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OVER FREDNINGSNÆVNET>



Overfredningsnævnets afgørelse

af 12. november 1985

om fredning af Margrethe-Kog i Højer kommune,
Sønderjyllands amt (sag nr. 2605/84).

Fredningsnævnet for Sønderjyllands amts sydlige fredningskreds har ved ken~
delse af l. marts 1984 besluttet at frede de landbrugsarealer i Margre-
the-Kog i Højer kommune på ialt ca. 250 ha, som ejedes af lodsejersammen-
slutningen Frederikskogene. Fredningssagen er rejst i foråret 1983 af Søn-
derjyllands amtsråd og miljøministeriet v/fredningsstyrelsen i forening.

•
Fredningsnævnets kendelse er forelagt over fredningsnævnet til efterprøvelse
i henhold til naturfredningslovens § 25. Kendelsen er endvidere for så
vidt angår fredningens indhold påklaget rettidigt til over fredningsnævnet
af Sønderjyllands amtsråd, miljøministeriet v/fredningsstyrelsen, Danmarks
Naturfredningsforening, Dansk Ornithologisk Forening og 2 ejere af ejendom-
me i henholdsvis Ny Frederikskog og Gammel Frederikskog og dermed parthave-
re i de fredede arealer. Efter klagefristens udløb har Højer byråd og
lodsejersammenslutningen fremsat ønske om forskellige ændringer af fred-
ningsbestemmelserne.

Margrethe-Kog, der mod syd grænser til Tyskland, er fremkommet, efter at et
fremskudt dige for Tønder Marsk er anlagt i henhold til lov af 8. juni
1977. Efter nu gennemført matrikulering udgør det samlede areal i kogen
ca. 1.245 ha incl. selve diget med digeforland. Af dette areal ejes nu ca.
840 ha af staten v/jordfonden, ca. 245 ha af Kogsse~skabet Ny-Frederikskog
og henved 140 ha af Sønderjyllands amtskommune. De resterende arealer på
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godt 20 ha ejes af henholdsvis Højer kommune, Margrethe-Kogs Pumpeanlæg og
Digelaget for marsken ved Tønder. Efter § 3, stk. 3, i loven af 8. juni
1977 vil staten have ejendomsretten over tilvækstarealer foran det frem-
skudte dige.
I bemærkningerne til forslaget til loven af 8. juni 1977 er bl.a. anført,
at jordfondens landareal i det inddigede område agtes anvendt til græsning
med kornavl i sædvanligt omfang i forbindelse med omlægning, at spørgsmålet
om arealets hele eller delvise anvendelse til kornavl formentlig vil blive
rejst af statens jordlovsudvalg (nu jordbrugsdirektoratet) om nogle år, at
ingen del af arealet vil overgå til kornavl uden forudgående aftale mellem
landbrugsministeriet og miljøministeriet, og at yderligere retningslinier
for anvendelsen af det inddigede område ikke på daværende tidspunkt kunne
anses for nødvendige. I bemærkningerne til lovforslaget er tillige anført,
at anlægget af det fremskudte dige vil medføre en omdannelse af det hidti-
dige Frederikskog Forland til kogsland med en negativ virkning for fugleli-
vet til følge, og at den hidtidige driftsform med græsning ønskes opret-
holdt for at formindske denne negative virkning.
Højer Kanal deler Margrethe-Kog i en nordlig og en sydlig del på henholds-
vis ca. 235 ha og henved 800 ha. I den sydlige del er der som bestanddel
af den såkaldte indvandsløsning etableret et indvandsreservoir til opsam-
ling af vand fra Vidåen, når storm og højvande gør det nødvendigt at holde
den nye Vidåsluse lukket. Reservoiret, der har en størrelse af henved 350
ha og ejes af staten v/jordfonden, er ved en tærskel delt i et dagligreser-
voir på ca. 90 ha og et højvandsreservoir på ca. 260 ha. Højvandsreservoi-
ret er i henhold til lov af 2. marts 1983 anlagt som en lavvandet salt-
vandssø, men i højvands- og stormflodssituationer fungerer saltvandssøen
fortsat som reservoir for Vidåens og dagligreservoirets ferskvand. De Eu-
ropæiske Fællesskaber har afholdt halvdelen af udgifterne til anlægget af
saltvandssøen, og staten har i forbindelse hermed forpligtet sig over for
Kommissionen for De Europæiske Fællesskaber til for fredningsnævnet at
fremsætte et fredningsforslag med fredningsbestemmelser for saltvandssøen.
Driften af saltvandssøen varetages af Landbrugsministeriets Vildtforvalt-
ning, og den biologiske effekt følges af miljøministeriet under et igangvæ-
rende treårigt forskningsprogram.
Ved kgl. resolution af 16. juli 1977 har Danmark ratificeret den i Ramsar
den 2. februar 1971 vedtagne konvention om vådområder af international be-
tydning navnlig som levesteder for vandfugle. Konventionen forpligter Dan-
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mark til at udpege sådanne vådområder på dansk territorium, at fremme be-
skyttelsen af områderne og at tilstræbe at øge bestanden af vandfugle i eg-
nede vådområder. Vadehavsområdet er ikke udpeget af Danmark til den inter-
nationale liste over vådområder, men ved ratifikationen af konventionen op-
lyste den danske regering, at Vadehavet eller dele heraf skal optages på
listen, når forhandlinger om digebyggeri ved Højer og forhandlinger med de
vesttyske og hollandske regeringer om en særlig aftale om beskyttelse af
Vadehavet giver mulighed for afgrænsning af dette meget vigtige internatio-
nale vådområde. Margrethe-Kog er beliggende inden for den del af Vadehavs-
området, der er omtrentligt afgrænset på et kort, der hører til udenrigsmi-
nisteriets bekendtgørelse af 4. april 1978 om Ramsar-konventionen. I et
svar af 13. marts 1984 på spørgsmål fra folketingets miljø- og planlæg-
ningsudvalg har miljøministeren udtalt, at den danske del af Vadehavet og
visse tilgrænsende landarealer bør anmeldes som et Ramsarområde, og at en
anmeldelse vil kunne ske i løbet af 1985/86.•- Vadehavet - herunder den del, der ligger umiddelbart vest for det fremskud-
te dige - er i henhold til naturfredningslovens § 60 fredet ved miljømini-
steriets bekendtgørelse af 21. april 1982 om naturreservat Vadehavet.
Margrethe-Kog ligger inden for et område, som miljøministeriet i maj 1983
har udpeget foreløbigt som fuglebeskyttelsesområde i henhold til De Euro-
pæiske Fællesskabers Råds direktiv af 2. april 1979 om beskyttelse af vilde
fugle.

•
Vadehav et og Margrethe-Kog er tillige omfattet af landbrugsministeriets be-
kendtgørelse af 5. juli 1984 om Vadehavet vildtreservat, der er udstedt i
'medfør af jagtlovens § 35. Efter bekendtgørelsen er jagtudøvelse i Margre-
the-Kog forbudt, og der er forbud mod privates færdsel og ophold på stats-
ejede arealer i kogen syd for Højer Kanal og i slikgårde vest for det frem-
skudte dige.
Efter § 8 i loven om det fremskudte dige må det inddigede areal ikke bebyg-
ges. Ministeriet for offentlige arbejder kan dog tillade, at der opføres
bygninger til nærmere angivne formål.
Diget ejes af Sønderjyllands amtskommune, der i januar 1984 har fastsat
regler for færdsel på diget. Efter disse regler har offentligheden ret til
at færdes til fods eller på cykel i det indhegnede område omkring Vidåslu-
sen og på den del af diget, der ligger nord for slusen, hvorimod offentlig-
heden ikke har adgang til diget syd for slusen.
Det fredningsforslag vedrørende de privatejede arealer i Margrethe-Kog, som
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Sønderjyllands amtsråd og miljøministeriet v/fredningsstyrelsen fremsatte,
indeholdt bestemmelser med det sigte, at arealerne bevares som vedvarende
græsarealer med åbne sidegrøfter. Fredningsforslaget var tiltrådt af land-
brugsministeriet. I bemærkningerne til fredningsforslaget er anført, at
man under en samlet gennemgang af de frednings- og jordbrugsmæssige inter-
esser i Tøndermarsken har fundet behov for en hurtig afklaring af, hvilke
regler der skal gælde for udnyttelsen af landbrugsarealerne i Margre-
the-Kog, og at de privatejede arealer i Margrethe-Kog - i modsætning til
jordfondens arealer - ikke i medfør af loven om det fremskudte dige er un-
dergivet begrænsninger i den landbrugsrnæssige udnyttelse. De privatejede
arealer i kogen blev derfor og af hensyn til ejerne udtaget til forlods be-
handling.

-•
•

••
Fredningsnævnet har ved sin afgørelse foretaget forskellige ændringer af de
foreslåede fredningsbestemmelser. Som følge af et mageskifte mellem lods-
ejersammenslutningen og jordfonden omfatter fredningsamrådet, som det er
afgrænset på kortbilaget til fredningsnævnets afgørelse, nu ca. 24 ha
statsejet areal, medens ca. 21 ha privatejet areal ligger uden for fred-
ningsområdet.

Sønderjyllands amtsråd og miljøministeriet v/fredningsstyrelsen har ønsket
fredningsbestemmelserne fastsat i overensstemmelse med fredningsforslaget.
Fredningsstyrelsen har herved anført, at de af fredningsnævnet foretagne
ændringer betyder en uacceptabel forringelse af fredningen, især for så
vidt angår bestemmelserne om omlægning af græs fenner og om anvendelse af
kemiske bekæmpelsesmidler.
Danmarks Naturfredningsforening har anført, at fredningsformålet er angivet
for snævert i fredningsnævnets afgørelse. Fredningen bør sikre frednings-
amrådet opretholdt som fugtigt græsland og ikke blot som levested for vand-
fugle, men tillige for at tilgodese områdets botaniske og ferskvandsbiolo-
giske interesser. Foreningen anser både de fastsatte fredningsbestemmelser
og bestemmelserne i fredningsforslaget som utilstrækkelige til, at et så-
dant fredningsformål kan opfyldes. Foreningen har derfor dels stillet ad-
skillige ændringsforslag, dels rejst spørgsmål om ekspropriation af de pri-
vatejede arealer og om en udvidelse af fredningen til at omfatte hele Mar-
grethe-Kog. Foreningen har endvidere ønsket, at der gives offentligheden
en større ret til færdsel i området end bestemt i fredningsnævnets kendel-
se.
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Dansk Ornithologisk Forening har udtalt sig i det væsentlige som Danmarks
Naturfredningsforening.

J

De to ankende parthavere i fredningsamrådet har med tilslutning fra enkelte
andre parthavere protesteret mod en fredning og ønsket ubegrænset ret til
landbrugsrnæssig udnyttelse af området. Den ene af de ankende parthavere
har subsidiært ønsket arealerne overtaget af staten.
Højer byråd har ønsket, at fredningen ikke skal forhindre hverken detail-
dræning, omlægning, gødskning eller anvendelse af kemiske bekæmpelsesmid-
ler, og at fredningen heller ikke skal begrænse offentlighedens adgang til
området.•••
Kogsselskabet Ny-Frederikskog har ved Landskontoret for Landboret udtalt,
at fredningsnævnets afgørelse ikke er påklaget tiloverfredningsnævnet,
fordi den tilkendte erstatning kunne accepteres. Kogsselskabet finder i-

midlertid principalt, at fredningen ikke bør indeholde begrænsninger i den
landbrugsrnæssige udnyttelse, bl.a. fordi der ikke for tiden kan skaffes
kreaturer til græsning, og ønsker subsidiært en udvidet ret til omlægning
og ret til detaildræning.
Landbrugsministeriet v/jordbrugsdirektoratet har udtalt sig til støtte for
amtsrådets og fredningsstyrelsens klage, men frarådet de videregående æn-
dringer af fredningsbestemmelserne, som Danmarks Naturfredningsforening og
Dansk Ornithologisk Forening ønsker.

I
Naturfredningsrådet har fremhævet betydningen af en fredning, der kan sikre
området som et fugleområde, og har særligt fremhævet betydningen i så hen-
seende af en højere vandstand.

Overfredningsnævnet har efter besigtigelse af Margrethe-Kog og afholdelse
af offentligt møde om fredningen udbedt sig udtalelser fra amtsrådet, mil-
jøministeriet og landbrugsministeriet til brug for overfredningsnævnets
overvejelser med hensyn til, om en eventuel fredning bør besluttes udvidet
til også at omfatte saltvandssøen og de statsejede landbrugsarealer i ko-
gen.
Landbrugsministeriet v/jordbrugsdirektoratet har i denne anledning afgivet
en udtalelse, hvis indhold er tiltrådt af miljøministeriet v/fredningssty-
relsen, Sønderjyllands amtsråd og Landbrugsministeriets Vildt forvaltning.
I udtalelsen er henvist til, at fredningssagen blev rejst for de privateje-
de landbrugsarealer i Margrethe-Kog, fordi ejerne dengang stod foran at
gennemføre en detailafvanding for at kunne anvende arealerne til intensiv
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korndyrkning. Det havde været ønskeligt, om man kunne have ventet nogle år
med at overveje retningslinier for den fremtidige benyttelse af Margre-
the-Kog, men en snarlig afklaring var nødvendig for så vidt angår de pri-
vatejede arealer. For de statsejede arealer var der ikke det samme behov
for at fremskynde en regulering af arealanvendelsen, idet disse arealer ud-
nyttes i overensstemmelse med en aftale mellem jordbrugsdirektoratet og
fredningsstyrelsen. Jordfondens landbrugsarealer i kogen bør heller ikke
på nuværende tidspunkt inddrages under fredningen, idet man på den nævnte
baggrund ikke har overvejet indholdet af fredningsbestemmelser, og idet så-
danne bestemmelser vil vanskeliggøre en forsøgsvirksomhed med henblik på at
finde frem til en udnyttelse, der bringer vådområderne i stabil ligevægt og
i harmoni med såvel de naturfredningsmæssige som de landbrugsrnæssige inte-
resser. Landbrugsarealerne i Margrethe-Kog bør i givet fald opdeles i 3
delområder, nemlig de privatejede arealer, de statsejede arealer syd for
Højer Kanal og de statsejede arealer nord for kanalen, og fredningsbestem-
melserne bør ikke være ens for de 3 delområder. Om saltvandssøen er det i
jordbrugsdirektoratets udtalelse anført, at søen på længere sigt agtes fre-
det i overensstemmelse med miljøministerens tilkendegivelse til folketin-
gets miljø- og planlægningsudvalg under behandlinge~ af anlægslaven og i
overensstemmelse med kontrakten med EF-Kommissionen om tilskud til etable-
ringen. Den overvågningsperiode, der blev besluttet ved anlægslavens gen-
nemførelse, er imidlertid ikke udløbet, og det vil for tiden næppe være mu-
ligt at fastsætte konkrete fredningsbestemmelser for søen, men alene en
overordnet formålsbestemmelse. Jordbrugsdirektoratet har ingen indvendin-
ger mod, at saltvandssøen inddrages under fredningen, hvis fredningsbestem-
melserne begrænses til en sådan formålsangivelse og ikke hindrer foran-
staltninger, som efter de pågældende myndigheders vurdering er nødvendige
af hensyn til digesikkerheden og indvandsløsningen.

,e

••

•
I sagens endelige behandling har deltaget 9 af overfredningsnævnets medlem-
mer.
Overfredningsnævnet skal enstemmigt udtale:
Vadehavsamrådet med Tønder Marsk udgør et fugleområde af international be-
tydning.
Det tiltrædes, at de privatejede arealer i Margrethe-Kog pålægges fred-
ningsbestemmelser med det sigte, at arealerne kan tjene som levested for
vandfugle.
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Fredningsformålet, den overvejende ensartede karakter af landarealerne i
kogen og almindelige lighedsprincipper tilsiger imidlertid, at fredningen
ikke begrænses til de privatejede arealer. Loven om det fremskudte dige
indeholder-ikke og afgiver ikke hjemmel for bestemmelser om den landbrugs-
rnæssige udnyttelse af hverken de privatejede eller de statsejede arealer i
kogen. Der findes imidlertid på nuværende tidspunkt at være tilstrækkeligt
grundlag for, at der kan fastsættes fredningsbestemmelser også for de
statsejede landarealer i kogen til løsning af de spørgsmål, som blev frem-
draget i de ovenfor refererede bemærkninger til forslaget til loven om det
fremskudte dige, og til erstatning for en aftale mellem landbrugsministe-
riet og miljøministeriet om arealanvendelsen, hvortil der iøvrigt efter det
oplyste kun foreligger et udkast. Også for vandreservoiret kan og bør der
fastsættes fredningsbestemmelser til i hvert fald delvis opfyldelse af
EF-Kommissionens vilkår for den økonomiske støtte til etableringen af salt-
vandssøen. Da staten v/jordfonden er ejer af det yderste digeforland, fin-
des det dernæst rigtigst, at den fredningsmæssige beskyttelse af hele det
inddigede område udvides til at omfatte også eventuelt kommende tilvæksta-
realer vest for de matrikulerede arealer, og at fredningen som en praktisk
konsekvens heraf tillige omfatter selve diget.

e
e

Hensynet til digesikkerheden og hensynet til at undgå oversvømmelser fra
Vidåen er så tungtvejende, at fredningen ikke må forhindre nogen foran-
staltning, som i så henseende anses for nødvendig.

I
Bortset herfra må fredningen i videst mulig udstrækning tilgodese hensynet
til fuglelivet, således at den del af Margrethe-Kog, der ligger syd for Hø-
jer Kanal, vedbliver at være et fugtigt græsland, medens kornavl - uanset
de nuværende ejerforhold - henvises til arealerne nord for Højer Kanal.
Fredningsformålet bør endvidere udvides til at omfatte en beskyttelse af de
botaniske såvel som de salt- og ferskvandsbiologiske interesser i den syd-
lige del af kogen.
Landarealerne syd for Højer Kanal kan således ikke tillades anvendt til an-
den landbrugsmæssig udnyttelse end afgræsning og slæt, og selv en sådan ud-
nyttelse må underordnes fredningsformålet, så omlægning og anvendelse af
kemiske midler til bekæmpelse af ukrudt kun kan foretages efter indhentet
dispensation i det enkelte tilfælde.
Arealerne nord for Højer Kanal kan derimod efter omstændighederne - herun-
der de forudsætninger om en vis landbrugsrnæssig udnyttelse af det inddigede
område, som lå til grund for folketingets vedtagelse af loven om det frem-
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skudte dige - udnyttes landbrugsmæssigt uden anden begrænsning, end at der
ikke må forefindes beplantning og opføres bygninger.
En sådan differentiering af fredningsbestemmelserne, hvorved fredningen ik-
ke hindrer korndyrkning nord for Højer Kanal, kan begrunde ændrede ejerfor-
hold i Margrethe-Kog, men der er ikke grundlag for som led i fredningen at
beslutte offentlig overtagelse af de nuværende privatejede arealer.

e•

Offentlighedens adgang til Margrethe-Kog finder sted ad landevejen langs
Højer Kanal til et parkeringsareal ved Vidåslusen, hvor der findes en ud-
stillingsbygning og et cafeteria, og som ejer af det fremskudte dige har
Sønderjyllands amtskommune som nævnt tilladt færdsel til fods og på cykel
på den del af diget, der ligger nord for slusen. De almindelige regler i
naturfredningslovens §§ 54 og 56 om offentlighedens ret til færdsel og op-
hold på strandbredder og udyrkede arealer er begrænset af bestemmelserne i
landbrugsministeriets bekendtgørelse om Vadehavet vildtreservat, hvorefter
offentligheden ikke har adgang hverken til de statsejede arealer syd for
Højer Kanal eller til slikgårde, der anlægges vest for det fremskudte dige.
Hensynet til at beskytte fuglelivet gør det nødvendigt, at fredningen inde-
holder begrænsninger i offentlighedens adgang til den del af fredningsamrå-
det, som ligger syd for Højer Kanal. I fuglenes yngle- og trækperioder må
offentlighedens adgang således helt forbydes. På det foreliggende grundlag
må offentlighedens adgang uden for disse perioder dernæst begrænses til at
foregå ad de veje, som fredningsnævnet har fastlagt dertil, samt eventuelt
på vedligeholdelsesvejene for det fremskudte dige, men fredningsnævnet bør
kunne tillade en udvidet færdselsret, hvis erfaringerne med den begrænsede
offentlige adgang gør dette forsvarligt.

•

"

I
Efter forretningsorden for fredningsnævn må en dispensation fra frednings-
bestemmelserne kun meddeles af fredningsnævnet, efter at nævnet har indhen-
tet en udtalelse fra miljøministeriet v/fredningsstyrelsen og Sønderjyl-
lands amtsråd som de myndigheder, der har rejst fredningssagen. De særlige
hensyn, der begrunder denne fredning, gør det ønskeligt at foreskrive i

fredningsbestemmelserne, at også naturfredningsrådets udtalelse skal ind-
hentes.

Idet fredningskendelsen af l. marts 1984 ophæves, fastsættes herefter føl-
gende fredningsbestemmelser for ejendommene matr.nr. 1-25 incl., Margre-
the-Kog, ialt ca. 1.245 ha, med eventuelt kommende landarealer vest for di-
get, jfr. kortet der hører tiloverfredningsnævnets afgørelse (frednings-
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kortet):

~ Fredningens formål.
Fredningen har til formål under respekt af digesikkerheden og ind-
vandsløsningen bedst muligt at sikre området som levested for vand-
fugle, at beskytte de botaniske og salt- og ferskvandsbiologiske in-
teresser, og at sikre arealerne nord for Højer Kanal som et åbent
område.

ee

~ Terrænændringer.
Der må ikke foretages terrænændringer ved udnyttelse af forekomster
i jorden, afgravning eller opfyldning. Fredningen er dog ikke til
hinder for, at der uden for perioden 15. marts - l. juli opgraves
klæg til reparation af digerne i området, jfr. iøvrigt § 6.

•
~ Bygninger og anlæg m.v.

Der må ikke opføres yderligere bebyggelse, anbringes campingvogne
eller teltes. Der må heller ikke etableres andre faste konstruktio~
ner og anlæg end bygninger. Eksempelvis må der således ikke etable-
res campingpladser, motorbaner, skydebaner, oplagspladser eller los-
sepladser, og der må ikke anbringes plankeværker, mure, vindmøller,
tårne o.lign. eller master, herunder master for luftledninger til
strømforsyning. Om hegning henvises til § 4,b.

~ Arealernes drift.

I
a. Vandreservoiret.

Under respekt af vandreservoirets funktion som aflastning af
Vidåsystemet skal højvandsreservoiret drives som en saltvandssø
med det overordnede formål bedst muligt at sikre levevilkårene
for de vandfuglearter, der er afhængige af vadehavsmiljøet.

b. De øvrige arealer syd for Højer Kanal og øst for det fremskudte
dige.
Arealerne skal opretholdes som fugtigt græsland og må kun an-
vendes til græsning og slæt. Slæt må først foretages efter l.
juli.
Der må ikke foretages dræning. Afvanding skal ske med åbne si-
degrøfter til hovedvandingskanalen og så vidt muligt gennem an-
vendelse af bestående render og grøfter. Såvel overfladegrøb-
ling som anlæg og vedligeholdelse af kanaler og grøfter og nød-
vendig udjævning af skrænter må kun foretages uden for perioden
15. marts - l. juli.
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Der må kun gødskes i det omfang, som er nødvendigt for at op-
retholde et græsdække, og der må kun anvendes kemiske bekæmpel-
sesmidler ved akutte insekt angreb på kreaturer.
Der må ikke plantes eller sås træer eller buske.
El-hegn og andre trådhegn må kun opsættes i det omfang, det er
nødvendigt for at hindre udbredelse af kvægsygdomme, samt - med
fredningsnævnets godkendelse - når det er ønskeligt for at und-
gå nedtrampning af spirende græs.

e•

De foranstående bestemmelser under pkt. b skal ikke overholdes
under tidsbegrænset forsøgsvirksomhed, der udføres af det of-
fentlige og er godkendt af fredningsnævnet efter indhentet ud-
talelse fra naturfredningsrådet. Statens Marskforsøg kan ind-
til 1994 videreføre det igangsatte forsøg med dræning af ca •
2,3 ha i overensstemmelse med den udarbejdede forsøgsplan.

c. Arealerne nord for Højer Kanal og øst for det fremskudte dige.
Arealerne kan anvendes landbrugsrnæssigt med kun den begræns-
ning, at der ikke må plantes eller sås træer eller buske, hel-
ler ikke til hegn.

d. Arealerne vest for det fremskudte dige.
Den naturlige tilstand af digeforlandet under matr.nr. l og
matr.nr. 5, Margrethe Kog, må ikke ændres, se dog § 6. Det
samme gælder landarealerne, hvortil staten ifølge § 3, stk. 3,
i lov nr. 271 af 8. juni 1977 vil have ejendomsretten.

I ~ Affald.
Der må ikke henkastes eller anbringes affald el. lign.

~ Kystbeskyttelse og afvanding gennem Vidåen.
Bestemmelserne i §§ 2-5 er ikke til hinder for, at der foretages de
anlæg~arbejder og andre foranstaltninger, som vedkommende offentlige
myndighed anser for nødvendige af hensyn til digesikkerheden eller
iøvrigt i kystsikringsøjemed, eller som vedkommende offentlige myn-
dighed, pumpelag eller digelag anser for nødvendige af hensyn til
afvandingen gennem Vidå-systemet.

~ Naturpleje.
Sønderjyllands amtsråd har ret til at lade ikke-statsejede arealer
afgræsse eller foretage slæt på sådanne arealer, hvis ejernes drift
i så henseende opgives eller skønnes utilstrækkelig. Afgræsning og
slæt må først foretages af amtskommunen, efter at der er givet ved-
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kommende ejer meddelelse herom, og eventuelt overskud tilkommer eje-
ren.
Staten og amtsrådet har endvidere ret til på henholdsvis statsejede
og ikke-statsejede arealer syd for Højer Kanal at foretage enhver
yderligere foranstaltning til fremme af fredningsformålet, herunder
hævning og stabilisering af vandstanden. Sådanne foranstaltninger
må dog først foretages efter drøftelse med samtlige grundejere i den
del af fredningsområdet, som ligger syd for Højer Kanal, og efter
indhentet udtalelse fra naturfredningsrådet.

ee
~ Offentlighedens adgang.

Til den del af fredningsområdet, som ligger nord for Højer Kanal,
har offentligheden adgang i overensstemmelse med bestemmelserne i
naturfredningslovens §§ 54 og 56.
I området syd for Højer Kanal har offentligheden uden for perioderne
l. marts - 31. maj og l. - 31. oktober ret til at færdes til fods og
på cykel på de veje, der er vist på fredningskortet med signatur
herfor, samt efter Sønderjyllands amtsråds bestemmelse på digets
vedligeholdelsesveje. Offentligheden har ikke iøvrigt ret til færd-
sel og ophold i denne del af fredningsområdet, medmindre det tilla-
des af fredningsnævnet inden for rammerne af naturfredningslovens §§

54 og 56.
Opmærksomheden henledes på, at bestemmelser i en bekendtgørelse
efter jagtloven kan begrænse offentlighedens adgang yderligere •• ~ Dispensationer m.v.
En dispensation fra bestemmelserne i §§ 2-5 kan meddeles, når det
ansøgte ikke vil komme i strid med fredningens formål, jfr. natur-
fredningslovens § 34.
Forinden fredningsnævnet tager stilling til en ansøgning om dispen-
sation, som ikke angår et forhold af ganske underordnet betydning,
skal nævnet indhente en udtalelse fra naturfredningsrådet. Det sam-
me gælder, når der forelægges fredningsnævnet andre spørgsmål, der
udspringer af fredningsafgørelsen.

Over fredningsnævnet har ved anden afgørelse af dags dato fastsat erstatnin-
gen i anledning af fredningen til 2 mille kr., hvortil kommer omkostnings-
beløb og renter. Af disse beløb udrede r staten 90 %. Ifølge bestemmelser-
ne i naturfredningslovens § 33 er fredningens gennemførelse herefter afhæn-
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.e
I

gig af, at folketingets finansudvalg giver tilslutning til erstatningens
udbetaling.

;

på overfre/d:ng~sn~;~;r v:gne
I ~'"/ V,/: -~/'.,..-'"

v<..//. '!/; '(((/L {'(Je f. (

Bendt Andersen
Overfredningsnævnets formand

ee
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Overfredningsnævnets afgørelse

af 12. november 1985

om erstatning i anledning af fredningen af Margrethe-Kog
i Højer kommune, Sønderjyllands amt (sag nr. 2605/84)

e
e Fredningsnævnet for Sønderjyllands amts sydlige fredningskreds har ved ken-

delse af l. marts 1984 afgjort erstatningsspørgsmålene i anledning af den
samtidig besluttede fredning af de ca. 250 ha privatejede landbrugsarealer
i Margrethe-Kog i Højer kommune. Arealerne var ikke matrikuleret, og deres
størrelse var derfor angivet omtrentligt. Erstatningen blev fastsat til
25.000 kr. pr. ha med renter fra kendeIsens dato og tilkendt lodsejersam-
menslutningen Frederikskogene ved kogsbestyrelsens formand Hans Sonnichsen.
Det er udtalt i kendelsen, at erstatning ikke tilkendes Statens Planteavls-
forsøg, Sønderjyllands amtskommune og Højer kommune som grundejere.

I
Fredningsnævnets kendelser er forelagt overfredningsnævnet til efterprøveI-
se i henhold til naturfredningslovens § 25. Kendelsen om erstatning er
tillige påklaget tiloverfredningsnævnet af Sønderjyllands amtsråd og 2
ejere af ejendomme i henholdsvis Ny Frederikskog og Gammel Frederikskog og
dermed parthavere i de fredede arealer.
Sønderjyllands amtsråd har protesteret mod, at der ikke er tilkendt amts-
kommunen erstatning, og henvist til, at amtskommunen - såvel som Højer kom-
mune og Statens Planteavlsforsøg - ejer arealer i Frederikskogene og dermed
er parthavere i de fredede arealer.
De 2 anken de private parthavere i fredningsamrådet har påstået erstatningen
forhøjet væsentligt.
Kogsbestyrelsen har ved Landskontoret for Landboret anført, at ejerne kan
tiltræde størrelsen af den tilkendte erstatning under forudsætning af, at
fredningsbestemmelserne ikke skærpes. Kogsbestyrelsen har - som for fred-
ningsnævnet - henvist til, at der er tale om særdeles gode landbrugsarea-
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ler, som kunne have givet store udbytter, hvis de kunne indgå i almindelige
sædskifter.
Med tilslutning fra miljøministeriet v/fredningsstyrelsen har Sønderjyl-
lands amtsråd anmodet over fredningsnævnet om at bestemme, at amtskommunen
kun skal udrede 10 % af den samlede erstatning.

I sagens behandling har deltaget samtlige overfredningsnævnets la medlem-
mer.
Over fredningsnævnet skal enstemmigt udtale:

ee

Over fredningsnævnet har ved anden afgørelse af dags dato udvidet frednings-
området med arealer i offentligt eje og fastsat skærpede fredningsbestem-
melser for de privatejede arealer i området. Efter nu gennemført matriku-
lering har de privatejede arealer i fredningsområdet en samlet størrelse af
244,5 ha, og adkomsthaver ifølge tingbogen er Kogsselskabet Ny Frederiks-
kog.
Erstatningen i anledning af fredningen må fastsættes til det beløb, hvormed
arealernes handelsværdi pr. l. marts 1984 ved kontant betaling kan anses
for nedsat som følge af fredningsbestemmelserne.

