 2009.          
 
 
 
Vedrørende journal nr. 8901-01.2008.172 – ansøgning om tilladelse til opførelse af 
arbejdsskur og traktorgarage ved Hammer Møllevej/Fruehøjvej på ejendommen matr. nr. 7 c 
Hammergård Hovedgård, Hammer, beliggende Hammer Møllevej, 7160 Tørring. 
 
Opførelse af arbejdsskur og traktorgarage i fredningen af Gudenåens kilder, OFNs kendelse 
af 28. oktober 1980, j.nr. 2244/74 
 
Hedensted Kommune har den 27. oktober 2008 modtaget ansøgning fra Christian Thomsen 
Christensen, Sikavej 9, 7160 Tørring om opførelse af et arbejdsskur og en traktorgarage på en 
ubebygget skovejendom på matr.nr. 7c Hammergård Hovedgård, Hammer. Byggeriet skal bruges i 
forbindelse med skovdriften på ejendommen. Den nævnte skovejendom er i øjeblikket under 
udstykning fra ejendommen Hammervej 2, 7160 Tørring. 

 

Sagsfremstilling 
Inden for fredningen af Gudenåens kilder ansøges om opførelse af dels et arbejdsskur, dels en 
traktorgarage i forbindelse med driften af skoven på 35 ha. 

Arbejdsskuret opføres med en længde på 4,0 m og en bredde på 2,5 m og med en totalhøjde på 2,8 
m. Det udføres i træ med tag af pap og males svenskrødt. 

Traktorgaragen opføres i en længde af 10,0 m og en bredde på 5,0 m. Garagen er i facaden 4,0 m 
høj, mens bagenden er 3,5 m høj. Garagen opføres i træ, beklædt med stålplader i svenskrødt. Den 
bliver åben i facaden med to bærende stolper. Beliggenhed og udformning fremgår af vedlagte kort 
og tegninger. 

Da ejendommen er pålagt fredskovspligt, har ansøgningen været behandlet af Skov- og 
Naturstyrelsen, Trekantsområdet efter skovloven. Styrelsen har meddelt godkendelse den 22. 
oktober 2008. 

Skovejendommen ligger inden for fredningen af Gudenåens kilder og inden for EF-habitatområdet 
Det Store Vandskel. 

 

mailto:pho@domstol.dk
mailto:pho@domstol.dk


Fredningen af Gudenåens kilder er en tilstandsfredning. Det fremgår af §1 i fredningen, at der inden 
for det fredede område ikke må opføres ny bebyggelse eller foretages om- eller tilbygninger på 
eksisterende bygninger. Af §8, pkt. b fremgår det dog, at fredningen ikke skal være til hinder for, at 
der med tilladelse fra fredningsnævnet på eksisterende land- og skovbrug opføres nye 
driftsbygninger…. 

 

Fredningsnævnet kan kun nægte tilladelse til driftsbygninger, såfremt helhedsindtrykket vil blive 
ændret i væsentlig grad og i uheldig retning, og der samtidig kan påpeges anden mulighed for 
placering og/eller ydre udformning, der funktionelt og uden væsentlig meromkostning kan 
modsvare det af ejeren ønskede, eller såfremt det ønskede ikke tjener rimelige land- eller 
skovbrugsøkonomiske formål. 

 
EF-habitatområdet er udpeget for at beskytte udpegede arter og naturtyper, herunder 
skovnaturtyperne egeskov og –krat samt elle- og askeskove ved vandløb, søer og væld. 
 
Hedensted Kommunes vurdering 
Det vurderes, at materialevalg og –farve til og udformning af arbejdsskur og garage af afpasset til 
indpasning i området og til formålet med bygningerne. Da skovene omkring byggefeltet netop er 
blevet renafdrevet, vil bygningerne komme til at ligge meget iøjnefaldende, især mod øst. Når 
skoven igen er vokset op, vil bygningerne ligge meget diskret og vil ikke udgøre et iøjnefaldende 
element i området. Det bør derfor i forbindelse med tilladelse til byggeriet sikres, at der enten ikke 
renafdrives omkring bygningerne eller at der plantes skærmende beplantning omkring byggeriet, 
især mod øst, ud mod dyrket mark, så byggeriet fremover kommer til at ligge landskabeligt diskret, 
også i forbindelse med fremtidige foryngelser af skoven. 
 
I så fald kan kommunen i forhold til fredningen anbefale byggeriet som det er skitseret. 
 
Byggeriet vil ikke efter kommunens opfattelse få nogen indflydelse på de arter og naturtyper, der er 
udpegningsgrundlag for EF-habitatområdet. 
 
 
Nævnet besigtigede stedet den 24. juni 2009. 
 
Fredningsnævnets bemærkninger og afgørelse : 
Fredningsnævnet kan tiltræde den af kommunen foretagne vurdering hvorefter materialevalg og –
farve til og udformning af arbejdsskur og garage indpasses i området og til formålet med 
bygningerne,. 
Nævnet finder endvidere, at byggeriet ikke kan anses for at få nogen indflydelse på de arter og 
naturtyper, der er udpegningsgrundlag for EF-habitatområdet. 
Nævnet finder således ikke, at det ansøgte er i strid med fredningens formål.  
Nævnet meddeler derfor i medfør af naturbeskyttelseslovens § 50, stk, 1, tilladelse til opførelse af 
traktorgarage og arbejdsskur som skitseret, på betingelse af, at der plantes skærmende beplantning 
omkring byggeriet, især mod øst, ud mod dyrket mark, så byggeriet fremover kommer til at ligge 
landskabeligt diskret, også i forbindelse med fremtidige foryngelser af skoven. 
 
 
Klagevejledning, jf. naturbeskyttelseslovens § 86 og § 87: 
 
Der kan inden 4 uger fra den dag, afgørelsen er meddelt, klages til Naturklagenævnet over 
afgørelsen. 
En eventuel klage skal indgives skriftligt til Fredningsnævnet, som derefter vil fremsende sagen til 
Naturklagenævnet. 



Det er en betingelse for Naturklagenævnets behandling af klagen, at klageren indbetaler et gebyr på 
500,- kr. til Naturklagenævnet. 
Naturklagenævnet vil sende klageren en opkrævning på gebyret, når nævnet har modtaget sagen fra 
Fredningsnævnet. 
Naturklagenævnet vil ikke påbegynde behandlingen af klagen, før gebyret er modtaget. 
 
Rettidig klage har opsættende virkning for den påklagede afgørelse, med mindre klagemyndigheden 
bestemmer andet. 
Rettidig klage har opsættende virkning for den påklagede afgørelse, med mindre klagemyndigheden 
bestemmer andet. 
 
Tilladelsen må ikke udnyttes, før klagefristen er udløbet uden at klage er modtaget. 
 
Tilladelsen bortfalder, hvis den ikke er udnyttet inden tre år fra i dag, jf naturbeskyttelseslovens § 
66, stk. 2. 
 
Klageberettigede er: 
 
Adressaten for afgørelsen, 
ejeren af den ejendom, som afgørelsen vedrører, 
offentlige myndigheder, 
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. 
 
Med venlig hilsen 
 
Per Holkmann Olsen 
 
 
Denne afgørelse udsendes pr. post til: 
Christian Thomsen Christensen, Sikavej 9, 7160 Tørring  
og pr. mail til: 
By- og Landskabsstyrelsen, Haraldsgade 53, 2100 København Ø, { HYPERLINK 
"mailto:blst@blst.dk" }
Det centrale Fredningsregister, Haraldsgade 53, 2100 København Ø, { HYPERLINK 
"mailto:blstnatur@blst.dk" }
Danmarks Naturfredningsforening, Masnedøgade 20, 2100 København Ø, { HYPERLINK 
"mailto:dn@dn.dk" }
Danmarks Naturfredningsforenings lokalkomité v/ Uffe Kristiansen, Nørremarksvej 6, Urlev, 8721 
Daugård, { HYPERLINK "mailto:hoejvang@adslhome.dk" }
Suppleanten for det ministerudpegede medlem af nævnet, Børge Sundahl, Vinkelvej 5, 8870 Langå, 
{ HYPERLINK "mailto:sundahl4@mail.tele.dk" }
Det kommunevalgte medlem af nævnet, Stig Døssing, Skolevej 20, Ølholm, 7160 Tørring, { 
HYPERLINK "mailto:stig.doessing@hedensted.dk" }
Hedensted Kommune, Tjørnevej 6-10, 7171 Uldum, { HYPERLINK 
"mailto:Teknisk@hedensted.dk" }
Peder Nygaard Nielsen, Hedensted Kommune, Plan og Natur, Tjørnevej 6, 7171 Uldum, { 
HYPERLINK "mailto:peder.nygaard@hedensted.dk" }
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 Tlf. 86 12 20 77 
 Fax 86 19 71 91 
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 Den 19. juli 2009.          
 
 
 
Vedrørende journal nr. 8901-01.2008.2 – ansøgning om tilladelse til etablering af sø inden for 
fredningen af Gudenåens kilder i Hedensted Kommune, på matr. nr. 2 a Møllerup By, 
Hammer, Myllerupvej 3, 7160 Tørring. 
 
De har søgt om tilladelse til etablering af en sø på 550 m2 i et engareal i Gudenådalen, tæt ved 
Deres ejendom. Efter forhandling mellem Dem og Hedensted Kommune er den ansøgte søs 
størrelse blevet reduceret til 200 m2 o flyttet i forhold til den oprindelige ansøgning. 
 
Søen ønskes anlagt på ejendommen matr. nr. 2 a Møllerup By, Hammer, som ligger inden for 
fredningen af Gudenåens kilder med omgivelser, jf. Overfredningsnævnets kendelse af 28. oktober 
1980. Ifølge fredningskendelsen skal det fredede område bevares ”i dets nuværende tilstand” og 
ændringer i terrænet eller terrænformerne er ikke tilladt. 
 
Arealet hvor søen ønskes udgravet er et større sammenhængende afgræsset engareal, hvor der 
træder væld frem. Dog ønskes søen efter nye forhandlinger mellem Dem og kommunen anlagt på et 
relativt tørt parti af engen op mod indkørslen til Deres ejendom. Søen ønskes udgravet dels for 
områdets dyreliv, hvor der inden for 500 m fra arealet forekommer to truede paddearter, stor 
vandsalamander og løgfrø, dels af hensyn til Deres ønske om at kunne se ud over søen fra 
ejendommens stuehus. 
 
Ud over at arealet er omfattet af Fredningen af Gudenåens kilder er arealet også beskyttet efter 
naturbeskyttelseslovens § 3 som fersk eng og desuden ligger arealet inden for grænserne for EF-
habitatområde nr. 65, Det store vandskel, Rørbæk Sø og Tinnet Krat. Inden for dette område er der 
udpeget en række naturtyper og arter, som er udpegningsgrundlag for EF-habitatområdet. Desuden 
er der i forbindelse med udarbejdelsen af en basisanalyse for områdets natur foreslået yderligere en 
række observerede naturtyper og arter som udpegningsgrundlag. De naturtyper der er 
udpegningsgrundlag må ikke reduceres eller ødelægges, men skal forsøges øget i areal og bragt i en 
gunstig bevaringstilstand. 
 
Den ønskede sø var oprindelig planlagt etableret med en stor andel i en sådan beskyttet naturtype, 
rigkær med naturtypenummer 7230. Efter forhandling mellem Dem og kommunen er søen nu 
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planlagt mindre og flyttet, så den kun skærer sig lidt ind i naturtypen rigkær. Hvis søen skal lægges 
helt uden for rigkærsområdet, bliver søen for lille til at kunne fungere som sø. Al jord vil blive 
fjernet far naturområdet og planeret ud i et tyndt lag på landbrugsarealer i omdrift og vil ikke 
bevirke terrænændringer. 
Søens placering vil blive afgrænset mod sydøst af et åbent tilløb til Gudenåen, mod nordøst af en 
offentlig tilgængelig trampesti inden for fredningen og mod vest af beskyttede rigkærområder med 
kildevæld. 
 