I

Landskontoret for Landboret har for fredningsnævnet anført, at marskjorder
uden restriktioner omsættes i fri handel for 40-45.000 kr. pr. ha. Fred-
ningsnævnet har ved sin erstatningsfastsættelse lagt til grund, at arealer
i området handles til ca. 50.000 kr. pr. ha. Over fredningsnævnet har ind-
hentet oplysninger om priserne ved jordhandler i Frederikskogene i tiden
efter 1979. Priserne varierer mellem 17.500 kr. og 62.000 kr. pr. ha med
et gennemsnit på 33.200 kr. pr. ha. De enkelte handler har vedrørt area-
ler, hvis størrelse varierer mellem 2,7 ha og 6,4 ha med et gennemsnit på
ca. 4 ha. I marts 1985 er marskjord til hvededyrkning i 8redebro og Skær-
bæk kommuner udbudt til salg for 33-36.000 kr. pr. ha.
Ved skønnet over handelsværdien af Kogsselskabets arealer uden fredning må
der tages hensyn til, at de nævnte salgs- og udbudspriser vedrører mindre
arealer, der sædvanligvis omsættes til såkaldte tillægsparcelpriser af be-
tydelig størrelse. Ligningsrådet har således til brug for 18. almindelige
vurdering pr. l. januar 1986 fastsat en vejledende ansættelse af jord af
middelgod bonitet i Sønderjylland til 10.000 kr. pr. ha, og statsskattedi-
rektoratet har på forespørgsel oplyst, at der ved 18. almindelige vurdering
må regnes med ansættelser på omkring 16.000 kr. pr. ha for arealer af bed-
ste bonitet i Sønderjylland. Det kan ikke antages, at der ved salg af alle
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Kogsselskabets arealer i fredningsområdet kunne være opnået en pris, der
svarer til den fulde tillægspareelpris. Handelsværdien af disse arealer i
grundforbedret stand kan derfor ikke antages væsentligt at ville have over-
steget 25.000 kr. pr. ha.

e·
e

En sådan værdi er baseret på korndyrkning som den i økonomisk henseende
bedste landbrugsrnæssige udnyttelse af arealerne, men dette ville have for-
udsat gennemførelsen af en detaildræning. Hedeselskabet har den 8. marts
1985 efter overfredningsnævnets anmodning afgivet en udtalelse om omkost-
ningerne ved en hensigtsmæssig dræning. I udtalelsen er omkostningerne
skønnet til ca. 11.840 kr. pr. ha excl. moms og visse teknikerhonorarer.
Udtalelsen har ikke givet Landskontoret for Landboret anledning til bemærk-
ninger. Når der tages hensyn til adgangen til statstilskud med den i 1984
gældende tilskudssats, kan ejernes nettoudgift til en detaildræning af
arealerne anslås til at ville have udgjort ca. 10.000 kr. pr. ha.
Efter de fastsatte fredningsbestemmelser må'arealerne kun anvendes til
græsning og slæt. Landskontoret for Landboret oplyste for fredningsnævnet,
at bortforpagtning af arealer til afgræsning betales med halvdelen af, hvad
der kan opnås ved bortforpagtning til korndyrkning m.v., og at der ved
bortforpagtning i 1983 af 239 ha græsningsjord i Frederikskogene er betalt
gennemsnitligt 1.875 kr. pr. ha i forpagtningsafgift. Landskontoret anfør-
te tillige, at udbud af yderligere græsningsarealer i området ville trykke
forpagtningsprisen, og har for over fredningsnævnet endvidere anført, at det
i hvert fald for tiden ikke er muligt at skaffe et tilstrækkeligt antal
kreaturer til afgræsning af så store arealer •

• Selvom der tages hensyn til det af Landskontoret anførte, og selvom an-
vendelsen af kemiske midler til bekæmpelse af ukrudt efter de nu fastsatte
fredningsbestemmelser er afhængig af en dispensation, må arealerne antages
efter fredningen at repræsentere en handelsværdi på ikke under 7.000 kr.
pr. ha.
Fuld erstatning for fredningen må herefter antages at være ydet Kogsselska-
bet Ny Frederikskog, når der tilkendes selskabet en erstatning på 2 mill.
kr.
Der kan ikke tilkendes erstatning for fredningen af de øvrige arealer i
fredningsområdet.
Erstatningsbeløbet forrentes fra l. marts 1984 (datoen for fredningsnævnets
kendelse) med en årlig rente, der er l % højere end den til enhver tid af
Danmarks Nationalbank fastsatte diskonto.
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Fredningsnævnet har tillagt lodsejersammenslutningen Frederikskogene en
. .

godtgørelse på 10.000 kr. for sagkyndig bistand under sagens behandling for
fredningsnævnet. I godtgørelse for tilsvarende bistand under sagens be-
handling for overfredningsnævnet tillægges der Kogsselskabet Ny Frederiks-
kog 10.000 kr.
Erstatningsbeløbet på 2 mille kr. med renter og det samlede omkostningsbe-
løb på 20.000 kr. udredes med 90 % af staten og med 10 % af Sønderjyllands
amtskommune.

e
e

Overfredningsnævnets ovenstående afgørelse af erstatningsspørgsmålene i sa-
gen kan efter reglerne i naturfredningslovens § 30 påklages til Taksations-
kommissionen vedrørende Naturfredning, Amaliegade 13, 1256 København K.
Klage kan iværksættes af ejerne samt af miljøministeren og af Sønderjyl-
lands amtsråd. Størrelsen af de tillagte omkostningsbeløb kan dog ikke på-
klages til Taksationskommissionen, jfr. lovens § 30, stk. l, 2. punktum.
Det følger af naturfredningslovens § 33, at fredningens gennemførelse er
afhængig af, at folketingets finansudvalg giver tilslutning til erstatnin-
gens udbetaling.

/'- \

overfredni~(ævne:s ve~ne, ,,.r'

(~~(/(~'f. ~~(;-U(/~~
Bendt Andersen

OY8rfredningsnævnets formand•
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Sag nr. 216. Fredning af Margrethe-Kog.

Kendelse:

(Meddelt den 27. maj 1986)

e-e
Overfredningsnævnets afgørelse af 12. november 1985 om er-
statning i anledning af fredningen af Margrethe-Kog i Højer
kommune, Sønderjyllands amt, e~ påklaget til taksationskom-
missionen vedrørende naturfredning af landskontoret for land-
boret på vegne kogsbestyrelsen for Kogsselskabet Ny Frederiks-
~.
Særskilt klage over erstatningsafgørelsen er indgivet af en
række ejere af arealer i Frederikskogene og dermed parthavere
i de fredede, privatejede arealer i Margrethe-Kog, nemlig
Interessentskabet Rudbølkog vi kogsinspektør 5. Dethlefsen,
Thomas Dethlefsen på vegne 36 lodsejere samt Friedrich Hind-
richsen.

Taksationskommissionen har den l. maj 1986 besigtige t de fre-

12·36
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dede arealer og har samtidig beset arealer i Gammel Frederiks-
kog og Ny Frederikskog. I besigtigelsen deltog landskonsulent
Ole Kirk, Landskontoret for Landboret, samt efter kommissionens
anmodning sagkyndige fra Sønderjyllands amtskommunes afdeling
for teknik og miljø og fra Sønderjyllands amts søndre skyld-
kreds.

• Offentlig forhandling i sagen har fundet sted den 2. maj 1986 •

e
e
e

For taksationskommissionen har konsulent Ole Kirk i en skrift-
lig erstatningsopgørelse, som blev uddybet under den offent-
lige forhandling, nedlagt påstand om en erstatning svarende
til 25.000 kr. pr. ha. Erstatningskravet, der er det samme,
som blev rejst for overfredningsnævnet, begrundes med, at
arealerne - uden det ved fredningen pålagte bånd - efter gen-
nemført detaildræning ville have kunnet dyrkes i sædskifte
med både traditionelle landbrugsafgrøder og med specialafgrø-
der med særdeles stort udbytte. Efter fredningen kan arealer-
ne ganske vist anvendes til afgræsning og slæt, men udbyttet
forringes som følge af, at der kun må ske gødskning i moderat
omfang, at der skal bibeholdes en vis fugtighed, og at om-
lægning ikke må ske. Lejeindtægten ved udleje til afgræsning
er kun halvdelen af, hvad der opnås ved bortforpagtning til
korndyrkning, og lejen trykkes yderligere af det øgede udbud
af græsningsjord, samtidig med at efterspørgslen er dalende
blandt andet på grund af restriktioner, som har baggrund" i
risikoen for smitteoverførsel af kvægsygdomme.

Ved beregningen af erstatningskravets størrelse - opgjort
som den nedgang i arealernes handelsværdi, der er en følge af
fredningen - må det lægges til grund, at arealer i Margrethe-
Kog i grundforbedret stand kunne være afhændet til samme pris,
som betales for arealer i Frederikskogene. Med udgangspunkt
i de handelspriser, der er opnået ved jordsalg her i årene fra
1979 til 1986, og idet der ses bort fra familiesalg, er det
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•

Landskontorets vurdering, at handelsværdien af kogsselskabets
arealer i fredningsamrådet - bortset fra fredningen - ikke
kan sættes lavere end 40-45.000 kr. pr. ha. Idet Landskon-
toret er enig med over fredningsnævnet i, at nettoudgiften
ved detaildræning ville have været ca. 10.000 kr. pr. ha,
og at arealerne i fredet stand repræsenterer en handelsværdi
på ca. 7.000 kr. pr. ha, fremkommer erstatningspåstanden på
25.000 kr. (afrundet) pr. ha herefter ved at fratrække de
to sidstnævnte beløb fra en handelsværdi på 42.500 kr. pr.
ha.

Under den offentlige forhandling udtalte flere parthavere i
kogsselskabet sig på linje med konsulent Ole Kirk, medens
Friedrich Hindrichsen påstod erstatningen forhøjet til
40.000 kr. pr. ha.

•••

Herudover udtalte andre af de fremmødte sig for taksations-
kommissionen; blandt andre formanden for amtsrådets udvalg
vedrørende teknik og miljø Hel~e Jensen, borgmester ~
Hansen, Højer, formanden for Frederikskogene Hans Sønnichsen,
Højer, forstander ved Statens Planteavlsforsøg Lorens Hansen,
Højer, der er medlem af kogsbestyrelsen, samt fuldmægtig
Susanne Stii, fredningsstyrelsen.

Taksationskommissionens bemærkninger:

Som anført af over fredningsnævnet må erstatningen i anledning
af fredningen fastsættes til det beløb, hvormed arealernes
handelsværdi pr. l. marts 1984 ved kontant betaling må anses
for nedsat som følge af fredningsbestemmelserne.
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Det tiltrædes, at der ved den nærmere fastlæggelse heraf må
ses hen til den værdi, arealerne ville have haft i drænet
stand til dyrkning af korn m.v., med fradrag af dræningsom-
kostninger og af den handelsværdi, arealerne har med den ud-
nyttelsesmulighed, som består efter fredningen.

e
e
•

De erfaringer, som foreligger om salgspriser for arealer i

Frederikskogene i årene fra 1979, afgiver ikke umiddelbart
dokumentation for, at disse arealer eller de fredede arealer
- som hævdet af Landskontoret - i grundforbedret stand ville
have haft en handelsværdi på 40-45.000 kr. pr. ha. Den gen-
nemsnitlige salgspris ved de faktiske foretagne salg er af
overfredningsnævnet beregnet til 33.200 kr., medens en af
Landskontoret til brug for sagens behandling i taksations-
kommissionen foretaget beregning, hvori kun er medtaget
salg i fri handel, viser en gennemsnitspris på 38.200 kr.
Blandt de salg, som indgår i dette gennemsnit, er salg til
købere bosat syd for grænsen, hvor salgsprisen kan· formodes
at være særlig høj. I øvrigt synes der ikke at være nogen
udtalt prisdifferentiering mellem arealer, som er detail-
drænede, og ikke drænede arealer. Der er intet, som tyder
på, at de f-aktisk betalte købspriser i Frederikskogene har
sammenhæng med, at der tale om mindre arealer.

Efter oplysninger fremkommet under den mundtlige forhandling
må det lægges til grund, at kogsselskabet ville og kunne have
gennemført en detaildræning af det fredede område i Margrethe-
Kog, og at der herefter havde været mulighed for en mere ra-
tionel landbrugsdrift end i Frederikskogene, hvor arealerne
er opdelt efter ejerforholdene, og de åbne afvandings- og be-
vandingskanaler vanskeliggør markdriften.

Hvad angår jordkvaliteten i Margrethe-Kog, må det efter besig-
tigelsen og det i øvrigt oplyste lægges til grund, at kogssel-
skabets areal, der forinden inddigningen havde været under op-
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bygning gennem en lang årrække som forland til det eksiste-
rende Højer-dige, er af samme høje bonitet som arealerne i
Frederikskogene. Jorden har dog et meget stort saltindhold,
som influerer ugunstigt på dyrkningsmulighederne og -udbyttet.
Saltvandspræget forsvinder under en modningsproces, der frem-
mes ved afvanding og dræning, men der knytter sig en betyde-
lig usikkerhed til varigheden af en sådan modningsproces, så-
vel under forudsætning af, at detaildræning finder sted, som
hvor dette ikke sker.

Det er herefter taksationskommissionens opfattelse, at kogs-
selskabets areal - bortset fra fredningen - ikke ville have
haft den af Landskontoret hævdede værdi på 40-45.000 kr. pr.
ha, men at det dog repræsenterede en noget højere handels-
værdi end de 25.000 kr. pr. ha, som over fredningsnævnet har
antaget.

Kommissionen finder - i overensstemmelse med overfrednings-
nævnet og Landskontoret - at kunne lægge en dræningsudgift
på 10.000 kr. netto pr. ha til grund.

e•e
Hvad angår værdien af arealet efter fredningen, finder kom-
missionen, at der ikke kan ses bort fra, at den - navnlig
henset til udnyttelsesmuligheden som græsningsjord - i nogen
grad overstiger 7.000 kr. pr. ha.

Efter et samlet skøn finder kommissionen herefter, at den er-
statning, overfredningsnævnet har fastsat, bør forhøjes
med 5.000 kr. pr. ha, således at det samlede erstatningsbeløb
fastsættes til 3.250.000 kr.

Herefter bestemmes:

Erstatningen til Kogsselskabet Ny Frederikskog for fredning
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af arealer i Margrethe-Kog fastsættes til 3.250.000 kr.

Beløbet forrentes som bestemt ved overfredningsnævnets af-
gørelse af 12. november 1985.

I godtgørelse for sagkyndig bistand under sagens behandling
for taksationskommissionen tillægges der kogsselskabet
8.000 kr. Dette beløb kan udbetales direkte til landskontoret
for landboret.

J. lunøe

Karl Nielsen Jens Peder Jensen

e
•e
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• Sag nr. 216. Fredning af Margrethe Kog.

Tillægs-kendelse:

(Meddelt den 8. september 1986)

•e
•

Ved en kendelse, meddelt den 27. maj 1986, traf taksations-
kommissionen vedrørende naturfredning afgørelse af spørgs-
målet om erstatning til Kogsselskabet Ny Frederikskog for
fredning af arealer i Margrethe Kog i Højer kommune, Søn-
derjyllands amt.

Ved afgørelsen blev den erstatning, overfredningsnævnet
havde fastsat, forhøjet fra 2.000.000 kr. til 3.250.000 kr.
I sagsomkostninger for taksationskommissionen tillagdes der
i medfør af naturfredningslovens § 31 kogsselskabet 8.000 kr.,
og det bestemtes, at beløbet kunne udbetales direkte til
Landskontoret for Landboret, som på kogsselskabets vegne havde
indbragt overfredningsnævnets erstatningsafgørelse for tak-
sationskommissionen og under sagen bistået kogsselskabet.

2-35



2.

I skrivelse af ll. juni 1986 har Landskontoret anmodet
taksationskommissionen om at genoptage sagen for så vidt
angår spørgsmålet om størrelsen af den tilkendte godtgørelse
for sagkyndig bistand (sagsomkostninger).

•
Landskontoret har anført, at lodsejerne for den bistand,
der er ydet dem, af Landskontoret debiteres 300 kr. pr. time,
og at Landskontorets sagkyndige medarbejdere i anledning af
sagens behandling for taksationskommissionen har anvendt 70

arbejdstimer, heraf 4 hele dage på åstedet.

•

•

Taksationskommissionen, der efter den fremkomne anmodning
har besluttet at genoptage sagen som begæret, bemærker, at
besigtigelse af fredningsområdet og omliggende arealer samt
offentlig forhandling fandt sted den l. og 2. maj 1986 under
medvirken af landskonsulent Ole Kirk fra Landskontoret.
Forud herfor havde Landskontoret efter kommissionens anmod-
ning fremsendt en skriftlig redegørelse med dokumentation
for det erstatningskrav, Landskontoret på kogsselskabets
vegne gjorde gældende under taksationen.

e.'
Kommissionen har ikke tidligere været bekendt med, at Lands-
kontorets forberedende arbejde i anledning af sagen har været
så omfattende som nu oplyst, herunder at der forud for kom-
missionens besigtigelse har været anvendt to dage i fred-
ningsområdet.

Idet en passende godtgørelse for de udgifter, lodsejerne
har afholdt til sagkyndig bistand under taksationssagen, jfr.
naturfredningslovens § 31, herefter findes at kunne bestem-
mes til ialt 20.000 kr., tillægges der kogsselskabet et
yderligere omkostningsbeløb på 12.000 kr.



Herefter bestemmes:

•
I godtgørelse for sagkyndig bistand under taksationssagen
tillægges der - udover det i taksationskommissionens kendelse
af 27. maj 1986 fastsatte beløb på 8.000 kr. - Kogsselskabet
Ny Frederikskog 12.000 kr. Dette beløb kan udbetales direkte
til Landskontoret for Landooret.

•
J. Lunøe

Karl Nielsen Jens Peder Jensen

•
e.'
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Overfredningsnævnets tillægsafgørelse
af 24. februar 1986

til afgørelse af 12. november 1985 om fredning af
Margrethe-Kog i Højer kommune, Sønderjyllands amt
(sag nr. 2605/84-1/86).

Over fredningsnævnet er blevet gjort opmærksom på, at der på et enkelt punkt er
uoverensstemmelse mellem overfredningsnævnets udtalelse og indholdet af fred-
ningsbestemmelserne i afgørelsen af 12. november 1985 om fredning af Margrethe-
kog •

Som anført i næstsidste afsnit på side 7 i afgørelsen udtalte overfredningsnæv-
net enstemmigt: "Landarealerne syd for Højer Kanal kan således ikke tillades
anvendt til anden landbrugsmæssig udnyttelse end afgræsning og slæt, og selv en
sådan udnyttelse må underordnes fredningsformålet, så omlægning og anvendelse
af kemiske midler til bekæmpelse af ukrudt kun kan foretages efter indhentet
dispensation i det enkelte tilfælde". I fredningsbestemmelsernes § 4, pkt. b,
fastlægges den tilladelige drift af landarealerne syd for Højer Kanal imidler-
tid uden angivelse af, at arealerne ikke må omlægges. Det skyldes en beklage-
lig fejl, at en særlig bestemmelse herom ikke er medtaget i § 4, pkt. b.

Over fredningsnævnet finder det rigtigst i en tillægsafgørelse at berigtige fej-
len.
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Under henvisning hertil ændres fredningsbestemmelsernes § 4, pkt. b, stk. l,
til:

Arealerne skal opretholdes som fugtigt græsland og må kun anvendes
/

til græsning og slæt. Arealerne må ikke omlægges, og slæt må først
foretages efter l. juli.

Bandt Andersen
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FREDNINGSNÆVNET FOR SØNDERJYLLANDS AMTS SYDLIGE FREDNINGSKREDS
J. nr. 230/83 Kendelse af 1. marts 1984



Den l. marts 1984 afsagde fredningsnævnet for Sønderjyllands
amts sydlige fredningskreds i sag

om fredning af de privatejede land~
brugsarealer i Margrethe-Kog i Højer
kommune

_ følgende

k e n d e l s e :

Ved skrivelse af 4. maj 1983 rejste Sønderjyllands amtsråd og
Fredningsstyrelsen sag omfredning af ca.25o ha privatejede landbrugs-
arealer i Margrethe-Kog, der ejes af lodsejersammenslutningen Frede-
rikskogene. Bekendtgørelse af sagens rejsning blev indrykket den 18.
og 19. maj 1983 i Statstidende og lokale aviser.

•••

Begæringen om fredning er især begrundet i ønsket om at sikre,at om-
rådet på længere sigt får karakter af og kan bevares som et gr.æs-
klædt kogsområde med åbne sidegrøfter.

Sagsrejserne har i fredningsoplæget bl.a. anført følgende:
"Margrethe-Kog, som i medfør af lov nr. 271 af 8. juni 1977

blev inddiget i perioden 1979-81, er en del af Tøndermarsken. Den
er på i alt ca. 1.000 ha. Heraf ejer staten ved jordfonden indvands-
reservoiret ca. 350 ha og ca. 450 ha landbrugsarealer, medens ca.
250 ha landbrugsarealer er privatejet.
De ydre koge i Tøndermarsken

Margrethe-Kog er den vestligste af de ydre koge i Tøndermar-
sken. Disse omfatter herudover de gamle koge: Ny Frederikskog, Gam-
mel Frederikskog og Rudbøl Kog. Det samlede areal af ydre koge er
på ca. 3.000 ha, hvoraf størstedelen er gr.æsarealer, der udnyttes
som stabile grcæsgange.

-e
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I de gamle koge bruges endnu de oprindelige afvandings- og be-

vandingskanaler, som står i forbindelse med gr.æsningsfennernes skel- 4t
g~øfter, der både fungerer som indhegninger og drikkevandsforsyning
for kreaturerne. Tilsammen er der i de gamle koge ca. 275 km kanaler
og skelgrøfter. I sommerperioden holdes vandstanden kunstigt høj i
vandingskanaler og skelgrøfter ved indpumpning af vand.

Ingen andre steder i Danmark findes tilsvarende systemer af skel-
grøfter og kanaler med så store str.ækninger af næringsrigt ferskvand,
der samtidig har en meget varieret vegetation af vand- og sumpplan-
ter. Botaniske undersøgelser har bl.a. vist, at der findes flere ar-
ter, som efterhånden er sjældne og truede andre steder i Danmark. Det
gælder f.eks. vandklaseskærm, .,brudelys, vandrøllike, glinsende vand-
aks og pilblad, der alle som følge af vandstandssænkning og opdyrk-
ning har v.æret i tilbagegang i Danmark gennem de sidste 100 år.

Foruden botaniske undersøgelser er der i de senere år i Tønder-
marsken gennemført undersøgelser over vanddyr og fugleliv. Det fremgår
bl.a. af undersøgelserne, at Tøndermarskens ydre koge har en usædvan-
lig rig fauna af f.eks. ferskvandssnegle. Her findes således 21 for-
skellige arter, der i september kan forekomme i et antal af over

2 216.000 snegle pr. m med en samlet vægt af ca. l kg pr. m • Tilsva-
rende er der i de kreaturnedtrampede sider i skelgrøfter og kanaler
fundet f.eks. 108 arter af vandbiller, hvoraf 25 er sjældne i Danmark.
Desuden forekommer i de ydre koge mindst 5 arter af padder og 6 arter

e
4t

•
af fisk.

Som fugleområde er Tøndermarsken i sin helhed af international
betydning, og den må anses som et af Nordeuropas vigtigste leveste-
der for vandfugle. I de ydre kogsområder med gr.æsningsfenner, kana-
ler og vandhuller forekommer fuglearter i så store antal, at bestan-
dene er af international betydning i yngletiden, tr.æktiderne og un-
der overvintring. Fra undersøgelserne af de ydre koge kan som hyppige tt-
ynglefugle fremhæves: Vibe, rødben, stor kobbersnep~e, strandskade,
brushane og dobbeltbekkasin samt gråand, skeand og atlingand.
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råd og fredningsstyrelsen en bedømmelse af dette systems eg-
nethed til at sikre grundvandstandens højde, herunder om de
etablerede stigbord skal bevares, om der skal etableres yder-
ligere stigbord, og om der eventuelt skal anlægges et bevan-
dingssystem.
Såfremt der bliver tale om nye anlæg, genoptages frednings-
sagen, især med henblik på erstatning til lodsejerne.

§ lo. Fredningen er ikke til hinder for, at Statens Marskforsøg,
Højer, i en forsøgsperiode på højest lo år, gennemfører for-
søg med dræning af ca. 2,3 ha i overensstemmelse med denud-
arbejdede forsøgsplan.

§ ll. Dispensationer.
Dispensation fra bestemmelserne i §§ 3-7 kan meddeles, når
det ansøgte ikke vil komme i strid med fredningens formål,
jfr. naturfredningslovens § 34.

Fredningsnævnets afgørelse vil som følge af størrelsen af de
tilkendte erstatninger i en samtidig hermed truffet erstatningsaf-
gørelse v.ære at forelægge for Overfredningsnævnet i medfør af na-
turfredningslovens § 25. Denne forelæggelse fritager dog ikke den,
der eventuelt ønsker indsigelser behandlet, for selv at påklage af-
gørelsen tilOverfredningsnævnet, Amaliegade 7, 1256 København K.
Klageberettiget er enhver der er underrettet særskilt om afgørel-
sen, og klagefristen er 4 uger fra den dag, afgørelsen er meddelt
den pågældende.

Med hensyn til erstatningen for fredningen henvises til den
samtidig hermed afsagte erstatningskendelse.

T h i b e s t e m m e s :
Det umatrikulerede område, der er vist på ~redningskortet, af

areal ca. 250 ha, fredes som foran bestemt.

August Møller S.A. Koustrup. Erling Pedersen
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Grcæsningsarealp.~~ med høj vandstand er også fourageringsområ-
der for ynglefugle, der er mere pletvis forekommende. Det gælder
sjældne arter som sortterne, rørhøg og hedehøg.

I trcæktiderne forår og efterår optræder rastende vadefugle på
de åbne grcæsflader, hvor de fouragerer på det rige insektliv i grcæs-
set. Specielt koncentrationerne af viber og hjejler gør de vestlige
områder af Tøndermarsken til en af de vigtigste europæiske lokalite-
ter for disse arter.
Margrethe-Kog.

Arealerne i Margrethe-Kog har hidtil været saltvandspåvirkede
forlandsområder og har rummet en flora og fauna, der er særligt til-
passet disse forhold. Det må forventes, at det tidligere forlands
vegetation og dyre liv gradvist vil ændre sig i retning mod tilstan-
den i de andre ydre koge i Tøndermarsken, hvis der ikke sker en
intensiv landbrugsmæssig udnyttelse.
Frednings- og planlægningsmæssige forhold.

Internationale naturbeskyttelsesorganisationer har siden begyn-
delsen af 196o'erne påpeget de store internationale naturværdier, der
knytter sig til selve Vadehavet og de tilstødende marsklandskaber.

I 1967 udpegede Naturfredningsrådet Tøndermarsken og de tilstø-
dende dele af Vadehavet som et naturvidenskabeligt værdifuldt område
i forbindelse med betænkning om naturfredning.

I 1978 udsendte fredningsstyrelsen "Et oplæg til naturbesvarelse
i Tøndermarsken". Oplægget blev i 1979 suppleret med en rapport ved-
rørende de nuværende forhold i de ydre koge i Tøndermarsken, udarbej-
det af en arbejdsgruppe nedsat af Sønderjyllands amtsråd.

I forbindelse med de kommentarer, som fredningsstyrelsen modtog
til sit oplæg om naturbesvarelse i Tøndermarsken, blev der bl.a. fra
landbrugsministeriet og Danmarks Natur fredningsforening peget på be-
rettigelsen af, at man under afvejningen af fredningsinteresserne i
Tøndermarken også inddrog Margrethe-Kog.
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Miljøministeren har den 5. december 1979 anmodet frednings-
styrelsen om at fremskynde arbejdet med fredning af Tøndermarsken,
og fredningsstyrelsen nedsatte i sommeren 1981 en arbejdsgruppe
med reprcæsentanter for landbrugsministeriet og Sønderjyllands amts-
råd, for at foretage en samlet gennemgang af de fredningsmæssige
og jordbrugsmæssige interesser i Tøndermarsken og den nye kog, og
på grundlag heraf udarbejde" forslag til områdets inddeling i zo-
ner efter karakteren og styrken af de fredningsmæssige og jordbrugs-
mæssige interesser samt forslag til naturbevaringsforanstaltninger
inden for de forskellige zoner, herunder spørgsmål i relation til
detailindretning af den nye kog. ,

De privatejede arealer i Margrethe-Kog - er i modsætning til
jordfondens arealer'- ikke i medfør af digeloven fra 1977 undergi-
vet nogen begrcænsninger med hensyn til den landbrugsmæssige udnyt-
telse."

Nævnte område forelås på ovennævnte baggrund fredet med det for-
\

mål at sikre arealerne som vedvarende gr.æsarealer, således at are-
alerne kan bevares som en vigtig del af det samlede kogsområde.

Nævnet har besigtiget området og har holdt møde den 29. juli
1983 med ejerne, myndigheder og andre interesserede.

Landskontoret for Landboret, Århus, der repr.æsenterer samtlige
lodsejere gennem kogsbestyrelsen, har bl.a. fremført, at der er tale
om særdeles gode landbrugsarealer, som kan give store udbytter, hvis
de kan indgå i det almindelige sædskifte, og at driftsmæssige ind-
greb kun bør finde sted på marginaljorder. Landskontoret har til nog-
le af de foreslåede fredningsbestemmelser,især §§ l, 3 og 4- fremført
ændringsforslag.

Endvidere har Dansk Ornitologisk Forening efter lodsejermødet
fremsendt sine bemærkninger til fredningsforslaget, især om afvanding s-
og bevandingsforhold, omlæg, hegning og anvendelse af kemiske stoffer. tt
Fredningsnævnet skal udtale:

Det af fredningsforslaget omhandlede område findes klart fred-

•••
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v.ærdigt, idet det 1 rorbindeIse med de gamle koge udgør et natur-
område af national og international betydning. Fredningspåstanden
tages derfor til følge, dog med en rcrkke~dringer, som nævnet al-
lerede har tilkendegivet på lodsejermødet.

Fredningsnævnet fastsætter følgende fredningsbestemmelser for
det ca. 250 ha store umatrikulerede område, der er vist på kortet,
der hører til fredningsnævnets kendelse:
§ l. Fredningens formål.

Fredningen har til formål at sikre de privatejede landbrugs-
arealer i den nye kog som vedvarende grcæsarealer, således at
arealerne kan bevares som en vigtig del af det samlede kogs-
område, navnlig som levested for vandfugle.

§ 2. Afgrcænsning af det fredede område.
Fredningen omfatter. som det fremgår af kortbilaget, de pri-
vatejede landbrugsarealer i den nye kog, beliggende syd for
Vidåen mellem Højer dige og afvandingskanalen.

§ 3. Arealernes drift og pleje.
Landbrugsarealerne må kun anvendes til grcæsning og slæt.
Der kan dog ske omlægning af grcrsfenner, således at højst 5%
af det samlede grcrsareal omlægges hvert år, så længe arealet
drives og administreres under et af kogsbestyrelsen for Fre-
derikskogene.
Fredningsnævnet kan i særlige tilfælde tillade, at et stør-
re areal end 5% omlægges indenfor et år.
Når arealerne ikke længere drives og administreres af kogs-
bestyrelsen for Frederikskogene må de enkelte lodder (respek-
tive fenner) højest omlægges hver 20. år.
Omlægningen af et areal skal være afsluttet i løbet af 3 år.
Fredningsnævnet kan dog i særlige tilfælde tillade, at denne
periode forlænges.
Kemiske bekæmpelsesmidler må kun anvendes i det omfang, det

.e
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er driftsmæssigt forsvarligt, samt når hensynet til natur-
plejen tilsiger det.
Kunstgødning må kun anvendes i begr.ænset mængde, der ikke
påvirker den vilde flora og fauna i grøfter og kanaler.
Spørgsmålet om anvendelse af kemiske midler kan tages op
til nyvurdering tidligst 5 år efter nævnets kendelse.
Hegn må ikke opsættes, plantes eller sås. Elhegn og andre
hegn af tråd kan dog opsættes i det omfang, det er nødven-
digt for at holde dyrene inde, f.eks. hvor sidegrøfterne ik-
ke er tilstnækkelige, samt til beskyttelse af anlæg og opde-
ling af fenner. Det samme gælder for opsætning af led og fan-
gefolde.
Slæt må først finde sted efter 15. juni.
Hvis afgnæsning 'Jeller slæt opgives på arealerne, har amtsrådet
ret til at pleje disse efter meddelelse til lodsejerne. Et
eventuelt nettoprovenue i forbindelse med plejeforanstalt-
ninger tilfalder lodsejerne.