Horsens Museum har været hørt i sagen og har ingen indvendinger. Der har ifølge Videnskabernes 
Selskabs kort ligget en mølle på stedet, men museet kan ikke finde materiale om møllen.  
 
 
Marian Würtz Jensen, Miljøcenter Århus, har den 30. november 2007 overfor kommunen udtalt: 
”I Natura 2000 område nr. 76, Store vandskel, Rørbæk Sø og Tinnet Krat ønsker Magnus Myllerup 
Laursen at etablere en sø på 550 m2 på § 3 eng tæt ved gårdens indkørsel. Indkørslen er etableret, 
hvor der tidligere var en frugthave grænsende op til rigkæret. Jeg kortlagde i 2004 den mest 
vandløbsnære del som habitatnaturtypen 7230 rigkæret. Principielt må arealet af naturtypen ikke 
indskrænkes og naturtypen ændres, tværtimod bør arealet med naturtypen øges, hvis det er muligt. 
Hvis der laves et noget mindre vandhul end det ansøgte uden for habitatnaturtypen (og uden for §3 
område) på den nordlige side af indkørselsvejen, hvis det tilpasses terrænet med bl.a. varierende og 
svagt skrånende brinker, med opgravet materiale kørt væk fra området samt sikring af, at der ikke 
fodres og udsættes ænder og fisk, så vil jeg mene, at der kan skabes et gost ynglevandhul til stor 
vandsalamander her. Da stor vandsalamander er med på udpegningsgrundlaget for dette Natura 
2000-område, kan et vandhul på dette sted sandsynligvis ophjælpe bestanden i området. De 
nærmeste kendte ynglevandhuller for stor vandsalamander (samt løgfrø) ligger ca. 470 m øst herfor. 
Under alle omstændigheder skal det sikres, at afløb fra kildeområdet nordøst for ejendommen til 
Gudenåen ikke påvirkes negativt af gravning af et vandhul i nærheden.”  
 
De har fået forelagt svaret fra Miljøcenter Århus og spørgsmålet om en ændret placering af søen. På 
grund af ønsket om at kunne se søen fra stuehuset har De fastholdt ansøgningen. 
 
 
Hedensted Kommune anser placering af en sø i vådbundsområdet som problematisk, dels fordi 
udgravning af søen vil være i strid med fredningskendelsen, dels fordi søen fortsat vil gribe ind i 
beskyttet EF-habitatnatur. 
 
 
Fredningsnævnet besigtigede ejendommen den 24. juni 2009. De anførte herunder bl.a. at 
afgæsning af arealet er stort set umuligt efter at åens vandstand er blevet hævet. Der har på et 
tidspunkt være tørvegrav og været åbent vandspejl. De vil gerne igen opleve et rigt fugleliv som da 
De var dreng. 
 
Danmarks Naturfredningsforenings lokalkomité er imod at en isotop erstattes af en anden, og i 
øvrigt dels bange for at søen indlemmes i haven og at en tilladelse kan danne præcedens 
 
 
Fredningsnævnets bemærkninger og afgørelse : 
Med bemærkning, at ændringer i terrænet eller terrænformer efter fredningsbestemmelserne ikke er 
tilladt og med bemærkning, at arealet omfattende en habitat-naturtype principielt ikke må 
indskrænkes og naturtypen ændres men arealet med naturtypen tværtimod bør øges, finder nævnet, 
at det ansøgte strider mod såvel fredningsbestemmelserne som mod habitatbestemmelserne. 
Fredningsnævnet kan derfor ikke meddele dispensation til det ansøgte, jf naturbeskyttelseslovens § 
50, stk. 1. 



 
Klagevejledning, jf. naturbeskyttelseslovens § 86 og § 87: 
 
Der kan inden 4 uger fra den dag, afgørelsen er meddelt, klages til Naturklagenævnet over 
afgørelsen. 
En eventuel klage skal indgives skriftligt til Fredningsnævnet, som derefter vil fremsende sagen til 
Naturklagenævnet. 
Det er en betingelse for Naturklagenævnets behandling af klagen, at klageren indbetaler et gebyr på 
500,- kr. til Naturklagenævnet. 
Naturklagenævnet vil sende klageren en opkrævning på gebyret, når nævnet har modtaget sagen fra 
Fredningsnævnet. 
Naturklagenævnet vil ikke påbegynde behandlingen af klagen, før gebyret er modtaget. 
 
Rettidig klage har opsættende virkning for den påklagede afgørelse, med mindre klagemyndigheden 
bestemmer andet. 
 
Klageberettigede er: 
 
Adressaten for afgørelsen, 
ejeren af den ejendom, som afgørelsen vedrører, 
offentlige myndigheder, 
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. 
 
Med venlig hilsen 
 
Per Holkmann Olsen 
 
 
Denne afgørelse udsendes pr. post til: 
Magnus Myllerup Laursen, Myllerupvej 3, 7160 Tørring, { HYPERLINK 
"mailto:myllerup@vip.cypercity.dk" }
By- og Landskabsstyrelsen, Haraldsgade 53, 2100 København Ø, { HYPERLINK 
"mailto:blst@blst.dk" }
Det centrale Fredningsregister, Haraldsgade 53, 2100 København Ø, { HYPERLINK 
"mailto:blstnatur@blst.dk" }
Danmarks Naturfredningsforening, Masnedøgade 20, 2100 København Ø, { HYPERLINK 
"mailto:dn@dn.dk" }
Danmarks Naturfredningsforenings lokalkomité v/ Uffe Kristiansen, Nørremarksvej 6, Urlev, 8721 
Daugård, { HYPERLINK "mailto:hoejvang@adslhome.dk" } og { HYPERLINK 
"mailto:hedensted@dn.dk" }
Suppleanten for det ministerudpegede medlem af nævnet, Børge Sundahl, Vinkelvej 5, 8870 Langå, 
{ HYPERLINK "mailto:sundahl4@mail.tele.dk" }
Det kommunevalgte medlem af nævnet, Stig Døssing, Skolevej 20, Ølholm, 7160 Tørring, { 
HYPERLINK "mailto:s.doessing@mail.tele.dk" }
Hedensted Kommune, Tjørnevej 6-10, 7171 Uldum, { HYPERLINK 
"mailto:Teknisk@hedensted.dk" }
Peder Nygaard Nielsen, Hedensted Kommune, Plan og Natur, Tjørnevej 6, 7171 Uldum, { 
HYPERLINK "mailto:peder.nygaard@hedensted.dk" }
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Vedrørende journal nr. 8901-01.2009.92 – ansøgning om tilladelse til opstilling af fritidshus 
inden for fredningen af Gudenåens kilder med omgivelser på matr.nr. 2a Møllerup By, 
Hammer, Myllerupvej 3. 7160 Tørring 
 
De har den 15. juni 2009 søgt om tilladelse til at opstille et fritidshus i træ på 10,5 m2 imellem en 
gammel grusgrav og ejendommens urtehave, tæt op ad Myllerupvej. De har vedlagt kopi af katalog, 
hvor mål og udseende af huset fremgår. Der er tale om type LV 35. Husets ønskede placering er vist 
på nedenstående kort. 
 
Fritidshuset opstilles mellem bygningerne på Myllerupvej 3 og Myllerupvej 4. Ifølge Dem er ejeren 
af Myllerupvej 4 indforstået med opstillingen. Huset lægges ved en gammel privat indkørsel til den 
nu tilgroede grusgrav. Huset placeres ikke i beskyttet natur eller Natura 2000-natur. 
 
Fritidshuset opstilles inden for fredningen af Gudenåens kilder med omgivelser, OFNs kendelse af 
28. oktober 1980, j.nr. 2244/74 og inden for EF-habitatområde H 65 Store Vandskel, Rørbæk Sø, 
Tinnet Krat og Holtum Ådal øvre del. 
 
Fredningsbestemmelserne siger, at det fredede område skal bevares i dets nuværende tilstand (§ 1). 
Det følger af § 1, at der inden for det fredede område ikke må opføres ny bebyggelse (herunder 
skure, boder og andre lignende indretninger) eller foretages om- eller tilbygning på eksisterende 
bygninger, hvis der derved sker ændring af bygningens ydre fremtræden (§ 8a). Undtaget fra 
forbuddet mod opførelse af bygninger inden for fredningen er driftsbygninger. 
 
Habitatdirektivet skal sikre, at der ikke sker indgreb i udpegningsgrundlaget for det pågældende 
habitatområde, dvs. indgreb i beskyttelsesværdige Natura 2000 naturtyper eller indgreb, der kan få 
indflydelse på udpegede habitatarter. 
 
 
Hedensted Kommune vurdering: 
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Opstilling af fritidshuse og andre bygninger vil være i strid med fredningskendelsen, jævnfør 
fredningens § 8a. Det er fredningens formål at undgå, at der skyder uhensigtsmæssige bygninger op 
i det storslåede landskab, som fredningen er lavet for at bevare. Derfor er det kommunens 
opfattelse, at man generelt skal være meget restriktiv med at give tilladelse til opførelse af 
bygninger, som ikke har et driftsformål for landbrug eller skovbrug. 
 
Inden for fredningen vil det være ganske få steder, at opførelse af bygninger vil kunne foretages 
uden, at det vil have en landskabsmæssig uheldig virkning. 
 
Den ansøgte placering vil være mellem to tæt beliggende ejendommes bygninger (Myllerupvej 3 og 
Myllerupvej 4) og tæt op ad Myllerupvej i udkanten af Myllerupvej 3’s urtehave og på en gammel 
privat adgangsvej til den for længst opgivne grusgrav på ejendommen, så fritidshuset til siderne er 
skærmet af af omliggende bakker. 
 
Opstilling af det ansøgte fritidshus det pågældende sted vurderes ikke at influere væsentligt på det 
fredede landskab. Derfor kan kommunen anbefale netop denne placering, men det bør pointeres, at 
tilladelse til dette fritidshus ikke vil danne præcedens over for eventuelle, lignende ansøgninger. 
Fritidshuset skal efter kommunens opfattelse fastholdes i naturtræsfarve, så det sikres, at det ikke i 
fremtiden kan males i en skæmmende farve, ligesom det bør slås fast, at der ikke kan blive tale om 
udvidelse af huset. 
 
Fritidshuset vil ikke have nogen indvirkning på Habitatområdets udpegningsgrundlag. 
 
Fredningsnævnet besigtigede ejendommen den 25. juni 2009. 
 

Fredningsnævnets bemærkninger og afgørelse : 
Som anført i indstillingen fra Hedensted Kommune vil den ansøgte placering være mellem to tæt 
beliggende ejendommes bygninger (Myllerupvej 3 og Myllerupvej 4) og tæt op ad Myllerupvej i 
udkanten af Myllerupvej 3’s urtehave og på en gammel privat adgangsvej til den for længst opgivne 
grusgrav på ejendommen, så fritidshuset til siderne er skærmet af af omliggende bakker. 
Nævnet kan derfor tiltræde, at opstilling af det ansøgte fritidshus netop på dette sted vurderes ikke 
at influere væsentligt på det fredede landskab, og ikke at have indflydelse på Habitatområdets 
udpegningsgrundlag, hvorfor nævnet i medfør af naturbeskyttelseslovens § 50, stk. 1 meddeler 
dispensation fra fredningsbestemmelserne til det ansøgte, på betingelse af, at huset fastholdes i 
naturtræsfarve. Det tilføjes, at der ikke kan blive tale om udvidelse af huset. 
 
Klagevejledning, jf. naturbeskyttelseslovens § 86 og § 87: 
 
Der kan inden 4 uger fra den dag, afgørelsen er meddelt, klages til Naturklagenævnet over 
afgørelsen. 
En eventuel klage skal indgives skriftligt til Fredningsnævnet, som derefter vil fremsende sagen til 
Naturklagenævnet. 
Det er en betingelse for Naturklagenævnets behandling af klagen, at klageren indbetaler et gebyr på 
500,- kr. til Naturklagenævnet. 
Naturklagenævnet vil sende klageren en opkrævning på gebyret, når nævnet har modtaget sagen fra 
Fredningsnævnet. 
Naturklagenævnet vil ikke påbegynde behandlingen af klagen, før gebyret er modtaget. 
 