§ 4. Afvanding, dr.æning m.v.
Afvanding skal ske med åbne sidegrøfter til hovedvandingska-
nalen og så vidt muligt gennem anvendelse af bestående render
og grøfter.
Fredningen er ikke til hinder for, at der etableres stigbord
i kanalerne eller at der etableres et bevandingssystem som be-
stemt i § 9.
Afledning af overfladevand er tilladt.
Det aildr.æning, d.v.s. dr.æning med lukkede rør, er ikke tilladt.
Sådan dr.æning kan dog undtagelsesvis ske efter forud indhentet
tilladelse fra fredningsnævnet.

§ 5. Terr.ænændringer, beplantning og affald.
a. Der må ikke foretages terrcænændringer. Der må således ikke

ske udnyttelse af forekomster i jorden eller foretages op-

e
e
e
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fyldning, planering og afgravning.
Fredningen er dog ikke til hinder for, at amtsrådet efter
aftale med lodsejerne kan foretage opgravning af k~g til
reparation af digerne i området. Der må endvidere foreta-
ges overfladegrøbling og etablering af de i § 4 nævnte ka-
naler og grøfter samt vedligeholdelse af kanaler, grøfter,
grøblerender m.v.
Den årlige vedligeholdelse af kanaler og grøfter bør så
vidt muligt ske uden for fuglenes yngletid, d.v.s. uden
for perioden 15. marts - l. juli.

b. Der må ikke ske plantning af tnæer eller buske på det fre-
dede område.

c. Henkastning eller anbringelse af affald må ikke finde sted •
. § 6. Bebyggelse og andre konstruktioner og anlæg.

Der må ikke etableres faste konstruktioner og an~g. Eksempel-
vis må der således ikke etableres campingpladser, motorbaner,
skydebaner, oplagspladser eller lossepladser. Der må heller ik-
ke anbringes plankev,ærker, mure, vindmøller, tårne o.lign. el-
ler master, herunder master for luftledninger til strømforsy-
ning.
Om hegn henvises til bestemmelsen i § 3.
Der må ikke anbringes campingvogne o.lign. og teltslagning må
ikke finde sted.
For så vidt angår bebyggelse i øvrigt gælder reglerne i § 8
i lov nr. 271 af 8. juni 1977 om fremskudt dige for Tønder
Marsk, der indeholder et principielt bebyggelsesforbud, dog
at ministeriet for offentlige arbejder i nærmere angivet om~
fang kan dispensere herfra, herunder til bygninger, der er
nødvendige for arealets udnyttelse til afgrcæsning.

§ 7. Offentlig adgang.
Offentligheden har ikke adgang til det fredede område.
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Uden for perioderne 1/3 - 31/5 og l/lo - 31/10 har offent-
ligheden dog adgang til fods og på cykel ad de på kortbi-
laget angivne veje.
5 år efter fredningsnævnets beslutning om gennemførelsmaf
fredningen kan fredningsnævnet beslutte at ændre de ovenfor
anførte perioder, såfremt dette må anses for at v.ære i over-
ensstemmelse med fredningens formål, og efter at kogsbesty-
relsen har haft lejlighed til at udtale sig.
Sådanne ændringer skal koordineres med de tilsvarende bestem-
melser om offentlighedens adgangsret i landbrugsministeriets
bekendtgørelse Vadehavet vildtreservat.
Særlige bestemmelser.

§ 8. Omlægning af de oprindelige naturgrcæsarealer kan uanset det i
§ 3 anførte ske i det omfang, det er nødvendigt af landbrugs-
mæssige grunde. I forbindelse med etablering af de i § 4 nævn-
te afvandingsforanstaltninger eller omlægning af de oprinde-
lige naturgrcæsarealer kan der foretages den af driftsmæssige
hensyn nødvendige udjævning af render, grøfter, skrænter m.v.

§ 9. Som en forsøgsmæssig ordning etablerer amtsrådet og frednings-
styrelsen, efter at kogsbestyrelsen har haft lejlighed til at
udtale sig, uden udgift for lodsejerne et eller flere stig-
bord i de 4 sidegrøfter inden for det på kortbilaget angivne
område. Formålet hermed er at vurdere, om man kan sikre en
høj grundvandstand, hvilket vil v.ære i overensstemmelse med
det, der søges opnået gennem fredningen.
Om etableringen af disse stigbord og deres anvendelse trcæf-
fes nærmere aftale mellem ejerne, amtsrådet, jordbrugsdirek-
toratet og fredningsstyrelsen.
Drifts- og vedligeholdelsesudgifterne afholdes af frednings-
myndighederne.
5 år efter fredningsnævnets beslutning om gennemførelsen af
fredningen foretager landbrugsministeriet, Sønderjyllands amts-

e
e
e
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Den l. marts 1984 afsagde Fredningsnævnet for Sønderjyllands
amts sydlige fredningskreds i sag nr.
230/80 om fredning af de privatejede land-

brugsarealer i Margrethe-Kog i Højer
kommune

følgende
e r s t a t n i n g s k e n d e l s e

Fredningsnævnet har samtidig hermed afsagt en kendelse, hvoref-
ter ca. 25o ..ha privatejede landbrugsarealer i Margrethe-Kog i Højer
kommune undergives fredning.

Hele arealet er beliggende i landzone.
Landskontoret for Landboret, der repnæsenterer samtlige lodseje-

re i lodsejersammenslutningen Frederikskogene, der ejer det fredede
areal, som endnu er umatrikuleret, har nedlagt påstand om en erstat-
ning på 25.000 kr. pr. ha. Generelt har landskontor~t peget på, at
der er tale om særdeles gode landbrugsarealer, som kunne have givet
store udbytter, hvis de kunne indgå i almindelige sædskifter, men
fredningen hindrer dette.

Landskontoret har yderligere anført:
"Arealerne er særdeles velegnet til f.eks. hvededyrlming, hvor

der er mulighed for at få meget store udbytter. Andre afgrøder, så-
som vinter- og vårbyg, raps m.v., kunne også med stor fordel dyrkes
på arealerne.

Den vedvarende udnyttelse af arealerne til gr.æsning vil v.ære
tabsgivende i forhold til dyrlming med andre afgrøder, herunder og-
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så sædskiftegrcæs, af følgende grunde:
l. udbyttet vil blive mindre bl.a. på grund af manglende omlæg- tit

nings- og afvandlingsmulighed. Sidstnævnte vil spec~elt have
betydning forår og efterår. Grundvandstanden vil v,ære for høj,
hvilket vil hæmme v,æksten og begr.ænse færdselsmulighederne på
arealerne. Den manglende omlægningsmulighed vil medføre, at
udbyttet bliver mindre, målt i foderenheder pr. ha,

2. for ejendomme uden kv.æghold er vedvarende grcæsning~ar~aler\i
princippet "v,ærdiløse". Alternati vet er alene bortforp'figt-.
ning/udleje,

3. bortforpagtning af arealerne til afgrcæsning betales kun med
halvdelen af, hvad man kunne opnå ved bortforpagtning til
korndyrkning m.v.

4. udbud af yderligere gnEsningsarealer i området kan (vil)
medføre, at den forskel, som er nævnt under 3., vil blive
endnu større. Prisen for bortforpagtning af vedvarende gnES-
ningsarealer vil blive trykket på grund af det øgede udbud.

Til dokumentation for tabene kan henvises tillandskalkuler
for vårbyg, vinterbyg og vårraps.

I 1982-83 er der således opnået nedennævnte dækningsbidrag pr. ,r

ha, idet kalkulerne med de højeste udbytter lægges til grund, hvor-
ved bemærkes, at der sandsynligvis kunne have været opnået højere

Dælmingsbidrag kr. pr. ha
Vårbyg 5.244
Vinterbyg 6.743
Vinterhvede 7.056

~
Vårraps ~~;, 6.279
Sammenvejet til 6.500 kr. pr. ha.

udbytter for arealerne i marskområdet end dem, der er regnet med i
disse kalkuler.

Fra dette beløb skal tnEkkes de sparede udgifter til dr,æning,
som beløber sig til ca. 500 kr. pr. ha/år.

Endvidere skal fratnEkkes den alternative udnyttelsesmulighed,
som enten kan være udnyttelse af arealerne til eget brug eller
bortforpagtning.
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Med hensyn til sidstnæ\~te kan oplyses, at der ved bortfor-

~) pagtning af 239 ha græsningsjord i Frederiks-Kogene i 1983 i gen-
nemsnit er betalt 1.875 kr. pr. ha i forpagtningsafgift.

Lægges til grund, at den alternative udnyttelse er bortforpagt-
ning af arealerne, kan tabet gøres op således:
sammenvejet dækningsbidrag 6.500 kr. pr. ha
minus sparede udgifter til dræning - d 500 kr. pr. ha
minus den alternative indtjeningsmulighed - 1.875 kr. pr. ha
t~ . 4.125 kr. ha.pr. ar pr.

==================

En anden mulighed er, at man selv udnytter arealerne til af-
tt græsning og slæt. I dette tilfælde vil tabet v.ære af tilsvarende

størrelse, idet det må forventes, at nettoavlen vil blive ca. hal-
veret på grund af de pålagte bånd. Der vil således mangle ca. 3-
4.000 foderenheder græs pr. ha/år i forhold til maximal udnyttel-
se. Med en intern pris på 1,20 kr. pr. foderenhed vil tabet kunne
gøres op til 4.200 kr. pr. ha/år, når der regnes med, at der mang-
ler 3.500 foderenheder pr. ha/år.

Endelig kan det årlige tab gøres op som forskellen mellem for-
pagtningsafgiften ved udleje af arealerne til korndyrkning m.v. el-e

e

-
ler til afgræsning.

Tilsvarende som for udleje af græsningsjord i Frederiks-Kogene
i 1983 er der udlejet 48 ha pløjejord. Forpagtningsafgiften for dis-
se var i gennemsnit 3.625 kr. pr. ha.

Der blev således opnået 1.752 kr. pr. ha/år mindre i forpagt-
ningsafgift ved udleje af græsningsjord sammenlignet med pløjejord.
Der er som tidligere nævnt en tendens til, at denne forskel vil bli-
ve forøget fremover.

Det årlige tab, hvis fredningen gennemføres, vil ud fra oven-
nævnte forudsætninger ligge i intervallet 1.750 kr. pr. ha/år til

ta 4.200 kr. pr. ha/år eller gennemsnit omkring 3.500 kr. pr. ha/år.
Det bemærkes, at udbytterne er ansat meget forsigtige.

\
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I godtgørelse fur sagK.)'Tldigbistand under ~agens behandling

tillægges det kogsbestyrelsen 10.000 kr., der udbetales direkte
til Landskontoret.

Den samlede fredningserstatning med renter og omkostnings-
beløbet på 1'0.000 kr. udredes med 75% af staten og 25% af Sønder-
jyllands amtsråd. I overensstemmelse med amtsrådets påstand ind-
stilles det, at staten betaler 9/10 af erstatningen.

Fredningsnævnets afgørelse vil i medfør af naturfredningslo-
vens § 25 være at forelægge for Overfredningsnævnet til efterprø-
velse. - Denne forelæggelse fritager dog ikke den, der eventuelt
ønsker indsigelser behandlet, for selv at påklage afgørelsen til
Overfredningsnævnet, Amaliegade 7, 1256 København K. Klageberet-
tigede er lodsejerne, Sønderjyllands amtsråd og miljøministeriet,
jfr. naturfredningslovens § 26. Klagefristen er 4 uger fra den dag,
afgørelsen er meddelt den pågældende.

T h i b e s t e m m e s :
I erstatning udbetales til lodsejersammenslutningen Frederiks-

kogene ved kogsbestyrelsens formand Hans Sønnichsen, Højer Dige l,
6280 Højer, 25.000 kr. pr. ha med en årlig rente, der er 1% højere
end den af nationalbanken til enhver tid fastsatte diskonto fra
kendeIsens dato til betaling sker.

I godtgørelse for sagkyndig bistand betales 10.000 kr. til
Landskontoret for Landboret, Viby.

Der tilkendes ingen erstatning for de arealer, som tilhører
Statens Planteavlsforsøg, Sønderjyllands amtsråd og Højer kommune.

Den samlede erstatning med renter og tillagte omkostninger
udredes af staten med 75% og af Sønderjyllands amtsråd med 25%.

August Møller. S.A. Koustrup. Erling Pedersen.
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Afgørelser - Reg. nr.: 
Herunder ses afgørelser i dispensationssager for denne fredning
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NarlJr(rccr:i.~~!'nævr:e: for S",r:derjyIlBnds
a:r:t!' sydlige fredringskreds

Dommerkontoret. Tender Modtaget I
NørregaClc3' ·6270 Tender· Telf 04·72 n ~ov- ogNaturstyrelsen

- 9 JUNI 1989

- t

Ar 1989 den 12. maj kl. 11,00 afholdt Fredningsnevnet for S.nder-
jyllands e.tB sydlige fredningskreds møde i Højer med formanden,
dommer S.A. Koustrup, det amtsridvalgte medlem, afdelingsleder
August Møller, Vojens, og det kommunalvalgte medlem, Erling
Pedersen, Højer .

Der foretoges:

J.nr. 80, 81 og 82/89 Udvidelse af Cafeteriet og tilbygning til
souvenirbod ved Yidlslusen sa.t udstyk-
ning og o.deling af og .elle •• atr.nr.
19, 20 og 21 Margrethe-Kog i H.jer ko.-
.une.

§ 46 - strand -
§ 47a - å -
§ 34 - Margrethe-Kog Fredningen
Ramsarområde

Der fremlagdes to skrivelse af 19. december 1988 med bilag fra
amtsrådet, j.nr. 8-70-21-1-517-7-88 og j.nr. 8-70-21-1-517-8-88,
samt skrivelse af 13. januar 1989 med bilag fra amtsrådet, j.nr.
8-70-21-1-517-9-87, tilligemed skrivelse af 10. april 1989 fra
Naturfredningsrådet.

For amtsrådet mødte Jørn Freisig.

For Danmarks Naturfredningsforenings lokalkomite mødte Jens Lyhne
Christensen.

For Trafik- og kommunikationsministeriet mødte H.B. Sørensen.

For Højer kommune mødte Eduard Hansen og Anton Christensen.
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For lindet skovdistrikt mødte mødte J. Eigaard, Thorkild Tingleff
og Iver Gram.

For Naturfredningsrådet mødte Hans-Henrik Scherup.

For landinspektørkontoret i Tønder mødte Per Bonde.

lederen af Cafeteriet Hans Petersen og lederen af souvenirboden
Niels Pedersen var til stede .

Området blev besigtiget og de foreliggende ansgøningen
gennemgået.

Bygningerne er beliggende søværts strandbeskyttelseslinie, der er
100 m det pågældende sted, indenfor åbeskyttelseslinien, der er
150 m det pågældende sted, indenfor Margrethe-Kog fredningen og i
et sammenhængende naturområde med særlige ·bekyttelsesinteresser
og Ransarområde samt i landzone.

Af Fredningskendelsen for Margrethe-Kogen fremgår det, at der
ikke må ske yderligere bebyggelse, men at dispensation kan
meddeles af fredningsnævnet efter indhentet udtalelse fra
Naturfredningsrådet, når dispensationen ikke strider mod
fredningens formål .

Det fremgår af sagen, at der efter forhandlinger i 1988 om
udstillings bygningerne er opnået enighed om en ændret opdeling af
hele centret mellem de 3 brugere (Cafeteria, souvenirbutik og
udstilling). Den ændrede opdeling medfører, at den fælles indgang
og de offentlige toiletter nedlægges.

Publikums fremtidige adgang til udstillingen er tænkt at skulle
være gennem et nyopført vindfang på centrets vestfacade.

Cafeteriet.



..

3

Det fremgår sf sagen, at tilbygningerne er en ca. 20 rn2 udvidelse
mod syd og en ca. 40 m2 udvidelse mod nord af det eksisterende
cafeteria. Desuden ønskes opført en cs. 15 m2 kiosk forbundet med
cafeteriabygningen ved et overdækket areal øst for bygningen ved
dennes midte. Sokkel, facader og vinduer udføres som pA allerede-eksisterende bygning.

Yderligere
e 1JB m højt-varer samt-
• O,B m højt----

ønskes etableret en ca. 30 m2 Aben gård omgivet sf et
plankeværk nord for cafeteriet til opbevaring af
en ca. 100 m2 stor serveringsterrasse omgivet af et
plankeværk syd og øst for cafeteriet.

De ansøgte bygningsudvidelser er begrundet med indretning af egne
toiletter til cafeteriet samt pladsmangel til gæster i selve
serveringslokalet og til køkken- og lagerfunktion i det hele
taget.

lindet skovdistrikt har oplyst, at kontoret mod nord i
udstillingsbygningen nedlægges og inddrages under udstillingen.

I
Amtsrådet har hertil oplyst, at denne ændring vil medføre, at
udstillingsgæster vil få frit udsyn mod nord og øst. Herved vil
udsynet ikke blivet skæmmet af den ansøgte gård til varer,
hvorfor amtsrådet frafalder sin oprindelige indstilling om en
beskæring af denne gård.

~mtsrådet, der iøvrigt har anbefalet en udvidelse af cafeteriet,
har i sin indstilling til nævnet bl.a. anført, at der ofte er
stor trængsel af besøgende i området, også for så vidt angår
cafeteriet og herunder mangel på toiletter knyttet til denne
forretning. Det er derfor hensigtsmæssigt, at der tillades en
vis udvidelse af betjeningsmulighederne for cafeteriet s gæster,
idet der dog samtidig er behov for at tydeliggøre beliggendhed
og ~9~ang-~i~udstillingsbygning. Den ansøgte terrasse syd og
,..-- - ~-------øst for cafeteriet vil modvirke en sådan tydeliggørelse og bør
~ - -derfor indskrænkes til alene at omfatte arealet beliggende nord- ---------~---~.;.----for forlængelsen af cafeteriet s sydgavl, således at der bliver
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frit sigte 1engs bygningerne til informetionstav1erne ved
udstillings-bygningen.

Hans Petersen har bl.a. anført, at det er meget væsentligt for
cafeteriet at fA en hel nøje afgrænsning af cafeteriets omrAde i
relation til besøgende, idet besøgende, der ikke er gæster i
cafeteriet, fjerner borde og stole og sætter sig ud i solen. Et
evt. stakit vil kunne afhjælpe denne mangel på adskillelse.

4t Stakittet foreslås udført som det eksisterende stakit om
slusemesterens grundstykke lige i nærheden.

11 Souvenirboden.

Det fremgår af sagen, at tilbygningen udgør 32 m2 og udføres ved
at sætte sider til et allerede eksisterende tag. Sokkel, facader
og vinduer udføres som på den nuværende bygning.

Amtsrådet har anført, at man ikke vil modsætte sig det ansøgte
bl.a. under hensyn til at udvidelsen placeres under et
eksisterende tag i den etablerede bygningsmasse, men at en
ulovlig placeret flagstand og et højt stakit ved boden bør
fjernes .

• ~iels Petersen erklærede
~g det høje stakit.

sig indforstået med at fjerne flagstand

Udstykning og o.deling.

Det fremgår- af sagen, at de ansøgte udstykninger m. v. ønskes
foretaget således:

a) ved omdeling overføres 111 m2 fra matr.nr. 19 til matr.nr.
21, der herefter ønskes udstykket i lod 1 på 244 m2 med
souvenirbod og i lod 2 pA 553 m2 med cafeteria, forarealer
m. v.

b) ved omdeling overføres 14 m2 fra matr.nr. 20 til matr.nr.
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21. De pi arealet liggende overdækkede 9ange anvendes her-
efter ikke mere som adgang til udstillingen pi matr.nr. 20.

c) ved omdeling overføres 109 m2 fra matr.nr. 21 til matr.nr.
20. PI den sydvestlige del skabes adgang fra offentlig vej
til udstillingen pi matr.nr. 20.

Amtsridet har indstillet de matrikulerede ændringer til
godkendelse .

• På ministeriets vegne meddele H.B. Sørensen tilladelse til det
ansøgte i medfør af § 8, stk. 2, i lov om det fremskudte dige,
dog under forudsætning af, at bygningerne ikke anvendes til
beboelse.

I

Samtlige mødte kunne tilslutte sig de ansøgte udvidelser af
cafeteriet og souvenirboden samt udstykningen og omdelingen
mellem de nævnte matr.numre, idet dog et flertal ikke kunne gA
ind for den af cafeteriet ønskede serveringsterrasse med stakit
ø -------------------------syd for cafeteriet og mod øst kun, hvis den placeres nord for en
flugtlinie langs den sydlige gavl.--
Hans Henrik Scherup henviste til Naturfredningsrådets udtalelse
af 10. april 1989, hvorefter man kan godkende det ansøgte med de
begrænsninger, som amtsrådet har nævnt. Han pointerede, at
naturfredningsrådet ikke kan forventes at stille sig positiv over
for yderligere ønsker om udvidelser af publikumsfaciliteter.

Endvidere anførte Scherup, at reklameskilte ikke bør tillades,
men kun beskedning henvisningsskilte.

Efter drøftelse var der i nævnet enighed om at meddele dispen-
sation efter naturfredningsloven til den ansøgte udvidelse af4t cafeteriet også for så vidt angår den af Hans Petersen
ønskede serveringsterrasse med stakit. Nævnet lægger herved vægt
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pA, dels de allerede eksisterende aktiviteter ved VidAslusen,
dels at slusemesterens hus og friareal er omgivet af et stakit,
og dels at der i forvejen i ·synsfeltet- langs cafeteriets
sydgavl bl.a. er placeret en telefonboks. Endvidere tager nævnet
hensynet til, at cafeteriets rationelle drift gør en nærmere
afgræsning af virksomhedens område pAkrevet.

Nævnet meddeler endvidere dispensation til den ansøgte tilbygning
4t til souvenirboden, dog skal en flagstang og et højt hegn ved

bodens fjernes.

I Endelig tillader nævnet den i forbindelse' med disse ændringer
pAkrævede udstykning og omdeling.

Denne afgørelse er først truffet og udsendt af nævnet den
25. maj 1989.

I medfør af naturfredningslovens § 64a bortfalder tilladelsen,
sAfremt den ikke er udnyttet inden 5 Ar fra dato.

S.A.Koustrup. /ha,I
4t Afgørelsen kan inden 4 uger fra dens modtagelse indklages for

Overfredningsnavnet, Slots.arken 15, 2910 Hershol., af ansøgeren
og forskellige myndigheder. Først nAr det efter klagefristens
udløb er konstateret, at afgørelsen ikke er indbragt for
Overfredningsnævnet, kan dispensationen udnyttes.
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REG.NR.
,

Naturfredningsnævnet for Sønderjyllands
amts sydlige Fredningskreds

Dommerkontoret i Tønder
Nørregade 31 - 6270 Tønder - tlf. 74722205

Tønder, den 26. juli 1989
J. nr. 155/89

Høslet på matri nri 9 Margrethe
Kog; Højer kommune
§ 34 - Margrethe Kog

Der fremlagdes skrivelse af 20. juli 1989 fra Amtsrådet j. nr.
8-70-52-5-1-86.

Amtsrådet har til fredningsnævnet indberettet, at der på matr. 9
Margrethe-Kog, Højer kommune, er foretaget høslet i perioden 7. -
13. juni 1989. Efter det oplyste tilhører arealet Kogsselskabet
Ny-Frederikskog v. Hans Sønnichsen, Højer Dige 1, Højer •

Arealet er fredet ved Overfredningsnævnets kendelse af 12.
november 1985 og efter kendeIsens § 4b må slæt først foretages
efter 1. juli.

Amtsrådet har meddelt, at Hans Sønnichsen telefonisk har oplyst,
at arealet er forpagtet bort og har vedgået, at kogsselskabet ved
en fejltagelse kan have oplyst forpagteren om, at høslet var
tilladt fra 15. juni, som er den gældende frist i Tøndermarsk-
-fredningen. Forpagteren har så for egen regning taget slæt op
til en uge før den oplyste frist. Hans Sønnichsen indrømmer
fejltagelsen og henviser til manglen på information til brugeren
af arealet.

~r
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Amtsrådet har yderligere meddelt, at man skønner, at skaden på
fuglelivet har været begrænset netop i år, på grund af det
forholdsvis tidlige forår, hvor fuglene har kunnet starte
ynglesæsonen tidligere, så ungerne har været større end normalt
på slæt-tidspunktet. Da der er tale om fremrykning på op til 3
uger i forhold til den i Margrethe-Kog fastsatte frist till.
juli, ville man næppe have kunnet anbefale en dispensation,
såfremt ansøgning var blevet indsendt.

Amtsrådet ha~ oplyst, at der synes at være et særligt behov for
information om fredningsbestemmelsernes begrænsninger i driften,
både i Margrethe-Kog og indenfor Tøndermarsk-fredningen.
Arealerne drives ofte af anden- eller trediemand, som ikke har
kendskab til bestemmelserne. Skov- og Naturstyrelsen og
fredningsafdelingen arbejder derfor på informationsmateriale for
hele området.

Under hensyn til det anførte meddeler nævnet herved godkendelse
af det foretagne høslet, men skal overfor Kogsselskabet
indskærpe, at høslet i Margrethe- og først må foretages efter 1.
juli.

S •

Afgørelsen kan inden 4 uger fra dens
modtagelse indklages for Overfred-
ningsnævnet, Slotsrnarken 15, 2970
Hørsholm, af ansøgeren og forskellige
myndigheder. Først når det efter kla-
gefristens udløb er konstateret, at
afgørelsen ikke er indbragt for Over-
fredningsnævnet, kan dispensationen
udnyttes.
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Naturfredningsnævnet for Sønderjyllands
amts sydlige Fredningskreds

Dommerkontoret i Tønder
Nørregade 31 - 6270 Tønder - tlfa 74722205

Tønder, den 26. juli 1989
j. nr. 157/89

• Omlægning/opdyrkning af matra
nra 12 Margrethe Kog; Højer
Kommune
§ 34 Margrethe-Kog

Der fremlagdes skrivelse af 20. juli 1989 fra Amtsrådet j. nr.
8-70-52-5-1-86.

I

Amtsrådet har til fredningsnævnet indberettet, at det er
konstateret, at matr. nr. 12 Margrethe Kog er blevet omlagt
formentlig engang i juni 1988, idet et areal på ca. 5 ha er
jordbehandlet (fræset/pløjet) og tilsået med kulturgræsser,
iblandet kløver. Arealet tilhører Kogsselskabet Ny-Frederikskog,
v. Hans Sønnichsen, Højer Dige 1, Højer.

Margrethekogen er fredet ved Overfredningsnævnets kendelse af 12.
november 1985i Fredningens formål er at beskytte botaniske og
salt- og ferskvandsbiologiske interesser. Ikendelsens § 4b
anføres bestemmelser for arealernes drift, og Overfredningsnævnet
har i tillægsafgørelse af 24. februar 1986 præciseret, at
arealerne ikke må omlægges.

,e

Det fremgår af sagen, at Kogsselskabets repræsentant, Hans
Sønnichsen, telefonisk har oplyst, at den bearbejdning, der er
sket på matri nr. 12, er en isåning af græs og opfattes ikke som
en omlægning, idet omlægning i almindelig landbrugsfaglig

-
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sprogbrug dækker en jordbearbejdning (pløjning, fræsning,
harvning) og udlægning med anden afgrøde i et eller flere år. I
forbindelse med omlægningen sker der normalt en opgødskning af
jorden, ligesom anvendelsen af bekæmpelsesmidler er mere intensiv
end på græs arealer i almindelighed.

Amtsrådet har anført, at det er dets opfattelse, at isåningen af
kløver på matr. 12 kan betragtes som en del af en omlægning. Der
har såvidt det er oplyst, ikke fundet en opgødskning sted på
matr. nr. 12.

Amtsrådet har overfor nævnet yderligere anført, at både den
foretagne jordbearbejdning og isåning af kløver på matr. 12 ikke
er i overensstemmelse med fredningens formål med at beskytte de
botaniske interesser, uanset at jordbearbejdningen muligvis ikke
kan betegnes "omlægning". Det, der er foretaget, forudsætter derfor
en dispensation.

Amtsrådet har oplyst, at man under hensyn til ønsket om at sikre
en rimelig græskvalitet, som igen kan sikre, at arealerne fortsat
kan afgræsses ikke vil udtale sig imod en dispensation til
isåning af græs og en moderat gødskning, som i løbet af en meget
kort årrække må ophøre helt, men at man ikke ville have kunnet
anbefale dispensation til kraftig gødskning og isåning af kløver.

Idet der henvies til det af Amtsrådet anførte, meddeler nævnet
herved efterfølgende dispensation til jordbearbejdning og isåning
af græs og kløver på matr. nr. 12.

Fredningsnævnet indskærper samtidig, at enhver form for
jordbearbejdning, isåning af græs, k ver eller andet, samt
gødskning i mere end begrænset omfa g (ca. 50 kg/ha) kræver
forudgående dispensation fra fredn~vnet.

S. A. oustr~
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Den 2. august 1989 foretog formanden, dommer S.A. Koustrup,
følgende sag på dommerkontoret:

J.nr. 165/89 Ansøgning fra Højer kommune om tilladelse
til opsætning af nyt hegn til afgrænsning
af parkeringsanlæggene på matr.nr. 19
Margrethe Kog.

§ 46 - strand -
§ 47a - Ej -

§ 34 - Margrethe Kogen -

•
D~r fremlagdes skrivelse af 28. juli 1989 med bilag fra amts-
rådet, j.nr. 8-70-53-1-517-1-89.

ee

Det fremgår af sagen, at Højer kommune på parkeringspladsen ved
Vid åslusen har lavet en opdeling, afgrænset med telefonpæle.
Denne afgrænsning har imidlertid været udsat for en del hærværk/
påkørsler, hvorfor kommunen påtænker at opsætte ca. 1/2 m høje
marksten i stedet for. Disse har den fordel, at de ikke rådner,
samt at de ikke bliver ødelagt ved påkørsel.

Det er videre oplyst, at Højer kommune selv har disse marksten og
selv vil udføre arbejdet, hvorfor der ikke vil blive påført
lejerne udgifter i forbindelse med ændringen.

Alltsrådet har anbefalet det ansøgte og har bl. a. anført, at den
al søgte ændring af hegningen er en forbedring af området og
s<mtidig af så underordnet betydning, at fredningsnævnet kan
tillade det ansøgte, uden at spørgsmålet forelægges for Natur-
fredningsrådet.

e
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Nævnet meddeler herved tilladelse til den beskrevne ændring af
hegningen på parkeringsarealet ved Vidåslusen.

I medfør af naturfredningslovens § 64a bortfalder tilladelsen,
såfremt den ikke er udnyttet inde 5 år fra dato.

S.A. o~. /ha

Afgørelsen kan inden 4 uger fra dens modtagelse indklages for
Overfredningsnævnet, Slotsmarken 15, 2970 Hørsholm, af ansøgeren
og forskellige myndigheder. Først når det efter klagefristens
udløb er konstateret, at afgørelsen ikke er indbragt for
Overfredningsnævnet, kan dispensationen udnyttes .
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Den 16. august 1989 foretog formanden, dommer S.A. K~ustrup,
følgende sag på ~ommerkontoret:

\
I
!

J.nr. 170/89 Ansøgning fra Jordbrugsdir~ktoratet om
anlæg af en kreaturpassage i Margrethe-
kog.

- § 34 -

I D~r fremlagdes skrivelse af 10. august 1989 med bila~ fra amts-
ridet, j.nr. 8-70-52-1-86. .> "..

Det fremgår at sagen og den medfulgte skitze, at passagen (en
fårebro) er lav og uden rækværk, den bliver således næppe særlig
synlig i terrænet.

Amtsrådet har anbefalet det ansøgte og har bl.a. anført, at det
skønnes, at broen er af væsentlig betydning for afgræsni~g-af-
arealet og dermed opfyldelse af fredningsformålet. _

• Nævnet meddeler herved dispensation til det_ansøgte .

I med{ør af naturfredningslovens §
s~fremt den ikke er udnyttet inde 5

l'
vU

S.A. oustr

bortfalder tilladelsen,
fra dato.

/ha

Afgørelsen kan inden 4 uger fra dens modtage~_se indklages for
Overfredningsnævnet, Slotsmarken 15, 2970 Hørshol., af ansøgeren
og forskellige myndigheder. Først når det efter klagef~ist~ns ~
udløb er konstateret, at afgørelsen ikke er indbragt for
Overfrednin9snævnet, kan dispensationen udnyttes.

~:l· .. te·
.lYll JØID1D18 net
Skov- og Naturstyrelsen
J.nr. SN ,a'I/8 ..-OCJC /
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Naturfredningsnævnet for SøndfHJyllanC1s
amts sydlige fredningskreds

DommerkElnlorel I Tønder

Nørregade 31 ·6210 Tønder· Tell 04·722'205

De, 20. september 1989 foretog formanden, dommer S.A. Koustrup,
følgende sag på dommerkontoret:

J.nr. 192/89 Ansøgning fra Lindet Statsskovdistrikt
om tilladelse til opsætning af vindsluse
ved Marsk- og Vadehavsudstillingen ved
Vidåslusen.

§ 47a - å -
§ 46 - strand -
§ 34 - Margrethe-Kog -

Der fremlagdes skrivelse af 19. september 1989 fra Lindet Stats-
skovdistrikt, j.nr. 5214.

De~ fremgår af sagen, at fredningsnævnet i afgørelse af 13. april
1939 (sag nr. 79/89) har meddelt tilladelse til opførelse af ny
inlgang/vindfang på 16 m2 til Miljøministeriets udstillingsbygning
ve t Vidåslusen .e

•• Det er oplyst, at Højer kommune den 4. juli 1989 har meddelt
bygget~lladelse.

Der søges nu om etablering af vindsluse i tilknytning til
vindfanget.

Det er oplyst, at vindslusen tænkes opført som et "åben" (men
overdækket) indgangsparti i jern-hu1p1ade, som skal nedsætte
vindens susen langs det nye vindfang. Herved skulle de gener, som
den til tider kraftige vind på stedet afstedkommer for publikums
færden ud og ind af udstillingens nye indgangsdør, blive
e1.mineret. Vindslusens grundareal vil andr~ge ca. 7m2.

\0



•

FrI dningsnævnet meddeler herved tilladelse til det ansøgte, idet
falmanden bemærkede, at nævnet tidligere på et møde ved
Vi~åslusen den 12. maj 1989, hvor repræsentanter for samtlige
interesserede myndigheder var til stede, med tilslutning af de
tilstedeværende mundtligt meddelte tilladelse til etablering af
vindslusen.

4t, I medfør af naturfredningslovens §

såfremt den ikke er udnyttet inden

e-•

a bortfalder tilladelsen,

/ha

Af!:ørelsen kan inden 4 uger fra dens modtagelse indklages for
OVI'rfredningsnævnet, Slotsmarken 15, 2970 Hørsholm, af ansøgeren
og forskellige myndigheder. Først når det efter klagefristens
udløb er konstateret, at afgørelsen ikke er indbragt for
Overfredningsnævnet, kan dispensationen udnyttes.
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Den 22. november 1989 foretog formanden, dommer S.A.Koustrup.
følgende sag på dommerkontoret:

(4t J.nr. 217/89 Ansøgning fra Tønder kommuneskole om til-
ladelse til færdsel i den sydlige del af
Margrethekog. Højer kommune •

§ 34 - Margrethekog fredningen -• Der fremlagdes skrivelse af 8. november 1989 fra amtsrådet, j.nr.
8-70-52-1-86.

Det fremgår af ansøgningen fra Tønder kommuneskole, at en klasse
deltager i et projekt på europæisk plan, benævnt COASTWARCH, der
bl.a. handler om iagttagelse af forskellige forhold langs kysten,
herunder planter, fugle og forureningsgrad.

Amtsrådet har. under hensyn tilOverfredningsnævnets afgørelse af
12. november 1985. hvori er angivet strenge regler for meddelelse
af tilladelse til adgang til området. indstillet til nævnet at
afslå det ansøgte. Amtsrådet har i stedet henvist ansøgeren til
at gennemføre undersøgelserne i den nordlige del af Margrethekog,
idet selve Vadehavet ikke er forskelligt på de to side af Vidåen,
men ansøgeren har fastholdt ansøgningen ..

Vildtforvaltningen og Naturfredningsrådet har bl.a. under hensyn
til områdets fugleliv frarådet det ansøgte og foreslået, at
undersøgelserne henlægges til lige så velegnede steder så som
Margrethekog nord for Vidåen eller omkring Ballum.

Der er i nævnet enighed om at afslå det ansøgte. idet der ikke er
anført nogen saglig grund til, at skolen ikke skulle kunne få

• Miljøministeriet
Skov- og Naturstyre~
J.nr. SN '''JI /'K "'000 ~
Akt.nr.l~ • 8ft.
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samme udbytte af at lade undersøgelserne foregå de foreslåede
andre steder langs vadehavet.

S.A. ~~I' Iha

~ Afgørelsen kan inden 4 uger fra dens modtagelse indklages for
Overfredningsnævnet. Slotsmarken 15. 2970 Hørsholm. af ansøgeren
og forskellige myndigheder .•
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Modtaget I
Skov- og Naturstyrelsen

2 3 HAR. 1990

(

Den 22. marts 1990 foretog formanden, dommer S.A. Koustrup, føl-
gende sag på dommerkontoret:

J.nr. 16/90 a og b Ansøgning fra Højer kommune om tilladelse
til udvidelse af parkeringspladsen ved
cafeterie- og udstillingsbygningen ved
VidAslusen samt om etablering af lys ved
den del af parkeringspladsen, der ligger
øst for cafeteriet.

Matr.nr. 19 Margrethe Kog,
Højer kommune.

- § 34 -

•
Der fremlagdes to skrivelse af 16. februar 1990 med bilag fra
amtsrådet, j.nr. 8-70-51-1-517-1-90 og 8-70-51-1-517-2-90 samt
skrivelse af 13. marts 1990 fra Naturfredningsrådet, j.nr. 14280.

Den ønskede udvidelse af parkeringspladsen angår et areal på ca.
5000 m2 mod øst.

I
•

Da udvidelsen må karakteriseres som en terrænændring, kræves der
dispensation fra fredningsnævnet for så vidt angår Margrethe Kog
fredningssagen. Herudover kræves tillige dispensation fra amts-
rådet bl.a. vedrørende beskyttelseslinier fra Vidåen og evt. fra
strandbeskyttelseslinien.

Det er oplyst, at udvidelsen er begrundet i et betydeligt besøg
ved Vidåslusen, hvilket bl.a. medfører et stort antal turist-
busser, der tager plads op på det eksisterende parkeringsarel.

Højer byråd og amtsrådet har indstillet det ansøgte til godken-

e
MiIjoministeriet
Skov- og Naturstyre1sen
J.nr. SN / J.. {1(8 ~o00 -
Akt. nr. ;z, I . J
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delse.
. ..

Naturfrednin~~rådet hat ~dtrykt nogen betænkelighed ved udvidel-
sen, men har i skrivelse af 13. marts 1990 til fredningsnævnet
erklæret, at rådet ikke vil modsætte sig en dispensation, dog
påpeger rådet, at de fremtidige aktiviteter og adgangsforhold bør
indrettes således, at en yderligere udvidelse af parkeringsfor-
holdene m.v. ikke bliver nødvendig.

I
Fredningsnævnet meddeler herved dispensation efter naturfred-
ningslovens § 34 til etablering af den ansøgte udvidelse af
parkeringsarealet ved Vidåslusen samt til etablering af orien-
teringsbelysning på parkeringspladsen, idet nævnet overlader det
til amtsrådet at tage endelig stilling til belysningen s art,
antal og placering.

I medfør af naturfredningslovens §

såfremt den ikke er udnyttet inden

S.A. ouV;:r~

4a bortfalder tilladelsen,
dato.

/ha

I
•

Afgørelsen kan inden 4 uger fra dens modtagelse indklages for
Overfredningsnævnet, Slotsmarken 15, 2970 Hørsholm, af ansøgeren
og forskellige myndigheder. Først når det efter klagefristens
udløb er konstateret, at afgørelsen ikke er indbragt for
Overfredningsnævnet, kan dispensationen udnyttes.
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FREDNINGSNÆVNET FOR SØNDERJYLLANDS AMTS
Sydlige fredningskreds,
Dommerkontoret i Tønder.

Modtaget I
Skov. og Naturstyrelsen

~ 9 AUG. 1?°1

Den 26. august 1991 foretog formanden, dommer S.A. Koustrup, føl-
gende sag på dommerkontoret:

J.nr. 32/91 Ansøgning fra Højer Fiskehandel vI Kim
Nissen, Nørregade 31, Højer, om tilladel-
se til at sælge fiskevarer fra salgsvogn
på P-pladserne veå Højer sluse og Vidå-
slusen, Højer~une.

~
§ 47a.

Der fremlægges skrivelse af 8. august 1991 med bilag fra Sønder-
jyllands amt, j.nr. 8-70-53-1-517-3-91.

Det er oplyst,. at Højer kommunes udvalg for teknik og miljø har
anbefalet, at der gives tilladelse til opstilling ved Højer
Sluse, men ikke ved Vidåslusen.

Det fremgår af sagen, at begge områder er omfattet af naturfred-
ningslovens åbeskyttelseslinie, og af fredning af Margrethe-Kog.
Fredningen har til formål at sikre området som levested for vand-
fugle, ~ beskytte botaniske og salt- og ferskvandsbiologiske
interesser, og ~ sikre arelaerne nord for Højer Kanal som et
åbent område. Der må ikke opføres bygninger, anbringes camping-
vogne eller telte, og der må ikke etablere andre faste konstruk-
tioner og anlæg.

Fredningsnævnet har den 10. april 1987 givet tilladelse for 5 år
til en salgsvogn for pølser ved Vidåslusen, men Overfreningsnæv-
net omgjorde nævnets afgørelse og meddelte et afslag. Begrundel-

sen for afslaget var bl.a., at det, sAfremt der gives tilladelse

jilioni:iistenet
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•
til en salgsvogn, vil være va~skeligt at afslå andre ansøgninger.
Konsekvensen kan blive, at stedet udvikler sig fra dets nuværende
afgrænsede og målrettede karakter til et område med markeds- og
forlystelsesaktiviteter, hvilket i høj grad vil være helt i strid
med fredningens formål og indholdet af åbeskyttelseslinien.

Overfor fredningsnævnet har Sønderjyllands amt ved skrivelse af
8. august 1991 meddelt, at amtet ikke kan anbefale, at frednings-
nævnet meddeler dispensation efter naturfredningslovens § 34.•

• Amtet har samtidig besluttet at meddele afslag på det ansøgte for
så vidt angår en dispensation fra åbeskytt;lseslinien.

Det lokale medlem af fredningsnævnet stemmer for at give dis-
pensation.

To af fredningsnævnets medlemmer er enige om, at der under hensyn
tiloverfredningsnævnets tidligere afgørelse af 18. november
1987, hvor man nægtede tilladelse til handel med pølser fra en
salgsvogn ved Vidåslusen, ikke er grundlag for at meddele
dispensation til en salgsvogn for fiskevarer ved nogen af
sluserne, idet området ved Højer Sluse og ved Vidåslusen ertt omfattet af samme fredningsbestemmelser.

tt Nævnet meddeler som følge heraf efter stemmetallet afslag på
tt dispensation efter naturfredningslovens § 34. (Margrethe-Kog).

Samtidig hermed meddeles det efter aftale med Sønderjyllands amt,
at amtet giver afslag på dispensation fra naturfredningslovens §

47a (å-beskyttelseslinien), idet opstilling af en salgsvogn vil
stride imod de interesser åbes~elseslinien skal varetage.

S.AJl;~~~ Ih.

Afgørelsen kan inden 4 uger fra dens modtagelse indklages for
Overfredningsnævnet, Slotsmarken 15, 2970 Hørsholm, af ansøgeren
og forskellige myndigheder .•



FREDNINGSNÆVNET FOR SØNDERJYLLANDS AMTS
Sydlige fredningskreds,
Dommerkontoret i Tønder.

REG.NR. bbo8.C \
Modtaget.

Skov- og Naturstvrefsen
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- 5 NOV. 1991

tit Den 4. november 1991 foreto,9 formanden, dommer S. A. Koustrup,
følgende sag på dommerkontoret:

e
e

J.nr. 39/91 Ansøgning fra Højer kommune om tilladelse
til at opsætte skilte på P-pladsen ved
Vidåslusen og ved Højer Sluse.

§ 34 og § 47a.

Der fremlagdes skrivelse af 31. oktober 1991 med bilag fra amts-
kommunen, j.nr. 8-70-53-2-517-1-91.

'.
Det fremgår af sagen, at skilte, som ønskes opsat, er forbuds-
skilte mod camping på P-pladserne. Begge P-pladser ligger
indenfor fredningen af Margrethe Kog og indenfor naturfrednings-
lovens åbeskyttelseslinie.

•
Ifølge fredningskendelsens § 3 må der ikke uden fredningsnævnets
tilladelse opstilles faste konstruktioner, og der må ikke anbrin-
ges campingvogne eller telte.

Det er oplyst, at der har været problemer med overnattende gæ-
ster, hvorfor kommunen nu ønsker forbudsskilte opsat som erstat-
ning for eksisterende P-skilte. Politimesteren i Tønder har god-
kendt opsætningen, men kan ikke anbefale, at de eksisterende
P-skilte fjernes.

Amtskommunen har anbefalet det ansøgte.

r," 1.101. l ",1(,' .,',

Skov- og Natw'styn;lllien
J,nr. SN /1. "I f -00 ~ b
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Nævnets afgørelse:

Da opsætningen af de ansøgte skilte tjener fredningens formål,
gives der hermed i medfør af naturfredningslovens § 34 dispensa-
tion til opsætning af et skilt ved hver P-plads. Det forudsæt-
tes, at skiltene bliver af typen ø 1 evt. udvidet med en camping-
bus, og at skiltene opsættes på selve P-pladsen, evt. som under-
tavle til de eksisterende P-tavler.

ee
Efter bemyndigelse fra amtskommunen meddeler nævnet samtidig
dispensation efter naturfredningslovens § 47a.

I medfør af naturfredningslovens §

såfremt den ikke er udnyttet inden
4a bortfalder tilladelsen,

dato.

Iha

Afgørelsen kan inden 4 uger fra dens modtagelse indklage s for
Overfredningsnævnet, Slotsmarken 15, 2970 Hørsholm, af ansøge!en
og forskellige myndigheder. Først når det efter klagefristens
udløb er konstateret, at afgørelsen ikke er indbragt forla Overfredningsnævnet, kan dispensationen udnyttes.
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FftfnNINGSNÆVNET F6ft SøNDERJYLLANDS AKTS
Sydlige fredningskreds,
Dommerkontoret i Tønder.

MOdtaget'
Skov- og Natul'$tvrelsAn

1 7 DEC. 1991

Den 14. december 1991 foretog formanden, dommer S.A.Koustrup,
følgende sag på dommerkontoret:

J.nr. 49/91 Dispensation til tidselbekæmpelse
i Margrethe Kog.

§ 34.

Der fremlagdes skrivelse af 11. december 1991 med bilag fra
Sønderjyllands amt, j.nr. 8-70-52-5-1-86.

Det fremgår af sagen, at Jordbrugsdirektoratet ansøger om
dispensation fra § 4b i fredningskendelsen om Margrethe Kog til
afhugning af tidsler før den 1. juli, idet vækstsæssonens forløb
i begyndelsen af året kan resultere i blomstring og frøsætning
før 1. juli.

Jordbrugsdirektoratet søger endvidere om tilladelse til kemis~
bekæmpelse af genvæksten efter afhugning indenfor et begrænset
område, fennerne 12-20, hvor tidselproblemet er størst.

Amtets fredningsafdeling, der har anbefalet det ansøgte, har
oplyst, at det ved en besigtigelse i november 1991 er konstate-
ret, at de anførte arealer midt i kogen er befængt med tidsler i
en sådan grad, at det ikke kan afvises, at udlejning til græsning
kan bliv~ vanskelig.

Nævnets afgørelse:

Som følge af det foran oplyste meddeler nævnet dispensation til

lMiljøministeriet
Skov~og Naturstyre1sen
'J.n/. sti 1,;2 \ Vrc0P2f) -
I-k1.I)I.. .5



afnugning af tidsler før 1. juli semt til sprøjtning, dog skalti sprøJ~ningen begrænses mest muligt alene ske i sensommeren som
en efterbehandling.

•

{haS.A.

Afgørelsen kan inden 4 uger fra dens modtagelse indklages for
Overfredningsnævnet, Slotsmarken 15, 2970 Hørsholm, af ansøgeren
og forskellige myndigheder. Først nAr det efter klagefristens
udløb er konstateret, at afgørelsen ikke er indbragt for
Overfredningsnævnet, kan dispensationen udnyttes .

.~
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OVERFR EDN INGSNÆVN ET Slotsmarken 15
2970 Hørsholm
Telefon 45 76 57 18 TG

Højer Kommune
Kirkegårdsgade 1-3
6280 Højer

18. december 1991

J.nr. 2605/84-1/91

Fredningsnævnet for Sønderjyllands Amts Sydlige Fredningskreds har den 26.
august 1991 afslået at dispensere fra naturfredningslovens § 34 til salg af-fiskevarer fra salgsvogn på parkeringspladserne ved Højer sluse og Vidåslu-
sen i Højer kommune. Fredningsnævnet har samtidig hermed efter aftale med
Sønderjyllands Amt meddelt, at Amtet har givet afslag på ovennævnte i
medfør af naturfredningslovens § 47 a (å-beskyttelseslinien).

Højer Kommune har påklaget afgørelsen tilOverfredningsnævnet med påstand
om, at der gives tilladelse til det ansøgte på betingelse af, at salgsvogne
kun må opstilles på parkeringspladsene inden for et afgrænset tidsrum i
dagtimerne, samt at der kun må opstilles salgsvogne tilhørende momsregi-
strerede butikserhverv i Højer Kommune. Endvidere bør tilladelsen være
tidsbegrænset.

Det fremgår af sagen, at Højer Fiskehandel har ansøgt om tilladelse til
at sælge fiskevarer fra salgsvogn på parkeringspladserne i tidsrummet l.
april-30. september fra kl. 10.00-18.00. Begge parkeringspladser er
omfattet af naturfredningslovens å-beskyttelseslinie og af fredningen af
Margrethe-Kog jf. Overfredningsnævnets afgørelse af 12. november 1985.
Fredningen har til formål at sikre området som levested for vandfugle, at
beskytte botaniske og salt- og ferskvandsbiologiske interesser, og at sikre
arealerne nord for Højer Kanal som et åbent område. Ifølge fredningsaf-
gøreisen må der ikke opføres bygninger, anbringes campingvogne eller telte,
og der må ikke etableres andre faste konstruktioner og anlæg.

\2.\ I/e- 00 '2. G \ e
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Fredningsnævnet gav i april 1987 tilladelse for 5 år til opstilling af en
salgsvogn for pølser ved Vidåslusen. Tilladelsen blev anket af Skov- og
Naturstyrelsen, og Overfredningsnævnet ændrede i 'november 1987 frednings-
nævnets tilladelse til et afslag. Begrundelsen for afslaget var bl.a. at
det, såfremt der gives tilladelse til opstilling af blot en salgsvogn, vil
være vanskeligt at afslå andre ansøgninger. Konsekvensen kan blive, at
stedet udvikler sig fra dets nuværende afgrænsede og målrettede karakter
til et område med markeds- og forlystelsesaktiviteter, hvilket i høj grad
vil være i strid med fredningens formål og indholdet af å-beskyttelses-
linien.

Højer Kommune har i sin anke bl.a. anført, at opstilling af salgsvogne må
sammenlignes med almindelig parkering. En opstilling af salgsvogne er
efter Kommunens opfattelse hverken omfattet af naturfredningslovens å-
beskyttelseslinie eller fredningen af Magrethe-Kog. Kommunen henviser
bl.a. til, at der ikke på nogen af parkeringspladserne er opsat forbud mod
parkering for visse vogntyper, at salgsvogne vil blive fjernet hver aften
og således ikke henstår længere på pladserne end turisters køretøjer, og at
salgsvogne ikke spærrer mere for udsynet end andre vogne på parkerings-
pladserne. Kommunen anfører endeligt, at diverse love og fredningsbe-
stemmelser gør det yderst vanskeligt for butikserhvervet at overleve i
Højer Kommune .

Sønderjyllands Amt har overfor Overfredningsnævnet udtalt, at det fortsat
er Amtets opfattelse, at der bør gives afslag på dispensation fra såvel
fredningen som å-byggelinien, og at Kommunens forslag, om at tilladelsen
til opstilling begrænses til et afgrænset tidsrum i dagtimerne og kun til
virksomheder i kommunen, heller ikke kan støttes, da det vil være svært at
håndhæve. I forbindelse med Kommunens sammenligning af salgsvogne med
almindelig parkering har Amtet udtalt, at det er konsekvenserne af par-
keringspladsens ændring fra almindelig parkeringsplads til et område for
markedsaktiviteter, der er i strid med fredningens formål. Endvidere har
Amtet udtalt, at det er dets opfattelse, at detailsalg i området prin-
cipielt bør kunne finde sted i Højer by, som passeres, når man kører til
sluserne.
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Skov- og Naturstyrelsen har overfor Overfredningsnævnet udtalt, at man ikke
kan anbefale, at der meddeles dispensation til det ansøgte, og henviser
til, at begrundelsen er den samme som ved Overfredningsnævnets afgørelse af
18. november, 1987 om afslag på dispensation til opstilling af salgsvogn til
pølser ved Vidåslusen.

Overfredningsnævnet skal udtale:

På grund af konsekvenserne for området finder Overfredningsnævnet ikke, at
der kan meddeles dispensation fra naturfredningslovens § 47 a (å-beskyttel-
seslinien) og Overfredningsnævnets afgørelse om fredning af Margrethe-Kog.

Overfredningsnævnet stadfæster derfor fredningsnævnets og Amtets afgørelse
af 26. august 1991.

I sagens behandling har deltaget 10 medlemmer af Overfredningsnævnet.
Afgørelsen er truffet med 9 stemmer mod l. Hindretallet har stemt for at
dispensere til det ansøgte.

Med venlig hilsen

7,,7·
Tom Galsøe

fm.
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REG.NR. ~~o8·.o l

FREDNINGSNÆVNET FOR SØNDERJYLLANDS
AMTS sydlige fredningskreds,
Dommerkontoret, Nørregade 31,
6279 Tønder. - Telf. 74 72 22 05.

. "' .'Vi ., ,

Den ~. februar 1992 foretog formanden, dommer S.A. Koustrup, føl-
gende sag på dommerkontoret:

J.nr. 2/92
jfr. 41/90.

Ansøgning fra Højer kommune om tilladelse
til etablering af en sejlrute mellem Sild
og Vidåslusen i Højer kommune.

§ 34 - Margrethe Kog
§ 46 - strand
§ 47a - Vidåen

•
Der fremlagdes skrivelse af 29. januar 1992 med bilag fra Sønder-
jyllands amt, j.nr. 1-19-12-91.

De tidligere bilag fra en sagsbehandling i 1990 var til stede.

•
Det fremgår af sagen, at sejladsen skal foregå med et skib fra et
rederi på Sild. Der skal i første omgang sejles 1 dobbelttur hver
14. dag, måske senere 1 gang hver uge. Der sejles i 4 sommermåne-
der fra maj til august. Det skib, som skal sejle turen, kan rum-
me 230 passagerer.

Skov- og Naturstyrelsen har ved skrivelse af 18. maj 1990 med-
delt, at styrelsen ikke vil udtale sig imod sejlruten under
forudsætning af, at der er tale om en forsøgsordning, at sejl-
turene holdes i et beskedent omfang, og at der udelukkende er
tale om flytbare anlæg.

Der søges om dispensation til følgende etablering:
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1. En anløbs- og landgangsbro. Anløbsbroen etableres som en
flydebro (mål 10x2,4 m). Broen forankres til to nedrammede
pæle. Landgangsbroen udføres som en rampe, der kan følge
flydebroens bevægelser (mål 13x1 m). Begge broer udføres i træ
og fjernes, når sejlsæsonen er overstået. Til fortøjning af
skibet nedramme s 1 stk. duc d'albe, som sammen med de to ned-
rammede pæle til broen, vil forblive på stedet udenfor sejl-
tiden.

2. Adgang til landgangsbroen ad eksisterende Låningsvej. Lånings-
vejen benyttes som den er nu, evt. udjævnet med stabilt grus.

3. Opstilling af en skurvogn (ca. 27 m2) til brug for politi og
told. Skurvognen opstilles lige før Låningsvejens start~
Skurvognen fjernes efter hver sejlads og flyttes til
bygningerne ved Højer Sluse.

4. Etablering af afspærring med kæder eller lign. Afspærringen
flyttes efter hver sejlads.

Der fremgår af nævnets bilag fra sagsbehandlingen af en
tilsvarende ansøgning fra 1990, at nævnet indsendte sagen til
Naturfredningsrådet (j.nr. 14280), der i skrivelse af 14. juni
1990 meddelte, at man vel var kritisk overfor projektet, men at
omfanget af sejladsen ikke gav anledning til betænkeligheder.
Der var da tale om 2 dobbektture hver 14. dag

Det hedder videre i rådets svar:

"Medfører driften af sejlruten imidlertid opførsel af nye
bygninger, udvidelse af eksisterende bygninger samt yderligere
udvidelse af parkeringsplads m.v. udover det allerede planlagte,
herunder de udvidelser, der er påtænkt i naturformidlingssammen-
hæng, finder naturfredningsrådet, at sådanne udvidelser vil være
i strid med en bevarelse af områdets landskabelige naturværdier."
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Fredningsnævnet meddelte i skrivelse af 9. juli 1990 til Sønder-
jyllands Amt, at nævnet var indstillet på at meddele dispen-
sation fra naturfredningslovens § 34, når øvrige tilladelser var
indhentet.

Det er nu oplyst, at der er indhentet fornødne tilladelser fra
Jordbrugsdirektoratet, der ejer Låningsvejen, Trafikministeriet,
Justitsministeriet og Told- og Skatteregionen.

Sønderjyllands amt har indstillet til nævnet, at der meddeles
dispensation p~ nærmere beskrevne vilkår.

Nævnets afgørelse:

I overensstemmelse med amtets indstilling, og da projektet.ikke
strider imod formålet med den skete fredning af Margrethe Kog,
meddeler fredningsnævnet herved den ansøgte dispensation efter
naturfredningslovens § 34, på følgende betingelser:

at skibet ikke lægger til inde i selve slusen,

at anløbs- og landgangsbroen fjernes udenfor sejlsæsonen,

at Låningsvejen ikke hæves eller asfalteres,

at skurvogn til brug for politi og told køres væk fra Vidåsluse-
området efter hver sejlads,

at skur og bro males i farver, som falder naturligt ind i om-
rådet, (evt. grå og naturtræ),

at afspærring fjernes efter hver sejlads;

at passagerernes færdsel over diget til og fra skibet sker ad de
anlagte trapper (græsbelægningen må ikke benyttes),

at ansøger indg~r/deltager i forsøg bl.B. vedrørende nedslid-
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ning af området, som aftales nærmere mellem Skov- og Natur-
styrelsen, amtsrådet og ansøger,

at miljørnæssige forhold omkring samlebeholder og skurvogn samt
spildevand fra skibet afklares inden 1. sejlads foretages.

Fredningsnævnet skal samtidig efter bemyndigelse fra Sønderjyl-
lands amt meddele, at amtet herved giver ansøgeren dispensation
til projektet i medfør af naturfredningslovens § 46 og § 47a.

I medfør af naturfredningslovens § 64a bortfalder tilladelsen,
såfremt den ikke er udnyttet inde 5 år fra dato.

s .. o~:fft Ih.

Afgørelsen kan inden 4 uger fra dens modtagelse indklages for
Overfredningsnævnet. Slotsrnarken 15. 2970 Hørsholm. af ansøgeren
og forskellige myndigheder. Først når det efter klagefristens,
udløb er konstateret, at afgørelsen ikke er indbragt for
Overfredningsnævnet, kan dispensationen udnyttes.
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FREDNINGSNÆVNET rOR SØNDERJYLLANDS
AMTS sydlige fredningskreds,
Dommerkontoret, Nørregade 31,
6279 Tønder. - Telf. 74 72 22 05.

Den 16. marts 1992 foretog formanden, dommer S.A. Koustrup,
følgende sag på dommerkontoret:

J.nr. 9/92 Ansøgning fra Sønderjyllands Amtsråd om
tilladelse til at opføre en tilbygning
til eksisterende slusemesterbolig og om
tilladelse til etablering af en skærm-
mur på matr.nr. 14 Margrethekog, Højer
kommune.

e

§ 34, § 46 og § 47

Der fremlægges skrivelse af 9. marts 1992 med bilag fra amtskom-
munens landskabskontor, j.nr. 8-70-21-1-517-3-92.

Det er oplyst, at tilbygningen bliver ca. 40 m2 stor og skal
indeholde offentlige toiletter. Bygningen opføres som en
forlængelse mod syd af den eksisterende slusemesterbolig.

el Skærmmuren ønskes etableret vest for den nye og en del af den
eksisterende bygning. Muren bliver 2,10 m høj og 10 m lang. I
muren monteres udstillingsmontrer.

Det er oplyst, at der mellem s~usemesterboligen og diget
indrettes eksisterende have tilopholdsareal med græs evt.
armeret. Der opsættes borde og bænke på arealet.

Nævnets afgørelse:
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Da etablering af offentlige toiletter ved Vidåslusen sker som
tilbygning til eksisterende bebyggelse, meddeler frednings-
nævnet i medfør af naturfredningslovens § 34 tilladelse til det
ansøgte, idet nævnet samtidig efter bemyndigelse fra amtsrådet
meddeler tilladelse efter naturfredningslovens § 46 og § 47 på
betingelse af

at tilbygningen og læmuren opføres i materialer og farvevalg
(grå), som den eksisterende bygning.

I medfør af naturfredningslovens § 64a bortfalder
såfremt den ikke er udnyttet inden~ år fra dato.

s.A~-:~.
tilladelsen,

/ha

Afgørelsen kan inden 4 uger fra dens modtagelse indklages for
Overfredningsnævnet, Slotsrnarken 15, 2970 Hørsholm, af ansøgeren
og forskellige myndigheder. Først når det efter klagefristens
udløb er konstateret, at afgørelsen ikke er indbragt for
Overfredningsnævnet , kan dispensationen udnyttes. MOdtAOl"t1

Sl<ov- og f']~. vrelsen

; 7 MRS. 1992
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FREDNINGSNÆVNET FOR SØNDERJYLLANDS
AMTS sydlige fredningskreds,
Dommerkontoret, Nørregade 31,
6279 Tønder. - Telf. 74 72 22 05.