Rettidig klage har opsættende virkning for den påklagede afgørelse, med mindre klagemyndigheden 
bestemmer andet. 
 
Tilladelsen må ikke udnyttes, før klagefristen er udløbet uden at klage er modtaget. 
 



Tilladelsen bortfalder, hvis den ikke er udnyttet inden tre år fra i dag, jf naturbeskyttelseslovens § 
66, stk. 2. 
. 
 
Klageberettigede er: 
 
Adressaten for afgørelsen, 
ejeren af den ejendom, som afgørelsen vedrører, 
offentlige myndigheder, 
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. 
 
Med venlig hilsen 
 
Per Holkmann Olsen 
 
 
Denne afgørelse udsendes pr. post til: 
Magnus Myllerup Laursen, Myllerupvej 3, 7160 Tørring, { HYPERLINK 
"mailto:myllerup@vip.cypercity.dk" }
By- og Landskabsstyrelsen, Haraldsgade 53, 2100 København Ø, { HYPERLINK 
"mailto:blst@blst.dk" }
Det centrale Fredningsregister, Haraldsgade 53, 2100 København Ø, { HYPERLINK 
"mailto:blstnatur@blst.dk" }
Danmarks Naturfredningsforening, Masnedøgade 20, 2100 København Ø, { HYPERLINK 
"mailto:dn@dn.dk" }
Danmarks Naturfredningsforenings lokalkomité v/ Uffe Kristiansen, Nørremarksvej 6, Urlev, 8721 
Daugård, { HYPERLINK "mailto:hoejvang@adslhome.dk" } og { HYPERLINK 
"mailto:hedensted@dn.dk" }
Suppleanten for det ministerudpegede medlem af nævnet, Børge Sundahl, Vinkelvej 5, 8870 Langå, 
{ HYPERLINK "mailto:sundahl4@mail.tele.dk" }
Det kommunevalgte medlem af nævnet, Stig Døssing, Skolevej 20, Ølholm, 7160 Tørring, { 
HYPERLINK "mailto:s.doessing@mail.tele.dk" }
{ HYPERLINK "mailto:stig.doessing@hedensted.dk" }Hedensted Kommune, Tjørnevej 6-10, 7171 
Uldum, { HYPERLINK "mailto:Teknisk@hedensted.dk" }
Peder Nygaard Nielsen, Hedensted Kommune, Plan og Natur, Tjørnevej 6, 7171 Uldum, { 
HYPERLINK "mailto:peder.nygaard@hedensted.dk" }
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Fredningsnævnet for Midtjylland, østlig del 
 
 Retten i Århus                   
 Tinghuset, Vester Alle 10 

8000 Århus C 
 
Bjørn og Anders Myllerup Laursen 
Bygade 86 
7173 Vonge 
 Tlf. 86 12 20 77 
 Fax 86 19 71 91 
 E-mail: 
 { HYPERLINK 
"mailto:pho@domstol.dk" }
  
 CVR 11 98 62 93 
  
 Den 7. januar 2011.          
 
 
 
Vedrørende journal nr. 8901-01.2010.61 – ansøgning om tilladelse til opførelse af nyt 
gårdanlæg på ejendommen Myllerupvej 4, 7160 Tørring. 
 
Hedensted Kommune har fremsendt anmodningen til fredningsnævnet som følger: 
 
Hedensted Kommune har modtaget anmodning om nedrivning af eksisterende faldefærdigt 
gårdanlæg samt ansøgning om landzonetilladelse til opførelse af nyt gårdanlæg (stuehus, garage, 
stald) på samme placering på ejendommen matr.nr. 1d Møllerup by, Hammer, beliggende 
Myllerupvej 4, 7160 Tørring. 
 
 
Sagsfremstilling 
Ejendommen er en landbrugsejendom og er beliggende i landzone i åbent land og er i sin helhed 
omfattet af fredningen af Gudenåens Kilder, jf. Overfredningsnævnets kendelse af 28. oktober 
1980. 
 
Der søges om tilladelse til opførelse af et stuehus i 1½ etage med et boligareal på 142 m² i 
stueetagen og 97 m² bolig i overetagen, en garage på 90 m² og en staldbygning på 144 m². 
Bygningerne opføres, så de danner et trelænget gårdrum.  
 
Facaderne vil fremstå i tegl med hvide vinduer og med et tag af sorte engoberede teglsten med max 
glans 30. 
 
Ejendommens eksisterende stuehus og trelængede driftsbygninger samt mindre løsdriftsstald og 
skur nedrives. 
 
  
Vurdering og anbefaling: 
Under forudsætning af Fredningsnævnets godkendelser agter Hedensted Kommune at meddele 
landzonetilladelse til det ansøgte efter Planlovens § 35, stk. 1. 
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Efter kommunens dialog med ansøger, er stuehusets fremtræden tilpasset en mere traditionel 
længehusstil end oprindeligt ønsket og gårdanlægget er blevet placeret stort set samme sted som den 
eksisterende bygningsmasse. Ved den arkitektoniske udformning af gårdanlægget er der lagt vægt 
på, at det nye byggeri ikke vil ændre væsentligt på områdets udtryk. Det vurderes, at nybyggeriet 
ikke vil virke dominerende i landskabet. Det vurderes endvidere, at byggeriet ikke vil influere på 
habitatområdets natur- eller dyreliv. 
 
I øvrigt: 
Der vedlægges ansøgning af den 25. marts 2010 med ansøgning og tegninger (nummeret med nr. 3) 
samt til orientering tidligere udkast til udformning og placering (nummereret 1. og 2.).  
 
 
Fredningsnævnet foretog besigtigelse den 30. september 2010, hvor ændring af projektet drøftedes. 
 
Nævnet har herefter den 11. oktober 2010 modtaget ændret tegningsmateriale: 
Som det fremgår af tegningen er vinduespartiet i kvisten ændret til normale vinduer, 
zinkinfatningen på kvisten bliver sort og de trekantede vinduer over veluxvinduerne er fjernet. 
Tillige er den fremtidige stald/værkstedsbygning også tegnet ind, således at omfang og placering 
kan vurderes som en del af helheden. 
  
 
Fredningsnævnets bemærkninger og afgørelse : 
Nævnet finder, at en ny bebyggelse på stedet frem for den nuværende dårligt vedligeholdte ejendom 
vil være en betydelig bedring i det fredede område.  
Ny bebyggelse kan ikke antages at ville influere på habitatområdet. 
Nævnet tillader derfor i medfør af naturbeskyttelseslovens § 50, stk. 1, at nybyggeri finder sted i 
overensstemmelse med det den 11. oktober modtagne tegningsmateriale, idet dette ikke findes at 
være i strid med fredningens formål. 
 
Klagevejledning, jf. naturbeskyttelseslovens § 86 og § 87: 
 
Der kan inden 4 uger fra den dag, afgørelsen er meddelt, klages til Naturklagenævnet over 
afgørelsen. 
En eventuel klage skal indgives skriftligt til Fredningsnævnet, som derefter vil fremsende sagen til 
Naturklagenævnet. 
Det er en betingelse for Naturklagenævnets behandling af klagen, at klageren indbetaler et gebyr på 
500,- kr. til Naturklagenævnet. 
Naturklagenævnet vil sende klageren en opkrævning på gebyret, når nævnet har modtaget sagen fra 
Fredningsnævnet. 
Naturklagenævnet vil ikke påbegynde behandlingen af klagen, før gebyret er modtaget. 
 
Rettidig klage har opsættende virkning for den påklagede afgørelse, med mindre klagemyndigheden 
bestemmer andet. 
Tilladelsen bortfalder, hvis den ikke er udnyttet inden tre år fra i dag, jf. naturbeskyttelseslovens § 
66, stk. 2. 
 
 
Klageberettigede er: 
 
Adressaten for afgørelsen, 
ejeren af den ejendom, som afgørelsen vedrører, 
offentlige myndigheder, 
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. 
 
Med venlig hilsen 
 
Per Holkmann Olsen 
 
 
Denne afgørelse udsendes pr. mail til:  
Bjørn Myllerup Laursen og Anders Laursen B&B Byg, Bygade 86, 7173 Vonge, { HYPERLINK 
"mailto:bbbyg@stofanet.dk" }
Naturstyrelsen, Haraldsgade 53, 2100 København Ø, { HYPERLINK "mailto:nst@nst.dk" }
Danmarks Naturfredningsforening, Masnedøgade 20, 2100 København Ø, { HYPERLINK 
"mailto:dn@dn.dk" }
Danmarks Naturfredningsforenings lokalkomité, { HYPERLINK "mailto:hedensted@dn.dk" }
Det ministerudpegede medlem af nævnet, Jytte Heslop, Katterhøjvej 4, 8270 Højbjerg, { 
HYPERLINK "mailto:jytte.heslop@gmail.com" }
Det kommunevalgte medlem af nævnet, Stig Døssing, Skolevej 20, Ølholm, 7160 Tørring, { 
HYPERLINK "mailto:stig.dossing@gunnebo.com" }
Lene Damgaard, { HYPERLINK "mailto:stig.doessing@hedensted.dk" }Hedensted Kommune, 
Tjørnevej 6-10, 7171 Uldum, { HYPERLINK "mailto:lene.damgaard@hedensted.dk" }  
Julia Juhl Weisser, samme, { HYPERLINK "mailto:julia.weisser@hedensted.dk" }
Hedensted Kommune { HYPERLINK "mailto:Teknisk@hedensted.dk" }
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Fredningsnævnet for Midtjylland, østlig del 
 
 Retten i Århus                   
 Tinghuset, Vester Alle 10 

8000 Århus C 
 
Jens Frede Teglgaard Jensen 
Hvolgårdsvej 21 
7160 Tørring 
 Tlf. 86 12 20 77 
 Fax 86 19 71 91 
 E-mail: 
 pho@domstol.dk
  
 CVR 11 98 62 93 
  
 Den 20. juli 2011.          
 
 
 
Vedrørende journal nr. 8901-01.2011.17 – ansøgning om tilladelse til ombygning på Hammer 
Mølle, matr. nr. 7 a Hammergaard Hovedgård, Hammer, beliggende Hammer Møllevej 11, 
7160 Tørring. 
  
Hedensted Kommune har fremsendt anmodning til fredningsnævnet som følger: 
 
”Etablering af udestue ved Hammer Mølle inden for Fredningen af Gudenåens Kilder 
 
Hedensted Kommune har den 5. juli 2010 modtaget ansøgning om etablering af en udestue og 
udskiftning af tag og vinduer på stuehuset ved Hammer Mølle. Arbejdet var påbegyndt på 
ansøgningstidspunktet. 
 
Hammer Mølle ligger inden for fredningen af Gudenåens kilder med omgivelser i Give og 
Tørring-Uldum kommuner, Vejle Amt (Overfredningsnævnets kendelse af 28. oktober 1980 
(j.nr. 2244/74). 
 
Af fredningskendelsens §8a fremgår det, at der inden for det fredede område ikke må opføres 
ny bebyggelse eller foretages om- eller tilbygninger på eksisterende bygninger, hvis der 
derved sker ændring af bygningens ydre fremtræden. 
 
Dog kan Fredningsnævnet ifølge § 8b1 kun nægte tilladelse, såfremt helhedsindtrykket vil 
blive ændret i væsentlig grad og i uheldig retning, og der samtidig kan påpeges anden 
mulighed for placering og/eller ydre udformning, der funktionelt og uden væsentlig 
meromkostning kan modsvare det af ejeren ønskede. 
 
Ansøgers bygmester har den 29. juli 2010 sendt skitser over tidligere og efterfølgende 
udseende af stuehuset ved Hammer Mølle. Stuehuset vil efter renoveringen fremtræde på 
havesiden med en udestue og tre kviste, heraf med udgang fra midterste kvist til tagterrasse 
på udestuen. Taget bliver sortglaseret, mat tegl. 
 
Ansøgningen har været forelagt Glud Museum for en vurdering af bygningens kulturhistoriske 
værdi og for vurdering af det ansøgtes indvirkning på Hammer Mølles udtryk. 
 
På tidspunktet for Glud Museums besøg var de gamle vinduer fjernet og en karnap var blevet 
revet ned, og hverken kommunen eller museet ligger inde med fotodokumentation for 
stuehusets udseende på havesiden tidligere. Museet finder det uheldigt, at man ikke er blevet 
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spurgt forud for fjernelsen af de gamle vinduer, og at arbejdet er blevet påbegyndt, uden at 
der er givet en byggetilladelse. Museet har den 16. februar 2011 sendt de vedhæftede fotos, 
taget den 21. juli 2010. 
 
 
Glud Museum har dog ikke indvendinger mod det ansøgte.  
 
Hedensted Kommune indstiller derfor til Fredningsnævnet at tillade den ansøgte ombygning af 
stuehuset. Det har været kommunen bekendt, at stuehuset i perioder har stået tomt og har 
været i en ringe forfatning.” 
 
 
Fredningsnævnet foretog besigtigelse den 30. maj 2011. 
 
 
Fredningsnævnets bemærkninger og afgørelse : 
Nævnet finder, at den iværksatte, og stort set færdige, ombygning af beboelsesbygningen på 
Hammer Mølle, der efter det oplyste har været forfalden, er udført i en fin stil, der ikke er stridende 
mod fredningens formål. 
Nævnet tillader derfor ombygningen i medfør af naturbeskyttelseslovens § 50, stk. 1. 
  
Klagevejledning, jf. naturbeskyttelseslovens § 86 og § 87: 
 
Der kan inden 4 uger fra den dag, afgørelsen er meddelt, klages til Natur- og Miljøklagenævnet over 
afgørelsen. 
En eventuel klage skal indgives skriftligt til Fredningsnævnet, som derefter vil fremsende sagen til 
Natur- og Miljøklagenævnet. 
Det er en betingelse for Naturklagenævnets behandling af klagen, at klageren indbetaler et gebyr til 
Natur- og Miljøklagenævnet. 
Gebyret udgør 500,- kr. for privatpersoner og 3.000,- kr. for alle andre klagere. 
Natur- og Miljøklagenævnet vil sende klageren en opkrævning på gebyret, når nævnet har modtaget 
sagen fra Fredningsnævnet. 
Natur- og Miljøklagenævnet vil ikke påbegynde behandlingen af klagen, før gebyret er modtaget. 
 
Klageberettigede er: 
 
Adressaten for afgørelsen, 
ejeren af den ejendom, som afgørelsen vedrører, 
offentlige myndigheder, 
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. 
 
Med venlig hilsen 
 
Per Holkmann Olsen 
 
 
Denne afgørelse udsendes pr. mail til:  
Jens Frede Teglgaard Jensen, Hvolgårdsvej 21, 7160 Tørring, fm511@fragt.dk
Naturstyrelsen, Haraldsgade 53, 2100 København Ø, nst@nst.dk
Danmarks Naturfredningsforening, Masnedøgade 20, 2100 København Ø, dn@dn.dk
Danmarks Naturfredningsforenings lokalkomité, hedensted@dn.dk
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Det ministerudpegede medlem af nævnet, Jytte Heslop, Katterhøjvej 4, 8270 Højbjerg, 
jytte.heslop@gmail.com
Det kommunevalgte medlem af nævnet, Stig Døssing, Skolevej 20, Ølholm, 7160 Tørring, 
stig.dossing@gmail.com
Lene Damgaard, Hedensted Kommune, Tjørnevej 6-10, 7171 Uldum, lene.damgaard@hedensted.dk  
Julia Juhl Weisser, samme, julia.weisser@hedensted.dk
Hedensted Kommune mail@hedensted.dk
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Fredningsnævnet for Midtjylland, østlig del 

(midtjyllandoest@fredningsnaevn.dk) 

 

 

Den 28. september 2016 

FN-MJØ-73-2016. Opførelse af udestue, udhus og carport 

Fredningsnævnet har den 10. juni 2016 fra Hedensted Kommune modtaget en udtalelse om en an-

søgning om at opføre en udestue, et udhus og en carport på matr.nr. 1a Møllerup by, Hammer, belig-

gende Hammervej 23, 7160 Tørring. Ansøgningen er indsendt af ejendommens ejer Jette Holm Jen-

sen. 

Fredningsnævnet har efter besigtigelse af ejendommen besluttet at meddele dispensation. Begrundel-

sen for afgørelsen er anført neden for i afsnittet om fredningsnævnets afgørelse. 

Sagens baggrund 

Ejendommen er omfattet af Overfredningsnævnets afgørelse af 28. oktober 1980 om fredning af Gu-

denåens kilder med omgivelser, der er en tilstandsfredning. Der må ikke foretages terrænændringer. 

Der må ikke opføres ny bebyggelse, herunder skure, boder eller andre lignende indretninger eller 

foretages om- eller tilbygninger til eksisterende bygninger, hvis der derved sker ændringer i bygnin-

gens ydre fremtræden. Fredningen hindrer dog ikke, at der med fredningsnævnets tilladelse foretages 

om- eller tilbygning til et lovligt opført helårshus. 

Hedensted Kommune har oplyst, at der søges om opførelse af en udestue på 76 m2 med overdæknin-

ger på 14 m2, et udhus på 22 m2 og en carport på 43 m2, som placeres i forlængelse af hinanden i 

tilknytning til det eksisterende hus. Facaderne vil fremstå i glasklar polycarbonat og mørk fiberce-

mentbeklædning. Taget påtænkes udført med 3 graders hældning og i polycarbonat. Der er på ejen-

dommen registreret en bolig på 115 m
2 

og en carport på 30 m
2
. Carporten påtænkes nedrevet. 

 

Projektet er illustreret på følgende vis i ansøgningsmaterialet: 
 

 
 

Hedensted Kommune har endvidere oplyst, at ejendommen ligger indenfor Natura 2000 område 

”Store vandskel, Rørbæk Sø, Tinnet Krat og Holtum Ådal øvre del” (EF-habitatområde H65, Store 

Vandskel, Rørbæk Sø, Tinnet Krat og Holtum Ådal øvre del). Det er kommunens vurdering, at pro-
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jektet ikke vil bevirke en væsentlig negativ indflydelse på arter eller naturtyper, som Natura 2000 

området er udpeget for at beskytte. Kommunen vurderer yderligere, at projektet ikke påvirker bilag 

IV arter væsentligt. 

 

Fredningsnævnet har behandlet sagen på et møde med besigtigelse den 19. september 2016. I besig-

tigelsen deltog fredningsnævnet, Jette Holm Jensen med Bent Lindhardt, Hedensted Kommune ved 

Benedikte Lyshøj, Danmarks Naturfredningsforening ved Erik Liboriussen og Friluftsrådet ved Jan 

Karnøe. Fredningsnævnet tilkendegav, at der vil blive meddelt dispensation. 

Fredningsnævnets afgørelse 

Fredningen af Gudenåens Kilder med omgivelser betyder, at projektet kræver fredningsnævnets di-

spensation 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 

dispensation fra en fredning i eller uden for et internationalt naturbeskyttelsesområde, hvis det ansøg-

te ikke indebærer 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 med-

dele dispensation, hvis det ansøgte ikke kan ødelægge yngle- eller rasteområder i det naturlige ud-

bredelsesområde 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. 

Fredningsnævnet lægger efter sagens oplysninger til grund, at en dispensation ikke er i strid med 

naturbeskyttelseslovens § 50, stk. 2 eller 3. 

Fredningsnævnet meddeler dispensation til projektet, da det ansøgte delvist erstatter eksisterende 

ældre bygninger, og da det som følge af dets udformning og ejendommens placering i landskabet 

ikke findes at påvirke oplevelsen af fredningen.  

Klagevejledning 

Der kan klages over denne afgørelse til Natur- og Miljøklagenævnet. 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 Natur- og Miljøklage-

nævnets Klageportal, der findes via Borger.dk eller Virk.dk, jf. også vejledningen på Natur- og Mil-

jøklagenævnets hjemmeside www.nmkn.dk. Klagefristen udløber ved midnat på dagen for klagefri-

stens udløb. Hvis klagefristen udløber på en lørdag eller en helligdag, forlænges fristen til den føl-

gende 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 mil-

jø, og 

 landsdækkende foreninger og organisationer, som efter deres formål varetager væsentlige, re-

kreative interesser, når afgørelsen berører sådanne interesser. 
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Det er en betingelse for Natur- og Miljøklagenævnets behandling af en klage, at den, der klager, ind-

betaler et gebyr på 500 kr. Gebyret opkræves i forbindelse med klagens oprettelse i Klageportalen. 

Klagen behandles først, når gebyret er betalt. Vejledning om gebyrbetalingen kan ligeledes findes på 

Natur- og Miljøklagenævnets hjemmeside www.nmkn.dk.  

 

Gebyret tilbagebetales, hvis klagesagen fører til, at den påklagede afgørelse ændres eller ophæves, 

hvis klageren får helt eller delvis medhold i klagen, eller hvis klagen afvises som følge af overskre-

det klagefrist, manglende klageberettigelse, eller fordi klagen ikke er omfattet af Natur- og Miljøkla-

genævnets kompetence. Det bemærkes, at hvis den eneste ændring af den påklagede afgørelse er 

forlængelse af en frist for efterkommelse af en afgørelse som følge af den tid, der er medgået til at 

behandle sagen i Natur- og Miljøklagenævnet, så tilbagebetales gebyret dog ikke.  

 

Natur- og Miljøklagenævnet kan også beslutte at tilbagebetale klagegebyret, hvis der er indledt for-

handlinger med afgørelsens adressat og/eller førsteinstansen om projekttilpasninger, og disse for-

handlinger fører til, at klager trækker sin klage tilbage, eller klager i øvrigt trækker sin klage tilbage, 

før Natur- og Miljøklagenævnet har truffet afgørelse i sagen. Gebyret tilbagebetales dog ikke, hvis 

Natur- og Miljøklagenævnet 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 partshø-

ring. 

En dispensation 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 dispensationen bortfal-

der, hvis den ikke udnyttes inden 3 år efter, at den er meddelt. 

 

     

            Martin Møller-Heuer 

Denne afgørelse sendes til: 

1. Jytte Heslop, 

2. Stig Døssing, 

3. Jette Holm Jensen, 

4. Styrelsen for Vand- og Naturforvaltning, 

5. Hedensted Kommune, sagsnr. 01.03.03-P19-45-16, 

6. Danmarks Naturfredningsforening, København, 

7. Danmarks Naturfredningsforening, Hedensted, 

8. Dansk Ornitologisk Forening, København, 

9. Dansk Ornitologisk Forening, Hedensted, 

10. Dansk Botanisk Forening, 

11. Friluftsrådet, Hedensted, 

12. Region Midtjylland, 

13. Kulturstyrelsen. 
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FREDNINGSNÆVNET FOR SYDJYLLAND, NORDLIG DEL 
Kolding Åpark 11, 6000 Kolding 
Telefon 99686800, mail: sydjyllandnord@fredningsnaevn.dk 
 

 

 

 

                                                                                                         Kolding, den 24. februar 2019 

 

 

 

Fredningsnævnets sagsnummer FN-SJN-71-2017: Ansøgning om dispensation til at etablere 

læbælter på ejendommen matr. nr. 1 c Haugstrup by, Øster Nykirke. 
 

Fredningsregisteret nr.:  Gudenåens Kilder – reg. nr.: 05809.00 

  

 

Ansøgningen: 

 

Fredningsnævnet har fra Vejle Kommune modtaget en ansøgning fra Liebhaverskovfogeden v/ 

Claus Hemmingsen, Skibetvej 40, Vejle, på vegne Dresler Ejendomme ApS, Vonge Skovvej 6, 

Vonge, om dispensation til at etablere læbælter på ejendommen matr. nr.1 c Haugstrup by, Øster 

Nykirke. En gentilplantning er endvidere beskrevet i ansøgningen. 

 

Retsgrundlaget: 

 

Ejendommen matr. nr. 1 c Haugstrup by, Øster Nykirke, ligger inden for det område, der blevet 

fredet ved Overfredningsnævnets kendelse, afsagt den 28. oktober 1980  om ”fredning af Guden-

åens kilder med omgivelser i Give og Tørring-Uldum Kommuner.” 