\ 'hl"'"- -"t ;
~'/O"_.• ,- .. .:jrelsen

~ 4 "..,0 '::0'1
..J ""(u, :~J4J'-

Den 8. april 1992 foretog formanden, dommer S.A.Koustrup,
følgende sag på dommerkontoret:

J.nr. 11/92 Sønderjyllands amtskommune søger tilla-
delse til at opsætte en stormflodssøjle
ved Vidåslusen i Højer kommune (Margre-
the-Kog).

§ 34, § 46 og § 47

Der fremlagdes skrivelse af 6. april 1992 med 1 bilag fra
amtskommunen, landskabskontoret, j.nr. 8-70-53-1-517-1-92.

Det fremgår af sagen, at søjlen opsættes som en turistattraktion
for at give svar på manges spørgsmål om, hvor højt vandet kan
stige.

Det er oplyst, at søjlen laves af 40-60 cm tyk ubehandlet ege-
stamme med markering af stormfloderne i 1981, 1984 og 1990, og
at dens højde vil blive således, at søjlens top vil være dige kro-
nens top.

Nævnets afgørelse:

Fredningsnævnet meddeler herved dispensation fra naturfrednings-
lovens § 34, § 46 og § 47 til opsætning af den ansøgte storm-
flodssøjle på det på et medfulgt rids angivne, sted.

J" ••• " ••
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FREDNINGSNÆVNET FOR SØNDERJYLLANDS AMT
Dommerkontoret, Nørregade 31,
6270 Tønder. - Telf. 74 72 22 05. ,

......'-;~c::t3rl
Skov- og Naturstvrelsen

Den 19. april 1993 foretog formanden, dommer S.A. Koustrup,
følgende sag på dommerkontoret:

J.nr. 13/93 Ansøgning fra Jordbrugsdirektotatet om
hegning ~ Margrethe-Kog syd for Vid~en;

§ 50 - Margrethe Kog

Der fremlagdes anasøgning af 15. marts 1993 med bilag fra
Jordbrugsdirektoratet, j.nr. 83T-5433-000D4, samt skrivelse af 1.
april 1993 fra Sønderjyllands amt, landskabskontoret, j.nr.
8-70-52-5-1-92.

Det fremgår af ansøgningen, at direktoratet i 1992 i forbindelse
med en jordfordeling har erhvervet yderligere 94 ha i
Margrethe-Kog. Arealet er beliggende syd for de eksisterende
klæggrave ned til landegrænsen. Arealet skal opdeles i mindre
enheder med henblik på bortforpagtning til kvægbrugere. Da der
ikke er etableret bevandingsanlæg i dette område, kan en opdeling
kun ske ved etablering af elektriske hegn.

Sønderjyllands amt har ikke ville modsætte sig det ansøgte, men
har påpeget, at fredningens formål bl.a. er at fastholde det
åbne græslandskab, og at hegn derfor er uønskede. På den anden
side er det også i overensstemmelse med fredningens formål, at
intensivere græsningen.

Nævnets afgørelse:
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Fredningsnævnet finder, at der med henblik på en intensiveret
græsning midlertidigt kan opsættes et hegn som ansøgt, men at
disse hegn - både de eksisterende hegn i den vestlige del og de
nu ansøgte hegn - bør afløses af grøfter i et sammenhængende
bevandingssystem.

Nævnet meddeler i medfør af naturbeskyttelseslavens § 50 for en
periode på 4 år regnet fra den 1. maj 1993 tilladelse til
opsætning af et hegn i de nyerhvervede 94 ha i Margrethe-Kog, dog
således at hegnene fjernes, efterhånden som der etableres
bevandlingssystemer, hvor grøfterne hindrer dynenes færdsel
mellem fennerne.

I medfør af
såfremt den

tilladelsen,lov om naturbeskyttels~, § 66, bortfalder
ikke er udnyttet inde' 3 år fra dato.

s.A~~~'
I

I

/ha

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

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

•
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FREDNINGSNÆVNET FOR S0NDERJYLLANDS AMT
Dommerkontoret, Nørregade 31,
6270 Tønder. - Telf. 74 72 22 05.

Den 9. juni 1993 foretog formanden, dommer S.A. Koustrup, følgen-
de sag på dommerkontoret:

J.nr. 29/93 Ansøgning
tilladelse• et nærmere

fra Hans Sønnichsen, Højer, om
til at sprøjte mod tidsler i

angivet areal lige syd for
Højer sluse.

Margrethekog - § 50 -

Der fremlægges skrivelse af 4. juni 1993 med 1 bilag fra
amtskommunen, landskabskontoret, j.nr. 8-70-52-5-1-92.

•

Det fremgår af sagen, at amtets naturafdeling har besigtiget
arealet, og at der på skønsmæssigt 1/3 af arealet stort set kun
er tidsler, mens der på resten er fra en del til mange tidsler.
Behovet for bekæmpelse anses for reelt og påtrængende, hvis
arealet skal holdes afgræsset. En anden mulig bekæmpelsesmetode
er at slå efter 1. juli, men bekæmpes tidslerne først til den
tid, vil græsset ikke kunne nå at etablere sig tilstrækkeligt
godt på de slåede arealer.

Det er oplyst, at en kombination af slåning og højere vandstand
er at foretrække ved tidselbekæmpelse. Slåningen alene har vist
sig utilstrækkelig og foreløbig er det ikke lykkedes at hæve
vandstanden så meget i Margrethekog, at tidslernes vækst
begrænsens væsentligt. Hvis/når der etableres et bevandingssystem
i kogen vil behovet for sprøjtning antagelig blive langt mindre.
Jordbrugsdirektoratet er igang med planlægning af et sådant
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system, foreløbig i den sydlige del af kogen.

Fredningsnævnets afgørelse:

Da det bl.a. er et af formålene med fredningen, at arealerne
holdes afgræsset, og da dette vanskelig kan ske uden bekæmpelse
af tidlsIer, meddeler nævnet herved i medfør af naturbeskyt-
telseslovens § 50 tilladelse mod tidsler på det
ansøgte areal.

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

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

•



• FREDNINGSNÆVNET FOR SØNDERJYLLANDS AMT
Dommerkontoret, Nørregade 31,
6270 Tønder. - Telf. 74 72 22 05.

Den 9. juni 1993 foretog formanden, dommer S.A. Koustrup, følgen-
de sag på dommerkontoret:

J.nr. 30/93 Ansøgning fra Leon Sønnichsen, Højer, om
tilladelse til at sprøjte mod tidsler på
matr.nr. 12 Margrethekog, Højer kommune.

Margrethekog - § 50 -

Der fremlægges skrivelse af 8. juni 1993 med 1 bilag fra
amtskommunen, landskabskontoret, j.nr. 8-70-52-5-1-92.

Det fremgår af sagen, at amtets naturafdeling har besigtiget
arealet, og at der på arealet jævnt fordelt er fra en del til
mange tidsler. Behovet for bekæmpelse anses for reelt og
påtrængende, hvis arealet skal holdes afgræsset. Der har været
sprøjtet for 4-5 år siden, men tilsyneladende kun med
forbigående effekt En anden mulig bekæmpelsesmetode er at slåe efter 1. juli, men bekæmpes tidslerne først til den tid, vil
græsset ikke kunne nå at etablere sig tilstrækkeligt godt på de
slåede arealer.

Det er oplyst, at en kombination af slåning og højere vandstand
er at foretrække ved tidselbekæmpelse. Slåningen alene har vist
sig utilstrækkelig og foreløbig er det ikke lykkedes at hæve
vandstanden så meget i Margrethekog, at tidslernes vækst
begrænsens væsentligt. Hvis/når der etableres et bevandingssystem
i kogen vil behovet for sprøjtning antagelig blive langt mindre.
Jordbrugsdirektoratet er igang med planlægning af et sådant
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system, foreløbig i den sydlige del af kogen.

Fredningsnævnets afgørelse:

Da det bl.a. er et af formålene med fredningen, at arealerne
holdes afgræsset, og da dette vanskelig kan ske uden bekæmpelse
af tidlsier, meddeler nævnet herved i medfør af naturbeskyt-
telseslavens § 50 tilladelse prøjtning mod tidsler på det
ansøgte areal.

/haS.A.

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

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



Modtaget l
Skov· og Naturstyrersen
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• FREDNINGSNÆVNET FOR SØNDERJYLLANDS AMT
Dommerkontoret, Nørregade 31,
6270 Tønder. - Telf. 74 72 22 05.

REG. NR. 0<;O~.0 l

Ar 1993 den 5. august afsagde formanden for Fredningsnævnet for
Sønderjyllands amt

k e n d e 1 s e

i j.nr. 26/93 Ansøgning fra Cafeteriet Slusen, matr.nr.
26 Margrethe-Kog, Højer kommune, om til-
ladelse til at udvide det eksisterende
cafeteria.

§ 50 Margrethe-Kog.

-0-0-0-

Fredag den 18. juni 1993 kl. 12,30 afholdt Fredningsnævnet for
Sønderjyllands amt møde ved Cafeteriet ved Vidåslusen med
formanden, dommer S.A. Koustrup, det amtsrådsvalgte medlem,
Thomas Lauritsen, Stubbæk, Christiansfeld, og det kommunalvalgtett medlem, Peter Fock, Østerby, Højer.

For Sønderjyllands
Andersen og Hans
forvaltningen.

amtsråd mødte
Erik Jensen

amtsrådsmedlemmerne
samt Karen Schmidt

Heine
fra

For Højer kommune mødte formanden for teknisk udvalg, Eduard
Hansen samt kommuneingeniør Anton Christensen.

For Skov- og Naturstyrelsen samt for Lindet Statsskovdistrikt
mødte naturvejleder Iver Gram.

=:' ~8::1~:11;;tel'iet
- :.':1,('0'v- 0°' Naturstyrelsen•. ) _ b

J nr. SN \ 'l. \ \ 1'6· o o 2.~-
A.1<t. 'Ir. \ ~
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Ansøgeren Thoma Petersen var til stede.

Niels Pedersen, der driver souvenirbutikken ved siden af
cafeteriet var også til stede.

Sagens bilag blev gennemgået. Det drejer sig om en udvidelse mod
syd ud i det område, hvor der nu er en åben gård med udendørs
servering. Gården er afgrænset af et plankeværk. Udvidelsen vil
række ca. 30 cm længere ud end plankeværket.

Det er oplyst, at udvidelsen andrager 2,8 x 8,75 meter, eller ca.
225 m .

Amtsrådets og kommunens repræsentanter anbefalede udvidelsen,
bl.a. fordi man finder, at der på stedet bør være mulighed for at
drive en levedygtig forretning.

Iver Gram og Karin Schmidt bemærkede, at Skov- og Naturstyrelsen,
Lindet Statsskovdistrikt og landskabskontoret var imod en
udvidelse af cafeteriet. De henviste herved bl.a. til, at
fredningsnævnet ved den senest udvidelse af cafeteriet i 1989
udtalte, at yderligere udvidelse ikke kunne forventes.

tt De henviste endvidere til, at det ved etableringen af sejlruten
til Sild blev forudsat, at dette ikke senere kunne begrunde en
udvidelse af cafeteriet.

Thoma Petersen oplyste, at ansøgningen intet havde at gøre med
sejlruten til Sild, idet passagererne derfra køres i bus til
Højer, men at ønsket om en udvidelse var begrundet med, at
cafeteriet med sin nuværende kapasitet ikke kunne "tage" et helt
busselskab, når gæsterne kom i de moderne store busser.
Cafeteriet skulle helst have en størrelse, så det kan betjene et
selskab på 65 gæster.

Karin Schmidt bemærkede, at området tillige ligger indenfor både
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strand- og åbeskyttelseslinien, i Ramsarområde og EF-fugle-
beskyttelsesområde samt i landzone.

Danmarks Naturfredningsforening, der ikke var mødt ved
besigtigelsen, har tilkendegivet, at foreningen er imod
yderligere dispensationer.

Niels Petersen oplyste, at han netop havde indsendt en ansøgning
til Højer kommune om tilladelse til en lignende udvidelse af
souvenirbutikken.

tt Der var i nævnet enighed om at udtale, at der i realiteten var
tale om en overbygning af det eksisterende åbne serveringsområde
mod syd, som blev etableret i forbindelse med cafeteriets
udvidelse i 1989.

Nævnet var bevidst om, at en tilladelse i nærværende sag
sandsynligvis ville være ensbetydende med, at man til sin tid
også måtte tillade en udvidelse af souvenirbutikken.

Nævnet bemærker herved, at
meddele vadehavsudstillingen
tilsvarende udvidelse, idet
sammenhængende lokaliteter.

man i givet fald var sindet at
tilladelse til en forholdsmæssig

de tre aktiviteter foregår i

Fredningsnævnets afgørelse:

Der var i nævnet enighed om, at det rent naturrnæssigt var
vanskeligt at begrunde et afslag, idet bygningerne på stedet,
d.v.s. cafeteriet, souvenirbutikken og vadehavsudstillingen er
sammenbygget og syner lidet i landskabet set i forhold til det
fremskudte dige vest for bygningen. Da udvidelsen i
længderetningen kun er beskeden, idet den andrager 2,8 meter,
vil der næppe være nogen forskel at se på bygningen før og efter
udvidelsen.

Nævnet meddeler herved i medfør af naturbeskyttelseslovens § 50
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tilladelse til den ansøgte udvidelsen.

I medfør af lov om naturbeskyttels , § 66, bortfalder tilladelsen,
såfremt den ikke er udnyttet inde 3 år fra kenselsens afsigelse.

S.A KO~~P. Ih.

Da denne sag tillige kræver tilladelse fra amtet, afsiges nævnets
kendelse af hensyn til samordning af ?nkeadgangen først, når
amtsrådet har truffet sin afgørelse.

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

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



FREDNINGSNÆVNET FOR SØNDERJYLLANDS AMT
Dommerkontoret, Nørregade 31,
6270 Tønder. - Telf. 74 72 22 05.

Den 1. september 1993 foretog formanden, dommer S.A. Koustrup,
følgende sag på dommerkontoret:

J.nr. 58/93 Ansøgning fra Sønderjyllands amt om til-
ladelse til at opstille en træskulptur i
forbindelse med besøgscentret ved Vidå-
slusen.

... .
§ 50 - Margrethe-Kog

Der fremlagdes skriveJse af 31. august 1993 med bilag fra Sønder-
jyllands amt, j.nr. 8-70-52-1-517-2-93.

Det er oplyst, at skulpturen forestiller en sæl, er 1,5 m lang og
skal opsættes på en ca. 1 m høj sokkel. Placeringen bliver på et
mindre grønt område lige syd for cafeteria- og butiksbygningen.

Ifølge fredningskendelsen om fredning af Margrethe-Kog må der
bl.a. ikke anbringes plankeværker, mure, vindmøller, tårne og
lignende, men Fredningsnævne~ kan dispensere, hvis det ansøgte
ikke er i strid med fredningens formål.

Fredningsnævnets afgørelse:

Da det ansøgte ikke strider imod fredningens formål meddeler
nævnet herved i medfør ~f naturfredningslovens § 50 tilladelse
til det ansøgte.

I medfør af lov om naturbeskyttelse, § 66, bortfalder tilladelsen,

• _1lt"
, '." ,.J,

1~ ~~\ ~ -00('1<-;

er 1-
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REG.NR. bbo3.ol

FREDNINGSNÆVNET FOR SØNDERJYLLANDS AMT
Dommerkontoret, Nørregade 31,
6270 Tønder. - Telf. 74 72 22 05.

Medtaget I
Skov· eg Naturstyrelsan

1 8 ~,,~ Jn"'l3
iJni. I~.J

Den 15. oktober 1993 foretog formanden, dommer S.A. Koustrup,
følgende sag på dommerkontoret:

J.nr. 49/93 Ansøgning fra Niels P. Design AIS, Højer,
om tilladelse til udvidelse af souvenier-
butikken på matr.nr. 21 Margrethe-Kog.

§ 50

Der fremlagdes
Sønderjyllands
samt kopi af
amt, hvorefter

ansøgning af 18. august 1993 med bilag fra
amt, Landskabskontoret, j.nr. 8-70-21-1-517-6-93,

skrivelse af 2. september 1993 fra Sønderjyllands
amtet har meddelt tilladelse til det ansøgte.

2Det er oplyst, at udvidelsen andrager ca. 25 m .

Formanden bemærkede, at ingen var mødt eller tilsagt, idet nævnet
allerede på et møde den 18. juni 1993 om udvidelse af det med

.. souvenierbutikken sammenbyggede cafeteria udtalte, at nævnet i
givet fald ville meddele souvenierbutikken tilladelse til en
udvidelse.

Efter aftale med nævets to andre medlemmer, meddeler formanden
herved i medfor af naturfredningslovens § 50 den ansøgte
dispensation til udvidelse af souvenierbutikken.

I medfør af lov om naturbeSkYtt:~~j{ § 66, bortfalder
såfremt den ikke er udnyttet in~~~ra dato.

S.A. Ko ustrupl'

tilladelsen,

/ha

/



REG.Nit Co~ 62 ·0 (
NATURKLAGENÆVNET Vermundsgade 38 B

2100 København ø.
Tlf.: 39 47 27 50
Fax.: 39 47 27 99

22. december 1993
J.nr. 151/500-0001

151/500-0002
TGA

Afgørelse
i sagen om udvidelse af eksisterende

cafeteria samt souvenirbutik på areal omfattet
af fredningen af Margrethe Kog i Højer kommune.

Sønderjyllands amt har den s. august 1993 i medfør af naturbe-
skyttelseslovens § 15 (strandbeskyttelseslinien) og § 16 (å-be-
skyttelseslinien) samt planlovens § 35 (landzone) meddelt dispensa-
tion/tilladelse til at udvide den eksisterende cafeteriabygning på
matr.nr. 26 Margrethe Kog, Højer. Fredningsnævnet for Sønderjyllands
amt har samtidig meddelt dispensation i medfør af naturbeskyttelses-
lovens § 50 fra fredningen af Margrethe Kog til det ansøgte.

Sønderjyllands amt har endvidere den 2. september 1993 og frednings-
nævnet den 15. oktober 1993 meddelt dispensation/tilladelse fra de
ovennævnte bestemmelser til at udvide den eksisterende souvenirbutik
på matr.nr. 21 Margrethe Kog, Højer. Bygningen er sammenbygget med
cafeteriabygningen.

Afgørelserne er af Danmarks Naturfredningsforening og Skov- og
Naturstyrelsen påklaget til Naturklagenævnet med påstand om, at
dispensationerne/tilladelserne ændres til afslag.

Udover at .,ligge i landzone inden for kystnærhedsafgrænsningen og
inden for å- og strandbeskyttelseslinien er arealet omfattet af
Overfredningsnævnets afgørelse af 12. november 1985 om fredningen af
Margrethe Kog. Fredningen har til formål, at sikre området som

S\l.lI/~
06\ -000 S-O ,. m~~

,
~\
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levested for vadefugle, at beskytte botaniske og salt- og fersk-
vandsbiologiske interesser, og at sikre arealerne nord for Højer
Kanal som et åbent område. Ifølge fredningsafgørelsen må der ikke
opføres bygninger, anbringes campingvogne eller telte, og der må
ikke etableres andre faste konstuktioner og anlæg.

r regionplanen for Sønderjyllands amt er området udlagt som naturom-
råde. Området ligger i Ramsar- og EF-fuglebeskyttelsesområde.

r 1982 blev der givet tilladelse til opførelse af en kiosk- og
cafeteriabygning på ca. 165 m2• r 1984 blev der givet tilladelse til
udbygning af de eksisterende bygninger til et center bestående af
cafeteria, souvenirbod og marsk- og vadehavsudstilling. ralt var
bygningerne herefter på ca. 500 m2• Der er senere bl.a. i 1989
blevet givet tilladelse til at udvide cafeteria og kiosk med ca. 75
m2 samt at indrette en ca. 30 m2 åben gård og en 100 m2 stor ser-
veringsterrasse. Endvidere blev souvenirboden udvidet med ca. 32 m2,

og der blev foretaget en mindre udvidelse til udstillingsbygningen.

Cafeteriet ønskes nu udvidet mod syd med ca. 25 m2 ud over en del af
den i 1989 godkendte serveringsterasse. Ansøgningen er begrundet i
øget publikumssøgning. Souvenirboden ønskes udvidet med ca. 25 m2,

herved kommer sydfacaden på linie med cafeteriets nye facade.

Danmarks Naturfredningsforening og Skov- og Naturstyrelsen har i
deres klager fremhævet, at området, ud over at det er fredet, ligger
inden for å- og strandbeskyttelseslinien samt i et Ramsar- og EF-
fuglebeskyttelsesområde. Styrelsen begrunder navnlig sin anke med
hensynet til opretholdelse af fredningens formål, hvorefter det
bl.a. skal sikres, at arealerne nord for Højer Kanal bevares som et
åbent område. Endvidere anføres det, at en udvidelse mod syd, som
ansøgt, er særlig uheldig, idet den vil hindre udsigten mod diget.

styrelsen henviser til, at det tidligere er fremhævet, at der ikke
bør ske en udvidelse af aktiviteterne i området bl.a. af frednings-
nævnet i forbindelse med tilladelsen til udvidelsen af cafeteriet i
1989



3

Højer kommune har over for Naturklagenævnet anbefalet det ansøgte.
Kommunen har navnlig begrundet sin anbefaling med, at de eksisteren-
de virksomheder i området bør gives mulighed for at drive en leve-
dygtig forretning. Kommunen henviser til, at området hvert år
besøges af ca. 300.000 turister. Heraf kommer en stor del som
busselskaber, og det er cafeteriets problem, at turistbusserne er
blevet større og større således, at man i dag ikke er i stand til at
beværte et busselskab. Kommunen finder endvidere ikke, at der bør
lægges afgørende vægt på Skov- og Naturstyrelsens synspunkt om, at
en udvidelse mod syd vil tage udsigten til diget. Ifølge kommunen er
denne udsigt allerede i dag delvis hindret af en opstillet tele-
fonboks, parkerede busser og andre aktiviteter i området.

I sagens behandling har deltaget la af Naturklagenævnets 11 med-
lemmer.

Et flertal, på 7 medlemmer vedrørende den ansøgte udvidelse af
cafeteriet og på 6 medlemmer vedrørende den ansøgte udvidelse af
souvenirbutikken, udtaler:

For at tilgodese fredningens formål om at sikre arealerne nord for
Højer Kanal som et åbent område er det nødvendigt, at der vises
tilbageholdenhed med tilladelse til udvidelse af aktiviteter i
området. Flertallet finder imidlertid under hensyn til, at der
alene er tale om meget begrænsede udvidelser af eksisterende aktivi-
teter i området, at de givne dispensationer/tilladelser kan stad-
fæstes.

Mindretallet, på 3 medlemmer vedrørende udvidelsen af cafeteriet og
på 4 medlemmer vedrørende udvidelsen af souvenirbutikken, udtaler:

Mindretallet stemmer for, at ændre afgørelserne til afslag, idet der
ikke bør ske en yderligere udvidelse af de allerede omfattende
aktiviter i området.

Naturklagenævnets bestemmer herefter, at amtets og fredningsnævnets
dispensationer/tilladelser stadfæstes.
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Dispensationerne/tilladelserne bortfalder, såfremt de ikke er
udnyttet inden 3 år fra meddelelsen af afgørelserne, jf. planlovens
§ 56, stk. log naturbeskyttelseslovens § 67, stk. 2.

på Naturklagenævnets vegne
In--, ~'

Tom Galsøe

Afgørelsen er endelig og kan ikke Indbringes for anden administrativ myndighed, jf. oaturbeskyttelseslovens § 82 og pIanIovens
§ 58, stlt. 3. Eventuel retssag til prøvelse af afgørelsen skal være anlagt inden 6 måneder, jf. naturbeskyttelseslovens i 88, stk
l, og planlovens § 62, stk. 1.



FREDNINGSNÆVNET FOR SØNDERJYLLANDS AMT
Dommerkontoret, Nørregade 31,
6270 Tønder.
Telefon 74 72 22 05.

.v1cdtaget I
·3kov- oq N::ltursrvrefSer.

., I ~l!\J .~:"-
• tI l ir;" .:;:; ...;

Den 16. maj 1995 foretog formanden, dommer S.A. Koustrup,
følgende sag på dommerkontoret:

J.nr. 35/95 Ansøgning fra Peter Pørksen, Siltoftvej

13, Højer, om tilladelse til at sprøjte

mod tidsler på matr .nr. 13, Margrethe-

Kog, Højer kommune.

- § 50 - Margrethe-Kog.

Der fremlægges skrivelse af 8. maj 1995 med bilag fra
Sønderjyllands amt, Landskabskontoret, j.nr. 8-70-52-5-1-92.

•

Det er oplyst, at matr.nr. 13 ejes af Jordbrugsdirektoratet
og forpagtes af Peter Pørksen. Denne har søgt om sprøjte-
tilladelse allerede 29. maj 1994, til bekæmpelse af både
tidsler og tue-græs. Ansøgningen har været forelagt Jord-
brugsdirektoratet som ejer. Direktoratet anbefaler dispen-
sation til sprøjtning mod tidsler, men alene på arealer, hvor
der er behov eller, hvis arealet bredsprøjtes (=hele arealet
sprøjtes), at det da sker over tre år og da kun 1/3 ,af
arealet pr. år. Man kan ikke anbefale sprøjtning mod tue-
græsser.

Det er yderligere oplyst, at sprøjtningen ikke blev aktuel i
1994, men at det ved en besigtigelse den 4. maj 1995 er
konstateret, at der nu er behov for sprøjtning.

Om besigtigelsen har landskabskontoret oplyst:

"Alle højere partier har en tæt
2steder 25-30 planter pr. m.ta . bestanden at være så tæt, at det

YJ.ll1omnllstenet
<-'h-n\l_ F"·l1\·l,,~.1·sty'''e'''' ....11) .......-J t ",,-, ,I,.Ao'o.J....... ..J.. J.j;J""

tidselbestand, over 10, nogle

på nogle områder vurderes

generelle indtryk af fugtig

J.nr .~" \ l.\ \ /8-0005
Akt. nr. b~
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græsland, som fredningen skal søge at fastholde, vil blive
forringet, medmindre man får bund i tidslerne ved en
sprøjtning. Peter Pørksen har fremført, at terrænet i
Margrethekog er så ujævnt, at en afslåning giver forholdsvis
store skader på de maskiner, der anvendes."

Margrethekog er fredet bl.a. med bestemmelse om, at der ikke
må anvendes kemiske bekæmpelsesmidler , men der kan dispen-
seres fra sprøjtningsforbuddet ved bekæmpelse af tidsler (og
stankelben, men ikke andet) på vilkår, at det kun er som
plet-sprøjtning, at det er dokumenteret, at der har været
forsøgt med mekanisk bekæmpelse, og at der kun anvendes
godkendte sprøjtemidler i lavest mulige virksomme koncen-
tration.

Landskabskontoret har anbefalet, at der dispenseres fra
sprøjteforbuddet.

Fredningsnævnets afgørelse:

I dette konkrete tilfælde finder nævnet, at der ikke er anden
effektiv løsning på tidselproblemet end en sprøjtning,
hvorfor der herved i medfør af naturbeskyttelseslovens § 50
for en periode på 3 år meddeles tilladelse til sprøjtning af
tidsler, men ikke til sprøjtning mod tuegræs på vilkår

at der kun anvendes et sprøjtemiddel, der er godkendt til
brug i vedvarende græsarealer, f.eks. BASF-MCPA 750, DLG
M-acetat eller 0-500 og i halvdelen til to trediedele af
den anbefalede koncentration,

at der kun sprøjtes på arealer med tidseltæthed på over 10-15
planter pr. m2,

at der sprøjtes på det bedst egnede tidspunkt for at opnå
størst mulig effekt ved den anvendte dosering, og

at der såvidt muligt først sprøjtes efter 15. juni af hensyn
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til fuglenes yngletid.

Fredningsnævnet skal påpege overfor Peter Pørksen, at det i
fremtiden bør forsøges aktivt at bekæmpe tidslerne med
mekanisk midler, og at en fornyet dispensation kan gøres
afhængig af, om dette har været forsøgt.

bortfalder tilla-
3 år fra dato.

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

Klage skal indsendes skriftligt til Fredningsnævnet for
Sønderjyllands amt, Dommerkontoret, Nørregade 31, 6270
Tønder, der videresender klage til Naturklagenævnet .sammen
med sagens dokumenter.
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FREDNINGSNÆVNET FOR SØNDERJYLLANDS AMT
Dommerkontoret, Nørregade 31:
6270 Tønder.
Telefon 74 72 22 05.

Moafagefl
Skov- og Naturstyrefsen

2 g J UtH 1995

Den 28. juni 1995 foretog formanden, dommer S.A. Koustrup,
følgende sag på dommerkontoret:

J.nr. 47/95 Ansøgning fra Højer kommune om tilladelse
til at opstille en INFO-tavle ved
Vidåslusen og en ved broncehøjene i
Hjerpsted, Højer kommune.

§ 50 -

Der fremlagdes
Sønderjyllands
517-2-95.

skrivelse af 8. juni 1995 med
amt, Landskabskontortet, j.nr.

bilag fra
8-70-51-4-

Det er oplyst, at tavlerne er en del af et grænseover-
skridende projekt, som laves sammen med Widdingharde amt i
Tyskland, og hvortil der er givet EU-penge. Projektet
består af 12 ens INFO-tavler, der opstilles med 6 tavler på
hver side af grænsen.

Tavlerne har 3 sider, hvoraf de 2 sider skal indeholde
informationer om området både nord og syd for grænsen. Den
3. side agtes anvendt til oplysning om arragementer i Højer
kommune.

Det er oplyst, at tavlerne ikke vil indeholde reklamer for
firmaer m.m.

Tavlen ved Vidåslusen ønskes placeret på et lille græsareal
umiddelbart øst for den vej, som løber parallelt med diget
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og umiddelbart syd for cafeteriabygningen. Det er aftalt
med kommunen, at tavlen placeres så langt mod nord-øst på
arealet som muligt. Arealet tilhører Højer kommune.

Arealet ved slusen er omfattet af Overfredningsnævnets
kendelse om fredning af Margrethe-Kog af 12. november 1985.
efter kendelsens § 3, må der bl.a . ikke etableres faste
anlæg og lignende. Fredningsnævnet kan dispensere fra
forbudet.

Arealet er endvidere omfattet af strandbeskyttelseslinie og
å-beskyttelseslinie i henhold til lov om naturbeskyttelse.

.. opstilling af tavlen kræver således tillige, at amtet giver
dispensation hertil.

opstilling af INFO-tavle i Hjerpsted
dispensation fra § 18 i lov
(fortidsmindebeskyttelseslinie) .

kræver desuden amtets
om naturbeskyttelse

Arealet ved Hjerpsted er omfattet af Overfredningsnævnets
kendelse af 18. marts 1982. Efter kendeisens § 2, stk. e,
må der ikke etableres faste konstruktioner og anlæg.

Det er oplyst, at amtet, såfremt man kan få plads på de nye
INFO-tavler til amtets information, vil fjerne de
eksisterende informationstavler ved slusen og i Hjerpsted.

Nævnets formand og det amtsvalgte medlem har besigtiget
arealet ved Vidåen sammen med sagsbehandler Karin Schmidt.

Nævnets formand har yderligere besigtiget arealet ved
Hjerpsted.

Der var enighed om, at en opstilling af INFO-tavler og en
fjernelse af de gamle skilte, herunder 3 stk. ved slusen,
vil være en åbenbar forbedring af forholdene på stedet.

Fredningsnævllets afgørelse:
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Da en opstilling af informationstavler ikke strider imod
fredningens formål, meddeler nævnet herved i medfør af
naturbeskyttelseslovens S 50 tilladelse til det ansøgte,
idet placeringen nærmere aftales med amtets Landskabs-
kontor.

Fredningsnævnet forudsætter, at amtets eksisterende
informationstavle ved slusen og ved gravhøjene i Hjerpsted
fjernes.

tilla-
.. dato.