 

Fredningen af Gudenåens kilder er en landskabsfredning, der skal sikre, at det fredede område beva-

res i tilstanden på det tidspunkt, hvor fredningssagen blev rejst. 

 

Det fremgår af fredningsbestemmelsernes § 3b, at nytilplantning kun må foretages, enten når det er 

nødvendigt til opfyldelse af fredskovspligten og i så fald kun i overensstemmelse med en beplant-

ningsplan, der er godkendt af skovtilsynet, eller til etablering til etablering af læhegn, og af fred-

ningsbestemmelsernes § 3 c, at arealer, som ikke er undergivet fredskovpligt, kun må gentilplantes, 

”hvis arealerne var træbevokset den 1. januar 1973” Disse arealer er vist med særlig signatur på 

fredningskortet. Det fremgår af denne bestemmelse tillige, at ”Fredningsnævnet kan dog tillade gen-

tilplantning i videre omfang.” 

 

Ejendommen matr. nr. 1 c Haugstrup by, Øster Nykirke, er beliggende inden for habitatområde nr. 

65, som indgår i Natura 2000-område nr. 76 Store Vandskel, Rørbæk Sø, Tinnet Krat og Holtum 

Ådal øvre del.  
 

mailto:sydjyllandnord@fredningsnaevn.dk
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Fredningsnævnet skal derfor, jf. naturbeskyttelseslovens § 50, stk. 1, og stk. 2, tage stilling til, om 

betingelserne for at dispensere til projektets gennemførelse er opfyldt, og hvorvidt en dispensation 

vil stride mod Danmarks internationale forpligtelser ifølge habitatdirektivet. 

 

Sagen er behandlet på skriftligt grundlag. 

 

Fredningsnævnets afgørelse: 

 

Denne afgørelse er truffet af fredningsnævnets formand i medfør af forretningsorden for frednings-

nævn § 10, stk. 5. 

 

Fredningsnævnet meddeler i medfør af naturbeskyttelseslovens § 50, stk. 1, og stk. 2, Dresler Ejen-

domme ApS dispensation til at gennemføre anlægsarbejdet på de fredede arealer. 

  

Begrundelsen for afgørelsen fremgår under afsnittet: ”Fredningsnævnets begrundelse og afgørelse”.  

 

Vilkår for dispensationen: 

 

Der gælder disse vilkår for dispensationen: 

 

 Plantningen skal ske i overensstemmelse med den beplantningsplan, der er vist på det luftfo-

to, der fremgår under afsnittet sagens baggrund. 

 Plantningsplanen skal godkendes af  Skovtilsynet. 

 

Hvis vilkåret ikke overholdes, falder dispensationen bort. 

  

Sagens baggrund: 
 

Vejle Kommune anfører i brevet til fredningsnævnet, at Dresler Ejendomme ApS ønsker at gentil-

plante et areal, der på et luftfoto fra 1972/1973 fremstod som nåleskov, og som er vist med særlig 

signatur på fredningskortet 

 

Vejle kommune oplyser i brevet til fredningsnævnet: 

 
”… 

 
Ejendommen er delvist beliggende inden for fredningskendelsen vedr. Gudenåens Kilder … 
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Matr. nr. 1c, Haugstrup By, er angivet med turkis streg. Fredningen er angivet med lilla skravering 

og fortidsmindebeskyttelseslinjerne er angivet med lyserøde cirkler. 

 
Det er Vejle Kommunes vurdering af del af beplantningen vil kræve fredningsnævnets godkendelse, og 

på den baggrund fremsendes hermed en ansøgning til nævnet. Beplantningen er skitseret på bilag 1-3. 

 

… 

 
Ansøger ønsker at gentilplante et areal, der på luftfoto fra 1972/1973 fremstod som nåleskov og som er 

vist med særlig signatur på fredningskortet. Vejle Kommune vurderer, at denne del af ansøgningen ikke 

kræver dispensation fra fredningsnævnet. 

 

Derudover ønsker ansøger at plante læbeplantninger flere steder på ejendommen. Beplantningerne 

fremgår af vedhæftede kort…” 

 

Liebhaverskovfogden, der skal foretage plantningen har i ansøgningen til Vejle Kommune beskre-

vet projektet således: 

”… 
 

Ejendommen er på ca. 15 ha og er en landbrugsejendom.  

Udover landbrugsjord er der et større naturområde langs Guden åen samt en areal med nåletræsplantage (ikke fred-

skov).  

Fremtidsplaner:  
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Ejendommen skal forvandles til en ren naturejendom, uden traditionel landbrugsdrift i løbet af få år. Her skal tages 

hensyn til den vilde flora og fauna og betingelserne for disse skal bevares og fremmes. Variationen som kommer 

ud af dette har til formål at fremme de rekreative værdier. Herunder bevare muligheden for at nyde området fra den 

offentlige natursti som gennemskærer ejendommen mod nord. Ligeledes skal der tages hensyn til gravhøjene som 

ikke i dag kan ses i landskabet. Disse skal gøres mere synlige og være markante i landskabet. Råd og vejledning 

modtages gerne fra museet m.fl.  

 

Fremgangsmåde:  

 

Den ca. 50 år gamle rødgranplantage er netop skovet.  

En del af det skovede areal skal genplantes med egeblandingsskov.  

Den lille slugt som er fremkommet ved skovningen skal bevares lysåben.  

Da der ikke fremover skal drives landbrug på ejendommen, ønskes arealet med agerjord reduceret. Ligeledes øn-

skes læ forholdende forbedret. Således ønskes plantet et skelet af løvtræ. Dette etableres så der sikres indkig til 

gravhøjene og udformes som læhegn med organiske former og ikke som lige linjer. Det eksisterende læhegn ønske 

reduceret mod nord så indkikket forbedres i forhold til i dag. Topografien i landskabet gør at der i dag kun er ind-

kig til gravhøjene fra en mindre strækning på Hammer Møllevej(se vedhæftede). Således er læbeplantningerne 

planlagt således at de ingen indflydelse har på disse forhold. 

 

Der er tale om læbeplantning. 

 

I forbindelse med designet, er der taget mest muligt hensyn til de givne forhold, herunder indsigt og udsigt i land-

skabet, ligesom der ønskes plantet på en måde så landskabet fremmes og ikke slørs. 

 

Ligeledes bliver der overvejende anvendt træer og buske som er egns-karakteristiske. 

 

Længst mod øst ønskes der plantet 2 nord/syd gående læhegn. Der er tale om 2 regulære læhegn på 6 rækkers 

bredde. Det ene læhegn har dog med en lille udposning på midten på 30-40 meters bredde.  

Disse læbeplantninger er hver ca. 0,25 ha 

Herudover ønskes der lavet en læbeplantning op ca. 0,9 ha mellem alléen og den eksisterende skov. 

Denne beplantning får karakter af et udvidet skovbryn der hænger sammen med den tidligere granskov som nu 

bliver eg. 

Denne læbeplantning bliver mellem 10 og 50 meter bred og kommer ligeledes til at bestå overvejende af hjemme-

hørende og egns-karakteristiske arter. 

Således vil skovbrynet understøtte det øvrige landskab og bidrage til variationen i landskabet og fremme den natur-

lige flora og fauna…”  

 

Det fremgår herefter af mailen fra Vejle Kommune til fredningsnævnet, at kommunen  
 

” har været i dialog med ansøger omkring læbeplantningerne. Vejle Kommune har ønsket, at udsigten 

fra Hammer Møllevej og ned mod Gudenåen skulle bevares. Vejle Kommune vurderer, at læbeplant-

ningerne er tilpasset således, at kigget ned over ådalen – fra Hammer Møllevej - er bevaret. Der er på 

det medsendte kort (bilag 1-3) angivet et læhegn langs Hammer Møllevej, men dette læhegn indgår ik-

ke længere i projektet. 

 

Der er flere fredede gravhøje på ejendommen, som afkaster fortidsmindebeskyttelseslinjer. Tilplantning 

inden for fortidsmindebeskyttelseslinjerne kræver en forudgående dispensation fra Naturbeskyttelseslo-

vens § 18. Vejle Kommune og ansøger har været i dialog med VejleMuseerne om plantningen. Vejle-

Museerne har udtalt sig positivt til projektet, såfremt der ikke foretages dybdepløjning af arealerne…”  

 

Vejle Kommune oplyser herefter om udpegningsgrundlaget, at  
 

”Udpegningsgrundlaget for habitatområde nr. 65 er: 

 

1096                  Bæklampret 

1166                  Stor vandsalamander 

1318                  Damflagermus 

1355                  Odder 

1393                  Blank seglmos 

3130                  Ret næringsfattive søer med små amfibiske planter ved bredder 

3140                  Kalkrige søer og vandhuller med kransnålalger 
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3150                  Næringsrige søer og vandhuller med flydeplanter eller store vandaks 

3160                  Brunvandede søer og vandhuller 

3260                  Vandløb med vandplanter 

4010                  Våde dværgbusksamfund med klokkelyng 

4030                  Tørre dværgbusksamfund (heder) 

5130                  Enekrat på heder, overdrev eller skrænter 

6230                  Artsrige overdrev eller græsheder på mere eller mindre sur bund 

6410                  Tidvis våde enge på mager eller kalkrig bund, ofte med blåtop 

7140                  Hængesæk og andre kærsamfund dannet flydende i vand 

7220                  Kilder og væld med kalkholdigt (hårdt) vand 

7230                  Rigkær 

9110                  Bøgeskove på morbund uden kristtorn 

9130                  Bøgeskove på muldbund 

9190                  Stilkegeksove og –krat på mager sur bund 

91D0                 Skovbevoksede tørvemoser 

91E0                  Elle- og askeskove ved vandløb, søer og væld 

 
Det er Vejle Kommunes vurdering at tilplantning som ansøgt, ikke vil medføre negativ påvirkning af 

arter og naturtyper på Natura 2000-området . 

 

Vejle Kommune har ikke kendskab til forekomst af bilag IV-arter på ejendommen og Vejle Kommune 

vurderer, at projektet ikke vil medføre negativ påvirkning af eventuelle bilag IV-arter. 

 

Ingen af de arealer, som ønskes tilplantet er omfattet af Naturbeskyttelseslovens § 3 om beskyttede na-

turtyper…” 
 

Fredningsnævnets behandling af sagen: 

 

Under forberedelsen af sagen har fredningsnævnet anmodet Miljøstyrelsen om en udtalelse til brug 

for nævnets behandling af sagen. 

 

Miljøstyrelsen har i en mail, modtaget den 20. september 2019 oplyst blandt andet: 

 
”… 

På følgende kort er placeringen af det ansøgte vist med rød prik. Fredet areal er vist med skravering… 

 

 
 
 

På følgende skråfoto er de arealer, hvor der ønskes etableret læplantning, markeret med rød streg. 
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Miljøstyrelsen Landskab og Skov har annmodet Miljøstyrelsen Sydjylland om eventuelle bemærknin-

ger som skovlovsmyndighed. Miljøstyrelsen Sydjylland har ved mail af 20. september 2018 meddelt, at 

de ikke har bemærkninger til ansøgningen. 

 

Miljøstyrelsen Landskab og Skov finder anledning til at bemærke, at det af fredningens § 3, b fremgår: 

”Nytilplantning med træer og buske må kun foretages, enten ……. eller til etablering af læhegn. Ud fra 

denne formulering, er det Miljøstyrelsens umiddelbare vurdering, at etablering af læhegn kan ske uden 

dispensation. Imidlertid er det et spørgsmål om de ansøgte plantninger – særlig den østlige – kan beteg-

nes som egentlige læplantninger eller må defineres som nytilplantninger, som forudsætter dispensati-

on…” 

 

Høringen: 

 

Fredningsnævnet har ved høringsbrev, sendt 26. september 2018, anmodet Miljøstyrelsen, Vejle 

Kommune, Danmarks Naturfredningsforening, Danmarks Naturfredningsforenings Lokalkomité i 

Vejle, Friluftsrådet, Friluftsrådets lokalafdeling, Dansk Ornitologisk Forening, København V, og 

Dansk Ornitologisk Forening, Vejle, om eventuelle bemærkninger til ansøgningen med svarfrist den 

10. oktober 2018. 

 

Danmarks Naturfredningsforening har i et brev af 3. oktober 2018 oplyst, at foreningen kan gå ind 

for, at der meddeles Dresler Ejendomme ApS dispensation til projektets gennemførelse.  

 

Danmarks Naturfredningsforening anfører i brevet blandt andet: 

 

 
”… 

Ansøgningen fra Liebhaverskovfogeden er i første omgang sendt til Vejle Kommune, der efterfølgende 

har udført en meget grundig sagsbehandling. 
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I ansøgningen fremhæves, at ”Ejendommen skal forvandles til en ren naturejendom, uden traditionel 

landbrugsdrift i løbet af få år. Her skal tages hensyn til den vilde flora og fauna og betingelserne for 

disse skal bevares og fremmes. Variationen, som kommer ud af dette, har til formål at fremme de rekre-

ative værdier. Herunder muligheden for at nyde området fra den offentlige natursti, som gennemskærer 

ejendommen mod nord. Ligeledes skal der tages hensyn til gravhøjene, som ikke i dag kan ses i land-

skabet. Disse skal gøres mere synlige og være markante i landskabet….” 

 

Ejendommen Hammer Møllevej 6 er delvist beliggende inden for det område, som er omfattet af Over-

fredningsnævnets afgørelse af 28. oktober 1980 om fredning af Gudenåens Kilder med omgivelser. 

Denne afgørelse er en tilstandsfredning. 

 

DN har nøje gennemgået projektet. Det er vores vurdering, at projektet på ingen måde er i strid med de 

store vildtbiologiske, ferskvandsbiologiske, entomologiske, botaniske og arkæologiske interesser, der 

knytter sig til området, men på sigt vil forbedre naturtilstanden på ejendommen. 

 

DN er enig med Vejle Kommunes ønske om at bevare udsigten fra Hammer Møllevej ned mod Guden-

åen, hvorfor læhegnet angivet på bilag 1-3 langs Hammer Møllevej ikke længere indgår i projektet. 

 

Ejendommen Hammer Møllevej 6 er beliggende inden for habitatområde nr. 65, som indgår i Natura 

2000-område nr. 76 Store Vandskel, Rørbæk Sø, Tinnet Krat og Holtum Ådal øvre del. Det er DN´s 

vurdering, at projektet ikke vil have en negativ indflydelse på de arter og naturtyper, som Natura 2000-

området er udpeget til at beskytte. 

DN vurderer yderligere, at projektet ikke påvirker eventuelle bilag IV arter negativt.. 

 

DN kan derfor anbefale fredningsnævnet at meddele dispensation til projektet…” 

 

Skovtilsynet har i en mail, sendt den 24. oktober 2018, oplyst, at Skovtilsynet ikke har bemærknin-

ger til sagen.  
 

Der er ikke ved fristens udløb rejst indsigelser mod projektet. 

 

Fredningsnævnets begrundelse og afgørelse 

 

Ifølge naturbeskyttelseslovens § 50, stk. 1, kan fredningsnævnet dispensere fra bestemmelserne i en 

fredning eller foreslået fredning, når det ansøgte ikke er i strid med fredningens formål.  

 

Fredningen af Gudenåens kilder er en landskabsfredning, der skal sikre, at de fredede arealer i vi-

dest muligt omfang bevares i tilstanden på det tidspunkt, hvor fredningssagen blev rejst.  

 

På baggrund af den beskrivelse af beplantningen, der fremgår af Liebhaverskovfogedens ansøgning 

til kommunen, vurderer fredningsnævnet, at beplantningen har en sådan karakter og omfang, at be-

plantningen ikke kan beskrives som læhegn, men snarere som skovrejsning, der skal sikre ejen-

dommen et bestemt landskabeligt udtryk. 

 

Fredningsnævnet har ved denne vurdering lagt vægt på bredden af beplantningen og bemærkningen 

i ansøgningen om, at den ene beplantning får karakter af ”et udvidet skovbryn der hænger sammen 

med den tidligere granskov som nu bliver eg”, og at ”Denne læbeplantning bliver mellem 10 og 50 

meter bred og kommer ligeledes til at bestå overvejende af hjemmehørende og egns-karakteristiske 

arter, samt bemærkningen om, at ”Således vil skovbrynet understøtte det øvrige landskab og bidra-

ge til variationen i landskabet”. 

 



8 
 

Fredningsnævnet finder derfor, at der er tale om nytilplantning, der i medfør af fredningsbestem-

melsernes § 3 kun kan ske efter forudgående dispensation. 

  

Idet udtalelserne fra Vejle Kommune og Danmarks Naturfredningsforening lægges til grund, finder 

fredningsnævnet, at projektet ikke strider mod formålet med fredningen af landskabet omkring Gu-

denåens kilder. 

 

Projektområdet ligger inden for habitatområde nr. 65, som indgår i Natura 2000-område nr. 76 Sto-

re Vandskel, Rørbæk Sø, Tinnet Krat og Holtum Ådal øvre del.  

 

Det er fredningsnævnets vurdering, at nytilplantningen derfor ikke vil have nogen nævneværdig 

indflydelse på hverken naturtyperne eller arterne, som indgår i udpegningsgrundlaget for Natura 

2000 området.  

 

Fredningsnævnet meddeler derfor i medfør af naturbeskyttelseslovens § 50, stk. 1, og stk. 2, Dresler 

Ejendomme ApS dispensation til at gennemføre nytilplantningen på de vilkår, der fremgår under 

afsnittet ”Vilkår for dispensationen”, herunder Skovtilsynets godkendelse af beplantningsplanen. 

 

Klagevejledning ved afgørelse om dispensation: 

 

Der kan inden 4 uger efter den dag, denne afgørelse er meddelt, klages til Natur- og Fødevareklage-

nævnet. 

 

Er afgørelsen offentligt bekendtgjort, regnes klagefristen dog altid fra bekendtgørelsen. Klagen skal 

ifølge lov om naturbeskyttelse § 87 afgives via Miljø- og Fødevareklagenævnets digitale selvbetje-

ning, jf. vejledning på klagenævnets 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 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 

sats for det generelle pris- og lønindeks som løbende offentliggjort i forslag til finanslov med virk-

ning for klager, der modtages i nævnet fra og med den 1. februar 2017. Nævnet offentliggør størrel-

sen af klagegebyret på sin hjemmeside www.naevneneshus.dk.   

http://www.naevneneshus.dk/
http://www.naevneneshus.dk/
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Gebyret opkræves i forbindelse med klagens oprettelse i Miljø- og Fødevareklagenævnets digitale 

selvbetjening. Klagen behandles først, når gebyret er betalt. Vejledning om gebyrbetalingen kan 

ligeledes 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 ef-

terkommelse 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 tilbagebe-

tale gebyret, f.eks. hvis klagen trækkes tilbage meget sent, herunder efter at klager har haft et afgø-

relsesudkast 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. 
 

 

 
 

http://www.naevneneshus.dk/
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FREDNINGSNÆVNET FOR SYDJYLLAND, NORDLIG DEL  
Kolding Åpark 11, 6000 Kolding - mail: sydjyllandnord@fredningsnaevn.dk  
 

 

Kolding, den 13. marts 2021 

 

 

Fredningsnævnets sagsnummer FN-SJN-69-2019: Ansøgning om tilladelse til at etablere en bro 

ved Gudenåens kilder mellem matr.nr. 2l Ørnsholt By, Øster Nykirke og matr.nr. 1l Tinnet By, 

Øster Nykirke. 

 

Fredningsregisteret reg. nr. 05809.00: Gudenåens Kilder. 

Fredningsnævnet har fra Vejle Kommune modtaget en ansøgning om tilladelse til at etablere en bro 

over et tilløb til Gudenåen mellem Ørnsholtvej og Hammervej i skellet mellem matr.nr. 2l Ørnsholt 

By, Øster Nykirke og matr.nr. 1l Tinnet By, Øster Nykirke, der ejes af Naturstyrelsen. 

Fredningsnævnet har efter foretagen høring behandlet sagen på skriftligt grundlag, og har besluttet at 

meddele dispensation på følgende vilkår: 

- Broen skal indpasses som en naturlig del af landskabet 

- Fundamentet fra den gamle bro skal fjernes fra naturområdet 

- Naturstyrelsen skal straks standse arbejdet og kontakte Vejle Museerne, hvis man i forbin-

delse med arbejdet støder på kulturhistoriske eller arkæologiske spor. 

Afgørelsen er truffet af fredningsnævnets formand i medfør af forretningsorden for fredningsnævn § 

10, stk.5. Begrundelsen for afgørelsen fremgår nedenfor i afsnittet om fredningsnævnets afgørelse. 

Sagens baggrund 

Arealerne er omfattet af Overfredningsnævnets afgørelse af 28. oktober 1980 om fredning af Guden-

åens kilder, der er en tilstandsfredning med bestemmelser om, at der ikke må foretages ændringer i 

terrænet eller terrænformerne, og at der ikke må opføres skure, boder eller andre indretninger. 

Det fremgår af ansøgningen, at formålet med etablering af broen er at skabe bedre adgang for dyrene 

og sammenhæng mellem græsningsarealer langs med Gudenåen. Der har tidligere været en bro lige 

øst for den ønskede placering, men denne bro er nu væk bortset fra lidt af fundamentet. Broen etab-

leres på stedet for at undgå for store maskiner på arealerne. Broen vil få en længde på 8 meter og være 

3 meter bred og vil blive lavet på jernstolper, hvorpå der placeres en kasse, der fyldes med jord, 

således at den vil fremstå naturlig. Den angivne længde vil give broen et frit spænd over vandløbs-

profilet, således at der vil kunne videreføres den normale mængde vand gennem løbet, og herudover 

vil brinkerne blive påvirket mindst muligt. 

Vejle Kommune oplyser, at en række bilag IV-arter er kendt i området, men det ansøgte vurderes 

ikke at får betydning for arter af flagermus, odder eller andre bilag IV-arter. Broen etableres inden 

for Natura 2000-område H65: Store Vandskel, Rørbæk Sø og Tinnet Krat, og vurderes med forbedret 

adgang og muligheder for afgræsning at ville fremme udvikling af god naturtilstand i flere af natur-

typerne i området. 

Kommunen har i mail af 20. december 2020 anført, at kommunen i øvrigt ikke har bemærkninger til 

projektet. 
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Ovenfor ses placering af den ansøgte bro. 

 

Danmarks Naturfredningsforening har i mail af 28. december 2020 oplyst, at det er Danmarks Natur-

fredningsforenings vurdering, at projektet ikke er i strid med fredningens overordnede formål eller 

de store vildtbiologiske, ferskvandsbiologiske, entomologiske, botaniske og arkæologiske interesser, 

der knytter sig til området, men på sigt vil medvirke til at forbedre naturtilstanden i området.  

Fredningsnævnets afgørelse 

Fredningen af arealer ved Gudenåens Kilder betyder, at det ansøgte projekt 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 

dispensation fra en fredning i eller uden for et internationalt naturbeskyttelsesområde, hvis det an-

søgte ikke indebærer 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 ansøgte 

ikke kan beskadige eller 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. 

Fredningsnævnet lægger efter sagens oplysninger til grund, at en dispensation ikke er i strid med 

naturbeskyttelseslovens § 50, stk. 2 eller 3. 

Fredningsnævnet er enig i Danmarks Naturfredningsforenings vurdering af projektet, herunder at det 

på sigt vil medvirke til at forbedre naturtilstanden i området, hvorfor det ansøgte ikke strider mod 

fredningens formål.  
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Fredningsnævnet meddeler derfor dispensation til det ansøgte på de vilkår, der anført foran. 