•

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

Klage skal indsendes skriftligt til Fredningsnævnet for
Sønderjyllands amt, Dommerkontoret, Nørregade 31, 6270
Tønder, der videresender klage til Naturklagenævnet sammen
med sagens dokumenter.
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FREDNINGSNÆVNET FOR SØNDERJYLLANDS AMT
Dommerkontoret, Nørregade 31,
6270 Tønder.
Telefon 74 72 22 05.
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Den 28. august 1995 foretog formanden, dommer S.A. Koustrup,
følgende sag på dommerkontoret:

J.nr. 57/95 Ansøgning fra Lodsejerlauget for Frede-
rikskogene ved Hans Sønnichsen, Gammel
Dige l, 6280 Højer, om tilladelse til at
anlægge en grøft på de privatejede,
fredede arealer i Margrethekog, Højer
kommune.

•
Margrethe-Kog.

Der fremlægges skrivelse af 24. august 1995 med bilag fra
Sønderjyllands amt, landskabskontoret, j.nr. 8-70-52-5-1-92 ..

Det fremgår af sagen, at formålet med anlæget af grøften er
at opnå en bedre cirkulation i de to grøfter, der i dag
ligger langs nedkørslerne til kogen og samtidig forbedre
bevandingen af arealerne mellem det gamle havdige og
midtervejen.

Det er oplyst, at grøften anlægges med en ovenbredde på ca. 1
meter.

lOverfredningsnævnets kendelse af 12. november 1985 må der
ikke foretages terrænændringer, bortset fra klæggravning.

Amtets naturafdeling har anbefalet det ansøgte og har givet
udtryk for, at det ansøgte er helt i overensstemmelse med
fredningens formål, og hvis fylden udjævnes, vil arbejdet
ikke blive synligt i landskabet. Arbejdet bør udføres udenfor
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fuglenes yngletid (15. marts - 1. juli.)

Fredningsnævnet afgøre ise:

Da det ansøgte ikke strider mod fredningens formål, meddeler
fredningsnævnet hermed i medfør af naturbeskyttelseslovens §

50 tilladelse til det ansøgte på vilkår, at det opgravede
fyld udjævnes, og at arbejdet ikke udføres i perioden 15.
marts till. juli.

bortfalder tilla-
3 år fra dato.

Afgørelsen kan inden 4 uger fra dens modtagelse indklages for
Naturklagenævnet af ansøgeren og forskellige myndigheden.
Først når det ~fter k:!.agefristensudløb er konstateret, at
afgørelsen ikke er indbragt for Naturklagenævnet, kan
dispensationen udnyttes.

Klage skal indsendes skriftligt til Fredningsnævnet for
sønderjyllands amt, Dommerkontoret, Nørregade 31, 6270
Tønder, der videresender klage til Naturklagenævnet sammen
med sagens dokumenter.
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FREDNINGSNÆVNET FOR SØNDERJYLLANDS AMT
Dommerkontoret, Nørregade 31,
6270 Tønder.
Telefon 74 72 22 05.
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Den 26. marts 1996 foretog formanden, dommer S.A. Koustrup,
følgende sag på dommerkontoret:

J.nr. 10/96 Ansøgning om tilladelse til opsætning af

lys på P-pladsen øst for cafeteriet ved

Vidåslusen, Højer kommune.

§ 50 - Margrethe Kog fredning samt
åbeskyttelseslinien.

Der fremlagdes skrivelse af 14. d.m. med bilag fra Sønderjyl-
lands amt, udvalg for teknik og miljø, jr. 8-70-51-4-517-4-
95.

Det fremgår af ansøgningen, at der er fremsendt to forslag
til belysningen, enten 6 stk. slotslamper eller 3 stk. GV-
lygter.

Sønderjyllands amt har indstillet, at der meddeles
dispensation til en beskeden orienteringsbelysning på p-
pladsen, men amtet, der skal meddele dispensation fra
åbeskyttelseslinien, agter ikke selv at godkende de høje
lamper, som er foreslået, da det efter amtets opfattelse vil
være i strid med fredningens formål og landskabeligt uheldigt
at opstille høje lysstandere, som vil være synlige over lange
afstande. Lave orienteringslamper, som kan markere parke-
ringspladsens inddeling, vil efter amtets opfattelse kunne
opstilles, da de i dagtimerne vil være delvist skjult af de
parkerede biler og ikke vil være synlige over lange afstande.

Fredningsnævnets afgørelse:

Nævnet er enig med amtet i, at opstilling af høje lysstandere
vil være i strid med fredningens formål.
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Nævnet tillader derimd i medfør af naturbeskyttelseslovens §

50, at der opstilles 6 orienteringslamper med en højde på
mellem l meter og 1,50 meter, idet den nærmere placering af
lamperne skal aftales mellem Højer kommune og Sønderjyllands
amt.

I medfør af naturbeskyttelses vens § 66 bortfalder tilla-
delsen, såfremt den ikke er ,:.~nden 3 år fra dato.

Kou-::'rud

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

Klage skal indsendes skriftligt til Fredningsnævnet for
Sønderjyllands amt, Dommerkontoret, Nørregade 31, 6270
Tønder, der videresender klage til Naturklagenævnet sammen
med sagens dokumenter .

•



• Dommerkontoret, Nørregade 31,
6270 Tønder.
Telefon 74 72 22 05.

REG. NR. ~~ o~. O \

Den 24. juni foretog formanden, dommer S.A.
følgende sag på dommerkontoret:

Koustrup,

J.nr. 26/96 Ansøgning fra Strukturdirektoratet, Tøn-
der, om tilladelse til udvidelse af be-
vandingen i Margrethe-Kog, syd for
Vidåen, Højer kommune,•

§ 50 - Margrethe-Kog

Der fremlagdes skrivelse af 18. juni 1996 med bilag fra
Sønderjyllands amt, j.nr. 8-70-52-5-1-96.

•

Det fremgår af ansøgningen, at Strukturdirektoratet i 1989
etablerede et bevandingssystem på 185 ha af direktoratets
areler vest for pumpekanalen i Margrethe-Kog, at direktoratet
nu har erhvervet matr.nr. 10, Margrethe-Kog, Højer, på ca. 21
ha beliggende umiddelbart syd for Vidåen og øst for
pumpekanalen, og at der er mulighed for bevanding på matr.nr .
10 Margrethe-Kog.

Det er oplyst, at Strukturdirektoratet derfor har planlagt
at etablere 4 bevandlingsgrøfter på arealet samt en
forsyningsgrøft langs Højer diget. Bemandingen etableres for
at bidrage til at opfylde målsætningen i fredningen af
Margrethe-Kog, menlig at arealerne skal opretholdes som
fugtigt græsland. Derudover vil bevandingsgrøfterne fungere
som hegn mellem fennerne og som drikkevandsforsyning til de
græssende dyr.

Det er oplyst, at anlægsarbejdet vil omfatte opgravning af 2
.. nye grøfter på en længde af ialt 800 m samt afretning af 1200

m eksistende fennegrøfter. Grøfterne opgraves til en dybde på

M"I' Eli 2 .ro. .'lndterterræn, med anlæg 1:1,5 og en bundbredde på 0,6I J0' og ne gtmmls..."ne
Skov-og Naturs~yrelsen
J.nr. SN 1996 -(~ ///t -(,CO "/ ~811.



•
m. Der etableres 9 stk. stemmeværker for at kunne opretholde
en vandstand i kote ca. 1,1 m DNN l groftcrne, OV~ •

vandstanden bliver ca. 40 cm under terræn.

•

stemmeværkernes placering gør det muligt at forhøje vand-
standen i den nordlige del af bevandingsgrøften lang
reservoirdiget ind mod dagligreservoiret. Der bliver herved
mulighed for at kunne overrisle et lavvandet område i
reservoiret. Dette har der ofte været behov for i sommermå-
nederne, hvor det lavvandede område tørrer ud. Der skal ikke
etableres ny pumpestation , da bevandlingssystemet vandfor-
synes fra den eksisterende pumpestation. Bevandingen af
matr.nr. 10, Margrethe-Kog kan med tiden udvides til at
omfatte de arealer, der ligger syd for arealet og øst for
pumpekanalen.

Sønderjyllands amt har anbefalet det ansøgte, idet amtet
bl.a. har oplyst, at planen helt er i overensstemmelse med
fredningens formål, som er at fastholde området som fugtigt
græsland og at sikre og beskytte plante- og fuglelivet samt
(salt- og) ferskvandsbiologiske interesser.

Fredningsnævnets afgørelse:

•
Da det ansøgte er i overensstemmelse med fredningens formål,
meddeler nævnet herved i medfør af naturbeskyttelseslovens §

50 tilladelse til det ansøgte på vilkår, at det opgravede
materiale udjævnes i et max. 3O cm tykt lag, og at såvel
opgravning som udjævning af materiale sker udenfor perioden
15. marts - 1. juli.

Det foreslås, at det udjævnede materiale tilsås med græsfrø
hurtigst muligt i et forsøg på at reducere mængden af tidsler
til næste år.

I medfør af naturbeskyttelseslovens § 66 bortfalder tilla-
delsen, såfremt den ikke er udnyttet inden 3 år fra dato.

S.A. Koustrup.

• Afgørelsen kan inden 4 uger fra dens modtagelse indklages for
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al. ------- ............0,11.=>",'jOC::;;..L '-Jo l forskellige myndighed~n.
Først når det efter klagefristens udløb er konstateret, at
afgørelsen ikke er indbragt for Naturklagenævnet, kan
dispensationen udnyttes.

Klage skal indsendes skriftligt til Fredningsnævnet for
påtegning sønderjyllands amt, Dommerkontoret, Nørregade 31,
6270 Tønder, der videresender klage til Naturklagenævnet
sammen med sagens dokumenter.



FREDNrNCS~~~ET FO~ ~øNnERJYLLANDS AMT
Dommerkontoret, Nørregade 31,
6270 Tønder.
Telefon 74 72 22 05.

Den 25. juni 1996 foretog formanden, dommer S.A. Koustrup,
følgende sag på dommerkontoret:

J. nr. 33/96 Ansøgning fra Leon Sønnichsen, siltoft-

vej 48, 6280 Højer, om dispensation til

at sprøjte tidsler på en del af matr.nr.

12 Margrethekrog, Højer kommune.

§ 50 - Margrethekog

Der fremlægdes skrivelse af 20. juni 1996 med bilag fra
Sønderjyllands amt, j.nr. 8-70-52-5-1-96.

Det fremgår af sagen, at arealet er udlagt til høslet i år,
men ansøgeren ønsker at sprøjte tidslerne forud for
høslettet, samt at amtets naturafdeling efter en besigtigelse
har konstateret, at der er en tæt tidselbestand på arealets
østlige del samt mindre områdre med tæt bestand på arealets

.. vestlige del. Andre dele af arealet er næsten uden tidsler.

Arealet er fredet ved Overfredningsnænvets kendelse af 12.
november 1985 med bl.a. forbud mod sprøjtning.

Amtet har videre oplyst, at tidselbestanden er så tæt, at den
bør bekæmpes, men der bør forsøges med en kombination af
mekanisk afslåning og sprøjtning efter slåningen, på samme
måde som i de ydre koge i Tøndermarsken. Her kan en
dispensation til sprøjtning kun komme på tale, hvis det er
dokumenteret, at mekanisk bekæmpelse har været forsøgt samme
år eller året forinden.

~ Amtet har endvidere henvist til oplysnsing fra Struktur-
Miljø· og EnerM~~i-atet hvorefter direktoratet har gode erfaringer med
Skov- og Naturstyre[sen '
J.nr. SN 1996· \ 1..\ \/8 -Oøo~ ~
Akt. nr. ~
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at slå tidslerne i Margrethekog i juli og derefter sprøjte i
eftersommeren på genvæksten.

Amtet har indstillet til nævnet, at der meddeles dispensation
til sprøjtning på visse vilkår, idet amtet er opmærksom på at
høets kvalitet bliver forringet, hvis tidslerne ikke kan
bekæmpes nu.

Fredningsnævnet afgørelse:

Fredningsnævnet har i en tidligere afgørelse om sprøjtning af
arealer i Margrethekog sat som en forudsætning for en
fremtidig dispensation, at der har været forsøgt med mekanisk
bekæmpelse forinden. Miljøstyrelsen har oplyst, at det hidtil
anvendte middel MCPA elle M-hormon ikke længere er godkendt
og skal afløses af Matrigon til sprøjtning mod tidsler i
vedvarende græsarealer.

Nævnet meddeler herved tilladelse til det ansøgte på
betingelse af,

at sprøjtningen sker efter, at der er høstet hø på arealet,
således at der kun sprøjtes på den genvækst, der måtte
være,

at sprøjtningen udføres inden årsskiftet 1996-97,

at arealet ikke bredsprøjtes, men kun sprøjtes på områder
med (tæt) tidselbestand, og

at der anvendes Matrigan, efter de forskrifter, der følger
med midlet.

Nævnet skal tilføje, at det, såfremt der fremover ønskes dis-
pensation til sprøjtning, bør dokumentere s , at
mekanisk bekæmpelse har været

S.A.
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Afgørelsen kan inden 4 uger fra dens modtagelse indklages for
Naturklagenævnet af ansøgeren og forskellige myndigheden.

Klage skal indsendes skriftligt til Fredningsnævnet for
påtegning sønderjyllands amt, Dommerkontoret, Nørregade 31,
6270 Tønder, der videresender klage til Naturklagenævnet
sammen med sagens dokumenter.
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FREDNINGSNÆVNET FOR SØNDERJYLLANDS AMT
uommerkonto,~i, Nø. fcgad~ 31,
6270 Tønder.
Telefon 74 72 22 05.

REG. NIt ~lco&. 0\

Den 27. november 1996 behandlede formanden, dommer S.A.
Koustrup, følgende sag på dommerkontoret:

J.nr. 69/96 Ansøgning fra Fedder P. Hindrichsen, Hø-

jer, om dispensation til at bekæmpe tid-

slerne på en fenne af matr.nr. 11

Margrethekog, Højer kommune.

§ 50 - Margrethekog -

Der fremlagdes skrivelser af 28. oktober og 25. november 1996
med bilag fra Sønderjyllands amt, Miljøområdet, j.nr. 8-70-
52-5-1-96.

Det fremgår af sagen, at tidselbekæmpelsen skal ske på et
areal på 5 ha. Der søges om tilladelse til afhugning inden
blomstringen ca. 15. juni og om sprøjtning ca. 1 måned
senere.

Sagen har været forelagt for Naturbeskyttelsesrådet, der ikke
vil udtale sig imod en dispensation til det ansøgte.

Sønderjyllands amt har anbefalet det ansøgte på visse vilkår.

Fredningsnævnets afgørelse:

Da den ansøgte tidselbekæmpelse sker på et begrænset areal,
findes den ikke at stride mod fredningens formål.

Nævnet meddeler derfor tilladelse til slåsning af tidsler på
det anførte område fra ca. 15 juni samt tillige tilladelse
til sprøjtning ca. en måned senere, på vilkår

at der kun slås og sprøjtes på dele med tæt tidselbestand, d.



v.s. den østlige halvdel og de vestlige ca. 60 meter af

at der kun pletsprøjtes og kun med midlet Matrigon.

Denne tilladelse gælder kun for 1997.

Fredningsnævnet skal tilføje, at ansøgeren må påregne, at
tidselbekæmpelsen i fremtiden skal ske maskinelt, da der ikke
vil kunne forventes dispensationer til anvendelse af kemiske
bekæmpelsesmidler .

• Afgørelsen kan inden 4 uger fra dens modtagelse indklages for
Naturklagenævnet af ansøgeren og forskellige myndigheder.

Klage skal indsendes skriftligt til Fredningsnævnet for
påtegning sønderjyllands amt, Dommerkontoret, Nørregade 31,
6270 Tønder! der vide!"ese;,der klage til NetlJrkla17,=nævnet
sammen med sagens dokumenter.
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FREDNINGSNÆVNET FOR SØNDERJYLLANDS AMT
Dommerkontoret. Nørregade 31,
6270 Tønder.
Telf. 74 72 22 05. MOdtaget f

Skov- og Naturstyrelsen

- 6 JUNI 1997
REb. N R. tale O ~. O \.

Den 2. juni 1997 behandlede formanden, dommer S.A. Koustrup,
følgende sag på dommerkontoret:

J.nr. 20/97 Ansøgning fra Skov- og Naturstyrelsen om
tilladelse til at regulere offentlig-
hedens adgang til Saltvandssøen i
Margrethe-Kog i Højer kommune .• § 50

Der fremlagdes skrivelse af 20. maj 1997 med bilag fra
Sønderjyllands amt, j.nr. 8-70-52-5-1-96.

;

Det fremgår af sagen, at Skov- og Naturstyrelsen har frem-
sendt et forslag til en forsøgsordning med offentlig adgang
til Saltvandssøen med anmodning om, at fredningsnævnet
samtidig lukker for offentlighedens adgang til de østlige
veje til den sydlige del af Margrethekog.

• Området er fredning ved Overfredningsnævnets kendelse .
Fredningens formål er at sikre området som levested for
vandfugle, at beskytte de botaniske og salt- og ferskvands-
biologiske interesser og at sikre arealerne nord for Højer
Kanal som et åbent område. Offentlighedens færdsel i området
syd for Højer Kanal er reguleret i kendelsen. Der er adgang
ad de østlige veje samt ad bærmevejen efter Sønderjyllands
amts bestemmelse.

Det er i Skov- og Naturstyrelsens forslag anført, at der på
møder i styringsgruppen for Saltvandssøen og i Det Rådgivende
Udvalg for Vadehavet er en enig tilslutning til at iværksætte
et forsøg med åbning for offentlighedens adgang til
Saltvandssøen på baggrund af følgende retningslinier:
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l. Der er foreløbig tale om et 2-årigt forsøg, og resultatet
vil indgå i overvejelserne om udformning af en revideret
bekendtgørelse om fredning og vildtreservat i Vadehavet.

2. Der vil kun være adgang til fods på den indre bærmevej fra
vidå-slusen mod syd til rampe 2. For at sikre, at besøgen-
de holder sig på bærmevejen, frahegnes diget. Færdsel vil
kun kunne ske i tidsrummet fra kl. 10,00 til 20.00 i peri-
oderne 16. juni - 30. september og l. november til 29. fe-
bruar.

3. Der iværksættes udover igangværende optællinger af yng-
lende og rastende fugle en overvågning af fuglenes reak-

.. tion på menneskers færdsel samt registrering af antal be-
søgende.

4. Der udarbejdes og opsættes informationstavler om ordningen
inklusiv regler for færdsel.

5. Forsøget vil blive vurderet kontinuerligt, og nødvendige
ændringer vil blive gennemført, såfremt der regis~reres
væsentlige påvirkninger af områdets fugleliv.

Fredningsnævnets afgørelse:

Da forslaget er led i en forsøgsordning med en reguleret
.. åbning af adgangen for offentligheden til Saltvandssøen

meddeler nævnet herved i medfør af naturbeskyttelseslovens §

50 tilladelse til for en 2-årig periode at lukke for
offentlighedens adgang ad de to østlige adgangsveje til
Margrethekog Syd, dog på betingelse af, at forsøget med
adgang ad den sydlige bærmevej gennemføres.

bortfalder tilla-
3 år fra dato.

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

Klage skal indsendes skriftligt til Fredningsnævnet for
Sønderjyllands amt, Dommerkontoret, Nørregade 31, 6270
Tønder, der videresender klage til Naturklagenævnet sammen
med sagens dokumenter.
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FREDNINGSNÆVNET FOR SØNDERJYLLANDS AMT
Dommerkontoret, NOfl"egade 31,
6270 Tønder.
Telf. 74 72 22 05.

Modtaget I
Skov- og Naturstyrersen

1 O JUNI 1997

REu. NR. ~\p o<z. 0\

Den 9. juni 1997 behandlede formanden, dommer S.A. Koustrup,
følgende sag på dommerkontoret:

J.nr. 26/97 Ansøgning fra Leon Sønnichsen, Siltoftvej

48, 6280 Højer, om tilladelse til at slå

tidsler på to fenner i den sydlige del af

Margrethekog, Højer kommune, snarest

muligt.

§ 50.

Der' fremlagdes skrivelse
Sønderjyllands amt, Tekniske
96.

4.d.m. med bilag fra
8-70-52-5-1-

af
sekretariat, j.nr.

Det fremgår af sagen, at
tidslerne står meget tæt på
været sprøjtet tidligere. I

ansøgningen er begrundet i, at
dele af fennerne, som ikke har
år er tidslerne groet kraftigt

først på sæsonen og bør derfor afslås snarest,
bekæmpelsen skal have en effekt.

hvis

Området er fredet ved kendelse af 12. november 1985. Formålet
er at sikre arealerne som levested for vandfugle og at
beskytte de botaniske og salt- og ferskvandbiologiske
interesser. Der må ikke anvendes kemiske bekæmpelsesmidler ,
og der må ført tages slæt efter 1. juli. Virkningen af
tidselslåningen har samme I effekt på bl.a. fuglelivet som
høslæt og må sidestilles hermed.

Det er oplyst, at amtet har besigtiget arealerne den 29. maj
1997 sammen med ansøgeren. på dele af fennerne står tidslerne
så tæt, at
opretholdes
fredningens

en bekæmpelse er nødvendig, hvis der skal
en fornugtig græsning til understøttelse af

formål. Tidlerne er vokset så langt frem, at en
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mekanisk bekæmpelse skal ske nu for at have optimal effekt.

Ansøgeren er gjort opmærksom på, at amtet vil indstille til
fredningsnævnet, at en dispensation til anvendelse af kemiske
bekæmpelsesmidler først kan komme på tale, hvis der forinden
er forsøgt mekanisk bekæmpelse mindst to gange. Leon
Sønnichsen er indstillet på at forsøge at bekæmp~ tidslerne
mekanisk.

Fredningsnævnets afgørelse:

Efter indstilling fra amtet samt da det ansøgte ikke strider
I

imod fredningens hovedformål meddeler fredningsnævnet hermed
i medfør af naturbeskyttelseslovens § 50 dispensation til
afslåning af tidsler inden 1. juli på vilkår, at der kun slås
på de tættest bevoksede dele af fennen.

Der gøres
først kan

opmærksom
komme på

på, at en eventuel kemisk
tale, hvis der har været
. I omlndst to gange, enten aret

5rI~~..CASoAot::rW

bekæmpelse
forsøgt med

mek~nisk bekæmpels8 fcrud e:!.ler

samme år.
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FREDNINGSNÆVNET FOR SØNDERJYLLANDS AMT
Domhuset, Kongevej 41,6400 Sønderborg, tlf. 73 42 4121, fax. 74424123 .-....

Sønderjyllands Amt
Miljøområdet
Jomfrustien 2
6270 Tønder

den 04/03-98
FR 9/98

CK/kb

REG. Nit ~~o~ 0\

•
Vedr. nr. 8-72-3-2-94.

Ved skrivelse af 18. februar 1998 har Sønderjyllands Amt an-
modet Fredningsnævnet om en udtalelse om, hvorvidt en kon-
struktiv ændring af en anløbsbro ved Vidåslusen kræver for-
nyet behandling og dispensation.

•
Det fremgår af sagen, at området er omfattet af Overfred-
ningsnævnets afgørelse af 12. november 1985 om fredning af
Margrethe Kog i Høj er kommune. Fredningen har til formål
bedst muligt at sikre området som levested for vandfugle, at
beskytte de botaniske og salt- og ferskvandsbiologiske inter-
esser, og at sikre arealer nord for Højer kanal som et åbent
område.

Det fremgår videre af sagen, at den nævnte anløbsbro er til
brug for en sejlrute mellem vidåslusen og List i perioden 15.
april til 15. september. Nævnet har i januar 1996 meddelt
dispensation efter naturbeskyttelseslovens § 50 til etable-
ring af en anlægsbro m.v. ,
Nævnet har den 26. februar 1998 fra Højer kommune modtaget
tegning vedrørende de eksisterende forhold ved anløbspladsen

..~amt ,tegn~~g 9m den påtænkte konstruktionsændring.rI \- 0';1 ~"lr"~'l"T"11 ''''-.'"lr1Pt

~' . 'd.LU~.:>"jLdsen
J.I rr :J,'I I ,,~b - /./...-/ IIJ .co o $I' Bil.
N,t. fl(,

II
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•

Det er telefonisk overfor Nævnet oplyst, at den nuværende an-
løbsplads består af 2 pæle, der er nedrammet 10-15 meter ude
i vandet, til hvilke fastgøres en pontonbro, og fra land
lægges en rampe ud til pontonbroen . Uden for sej lsæsonen
fjernes såvel ponton som rampe. Det har vist sig, at den nu-
værende konstruktion er uheldig, idet pælene knækker. I for-
bindelse med konstruktionsændringen agtes 2 stålrør med en
diameter på 600 mm nedvibreret og opfyldt med sten og ud-
støbt, og på disse rør agtes påsvejset et bæreåg. Jernrørene,
der er af en større dimension end de eksisterende pæle, vil
få en højde, der svarer til disse, og bæreåg's højde vil bli-
ve 0,5 meter over højeste, almindelige vandstand. Gangbroen,
der vil blive lagt fra land, og som skal hvile på bæreåg, vil
blive fjernet udenfor sejlsæsonen.

Det fremgår af Amtets brev, at Amtet vurderer, at en fornyet
dispensation fra naturbeskyttelseslovens § 15 og § 16, og en
fornyet tilladelse efter planlægningslovens § 35 ikke er
påkrævet. Det anføres videre, at det ændrede anlæg vil blive
underlagt de hidtil gældende vilkår i henhold til Amtets
dispensation og tilladelse.

•
Efter de foreliggende oplysninger om den påtænkte konstrukti-
onsændring skal Nævnet meddele, at denne ikke kræver fornyet
dispensation efter naturbeskyttelseslovens § 50. Det er her-
ved forudsat, at de vilkår, der er stillet for tilladelse af
sejlruten, og som fremgår af Sønderjyllands Amts skrivelse af
18. januar 1996, fortsat er gældende.

Kopi af denne skrivelse er sendt til Højer kommune og Skov-
og Naturstyrelsen.

Med venlig hilsen

Claus Kejser
,
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REG. NR. lobo~. ol

Afgørelse
i sagen om offentlighedens adgang til Margrethe-Kog

i Højer Kommune.•
Fredningsnævnet for Sønderjyllands Amt har den 2. juni 1997 efter natur-
beskyttelseslovens § 50 givet Skov- og Naturstyrelsen tilladelse til for
en 2-årig periode at lukke for offentlighedens adgang ad to østlige ad-
gangsveje til Margrethe-Kog syd i Højer Kommune. Tilladelsen er betinget
af en gennemførelse af et påtænkt forsøg med at give offentligheden ad-
gang til fods til saltvandssøen i Margrethe-Kog via digets indre bærme-
vej fra Vidå-slusen mod syd til rampe 2. Fredningsnævnets afgørelse er
påklaget til Naturklagenævnet af Sønderjyllands Amtsråd.

• Formålet med den forsøgsvise adgang for offentligheden ad digets indre
bærmevej syd for slusen er at indhøste erfaringer med hensyn til, hvor-
ledes man kan forbedre offentlighedens mulighed for på nærmere hold at
opleve fuglelivet, uden at f~glene forstyrres væsentligt.

Den foreliggende sag drejer sig således om, hvorvidt en etablering af
det påtænkte forsøg kan begrunde en samtidig lukning for offentlighedens
adgang til kogen ad to østlige adgangsveje.

Områdets karakter:

•
Margrethe-Kog, der mod syd grænser til Tyskland, er fremkommet, efter at
et fremskudt dige for Tønder Marsk er anlagt i henhold til lov af 8. ju-
ni 1977. MIIJø- og EnergIministeriet

J.nr SN 199f) -\ ~I.\\~-oOO~

- ~ JUii) 199B

Akt. nr. \ ':>
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Højer Kanal deler Margrethe-Kog i en nordlig og en sydlig del på hen-
holdsvis ca. 235 ha og henved 800 ha. I den sydlige del er der som be-
standdel af den såkaldte indvandsløsning etableret et indvandsreservoir
til opsamling af vand fra Vidåen. Reservoiret er ved en tærskel delt i
et dagligreservoir på ca. 90 ha og et højvandsreservoir på ca. 260 ha.
Højvandsreservoiret er i henhold til lov af 2. marts 1983 anlagt som en
lavvandet saltvandssø.

Områdets regulering:

Området er Ramsar- og EF-fuglebeskyttelsesområde nr. 60.

Det fremskudte dige ejes af Sønderjyllands Amt, der i januar 1984 har
fastsat regler for færdsel på diget. Efter disse regler har offentlighe-
den ret til at færdes til fods eller på cykel i det indhegne de område
omkring Vidåslusen og på den del af diget, der ligger nord for slusen,
hvorimod offentligheden ikke har adgang til diget syd for slusen.

Miljøministeriets bekendtgørelse om fredning og vildtreservat i Vadeha-
vet (senest bkg. nr. 135 af 17. februar 1998) omfatter hele Vadehavet,
herunder såvel Margrethe-Kog som området umiddelbart vest for det frem-
skudte dige. Denne "Vadehavsbekendtgørelse" er en samling af de tidlige-
re bekendtgørelser om Vadehavet som hhv. natur- og vildtreservat.

Vadehavsbekendtgørelsens § 3 forbyder andre end ejere og brugere ophold
og færdsel i Margrethe-Kog syd for Højer Kanal - incl. reservoirområdet,

.. på det fremskudte dige syd for Vidåslusen med bærmeveje og banketter
samt i slikgårde syd for Højer Kanal og vest for det fremskudte dige -
bortset fra færdsel til fods ad to stikveje, der udgår fra Højer Dige
mod vest, jf. Overfredningsnævnets afgørelse af 12. november 1985 om
fredning af Margrethe-Kog (sag nr. 2605/84).

Skov- og Naturstyrelsen kan efter forhandling med Sønderjyllands Amtsråd
fastsætte retningslinier for offentlighedens færdsel på det fremskudte
dige med tilhørende bærmeveje i Margrethe-Kog, jf. bkg. § 14, stk. 3.

Margrethe-Kog-fredningen:

Det er indledningsvis udtalt i Overfredningsnævnets afgørelse, at:
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"Hensynet til at beskytte fuglelivet gør det nødvendigt, at fredningen
indeholder begrænsninger i offentlighedens adgang til den del af fred-
ningsområdet, som ligger syd for Højer Kanal. I fuglenes yngle- og træk-
perioder må offentlighedens adgang således helt forbydes. på det fore-
liggende grundlag må offentlighedens adgang uden for disse perioder der-
næst begrænses til at foregå ad de veje, som fredningsnævnet har fast-
lagt dertil, samt eventuelt på vedligeholdelsesvejene for det fremskudte
dige, men fredningsnævnet bør kunne tillade en udvidet færdselsret, hvis
erfaringerne med den begrænsede offentlige adgang gør dette forsvar-
ligt."

Fredningsafgørelsen indeholder bl.a. følgende bestemmelser:

"§ 1. Fredningens formål.

Fredningen har til formål under respekt af digesikkerheden og indvands-
løsningen bedst muligt at sikre området som levested for vandfugle, at
beskytte de botaniske og salt- og ferskvandsbiologiske interesser, og at
sikre arealerne nord for Højer Kanal som et åbent område.

§ 8. Offentlighedens adgang.

(...) I området syd for HØj er Kanal har offentligheden uden for perioderne
1. marts - 31. maj og 1. - 31. oktober ret til at færdes til fods og på
cykel på de veje, der er vist på fredningskortet med signatur herfor,
samt efter Sønderjyllands Amts bestemmelse på digets vedligeholdelsesve-
je . (...)"

Amtsrådets mulighed for at tillade færdsel på digets vedligeholdelsesve-
je (bærmeveje) er indskrænket ved Vadehavsbekendtgørelsen, som nævnt
ovenfor.

Bortset fra de to østlige adgangsveje, som er fastlagt i fredningen og
som er forudsat i vadehavsbekendtgørelsen, er der i dag helt lukket for
offentlighedens adgang til området syd for Vidåslusen/Højer kanal.

Sønderjyllands Amtsråds klage

Baggrunden for klagen er et ønske om at fastholde størst mulig adgang
for gående og cyklende til Margrethe-Kog ved at opretholde de hidtidige
østlige adgangsmuligheder, uanset at adgangsforsøget til saltvandssøen
gennemføres.
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Efter amtsrådets opfattelse er det ikke dokumenteret, at adgangsmulighe-
den ad de østlige veje har haft en skadelig indvirkning i forhold til
fredningens formål. Det er i øvrigt amtsrådets umiddelbare indtryk, at
offentlighedens benyttelse af de østlige veje ikke har et omfang, der
giver anledning til betænkeligheder med hensyn til forstyrrelse af fug-
lelivet. Amtsrådet finder således, at det ikke vil være i strid med
fredningens formål at opretholde offentlighedens adgang ad de østlige
veje.

Højer Kommune er ligeledes imod, at de østlige adgangsmuligheder lukkes
Som et led i forsøget, idet en sådan ændring ikke vil give et realistisk
billede af konsekvensen af forsøget med at give offen~ligheden adgang
til saltvandssøen langs det fremskudte dige.

Skov- og Naturstyrelsen er af den opfattelse, at åbningen for offentlig-
heden på digets.indre bærmevej i den vestlige del af Margrethe-Kog vil
afstedkomme en vis uro blandt fuglene i området omkring diget. såfremt
offentligheden fortsat gives adgang ad de to østlige stikveje, udsættes
gæssene således fra påvirkning fra to sider. Gæssene, der har en stor
flugtafstand, vil herefter søge ind i kogene øst for Margrethe-Kog og
derved forårsage markskader.

Styrelsen finder i øvrigt, at offentligheden samlet set vil få udvidet
adgangen til Margrethe-Kog syd meget væsentligt mod en beskeden redukti-
on i den østlige del af kogen.

Naturklagenæynets afgørelse:

I sagens behandling har deltaget 11 af Naturklagenævnets 13 medlemmer
(Lars Busck, Ole Pilgaard Andersen, J.J. Bolvig, Aage Brusgaard, Leif
Hermann, Svend Aage Jensen, Hans Kardel, Niels J. Langkilde, Hans Chr.
Schmidt, Jens Steffensen og Svend Taanquist) .

Naturklagenævnet skal enstemmigt udtale:

Det følger af naturbeskyttelseslovens § 50, at der kan dispenseres fra
en fredning, når det ikke strider mod fredningens formål.
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Indledningsvis bemærkes, at selve forsøget - med i en 2-årig periode at
give offentligheden adgang til saltvandssøen til fods ad digets indre
bærmevej fra Vidå-slusen mod syd til rampe 2 - ikke forudsætter en dis-
pensation fra Margrethe-Kog-fredningen. Derimod skal der tages stilling
til, om forsøget kan begrunde en samtidig lukning for offentlighedens
adgang ad de to østlige stikveje.

Formålet med fredningen er navnlig at beskytte fuglelivet og de botani-
ske interesser i området', jf. fredningens § 1. Offentlighedens adgang
til Margrethe-Kog syd er ikke omtalt i formålsbestemmelsen, men i fred-
ningens § 8, der indebærer en indskrænkning i forhold til naturbeskyt-
telseslovens almindelige bestemmelser om offentlighedens adgang til na-
turen, jf. lovens § 22 og § 24.

Under hensyn til, at fredningens hovedformål er at beskytte fuglelivet
og de botaniske interesser i området, findes den ansøgte begrænsning i
offentlighedens adgang ikke at være i strid med fredningens formål.

/

Et flertal på 8 medlemmer udtaler herefter:

Det må umiddelbart forventes, at en åbning for offentlighedens adgang ad
bærmevejen samtidig med en opretholdelse af offentlighedens adgang ad de
to østlige stikveje vil afstedkomme et yderligere publikumspres på områ-
det med mulig påvirkning af fuglelivet fra to sider til følge. Med den
hovedvægt, der er lagt på varetagelse af fuglelivets interesser, finder
flertallet, at det som led i et to-årigt forsøg med at give offentlighe-
den adgang til at færdes på bærmevejen syd for slusen bør tillades at
lukke de to østlige adgangsvej e, sådan som fredningsnævnet har bestemt.

Mindretallet (Aage Brusgaard, Hans Chr. Schmidt og Svend Taanquist)
stemmer for at opretholde offentlighedens adgang ad de to østlige ad-
gangsveje.

I overensstemmelse med flertallets stemmeafgivning går Naturklagenævnets
afgørelse herefter ud på at stadfæste fredningsnævnets afgørelse af 2.
juni 1997.

på Naturklagenævnets vegne

~~
Karen Jørgensen

Afgørelsen er endcli~ o~ kan ikke indbrin~es for anden administrativ myndi~hed, jf.nalurbeskyllelseslovens §82. Eventuel retssag til pt9-
velse af afgørelsen skal være anlagt inden 6 måneder, jf. lovens §88, stk. I.



... - . r/~",~
- / - j

/01- ''?j<J'- 000 Y
FREDNINGSNÆVNET FOR SØNDERJYLLANDS AMT•

Domhuset, Kongevej 41, 6400 Sønderborg, tlf. 73424121, fax. 74424123

Den 16. juni 1998 behandlede formanden, dommer Claus Kej-
ser, følgende sag på dommerkontoret:

J.nr. 31/1998:

Ansøgning fra Ingemann L. Petersen om tidselsbekæmpelse på
mark i Margrethekog.

• - § 50 -

Der fremlagdes skrivelse af 18. maj 1998 med bilag fra
Sønderjyllands Amt, Miljøområdet, j.nr. 8-70-52-5-1-96.

Det bemærkes, at sagen af nævnet har været behandlet på
skriftligt grundlag, og at det amtsrådsvalgte medlem, Tho-
mas Lauritzen, og det kommunalvalgte medlem, Eva Hemstedt,
har deltaget i afgørelsen.

•
Det fremgår af sagen, at arealet er omfattet af Overfred-
ningsnævnets afgørelse af 12. november 1985 om fredning af
Margrethekog i Højer kommune.

•

Fredningen har til formål under respekt af digesikkerheden
og indvandsløsningen bedst muligt at sikre området som le-
vested for vandfugle, at beskytte de botaniske og salt- og
ferskvandsbiologiske interesser, og at sikre arealet nord
for Højerkanal som et åbent område. Det er i afgørelsen be-
stemt, at arealerne skal opretholdes som fugtigt græsland,
og at de kun må anvendes til græsning og slæt. Slæt må
først foretages efter l. juli. Der må kun gødskes i det om-
fang, som er nødvendigt for at opretholde et græs dække , og
der må kun anvendes kemiske bekæmpelsesmidler ved akutte
insektangreb på kreaturer.

l "..~.~-et! ?'"'l·rr" ;-"\;{·ji'~Lr"ll.'Pt
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• Efter forretningsorden § 9, stk. 3, har Nævnet indhentet en
udtalelse fra Skov-og Naturstyrelsen, der har erklæret sig
enig i Amtets indstilling til Nævnet.

Sønderjyllands
indstillet, at
førte vilkår.

Amt har som Nævnets tekniske sekretariat
der meddeles dispensation på de nedenfor an-

FREDNINGSNÆVNETS AFGØRELSE:

•
Da en dispensation på de vilkår, som Amtet har foreslået,
ikke er i strid med fredningens formål, meddeler Frednings-
nævnet i medfør af naturbeskyttelseslovens § 5O, stk. 1,
dispensation på følgende vilkår:

•

Tidsler kan afhugges, hvor de optræder hyppigst efter den
15. juni, hvorefter Amtet underrettes, således at dette kan
dokumenteres , og Amtet bemyndiges i egenskab af Nævnets
tekniske sekretariat til at meddele dispensation til efter-
følgende pletsprøj tning på de mest belastede arealer, så-
fremt Amtet forinden og efter opfordring fra ansøger har
konstateret, at afhugning ikke har haft betydende effekt.
D~spensationen til pletsprøjtning er betinget af, at afhug-
ningen skal være gennemført på et tidspunkt og på en måde,
så der reelt er en mulighed for, at den kan virke, hvorfor
der bl.a. skal ske afhugning tæt på jordoverfladen og tæt
på blomstringstidspunktet. Dispensationen gælder kun til en
sprøjtning.

I medfør af naturbeskyttelseslovens § 66 bortfalder tillad-
elsen, såfremt den ikke er udnyttet inden 3 år fra dato.

Claus Kejser

•
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•
Afgørelsen kan inden 4 uger fra dens modtagelse indklages
for Naturklagenævnet af ansøgeren og forskellige myndighe-
der. Først når det efter klagefristens udløb er konstate-
ret, at afgørelsen ikke er indbragt for Naturklagenævnet,
kan dispensationen udnyttes.

Klage skal indsendes skriftligt til Fredningsnævnet for
Sønderjyllands Amt, Dommerkontoret, Kongevej 41, 6400 Søn-
derborg, der videresender klagen til Naturklagenævnet sam-
men med sagens dokumenter.

•

•
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1 8 JUNI 1998
FREDNINGSNÆVNET FOR SØNDERJYLLANDS AMT

Domhuset, Kongevej 41, 6400 Sønderborg, tlf. 7342 4121, fax. 7442 41 23

Den 16. juni 1998 behandlede formanden, dommer Claus Kej-
ser, følgende sag på'dommerkontoret:

REG. NR. bloo~. o\.
J.nr. 32/1998:

Ansøgning fra Leon Sønnichsen om dispensation til tidsels-
bekæmpelse på arealer i Margrethekog.

- § 50 -

Der fremlagde s skrivelse af 26. maj 1998 med bilag fra
Sønderjyllands Amt, Miljøområdet, j.nr. 8-70-52-5-1-96.

Det bemærkes, at sagen af Nævnet har været behandlet på
skriftligt grundlag, og at det amtsrådsvalgte medlem, Tho-
mas Lauritzen, og det kommunalvalgte medlem, Eva Hemstedt,
har deltaget i afgørelsen.

Det fremgår af sagen, at arealet er omfattet af Overfred-
ningsnævnets afgørelse af 12. november 1985 om fredning af
Margrethekog i Højer kommune.

Fredningen har til formål under respekt af digesikkerheden
og indvandsløsningen bedst muligt at sikre området som le-
vested for vandfugle, at beskytte de botaniske og salt- og
ferskvandsbiologiske interesser, og at sikre arealet nord
for Højerkanal som et åbent område. Det er i afgørelsen be-
stemt, at arealerne skal opretholdes som fugtigt græsland,
og at de kun må anvendes til græsning og slæt. Slæt må
først foretages efter 1. juli. Der må kun gødskes i det om-
fang, som er nødvendigt for at opretholde et græsdække, og
der må kun anvendes kemiske bekæmpelsesmidler ved akutte
insektangreb på kreaturer. ~.''.:.."''''''~;''';-i 'nr;'?t

, - • c<vu. ..:.::>Ly l'elsen
: • l,nA:3- / /..J / /Ief _ c 00 v Bil.

.-1' /

"/&



- 2 -

Efter forretningsorden § 9, stk. 3, har Nævnet indhentet en
udtalelse fra Skov-og Naturstyrelsen, der har erklæret sig
enig i Amtets indstilling til Nævnet.

Sønderjyllands
indstillet, at
førte vilkår.

Amt har som Nævnets tekniske sekretariat
der meddeles dispensation på de nedenfor an-

FREDNINGSNÆ~TS AFGØRELSE:

Da en dispensation på de af Amtet foreslåede vilkår, ikke
er i strid med fredningens formål, meddeler Nævnet dispen-
sation efter naturbeskyttelseslovens § 50, stk. 1, på følg-
ende vilkår:

Tidslerne kan slåes efter den 15. juni på vilkår, at af-
slåningen sker så tæt på jorden som muligt for at give
størst mulig effekt, og der kan pletsprøj tes på efter-
væksten med midlet MCPA i lavest mulig virksomme koncentra-
tion og først, når en eventuel eftervækst kan konstateres.

I medfør af naturbeskyttelseslovens § 66 bortfalder tillad-
elsen, såfremt den ikke er udnyttet inden 3 år fra dato.

Claus Kejser

Afgørelsen kan inden 4 uger fra dens modtagelse indklages
for Naturklagenævnet af ansøgeren og forskellige myndighe-
der. Først når det efter klagefristens udløb er konstate-
ret, at afgørelsen ikke er indbragt for Naturklagenævnet,
kan dispensationen udnyttes.

Klage skal indsendes skriftligt til Fredningsnævnet for
Sønderjyllands Amt, Dommerkontoret, Kongevej 41, 6400 Søn-
derborg, der videresender klagen til Naturklagenævnet sam-
men med sagens dokumenter.

/kb



Sk Modtas;rt>f i
OV- 00" ,. . .,......a. -::o, ....

FREDNINGSNÆVN~T FOR SØNDERJYLLANDS AMT 26 AUG. 1339"-
Domhuset, Kongevej 41, 6400 Sønderborg, tlf. 73 4241 21, fax. 74 42 41 23

Den 23. august 1999 behandlede formanden, dommer Claus
Kejser, følgende sag på dommerkontoret:

J.nr. 54/1999:

Ansøgning fra

grøblerende på

kommune.

Tønder kommune til opretholdelse af grøft/

matr.nr.e 44 og 45 Margrethe Kog, Højer

- § 50 -

Der fremlagdes skrivelse af 28. juni 1999 med bilag fra
Sønderjyllands Amt, Udvalget for Teknik og Miljø, j.nr. 8-
70-51-3-517-8-98.

Det bemærkes, at sagen af Nævnet har været behandlet på
skriftligt grundlag, og at det amtsrådsvalgte medlem, Thomas
Lauritzen, og det kommunalvalgte medlem, Eva Hemstedt, har
deltaget i afgørelsen.

Det fremgår af sagen, at de pågældende arealer er omfattet
af Overfredningsnævnets afgørelse af 12. november 1985 om
Margrethe Kog. Efter afgøreIsens § 1 har fredningen til
formål under respekt af digesikkerheden og indvandsløsningen
bedst muligt at sikre området som levested for vandfugle, at
beskytte de botaniske og salt- og ferskvandsbiologiske
interesser og at sikre arealerne nord for Højer kanal som et
åbent område. Om arealernes drift er det i § 4 b bestemt, at
arealerne skal opretholdes som fugtigt græsland, og at de
kun må anvendes til græsning og slet. Slet må først
foretages efter den 1. juli. Der må ikke foretages dræning.
Afvanding skal ske med åbne sidegrøfter til
hovedvandingskanalen, og så vidt muligt gennem anvendelse af
bestående render og grøfter. Såvel overflade-grøbling som
anlæg og vedligeholdelse af kanaler og grøfter og nødvendig
udjævning af'skro~nter må kun foretages udenfor perioden 15.
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Ved skrivelse af 27. januar 1999 havde Sønderjyllands Amt
forespurgt Nævnet, om opretholdelse af grøblerenden
krævede dispensation fra fredningsbestemmelserne. I
skrivelsen anføres bl.a.:

"En besigtigelse i sommer viste en overfladedræning af
matr.nr. 44 og 45 Margrethe Kog i form af en nylig
opgravet grøft eller grøblerende i ca. ~ meters bredde
tværs over arealet i nord-sydgående retning. Grøblen har i
begge ender forbindelse til afvandings-kanalerne og er ca.
0,5 meter dyb, dog med forbindelse til afvandingskanalerne
gravet ned til disses overflade.

Arealerne ejes af Popsens legat
Helligåndshospitalets legat (matr.nr.
af Tønder kommune og forpagtes af
Tønder.

(matr .nr . 45) og
44}. Begge bestyres
Ingemann Petersen,

Tønder kommune har overfor Amtet fremført, at forholdet
drejer sig om vedligeholdelse af eksisterende grøblerende.
Af luftfoto fremgår det, at grøblen ikke har været
vedligeholdt de sidste 15-20 år, da den ikke kan erkendes
på luftfotos fra perioden".

Efter fredningsbestemmelserne skal Naturfredningsrådet i
et vist omfang høres ved dispensationssager, og i den
anledning har sagen været forelagt Skov- og
Naturstyrelsen, der i skrivelse af 9. august 1999 bl.a.
har anført:

"Fredningen af Margrethe Kogen har som et hovedformål at
sikre levemulighederne for fuglelivet på de enge, som
tidligere var Frederikskogenes forland. Et afgørende
element i områdets kvalitet som fuglebiotop er det
såkaldte sjapvand, dvs. ganske lavvandede, eventuelt
temporære pytter, som er ideelle for vadefuglene og
svømmeændernes - og ikke mindst yngelens - fouragering.

Ved gravning af grøblerende sker der typisk en afvanding
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fredningens vigtige formål. På den baggrund vil styrelsen
derfor være indstillet på at anbefale et afslag til ønsker
om gravning af render og kogens enge.

Efter det for styrelsen oplyste skulle den i sagen
omhandlede grøblerende imidlertid allerede være gravet,
sådan at der er tale om lovliggørelse snarere end
tilladelse. Styrelsen vil efter omstændighederne ikke
modsætte sig dette, men man anbefaler, at der ikke gives
yderligere tilladelse til gravning af grøblerender, der
som effekt vil have afvanding af partier med sjapvand i
den fredede kog."

Ved sagens fremsendelse til Nævnet har Sønderjyllands Amt,
Udvalget for Teknik og Miljø, bl.a. anført, at formålet
med grøften/grøblerenden I s opretholdelse er at sikre den
tidlige forårsgræsning på de lavereliggende partier
matr.nr.e 44 og 45 ved at lede overfladevandet til
afvandingskanalerne. Margrethe Kog er udover Overfred-
ningsnævnets afgørelse omfattet af naturbeskyttelseslovens
§ 3 og ligger i det Ramsarområde, der omfatter Vadehavet
og dele af marsken. Udvalget for Teknik og Miljø har på et
møde den 24. juni 1999 vurderet, at karakteren af det
ansøgte har underordnet betydning og ikke kommer i
konflikt med ovennævnte bindinger og har derfor meddelt
dispensation fra naturbeskyttelseslovens § 3. Udvalget
anbefaler, at Nævnet meddeler dispensation fra fred-
ningsbestemmelserne.

FREDNINGSNÆVNETS AFGØRELSE:

Efter de foreliggende oplysninger har den omhandlede
grøblerende angiveligt ikke været vedligeholdt i 15-10 år,
og den kunne ikke erkendes på luftfotos fra tiden før
Overfredningsnævnets afgørelse. Vedligeholdelsen synes at
være i strid med fredningens formål, og hensynet til den
tidlige forårsgræsning kan ikke gøre nogen ændring heri. Som
anført af Skov- og Naturstyrelsen kan Nævnet som
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grøblerender.

Under hensyn til, at opgravning rent faktisk har fundet sted
og efter indstillingen fra Amtet og Skov- og Naturstyrelsen,
kan Nævnet efter omstændighederne dog godkende den skete
opgravning i medfør af naturbeskyttelseslovens § SO,'stk. l,
men således, at fremtidig vedligeholdelse af grøblen, f.eks.
ved oprensning, ikke er tilladt.

Claus Kejser

Afgørelsen kan inden 4 uger fra dens modtagelse indklages
for Naturklagenævnet af ansøgeren og forskellige myndighe-
der. Klage skal indsendes skriftligt til Fredningsnævnet for
Sønderjyllands Amt, Dommerkontoret, Kongevej 41, 6400 Søn-
derborg, der ~ideresender klagen til Naturklagenævnet sammen
med sagens dokumenter.
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Modtaget iiOV- r)1 Naturstyrelsen FREDNINGSNÆVNET FOR SØNDERJYLLANDS AMT

2 1 SEP. 1999 Domhuset, Kongevej 41, 6400 Sønderborg, ,tlf. 73 424121, fax. 74424123

Den 13. september 1999 behandlede formanden, dommer Claus
Kejser, følgende sag på dommerkontoret:

REG. NR. lD~ ()~. 0\ ,
J.nr. FR 43/1999:

Ansøgning fra Strukturdirektoratet om tilladelse til at
etablere et fårehegn i Margrethe Kog, syd for Vidåen.

- § 50 -

Der fremlagdes skrivelse af 2. juni 1999 med bilag fra
Strukturdirektoratet, j.nr. 93T-5454-517-00030.

Endvidere fremlagdes skrivelse af
Sønderjyllands Amt, Fredningsnævnets
j.nr. 8-70-52-5-1-96.

24. august 1999 fra
tekniske sekretariat,

Det bemærkes, at sagen af Nævnet har været behandlet på
skriftligt grundlag, og at det amtsrådsvalgte medlem, Thomas
Lauritzen, og det kommunalvalgte medlem, Eva Hemstedt, har
deltaget i afgørelsen.

Det fremgår af sagen, at det område, hvor fårehegnet ønskes
etableret, er omfattet af Overfredningsnævnets afgørelse af
12. november 1985 om fredning af Margrethe Kog i Højer kom-
mune. Fredningen har bl.a. til formål bedst muligt at sikre
området som levested for vandfugle . Vedrørende arealernes
drift er det i afgøreIsens § 4 bestemt, at de skal
opretholdes som fugtigt græsland, og at de kun må anvendes
til græsning og slæt. Der må kun opsættes el-hegn og andre
trådhegn i det omfang, det er nødvendigt for at hindre
udbredelse af kvægsygdomme samt med Fredningsnævnets

tt godkendelse - når det er ønskeligt at undgå nedtrampning af
.E?p'ir~ndegræs.

Miljø- og EnergtmlnIstenet
Skov- og Naturstyrelsen l r n/
J.nr. SN 1996 - \~ \ \ j<)) - 000. ~I.
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Af ansøgningen fremgår, at formålet med hegningen er at
friholde den nordligste del af dagligreservoiret for
afgræsning i fuglenes yngleperiode, da det er observeret, at
de græssende får beskadiger rederne ved deres færdsel i
området. Dette vil blive holdt fri for færdsel indtil sidst
i juni måned, hvorefter der vil blive åbnet fra afgræsning,
der er nødvendig for plejen af området.

Sønderj yllands Amt har indstillet,
meddeler dispensation til det ansøgte.

at Fredningsnævnet

FREDNINGSNÆVNETS AFGØRELSE:

Da etableringen af fårehegnet som ansøgt er i overens-
stemmelse med fredningens formål, meddeler Fredningsnævnet i
medfør af naturbeskyttelseslovens § 50, stk. l, den ønskede
dispensation.

I medfør af naturbeskyttelseslovens § 66 bortfalder tillad-
elsen, såfremt den ikke er udnyttet inden 3 år fra dato.

Claus Kejser

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

Klage skal indsendes skriftligt til Fredningsnævnet for Søn-
derjyllands Amt, Dommerkontoret, Kongevej 41, 6400 Sønder-
borg, der videresender klagen til Naturklagenævnet sammen
med sagens dokumenter.

/kb
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Skov- og NaILJrStyre/sen

FREDNINGSNÆVNET FOR SØNDERJYLLANDS AM~ 7 NOV, 1999
Domhuset, Kongevej 41, 6400 Sønderborg, tlf. 73 42 4121, fax. 74424123

Den 10. november 1999 behandlede formanden, dommer Claus
Kejser, følgende sag på dommerkontoret:

J.nr. 87/1999:

Ansøgning fra Lindet Statsskovdistrikt om forlængelse af
dispensation for færdselsforhold i Margrethekog, Højer
kommune.

- § 50 -

Der fremlagdes skrivelse af 8. oktober 1999 med bilag fra
Sønderjyllands Amt, j.nr. 8-70-52-5-1-96.

Det bemærkes, at sagen af Nævnet har været behandlet på
skriftligt grundlag, og at det amtsrådsvalgte medlem, Thomas
Lauritzen, og det kommunalvalgte medlem, Eva Hemstedt, har
deltaget i afgørelsen.

Det fremgår af sagen, at området er omfattet af Overfred-
ningsnævnets afgørelse af 12. november 1985 om fredning af
Margrethekog i Højer kommune. Fredningen har bl.a. til
formål under respekt af digesikkerheden og indvandsløsningen
bedst muligt at sikre området som levested for vandfugle, og
at beskytte de botaniske og salt- og ferskvandsbiologiske
interesser. Efter afgøreIsens § 8 har offentligheden i
området syd for Højer kanal udenfor perioderne l. marts til
31. maj og l. til 31. oktober ret til at færdes til fods og
på cykel på de vej e, der er' vist på fredningskortet med
signatur herfor samt efter Amtsrådets bestemmelse på diget s
vedligeholdelsesveje.
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Den 2. juni 1997 meddelte Fredningsnævnet som led i en
forsøgsordning med en reguleret åbning af adgang for
offentligheden til 8altvandssøen en 2-årig dispensation til
at lukke for offentlighedens adgang fra øst til Margrethekog
mod, at der åbnes for adgang til Saltvandssøen langs det
fremskudte dige. Under forsøgsordningen skulle fuglenes
reaktion på besøgene registreres. Fredningsnævnets afgørelse
blev af Søn.derjyllands Amt påklaget til Naturklagenævnet,
der stadfæstede afgørelsen.

Lindet Statsskovdistrikt har den 4. oktober 1999 søgt om
forlængelse af dispensationen til at spærre for publikums
adgang til Margrethekog. Baggrunden for ansøgningen er, at
det ikke har vist sig at være muligt indenfor fristen at
gennemføre de ønskede forsøg, bl.a. på grund af tekniske
problemer med det måleudstyr, der skal registrere antallet
af gående på naturstien til 8altvandssøen. Disse forsøg skal
klarlægge fuglenes reaktion overfor de ændrede
adgangsforhold. Dispensationen ønskes forlænget frem til den
1. januar 2001.

Sønderjyllands Amt, Fredningsnævnets tekniske sekretariat,
har indstillet, at dispensationen til at lukke de østlige
adgangsveje forlænges indtil udgangen af år 2000. Da det
ansøgte vurderes at være en betydelig forlængelse i forhold
til den tidligere meddelte dispensation, har Sekretariatet
foreslået, at Nævnet tilkendegiver, at der ikke kan
forventes yderligere forlængelser af dispensationen på samme
grundlag som det nu foreliggende.

FREDNINGSNÆVNETS AFGØRELSE:

Efter de foreliggende oplysninger har det ikke været muligt
at gennemføre forsøget indenfor den frist, der var fastsat i
forbindelse med den tidligere dispensation. Da en
forlængelse af forsøgsordningen med adgang til Saltvandssøen
langs det fremskudte dige ikke kan antages at være i strid
med fredningens formål, meddeler Nævnet i medfør af
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naturbeskytteleslovens § 50, stk. 1, tilladelse til, at der
i tiden indtil den 31. december 2000 lukkes for
offentlighedens adgang ad de to østlige adgangsveje til
Margrethekog 's sydlige del. Yderligere forlængelse af
dispensationen på det nu foreliggende grundlag kan ikke
forventes.

I medfør af naturbeskyttelseslovens § 66 bortfalder tillad-
elsen, såfremt den ikke er udnyttet inden 3 år fra dato.

Claus Kejser

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

Klage skal indsendes skriftligt til Fredningsnævnet for Søn-
derjyllands Amt, Dommerkontoret, Kongevej 41, 6400 Sønder-
borg, der videresender klagen til Naturklagenævnet sammen
med sagens dokumenter.

/kb
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FREDNINGSNÆVNET FOR SØNDERJYLLANDS AMT
Domhuset, Kongevej 41, 6400 Sønderborg, tlf. 73424121, fax. 74424123

Den 12. december 2000 behandlede formanden,
Kejser, følgende sag på dommerkontoret:

Modtaget i
Skov- "r~ \i3wrstyrelsen

dommEf3 ~'200()

J. nr. 64/2000:
Ansøgning fra Lindet Statsskovdistrikt om forlængelse af
dispensation for ændrede færdselsforhold i Margrethekog.

- § 50 -

•
Der fremlagdes skrivelse af 12. oktober 2000 med bilag fra
Lindet Statsskovdistrikt samt skrivelse af 4. december 2000
fra Sønderjyllands Amt, Miljøområdet, j.nr. 8-70-52-1-51-1-
99.

Det bemærkes, at sagen af Nævnet har været behandlet på
skriftligt grundlag, og at det amtsrådsvalgte medlem, Thomas
Lauritzen, og det kommunalvalgte medlem, Eva Hemstedt, har
deltaget i afgørelsen.

• Det fremgår af sagen, at området er omfattet af Overfred-
ningsnævnets afgørelse af 12. november 1985 om fredning af
Margrethekog i Højer kommune. Fredningen har bl.a. til for-
mål under respekt af digesikkerheden og indvandsløsningen
bedst muligt at sikre området som levested for vandfugle og
at beskytte de botaniske og salt- og ferskvandsbiologiske
interesser. I afgørelsen er truffet bestemmelse om offent-
lighedens adgang.

Den 2. juni 1997 meddelte Fredningsnævnet som led i en
forsøgsordning med en reguleret åbning af adgang for of-
fentligheden til Saltvandssøen en 2-årig dispensation til
at lukke for offentlighedens adgang fra øst til Margrethe-

,tt kog mod, at der åbnes for adgang til Saltvandssøen langs
i'":Pjø- o:;S-·f'!~e{'fre,mskudte dige"_ Under forsøgsordningen skulle fugle-
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nes reaktion på besøgene registreres. Fredningsnævnets af-
gørelse blev af ?ønderjyllands Amt påklaget til Natur-
klagenævnet, der stadfæstede afgørelsen.

Nævnet har den 10. november 1999 forlænget dispensationen
indtil den 31. december i år.

Lindet Statsskovdistrikt har ved skrivelsen af 12. oktober
2000 anmodet om en forlængelse af dispensationen frem til
den l. januar 2002, og Sønderjyllands Amt har ved skriv-
elsen af 4. december 2000 bemærket, at man ikke vil udtale
sig imod endnu en forlængelse.

Det er fra ansøgeren oplyst, at målingerne er afsluttet,
og at DMU har lovet en konsekvensrapport færdig medio
januar 2001. Denne rapport skal herefter til intern vurde-
ring i Skov- og Naturstyrelsen, og der skal efterfølgende
ske høring af alle samarbejdspartnerne vedrørende Mar-
grethekog. En varig løsning på adgangsforholdene forventes
at foreligge inden den l. januar 2002.

FREDNINGSNÆVNETS AFGØRELSE:

Det har efter de foreliggende oplysninger ikke været muligt
at færdiggøre målingerne og konsekvensrapporten inden den
tidligere meddelte frist. Hertil kommer ønsket om høring.
Under disse omstændigheder kan en forlængelse af forsøgs-
ordningen med adgangsforholdene ikke antages at være i strid
med fredningens formål, hvorfor Fredningsnævnet i medfør af
naturbeskyt telseslovens § 50, stk. l, meddeler tilladelse
til, at der i tiden indtil den 31. december 2001 lukkes for
offentlighedens adgang ad de østlige adgangsveje til Mar-
grethekog 's sydlige del mod, at der gives offentligheden
adgang i overensstemmelse med de tidligere meddelte dispen-
sationer.

I medfør af naturbeskyttelseslovens § 66 bortfalder tillad-
elsen, såfremt den ikke er udnyttet inden 3 år fra dato.

Claus ~If#r
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Afgørelsen kan inden 4 uger fra dens modtagelse indklages
for Naturklagenævnet af ansøgeren og forskellige myndighe-

der. Først når det efter klagefristens udløb er konstateret,

at afgørelsen ikke er indbragt for Naturklagenævnet , kan

dispensationen udnyttes.

Klage skal indsendes skriftligt til Fredningsnævnet for Søn-
derjyllands Amt, Dommerkontoret, Kongevej 41, 6400 Sønder-
borg, der videresender klagen til Naturklagenævnet sammen
med sagens dokumenter.