 

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 selvbetjening, 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). Klagegebyret 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.naevnenes-

hus.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 klagesagen fører til, at den påklagede afgørelse ændres eller ophæves, 

hvis klageren får helt eller delvis medhold i klagen, eller hvis klagen afvises som følge af overskredet 

klagefrist, manglende klageberettigelse eller fordi klagen ikke er omfattet af Miljø- og Fødevarekla-

genævnets kompetence. Det bemærkes, at hvis den eneste ændring af den påklagede afgørelse er 

forlængelse af en frist for efterkommelse af en afgørelse som følge af den tid, der er medgået til at 

behandle sagen i Miljø- og Fødevareklagenævnet, så tilbagebetales gebyret dog ikke. 

 

Miljø- og Fødevareklagenævnet kan også beslutte at tilbagebetale klagegebyret, hvis der er indledt 

forhandlinger 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 Fødevareklagenævnet har truffet afgørelse i sagen. Gebyret tilbagebetales dog 

ikke, hvis Miljø- og Fødevareklagenævnet vurderer, at der er forhold, der taler imod at tilbagebetale 
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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. 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 dispensationen 

bortfalder, hvis den ikke udnyttes inden 3 år efter, at den er meddelt. 
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Fredningsnævnet for Midtjylland, østlig del 
(midtjyllandoest@fredningsnaevn.dk) 

 

Den 11. august 2022 

 

FN-MJØ-092-2022. Jordvarme 

Fredningsnævnet modtog den 4. juli 2022 Hedensted Kommunes udtalelse om en ansøgning om at etablere 
jordvarme på matr.nr. 1l Kovtrup By, Hammer, Hammervej 24, Hammer, 7160 Tørring. Ansøgningen er ind-
sendt af ejendommens ejere Lisa Stadler og Simon Bloch Sørensen. 

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

Sagens baggrund 

Ejendommen er omfattet af Overfredningsnævnets afgørelse af 28. oktober 1980 om fredning af Gudenåens 
kilder med omgivelser. Fredningen har ikke en formålsbestemmelse, men fredningsnævnet fandt med henvis-
ning til afgivne udtalelser om områdets betydning i naturvidenskabelig og miljømæssig henseende i høj grad 
området fredningsværdigt. Dette var i særlig grad tilfældet for den centrale del af Gudenåen og kilderne, men 
også de vestlige områder, der støder op til skovpartier og arealer, der i et vist omfang havde mulighed for at 
indgå i hele den naturparkide, der var baggrunden for fredningsudvalgets planlægning i området.  

Det fremgår af fredningens bestemmelser, at området skal bevares i dets tilstand på fredningstidspunktet. 
Ændringer i terrænet eller terrænformerne, herunder udnyttelse af forekomster i jorden samt opfyld og pla-
nering er ikke tilladt. 

Hedensted Kommune har oplyst, at ejendommen er på 7.204 m2 i landzone. 

Hedensted Kommune har videre oplyst, at ejendommen er beliggende i Natura 2000-område nr. 76 Store 
Vandskel, Rørbæk Sø, Tinnet Krat og Holtum Ådal øvre del og habitatområde 65.  Det vurderes, at projektet 
ikke vil påvirke arter eller naturtyper, som Natura 2000-området er udpeget for at beskytte. Det vil heller ikke 
indskrænke eller forringe egnede yngle- eller rastesteder for bilag IV-arter i området.  
 
Det fremgår af ansøgningen, at jordvarmeanlægget vil blive nedgravet i render i havearealet og således ikke i 
§ 3-områder. Det vil ske i græsplænen og i området med frugttræer. Haven retableres herefter.  
 
Fredningsnævnets afgørelse 

Fredningen af Gudenåens kilder med 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.  

Fredningsnævnet lægger efter sagens oplysninger til grund, at en dispensation ikke er i strid med naturbeskyt-
telseslovens § 50, stk. 2 eller 3. 
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Fredningsnævnet meddeler dispensation til projektet, som er uden betydning for oplevelsen af fredningen, og 
som alene medfører midlertidige mindre terrænændringer.  

Afgørelsen er truffet af fredningsnævnets formand, jf. forretningsorden for fredningsnævn § 10, stk. 5. 

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. Bjørn Rømer Westh, 
2. Mikael Mogensen, 
3. Lisa Stadler og Simon Bloch Sørensen, 
4. Miljøstyrelsen, 
5. Hedensted Kommune, sagsnr. 01.05.00-P19-9-22, 
6. Danmarks Naturfredningsforening, København, 
7. Danmarks Naturfredningsforening, Hedensted, 
8. Dansk Ornitologisk Forening, København, 
9. Dansk Ornitologisk Forening, Hedensted, 
10. Dansk Botanisk Forening, København, 
11. Friluftsrådet, centralt, 
12. Friluftsrådet, Søhøjlandet, 
13. Region Midtjylland, 
14. Slots- og Kulturstyrelsen. 
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Fredningsnævnet for Midtjylland, østlig del 
(midtjyllandoest@fredningsnaevn.dk) 

 

Den 23. september 2022 

 

FN-MJØ-100-2022. Drivhus 

Fredningsnævnet modtog den 4. juli 2022 Hedensted Kommunes udtalelse om en ansøgning om at opsætte 
et drivhus på matr.nr. 1l Kovtrup By, Hammer, Hammervej 24, Hammer, 7160 Tørring. Ansøgningen er ind-
sendt af ejendommens ejere Lisa Stadler og Simon Bloch Sørensen. 

Fredningsnævnet meddeler ikke dispensation. Begrundelsen for afgørelsen er anført nedenfor i afsnittet om 
fredningsnævnets afgørelse.  

Sagens baggrund 

Ejendommen er omfattet af Overfredningsnævnets afgørelse af 28. oktober 1980 om fredning af Gudenåens 
kilder med omgivelser. Fredningen har ikke en formålsbestemmelse, men fredningsnævnet fandt med henvis-
ning til afgivne udtalelser om områdets betydning i naturvidenskabelig og miljømæssig henseende i høj grad 
området fredningsværdigt. Dette var i særlig grad tilfældet for den centrale del af Gudenåen og kilderne, men 
også de vestlige områder, der støder op til skovpartier og arealer, der i et vist omfang havde mulighed for at 
indgå i hele den naturparkide, der var baggrunden for fredningsudvalgets planlægning i området.  

Det fremgår af fredningens bestemmelser, at området skal bevares i dets tilstand på fredningstidspunktet. Der 
må ikke opføres ny bebyggelse, herunder skure, boder og andre lignende indretninger.  

Hedensted Kommune har oplyst, at ejendommen er på 7.204 m2 i landzone. Drivhuset placeres i tilknytning til 
det eksisterende enfamilieshus. Byggeriet vurderes ikke at ændre væsentligt på områdets udtryk og vurderes 
ikke at virke dominerende i landskabet. 

Hedensted Kommune har videre oplyst, at ejendommen er beliggende i Natura 2000-område nr. 76 Store 
Vandskel, Rørbæk Sø, Tinnet Krat og Holtum Ådal øvre del og habitatområde 65.  Det vurderes, at projektet 
ikke vil påvirke arter eller naturtyper, som Natura 2000-området er udpeget for at beskytte. Det vil heller ikke 
indskrænke eller forringe egnede yngle- eller rastesteder for bilag IV-arter i området.  
 
Fredningsnævnets behandling af sagen 
 
Fredningsnævnet har behandlet sagen på et møde med besigtigelse den 14. september 2022 ved Martin Møl-
ler-Heuer, Bjørn Rømer Westh og Mikael Mogensen. Endvidere deltog Danmarks Naturfredningsforening ved 
Jan Tidemand og Friluftsrådet ved Jan Karnøe. Ejerne var indkaldt til besigtigelsen, men deltog ikke. Danmarks 
Naturfredningsforening udtalte sig imod både placering og ydre fremtræden. Friluftsrådet havde ingen be-
mærkninger til ansøgningen.  
 
Fredningsnævnets afgørelse 

Fredningen af Gudenåens kilder med 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 
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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.  

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

Ansøgningen omfatter et drivhus med en placering udenfor den hæk, der er ved ejendommen, og umiddelbart 
ud til det fredede landskab. Det er fredningsnævnets opfattelse, at en sådan placering er uheldig for land-
skabsoplevelsen og som sådan ikke bør tillades i fredningen.  

Det er endvidere fredningsnævnets opfattelse, at der ikke er tale om et sådant almindeligt drivhus, som sæd-
vanligvis tillades i fredninger, men derimod om en større og dominerende glasbygning. 

På den anførte baggrund meddeles der ikke dispensation, og ansøgerne henvises i stedet til eventuelt at søge 
om et mindre dominerende drivhus med en placering markant tættere på beboelsen indenfor det naturlige 
haveareal.  

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. 
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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. 

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. Mikael Mogensen, 
2. Lisa Stadler og Simon Bloch Sørensen, 
3. Miljøstyrelsen, 
4. Hedensted Kommune, sagsnr. 01.05.00-P19-9-22, 
5. Danmarks Naturfredningsforening, København, 
6. Danmarks Naturfredningsforening, Hedensted, 
7. Dansk Ornitologisk Forening, København, 
8. Dansk Ornitologisk Forening, Hedensted, 
9. Dansk Botanisk Forening, København, 
10. Friluftsrådet, centralt, 
11. Friluftsrådet, Søhøjlandet, 
12. Region Midtjylland, 
13. Slots- og Kulturstyrelsen. 
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FREDNINGSNÆVNET FOR SYDJYLLAND, NORDLIG DEL 
Kolding Åpark 11, 6000 Kolding - mail: sydjyllandnord@fredningsnaevn.dk 
 

 

Kolding, den 23. januar 2023 

 

FN-SJN-29-2022: Skovrejsning på matr.nr. 3i Ørnsholt By, Ø. Nykirke og 1c Haustrup By, Ø. 

Nykirke. 

 

Fredningsregisteret reg.nr. 05809.00: Gudenåens Kilder. 

 

Fredningsnævnet har den 10. august 2022 fra Vejle Kommune modtaget en ansøgning om skovrejs-

ning på ejendommene matr.nr. 3i Ørnsholt By, Ø. Nykirke og matr.nr. 1c Haugstrup By, Ø. Nykirke. 

Ansøger er Line Kragelund, Liebhaverskovfogeden, Skibetvej 40, 7100 Vejle. Arealerne ejes af Dres-

ler Ejendomme ApS. 

Fredningsnævnet har efter høring behandlet sagen på skriftligt grundlag. 

Afgørelsen er truffet af fredningsnævnets formand i medfør af forretningsorden for fredningsnævn § 

10, stk. 5.  

Sagens baggrund  

Arealerne er delvist omfattet af Overfredningsnævnets afgørelse af 28. oktober 1980 om fredning af 

arealer ved Gudenåens Kilder, der er en tilstandsfredning, idet det fredede område skal bevares i dets 

nuværende tilstand med nærmere angivne undtagelser. Det fremgår af fredningsbestemmelserne 

blandt andet, at nytilplantning med træer og buske kun må foretages enten når det er nødvendigt til at 

opfylde fredskovpligten og i så fald kun i overensstemmelse med en beplantningsplan, der er god-

kendt af skovtilsynet, eller til etablering af læhegn. 

Ansøgningen 

Vejle Kommune har om det ansøgte oplyst: 

”… 

Ansøger oplyser, at skoven bliver en blandingsbevoksning med hovedtræer som birk, eg og bøg. I 

blandingerne vil også indgå arter som lind, ægte kastanje, spidsløn, gråpil, europæisk lærk mv.  

Skoven omkranses af et løvtræsbryn med hjemmehørende arter af træer og buske, i alt 10-15 arter. I 

de laveste områder mod nord anvendes arter, som kan tåle en øget fugtighed i jorden, eks. rødel og 

birk. De arter som påtænkes i brynet er fjeldribs, mirabel, hvidtjørn, kvalkved, almindelig hyld, skov-

æble, hassel, benved, spidsløn og lind.  

Da det ønskes at søge tilskud efter reglerne om tilskud til privat skovrejsning, vil udformningen af 

projektet følge retningslinjerne herfor. Det vil sige at skovbrynet bliver 20 meter bredt mod nord og 

vest, samt 10 meter bredt mod øst og syd. Samtidig vil der være træer og buske i alle brynets rækker. 

Buskene må dog maksimalt udgøre 40 %. 

I skellet mellem de to ejendomme er et rørlagt vandløb. På sigt påtænkes det at fritlægge vandløbet. 

Dette vil kræve en reguleringstilladelse fra vandløbsmyndigheden (kommunen) samt en dispensation 
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fra fredningsnævnet. For at skovrejsningen ikke skal være til hinder for at fritlægge vandløbet på et 

senere tidspunkt, etableres en plantefri buffer langs vandløbet med en bredde på 6-15 meter til vand-

løbets midte. 

 

 

 

Natura 2000 og bilag IV-arter  

Vejle kommune har blandt andet oplyst: 

”… 

Natura 2000  

Ejendommen er beliggende inden for Natura 2000-område nr. 76 Store Vandskel, Rørbæk Sø, Tinnet 

Krat og Holtum Ådal, øvre del. 

Der er ansøgt om at rejse i alt 6 ha skov inden for Natura 2000-området. 

… 

Væsentlighedsvurdering: 

Der søges om i alt at rejse skov på 6 ha inden for Natura 2000-området. Beplantningen vil bestå af en 

kerneskov og et tilhørende skovbryn. Hovedskoven vil være en blandingsskov bestående af arter som 

birk, eg og bøg. Der vil også indgå arter som lind, ægte kastanje, spidsløn, gråpil, europæisk lærk 

mm.  

Skovbrynet etableres med hjemmehørende arter af træer og buske, 10-15 arter i alt.  
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Mod nord afgrænses projektområdet af en hede. Heden er opstået på et areal, som indtil 1980 var var 

tilplantet med nåletræer. Arealet er ikke udpeget som habitatnatur.  

Følgende arter er registreret på arealet: hedelyng, revling, tyttebær, bølget bunke, fåresvingel, tor-

mentil, almindelig syre, lyngsnerre, trind fyrremos, almindelig etagemos, hulbladet fedtmos, mange-

blomstret frytle, håret høgeurt, almindelig kløvtand, blåhat, lægeærenpris, almindelig hvene, muse-

vikke, almindelig engelsød, bugtet kløver, hindbær, engriflet hvidtjørn, bjergfyr, plænekransemos, 

almindelig eg mv.  

Mod de øvrige sider afgrænses projektarealet af arealer, som enten er i omdrift eller har været i om-

drift ind til for få år siden.  

Der er 3 gravhøje nord for projektområdet, som afkaster fortidsmindebeskyttelseslinjer. Der må ikke 

tilplantes inden for fortidsmindebeskyttelseslinjerne. Dermed bliver der en afstand på 20-35 meter til 

den beskyttede hede, hvor der ikke må rejses skov. Dermed vil der ikke ske en påvirkning af beskyttet 

natur i form af en utilsigtet skyggeeffekt eller dræning.  

De arter, som er udpegningsgrundlaget for naturtypen, er alle tilknyttet vand. Der er et vandhul 100 

meter øst for projektområdet og Gudenåen løber cirka 220 meter nord for området. Det er kun stor 

vandsalamander, som vurderes at kunne findes på arealet, men da arealet er i omdrift vurderes der 

ikke at være egnede skjulesteder for arten. Ifølge den seneste basisanalyse, er der ikke registreret stor 

vandsalamander i nærheden af det ansøgte skovrejsningsareal.  

Damflagermus vil ikke blive påvirket. Dens sommerkvarter er huse og huletræer i nærheden af søer 

eller vandløb. Føden jages over vandfladerne eller omkring træer i lav højde. Da der ikke fældes hule 

træer i forbindelse med gennemførelse af projektet, vurderes damflagermusen ikke at blive påvirket.  

Skovrejsningen vurderes samlet set ikke at kunne påvirke nogen af arterne på Natura 2000-områdets 

udpegningsgrundlag.  

Arealerne, som ønskes tilplantet, er i dag i omdrift, og er derfor ikke omfattet af naturbeskyttelseslo-

vens § 3. 

Vejle Kommune vurderer på baggrund af ovenstående, at projektet ikke i sig selv – eller i forbindelse 

med andre planer og projekter – vil være en hindring for, at målsætningerne for Natura 2000-områders 

tilstande nås og opretholdes. Vurderingen er lavet på følgende baggrund:  

 Projektet har et begrænset omfang og der er kun tale om skovrejsning  

 Virkningen af projektet er meget lokal. Arealet er pt. i omdrift. Det vurderes at der kun vil ske en 

meget begrænset påvirkning af arealer uden for selve skovrejsningsarealet. Der er ikke nogen arealer 

på udpegningsgrundlaget som vil blive påvirket.  

 Arealet er ikke egnet som yngle- og opholdssted for arter på udpegningsgrundlaget.  

 Projektet påvirker ikke udpegningsgrundlaget og/eller de konkrete målsætninger for naturtyper og 

arter.  

Bilag IV-arter  

Af bilag IV til EU-habitatdirektivet fremgår en række dyre- og plantearter, som er strengt beskyttede, 

uanset om de forekommer inden for et af de udpegede Natura 2000-områder eller udenfor. På den 

baggrund må der eksempelvis ikke gives tilladelse til aktiviteter, der kan beskadige eller ødelægge de 

pågældende dyrearters yngle- og rasteområder.  
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Nationalt Center for Miljø og Energi (DCE) har undersøgt forekomsten af bilag IV-arter i Danmark 

i et kvadratnet på 10 x 10 kilometer. I hvert kvadrat registreres tilstedeværelse eller fravær af arten. I 

DCE´s kvadratnet, som omfatter det ansøgte, er der fundet følgende bilag IVarter:  

Damflagermus  

Bæklampret  

Vandflagermus,  

Brunflagermus  

Sydflagermus  

Troldflagermus  

Pipistrelflagermus  

Odder  

Stor vandsalamander  

Løgfrø  

Spidssnudet frø  

Dværgflagermus  

Langøret flagermus,  

Skovrejsning fortages på et areal, der hidtidigt har været i omdrift. Arealet vurderes derfor ikke at 

være egnet yngle- eller rasteområde for ovenstående arter. Skovrejsningen vurderes desuden ikke at 

påvirke yngle- eller rasteområder uden for selve skovrejsningsområdet. Det ansøgte indebærer ikke 

nogen nedrivning af huse eller fældning af træer, hvorfor yngle- og rasteområde for flagermus ikke 

vil blive påvirket. 

Der er intet vandløb eller andre våde naturtyper inden for skovrejsningsområdet. Padder eller odder 

vil derfor ikke få påvirket noget yngle- eller rasteområde i forbindelse med projektet.  

Sammenfattende vurderer kommunen:  

 Skovrejsningen vil ikke påvirke bilag IV-arter negativt  

 Der vil ikke ske ændringer i arealanvendelsen som vil være væsentlige for bilag IV-arternes trivsel  

 Gennemførelse af projektet vil ikke medføre beskadigelse eller ødelæggelse af yngle- eller raste-

område i det naturlige udbredelsesområde for de dyrearter, som er omfattet af Habitatdirektivets bilag 

IV  

 Projektet vil ikke medføre ødelæggelse af de plantearter, som er optaget på Habitatdirektivets bilag 

IV 

…” 

Høringssvar 

Danmarks Naturfredningsforening har i mail af 31. oktober 2022 blandt andet udtalt: 
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”… 

Vejle Kommune har foretaget en meget grundig analyse af projektet i forhold til Kommuneplan 

2021-2033, udpegningsgrundlaget for Natura 2000-området samt eventuelle Bilag IV arter. Kom-

munen finder, at projektet ikke påvirker udpegningsgrundlaget og/eller de konkrete målsætninger 

for naturtyper og arter. Ej heller finder kommunen, at projektet vil medføre beskadigelse af de dyre- 

og plantearter, som er opført på Habitatdirektivets bilag IV. 

DN Vejle er enig i kommunens vurdering.  

 

I forhold til bevaringsværdigt landskab/skovrejsning uønsket samt i forhold til lavbundsareal finder 

kommunen, at der godt kan dispenseres fra skovrejsning uønsket, såfremt at der tages hensyn til et 

rørlagt vandløb og en bræmme omkring dette, der er udpeget som lavbundsareal, hvorfor der skal 

friholdes en bræmme omkring vandløbet, og på de øvrige arealer inden for udpegningen skal der 

plantes arter, som kan tåle øget fugtighed. 

DN Vejle er enig i kommunens vurdering. 

 

DN Vejle finder, at projektet ikke strider mod fredningens formål, og vi kan derfor anbefale, at 

fredningsnævnet meddeler dispensation til projektet under forudsætning af 

 

 at beplantningen foretages efter en beplantningsplan godkendt af Vejle Kommune 

 at der tages hensyn til at det rørlagte vandløb kan frilægges på et tidspunkt og 

 at der tages hensyn til lavbundsarealet ved at etablere bufferzoner omkring rørlægningen på 

henholdsvis 6 m, 15 m og 10 m som vist på kommunens tegning 

…” 

 

Fredningsnævnets afgørelse 

Fredningen betyder, at det ansøgte projekt kræver fredningsnævnets dispensation i medfør af natur-

beskyttelseslovens § 50, stk. 1, hvorefter fredningsnævnet kan meddele dispensation, hvis det ansøgte 

ikke vil stride mod fredningens formål. 

Det fremgår endvidere af naturbeskyttelseslovens § 50, stk. 2, at fredningsnævnet kun kan meddele 

dispensation fra en fredning i eller uden for et internationalt naturbeskyttelsesområde, hvis det an-

søgte ikke indebærer 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 ansøgte 

ikke kan beskadige eller 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. 

Fredningsnævnet vurderer efter sagens oplysninger, at en dispensation ikke vil være i strid med na-

turbeskyttelseslovens § 50, stk. 2 eller 3. 

Skovrejsningen inden for det fredede område er af relativt begrænset omfang og vil, hvis det udføres, 

som beskrevet i ansøgningen og på de vilkår, som Danmarks Naturfredningsforening foreslår, ikke 

forringe de landskabelige og naturmæssige værdier i området, hvorfor fredningsnævnet vurderer, at 

det ansøgte ikke vil stride mod fredningens formål. 

Fredningsnævnet meddeler derfor dispensation på følgende vilkår: 
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 at beplantningen foretages efter en beplantningsplan godkendt af Vejle Kommune  

 at der tages hensyn til, at det rørlagte vandløb kan frilægges på et tidspunkt og  

 at der tages hensyn til lavbundsarealet ved at etablere bufferzoner omkring rørlægningen på 

henholdsvis 6 m, 15 m og 10 m, som vist på kommunens tegning 

 

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 Fødevare-

klagenævnets digitale selvbetjening, jf. vejledningen på Miljø- og Fødevareklagenævnets hjemme-

side 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). Klagegebyret 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.naevnenes-

hus.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 klagesagen fører til, at den påklagede afgørelse ændres eller ophæves, 

hvis klageren får helt eller delvis medhold i klagen, eller hvis klagen afvises som følge af overskredet 

klagefrist, manglende klageberettigelse eller fordi klagen ikke er omfattet af Miljø- og Fødevarekla-

genævnets kompetence. Det bemærkes, at hvis den eneste ændring af den påklagede afgørelse er 

forlængelse af en frist for efterkommelse af en afgørelse som følge af den tid, der er medgået til at 

behandle sagen i Miljø- og Fødevareklagenævnet, så tilbagebetales gebyret dog ikke.  

 

Miljø- og Fødevareklagenævnet kan også beslutte at tilbagebetale klagegebyret, hvis der er indledt 

forhandlinger med afgørelsens adressat og/eller førsteinstansen om projekttilpasninger, og disse for-

handlinger fører til, at klager trækker sin klage tilbage, eller hvis klager i øvrigt trækker sin klage 

http://www.naevneneshus/
http://www.naevneneshus/
http://www.naevneneshus/
http://www.naevneneshus/
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tilbage, før Miljø- og Fødevareklagenævnet har truffet afgørelse i sagen. Gebyret tilbagebetales dog 

ikke, hvis Miljø- og Fødevareklagenævnet 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 dispensation 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 dispensationen bortfal-

der, hvis den ikke udnyttes inden 3 år efter, at den er meddelt. 
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