/kb
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Den 29. marts 2001 behandlede formanden, dommer Claus
Kejser, følgende sag på dommerkontoret:

J.nr. 9/2001:

Ansøgning fra Erik F. Pedersen, Vandløbsafdelingen,
Skelbækvej 2, 6200 Åbenrå, om tilladelse til opførelse af en
vinterhave til eksisterende bygning på matr.nr. 14
Margrethe-Kog, Højer kommune.

- § 50 -

Der fremlagdes skrivelse
bilag fra Sønderjyllands
4-517-1-01.

modtaget den 5. marts 2001 med
Amt, Miljøområdet, j.nr. 8-70-51-

Det bemærkes, at sagen af Nævnet har været behandlet på
skriftligt grundlag, og at det amtsrådsvalgte medlem, Thomas
Lauritzen, og det kommunal valgte medlem, Eva Hemstedt, har
deltaget i afgørelsen.

Det fremgår af sagen, at ejendommen er omfattet af
Overfredningsnævnets afgørelse af 12. november 1985 om
fredning af Margrethe-Kog. Fredningen har til formål bedst
muligt at sikre området som levested for vandfugle, at
beskytte de botaniske og salt- og ferskvandsbiologiske
interesser, og at sikre arealet nord for Højer kanal som et
åbent område. Efter afgøreIsens § 3 må der ikke opføres
yderligere bebyggelse.

Det fremgår videre af sagen, at havestuen på ca. 15 m2
ønskes opført l forbindelse med den eksisterende sluse-
mesterbolig ved Vidåslusen. Den vil komme til at ligge
afskærmet af eksisterende bygninger og vil ikke udgøre nogen
synlig forøgelse af det bebyggede areal.

Sko\!- og N:.lturstyrelsen
J.m SN 201, l - \ li}. Vi\ ~- mm 1
Akt. nr.

C)
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Fredningsstyrelsen var i sin tid medsagsrejser og Skov- og
Naturstyrelsen har haft lejlighed til at udtale sig.

Sønderjyllands Amt har meddelt, at det ansøgte ikke kan
aftages at tilsidesætte de hensyn, der skal varetages ved
fredningen.

FREDNINGSNÆVNETS AFGØRELSE:

Under hensyn til, at vinterhaven efter det oplyste vil komme
til at ligge afskærmet af eksisterende bygninger, kan en
opførelse heraf ikke antages at være i strid med fredningens
formål, hvorfor Fredningsnævnet i medfør af naturbeskyt-
telseslovens § 50, stk. 1, meddeler dispensation til op-
førelse af en ca. 15 m2 stor vinterhave i overensstemmelse
med de indsendte tegninger.

Det bemærkes, at det ansøgte
Sønderjyllands Amt tillige kræver
beskyttelseslovens § 15 og § 16.

ifølge oplysning fra
dispensation fra natur-

I medfør af naturbeskyttelseslavens § 66 bortfalder tillad-
elsen, såfremt den ikke er udnyttet inden 3 år fra dato.

• Claus C;~

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

Klage skal indsendes skriftligt til Fredningsnævnet for Søn-

derjyllands Amt, Dommerkontoret, Kongevej 41, 6400 Sønder-

borg, der videresender klagen til Naturklagenævnet sammen
med sagens dokumenter.

/kb
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Domhuset,Kongevej 41,6400 Sønderborg, tlf. 73424121,fax.74424123

SCANNET Sk Modtaget i
av- og Naturstyrelsen

10 APR. 2002
Den 9. april 2002 behandlede formanden, dommer Claus Kejser,
følgende sag på dommerkontoret:

J.nr. 31/2001:
Ansøgning fra Lindet Statsskovdistrikt om forlængelse af
dispensation for ændret færdselsforhold i Margrethekog.

- § 50 -

Der fremlagdes skrivelse af 29. november 2001 med bilag fra
Sønderjyllands Amt, Udvalget for teknik og miljø, og af
skrivelse af 5. december 2001 fra Lindet Statsskovdistrikt,
modtaget i Nævnet den 18. februar 2002.

Det bemærkes, at sagen af Nævnet har været behandlet på
skriftligt grundlag, og at det amtsrådsvalgte medlem, Thomas
Lauritzen, og det kommunalvalgte medlem, Bert Sams, har
deltaget i afgørelsen .

Det fremgår af sagen, at området er omfattet af Overfred-
ningsnævnets afgørelse af 12. november 1985 om fredning af
Margrethekog . Fredningen har bl.a. til formål under respekt
af digesikkeheden og indvandsløsningen bedst muligt at sikre
området som levested for vandfugle, og at beskytte de bota-
niske og salt- og ferskvandsbiologiske interesser. Efter
afgøreisens § 8 har offentligheden i området syd for Højer

'kanal udenfor perioderne 1. marts til 31. maj og 1. - 31.
oktober ret til at færdes til fods og på cykel på de veje,
der er vist på fredningskortet ved signatur herfor samt efter
Amtsrådets bestemmelse på digets vedligeholdelsesveje.

Den 2. juni 1997 meddelte Fredningsnævnet som led i en for-
søgsordning om en reguleret åbning af adgangen for offentlig-
heden til Saltvandssøen en 2-årig dispensation til at lukke
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for offentlighedens adgang fra øst til Margrethekog mod, at
der åbnedes for adgangen til Saltvandssøen langs det fremskud-
te dige. Under forsøgsordningen skulle fuglenes reaktion på
besøgene registreres. Fredningsnævnets afgørelse blev af Søn-
derjyllands Amt påklaget til Naturklagenævnet, der stadfæstede
afgørelsen.

Efter en ansøgning fra Lindet Statsskovdistrikt forlængede
Fredningsnævnet den 10. november 1999 dispensationen. Baggrun-
den for ansøgningen var, at det ikke havde været muligt inden-
for fristen at gennemføre de ønskede forsøg, bl.a. på grund af
tekniske problemer med måleudstyret. Dispensationen blev for-
længet til den 1. januar 2001. Ved en skrivelse af 12. decem-
ber 2000 forlængede Fredningsnævnet dispensationen for yderli-
gere 1 år. Det blev herved oplyst, at målingerne var afslut-
tet, og at Danmarks Miljøundersøgelse havde lovet en konse-
kvensrapport færdig i midten af januar 2001. Denne rapport
skulle til intern vurdering i Skov- og Naturstyrelsen, og der-
efter skulle der ske høring af alle samarbejdsparterne vedrø-
rende Margrethekog. En varig løsning forventedes at foreligge
inden den 1. januar 2002.

Ved skrivelse af 29. november 2001 har Sønderjyllands Amt, Ud-
valget for teknik og miljø, overfor Nævnet anbefalet, at of-
fentlighedens adgang til Margrethekog reguleres således:

- I perioden 16. juni - 1. september åbnes for færdsel til
fods og på cykel ad den indre bærmevej' indtil landgrænsen
fra kl. 8.00 til solnedgang, og

- i perioden fra 1. september - 1. marts sker denne åbning
fra kl. 12.00 til solnedgang.

- I perioden fra 1. marts - 16. juni lukkes den indre bærme-
vej og
de østlige adgangsveje i Margrethekog lukkes permanent.

Udvalget har anbefalet, at adgangsreguleringen indføres sna-
rest ved en forlængelse af dispensationen og efterfølgende
ved, at adgangsreguleringen indføjes i Vadehavsbekendtgørelsen
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og i en revideret fredningskendelse.

I skrivelsen af 5. december 2001 har Lindet Statsskovdistrikt
søgt om en forlængelse af dispensationen til lukning af adgan-
gen ad de to østlige stikveje i yderligere 2 år. I skrivelsen
anføres bl.a., at undersøgelserne fra Danmarks Miljøundersø-
geIse har vist, at det er muligt at fastholde områdets betyd-
ningsfulde fuglefauna samtidig med, at der er offentlig ad-
gang i området. Imidlertid er væsentlige dele af fuglefaunaen

~flyttet bort fra de offentlige færdselsårer og trukket mod øst
ind i kogen. En åbning af den mere publikumsvenlige adgang mod
vest hører efter Statsskovdistriktets opfattelse derfor sammen
med en fortsat lukning af adgangen fra øst. En permanent ænd-
ring af reservatbekendtgørelsens bestemmelser om offentlig ad-
gang bør afvente en større general justering af bekendtgørel-
sen, og denne proces kan først forventes gennemført i 2003.

Indtil da ønsker Skov- og Naturstyrelsen at imødekomme ønsker-
ne om en øget offentlig færdsel ind til Saltvandssøen og sam-
tidig at forenkle adgangsforholdene således, at der kun er en
lukkeperiode årligt, nemlig i ynglesæsonen. Endvic;lereønsker
man at lade Danmarks Miljøundersøgelser foretage yderligere
undersøgelser af effekten af den øgede offentlige adgang.

Som følge af det anførte ønskes udover dispensationen med hen-
syn til adgangsforholdene også en dispensation fra forbudet
mod offentlig adgang i perioden l. - 31. oktober.

Statsskovdistriktets skrivelse har ikke givet Amtet anledning
til yderligere bemærkninger.

FREDNINGSNÆVNETS AFGØRELSE:

Som anført ovenfor har Fredningsnævnet tidligere siden 1997
meddelt 3 dispensationer til lukning af offentlighedens ad-
gang fra øst til Margrethekog. En forlængelse for yderligere
2 år kunne synes at gøre en dispensation permanent, og en
sådan varigere ændring af en fredningskendelse bør ikke ske
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ved en dispensation, men ved en ændring af selve frednings-
kendelsen efter de regler, der gælder derfor.

Under de foreliggende omstændigheder kan det imidlertid ikke
antages, at en forlængelse af forsøgsordningen i et kortere
tidsrum vil være i strid med fredningsformålet, hvorfor Fred-
ningsnævnet i medfør af naturbeskyttelseslovens § 50, stk. l,
meddeler tilladelse til, at der i tiden indtil den 31.
december 2002 lukkes for offentlighedens adgang ad de østlige
adgangsveje til Margrethekogs sydlige del mod, at der gives

.. offentligheden adgang i overensstemmelse med de tidligere
meddelte dispensationer.

Et af fredningsformålene er at sikre området som levested for
fugle, og dette formål må antages at have givet sig udtryk i
afgøreIsens § 8 om begrænsningen af offentlighedens adgang.
på den baggrund finder Fredningsnævnet ikke, at der er grund-
lag for at dispensere for den tidsmæssige begrænsning af ad-
gangen, hvorfor Fredningsnævnet hverken kan imødekomme
Statsskovdistriktets ansøgning vedrørende adgangen i perioden
1. 31. oktober eller Amtets anbefalinger om dette
spørgsmål. Det bemærkes, at sådanne ændringer i givet fald
bør medtages i et forslag til ændring af selve fredningen.

I medfør af naturbeskyttelseslovens § 66 bortfalder tillad-
elsen, såfremt den ikke er udnyttet inden 3 år fra dato.

Claus ~V

Afgørelsen kan inden 4 uger fra dens modtagelse indklages for
Naturklagenævnet af ansøgeren og forskellige myndigheder.
Først når det efter klagefristens udløb er konstateret, at
afgørelsen ikke er indbragt for Naturklagenævnet, kan
dispensationen udnyttes.
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Klage skal indsendes skriftligt til Fredningsnævnet for Søn-

derjyllands Amt, Donunerkontoret, Kongevej 41, 6400 Sønder-

borg, der videresender klagen til Naturklagenævnet sammen med
sagens dokumenter.

/kb
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Modtaget i
Skov- 017 N'aturstyrelsen

2 O JAN. 2003

! I
I

Den 15. januar 2003 behandlede formanden, dommer Claus Kejser, følg-
ende sag på dommerkontoret:

J.nr. 26/2002:

Ansøgning fra Højer Mølle- og Marskmuseum vlHans Tonnesen om
dispensation til opstilling af en 2,S meter høj skulptur på
parkeringspladsen ved den gamle sluse i Højer, matr.nr. 22
Margrethe-Kog, Højer.

- § SO- SCANNET

Der fremlagdes skrivelse af23. oktober 2002 med bilag fra Sønderjyllands
Amt, Planafdelingen, j.nr. 8-70-21-1-517-11-02.

Det bemærkes, at sagen af Nævnet har været behandlet på skriftligt
grundlag, og at det amtsrådsvalgte medlem, Thomas Lauritzen, og det
kommunalvalgte medlem, Bert Sams, har deltaget i afgørelsen.

•

Det fremgår af sagen, at det pågældende areal er omfattet af
Overfredningsnævnets afgørelse af 12. november 1985 om fredning af
Margrethe-Kog i Højer kommune. Fredningen liar til formål - under
respekt af digesikkerheden og indvandsløsningen - bedst muligt at sikre
området som levested for vandfugle, at beskytte de botaniske og salt- og
ferskvandsbiologiske interesser og at sikre arealerne nord for Højer kanal
som et åbent område. Det er nærmere bestemt, at der ikke må opføres
yderligere bebyggelse og heller ikke etableres andre faste konstruktioner
og anlæg end bygninger. Der må endvidere ikke plantes eller såes træer
eller buske.

Det fremgår af ansøgningen, at den omtalte skulptur laves i forgængeligt
materiale i form af ler og træ, og den vil fremstå i natur- og bronzefarver.
Den ønskes opført i forbindelse med et projekt "Kunstband am
Nationalpark" og ønskes opstillet på en parkeringsplads, hvor der i
forvejen er opstillet en vandstandssøjle samt borde og bænke.

Højer kommune, der ejer det pågældende areal, har anbefalet det ansøgte,
dog således, at tilladelsen revurderes om et år.

Fredningsstyrelsen var i sin tid sagsrejser. Skov- og Naturstyrelsen vi
Lindet statsskovdistrikt har i en udtalelse vurderet, at en opstilling af
skulpturen ikke vil være i strid med fredningsformålet.

Søndeljyllands Amt har indstillet, at der meddeles dispensation og har
samtidigt anført, at arealet tillige er omfattet af å-beskytteleslinien i

;kov- og Naturstyrelsen
.nr. SN 2001 ~ (2. U It(; , <.:():) '0
.kt. nr. "1- Bil.



henhold til naturbeskyttelseslovens § 16, hvorfor også Amtets dispensation
er nødvendig.

FREDNINGSNÆVNETS AFGØRELSE:

Efter de foreliggende oplysninger kan en opstilling af skulpturen ved
parkeringspladsen ikke antages at være i strid med fredningens formål.

Fredningsnævnet meddeler derfor i medfør af naturbeskyttelesslovens §
50, stk. 1, dispensation, dog således, at denne kun gælder for 1 år fra den
dag, skulpturen opstilles.

• I medfør af naturbeskyttelseslovens § 66 bortfalder tilladelsen, såfremt den
ikke er udnyttet inden 3 år fra dato.

Claus Kej ser

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

Klage skal indsendes skriftligt til Fredningsnævnet for Sønderjyllands
Amt, Dommerkontoret, Kongevej 41, 6400 Sønderborg, der
videresender klagen til Naturklagenævnet sammen med sagens
dokumenter.

Side 2/2
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Den 24. marts 2004 behandlede formanden, dommer Claus Kejser, følgende sag på
dommerkontoret: L~ .
J.nr. 7/2004:

Ansøgning fra Højer kommune om dispensation til etablering af en anløbsbro
ved Vidåslusen, Højer kommune.

- § 50-

• Der fremlagdes skrivelse af 24. februar 2004 med bilag fra SøndeIjyllands Amt,
Planafdelingen, j.nr. 8-70-52-1-517-1-04.

Det bemærkes, at sagen af Nævnet har været behandlet på skriftligt grundlag, og at det
amtsrådsvalgte medlem, Thomas Lauritzen, og det kommunalvalgte medlem, Bert
Sams, har deltaget i afgørelsen.

Det fremgår af sagen, at anløbsbroen ønskes anlagt indenfor et område, der er omfattet
af Overfredningsnævnets afgørelse af 12. november 1985 om fredning af Margrethe
Kog i Højer kommune. Fredningen har til formål under respekt af digesikkerheden og
indvandsløsningen bedst muligt at sikre området som levested for vandfugle, at
beskytte de botaniske og salt- og ferskvandsbiologiske interesser, og at sikre arealerne
nord for Højer kanal som et åbent område. Det er i fredningsbestemmelserne nærmere
fastsat, at der ikke må opføres yderligere bebyggelse, og der må heller ikke etableres
andre faste konstruktioner og anlæg end bygninger.• Det fremgår af ansøgningen, at der i perioden fra den 8. maj til 6. juni 2004 ønskes
gennemført et pilotprojekt med udflugtssejlads på Vadehavet fra Vidåslusen. Turene
vil have en varighed på 3-4 timer og omfatte op til 12 passagerer ad gangen.

Det bemærkes, at Fredningsnævnet tidligere har meddelt dispensation til anlæg af en
tilsvarende bådebro i forbindelse med en sej1rute mellem Vidåslusen og List.

Det fremgår af Amtets skrivelse, at arealet endvidere er omfattet af
strandbeskyttelseslinien og åbeskyttelseslinien. Det er Amtets vurdering, at en
genopsætning af broen ikke er i strid med fredningens formål, og Amtet vil være
indstillet på at meddele dispensation på samme vilkår, som blev stillet i forbindelse
med en tilladelse meddelt i 1996. Blandt disse vilkår kan anføres, at der kun må sejles
ved højvande, at der ikke må foretages uddybning/oprensning af udløbet, og at
sejladsen sker med en max. hastighed på 10 knob.

Det er oplyst for Fredningsnævnet, at Lindet statsskovdistrikt skal vurdere
ansøgningen i relation til reservatbestemmelserne. Derimod er der ikke foretaget

12..11/8-0008
q



Side 2/3

nogen egentlig analyse af sejladens betydning i relation til bestemmelserne om
internationale naturbeskyttelsesområder. Det er dog vurderet, at der ikke skulle blive
problemer for sælerne, hvis der kun sejles ved højvande.

Fredningsstyrelsen, nu Skov- og Naturstyrelsen, der i sin tid var medsagsrejser, har
haft lejlighed til at udtale sig, men er ikke fremkommet med nogen bemærkninger.

FREDNINGSNÆVNETS AFGØRELSE:

Selve etableringen af anløbsbroen ved Vidåslusen i overensstemmelse med de
indsendte tegninger og beskrivelser kan ikke antages at være i strid med
fredningsformålet.

• For så vidt angår de af1edede virkninger af anlægget i form af sejladsen på Vadehavet
bemærkes, at heller ikke disse kan antages at være i strid med fredningsformålet,
såfremt den sker på de vilkår, som Sønderjyllands Amt stillede ved en tilladelse af 18.
januar 1996. Endvidere kan det ikke antages, at en så tidsmæssig begrænset sejlads vil
være i strid med forpligtelserne efter bekendtgørelsen om EF-fuglebeskyttelses- og
habitatområder. I denne forbindelse bemærkes dog, at såfremt sejladsen ønskes fortsat
ud over det omtalte tidsrum fra 8. maj til 6. juni 2004, må Nævnet forvente, at der
foreligger en nærmere vurdering af sejladens indvirkninger i relation til de nævnte
naturbeskyttelsesområder.

Dispensationen meddeles herefter på de omtalte vilkår
naturbeskyttelseslovens § 50, stk. l.

medfør af

I medfør af naturbeskyttelseslovens § 66 bortfalder tilladelsen, såfremt den ikke er
• udnyttet inden 3 år fra dato.

Claus(~

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

Klage skal indsendes skriftligt til Fredningsnævnet for Sønderjyllands Amt,
Dommerkontoret, Kongevej 41, 6400 Sønderborg, der videresender klagen til
Naturklagenævnet sammen med sagens dokumenter.

• For klage skal betales et gebyr på 500 kr. til Naturklagenævnet. Når Naturklagenævnet
har modtaget sagen fra fredningsnævnet, vil Naturklagenævnet opkræve gebyret hos
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klageren, og såfremt en fastsat betalingsfrist ikke overholdes, vil klagen blive afvist.
Gebyret tilbagebetales, hvis klageren far helt eller delvist medhold.

/kb
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Den 16. december 2004 behandlede formanden, dommer Claus Kejser, følgende sag
på dommerkontoret:

LLJiJ.nr. 49/2004

Ansøgning fra Højer MøIle- og Marskmuseum v/Hans Tonnesen om dispensation
til fortsat opstilling af skulptur på parkeringspladsen ved den gamle sluse i
Højer, matr.nr. 22 Margrethe Kog, Højer.

- § 50-

• Der fremlagde s skrivelse af 7. oktober 2004 med bilag fra Sønderjyllands Amt,
Planafdelingen, j.nr. 8-70-21-1-517-11-02.

Det bemærkes, at sagen af Nævnet har været behandlet på skriftligt grundlag, og at det
amtsrådsvalgte medlem, Thomas Lauritzen, og det kommunalvalgte medlem, Bert
Sams, har deltaget i afgørelsen.

Det fremgår af sagen, at det pågældende areal er omfattet af Overfredningsnævnets
afgørelse af 12. november 1985 om fredning af Margrethe Kog i Højer kommune.
Fredningen har til formål under respekt af digesikkerheden og indvands1øsningen
bedst muligt at sikre området som levested for vadefugle, at beskytte de botaniske og
salt- og ferskvandsbiologiske interesser, og at sikre arealerne nord for Højer Kanal
som åbent område. Det er nærmere bestemt, at der ikke må opføres yderligere
bebyggelse og heller ikke etableres andre faste konstruktioner og anlæg end bygninger.

Det bemærkes, at Nævnet den 15. januar 2003 meddelte dispensation til opstilling af
skulpturen i 1 år fra den dag, skulpturen blev opstillet.

Højer kommune har anbefalet, at skulpturen bliver stående på betingelse af, at det
ansøgte revurderes i 2007.

Fredningsstyrelsen var i sin tid sagsrejser. Skov- og Naturstyre1sen ved Lindet
Skovdistrikt har haft lejlighed til at udtale sig, men er ikke fremkommet med nogen
bemærkninger. I forbindelse med den tidligere dispensation meddelte skovdistriktet, at
en opstilling ikke kunne antages at være i strid med fredningsformålet.

Sønderjyllands Amt har indstillet, at der meddeles dispensation, således at skulpturen
bibeholdes til en ny vurdering den 1. oktober 2007. Amtet har meddelt, at arealet er
omfattet af åbeskyttelseslinien i henhold til § 16 i naturbeskyttelsesloven.

FREDNINGSNÆVNETS AFGØRELSE:

Efter de foreliggende oplysninger kan en fortsat opstilling af skulpturen ved
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parkeringspladsen som ansøgt ikke antages at være i strid med fredningens formål.

Fredningsnævnet meddeler derfor i medfør af naturbeskyttelseslovens § 50, stk. l, en
tidsbegrænset dispensation, der udløber den 30. september 2007. Dispensationen kan
ikke antages at være i strid med de forpligtelser, der fremgår af
naturbeskyttelseslovens § 50, stk. 2.

Claus~~'

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

Klage skal indsendes skriftligt til Fredningsnævnet for Sønderjyllands Amt,
Dommerkontoret, Kongevej 41, 6400 Sønderborg, der videresender klagen til
Naturklagenævnet sammen med sagens dokumenter.

For klage skal betales et gebyr på 500 kr. til Naturklagenævnet. Når Naturklagenævnet
har modtaget sagen fra Fredningsnævnet, vil Naturklagenævnet opkræve gebyret hos
klageren, og såfremt en fastsat betalingsfrist ikke overholdes, vil klagen blive afvist.
Gebyret tilbagebetales, hvis klageren rar helt eller delvist medhold.

/kb
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Den 11. august 2005 behandlede formanden, dommer Claus Kejser, følgende sag på
dommerkontoret:

J.nr. 22/2005:

Ansøgning fra Lindet Statsskovdistrikt om forlængelse af dispensation for
ændrede adgangsforhold i Margrethekog, Højer kommune.

- § 50-

Der fremlagdes skrivelse af 21. juni 2005 med bilag fra Sønderjyllands Amt,
Miljøområdet, j.nr. 05/8872.

Det bemærkes, at sagen af Nævnet har været behandlet på skriftligt grundlag, og at det
amtsrådsvalgte medlem, Thomas Lauritzen, og det kommunalvalgte medlem, Bert
Sams, har deltaget i afgørelsen.

Det fremgår af sagen, at området er omfattet af Overfredningsnævnets afgørelse af 12.
november 1985 om fredning af Margrethekog. Fredningen har bl.a. til formål under
respekt af digesikkerheden og indvandsløsningen bedst muligt at sikre området som
levested for vandfugle og at beskytte de botaniske og salt- og ferskvandsbiologiske
interesser. Efter afgøreisens § 8 har offentligheden i området syd for Højer kanal uden
for perioderne 1. marts til 31. maj og 1. til 31. oktober ret til at færdes til fods og på
cykel på de veje, der er vist på fredningskortet med signatur herfor samt efter
Amtsrådets bestemmelse på digevedligeholdelsesvejen.

I 1997 meddelte Fredningsnævnet som led i en forsøgsordning om en reguleret åbning
af adgangen for offentligheden til Saltvandssøen en 2-årig dispensation til at lukke for
offentlighedens adgang fra øst til Margrethekog mod, at der åbnes for adgangen til
Saltvandssøen langs det fremskudte dige. Under forsøgsordningen skulle fuglenes
reaktion på besøgene registreres. Fredningsnævnets afgørelse blev af Sønderjyllands
Amt påklaget til Naturklagenævnet, der stadfæstede afgørelsen.

Dispensationen er siden blevet forlænget, senest ved Naturklagenævnets afgørelse af
21. oktober 2002. Efter denne blev der meddelt dispensation fra fredningens § 8 til
lukning af de to østlige grusveje og dispensation fra forbudet mod offentlighedens
færdsel på Bærmevejen i oktober måned indtil den 31. december 2004.

I Statsskovdistriktets ansøgning er anført, at det var forventet, at bekendtgørelse om
fredning og vildtreservat i Vadehavet skulle revideres i løbet af 2004, og i den
forbindelse skulle der ske en vurdering af bestemmelserne for adgang til
Margrethekog. Skov- og Naturstyrelsen har imidlertid fundet det formålstjentligt at
afvente resultaterne af de igangværende drøftelser vedrørende en eventuel
nationalpark i Vadehavsområdet, før en revison af bekendtgørelsen iværksættes. På
den baggrund ønskes den nuværende ordning med lukning af de to østlige stikveje i
hele året samt offentlig adgang på en afmærket strækning af Bærmevejen for gående
og cyklende i perioden 16. juni til 28. februar i dagtimerne fra kl. 12 til solnedgang
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videreført. På baggrund af usikkerhed vedrørende tidshorisonten for en afklaring af
spørgsmålet om en eventuel nationalpark samt en kommende revision af Vadehavs-
bekendtgørelsen ønskes dispensationeme forlænget indtil videre.

Sønderjyllands Amt har indstillet, at dispensationen forlænges i endnu 2 år med en
opfordring til Miljøministeriet om at fremskynde revisionen af vildtreservat- og
fredningsbekendtgørelsen mest muligt. I Amtets skrivelse er anført, at det har vist sig,
at de store gåseflokke i området ikke forstyrres så meget, når adgangen ad de østlige
veje begrænses. Ved gentagne forstyrrelser er der risiko for, at gæssene fortrækker til
de dyrkede arealer mod øst, hvor de laver skade på markafgrøderne.

FREDNINGSNÆVNETS AFGØRELSE:•
Fredningsnævnet og Naturklagenævnet har nu siden 1997 meddelt 4 dispensationer til
lukning af offentlighedens adgang fra øst til Margrethekog. En forlængelse indtil
videre som ansøgt af Statsskovdistriktet synes at gøre en dispensation permanent, og
det spørgsmål kan rejses, om en sådan ændring ikke bør ske ved en ændring af
fredningsbestemmelserne.

Under hensyn til baggrunden for ansøgningen sammenholdt med begrundelsen i
Naturklagenævnets afgørelse af 21. oktober 2002 må det imidlertid antages, at en
forlængelse som ansøgt ikke er i strid med fredningens formål.

I medfør af naturbeskyttelseslovens § 50, stk. 1, meddeler Nævnet herefter
dispensation fra fredningsbestemmelsemes § 8 tillukning af de to østlige grusveje og
dispensation fra forbudet mod offentlighedens færdsel på Bærmevejen for gående og
cyklende i perioden 16. juni til 28. februar i dagtimerne fra kl. 12 til solnedgang. Som
anført ovenfor bør dispensationen tidsbegrænses med en frist som foreslået af Amtet.

Da den tidligere dispensation udløb den 31. december 2004 forlænges dispensationen
således, at den udløber den 31. december 2006. Nævnet forudsætter herved, at
Miljøministeriet fremskynder revisionen af vildteservat- og fredningsbekendtgørelsen
for Vadehavet samt overvejelserne om en nationalpark mest muligt.

Dispensationen kan ikke antages at være i strid med de forpligtelser, der fremgår af
naturbeskyttelseslovens § 50, stk. 2.

I medfør af naturbeskyttelseslovens § 66 bortfalder tilladelsen, såfremt den ikke er
udnyttet inden 3 år fra dato.

ClaUSK~

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

Klage skal indsendes skriftligt til Fredningsnævnet for Sønderjyllands Amt,
Dommerkontoret, Kongevej 41, 6400 Sønderborg, der videresender klagen til
Naturklagenævnet sammen med sagens dokumenter.

For klage skal betales et gebyr på 500 kr. til Naturklagenævnet. Når Naturklagenævnet
har modtaget sagen fra Fredningsnævnet, vil Naturklagenævnet opkræve gebyret hos
klageren, og såfremt en fastsat betalingsfrist ikke overholdes, vil klagen blive afvist.
Gebyret tilbagebetales, hvis klageren :ffi.rhelt eller delvist medhold.

/kb
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1 3 JUNI 2006

Den 6. juni 2006 behandlede formanden, dommer Claus Kejser, følgende sag på

dommerkontoret: SCAI\fN~E{l~
J.nr. 13/2006

Ansøgning fra Skov- og Naturstyrelsen, Lindet Statsskovdistrikt, om dispen-
sation fra fredningen af Margrethekog til afl10ldelse af 2 forsøgsarrangementer
med åbning af den nu lukkede strækning af den indre bærmevej.

- § 50-

Der fremlagdes skrivelse af 9. maj 2006 med bilag fra Sønderjyllands Amt,
Miljøområdet, j.nr. 06/4310.

Det bemærkes, at sagen af Nævnet har været behandlet på skriftligt grundlag, og at det
amtsrådsvalgte medlem, Thomas Lauritzen, og det kommunalvalgte medlem, Bert
Sams, har deltaget i afgørelsen.

Det fremgår af sagen, at det pågældende område er omfattet af Overfredningsnævnets
afgørelse af 12. november 1985 om fredning afMargrethekog i Højer kommune.

Fredningen har til formål under respekt af digesikkerheden og indvandsløsningen
bedst muligt at sikre området som levested for vandfugle, at beskytte de botaniske og
salt- og ferskvandsbiologiske interesser og at sikre arealerne nord for Højer kanal som
et åbent område. I fredningskendelsen er fastsat nærmere regler om offentlighedens
adgang.

Fredningsnævnet har ved dispensation, der er fornyet et antal gange, dispenseret fra
fredningsbesternmelserne tillukning af de østlige adgangsvej e mod, at der åbnes for
offentlig færdsel indtil 2. rampe fra kl. 12 til solnedgang i periodeme 1. juli til 30.
september og 1. november til 28. februar.

Det fremgår af sagen, at der søges om 2 forsøgsarrangementer den 17. juni og den 23.
september 2006, hvor der åbnes fra 2. rampe og ned til Landegrænsen langs
Saltvandssøen. Det sker således i begge tilfælde udenfor den periode, hvor der i dag er
åbnet som resultatet af dispensationen til at lukke de østlige adgangsveje. Det er
oplyst, at der vil være tale om guidede ture, hvor gruppen antagelig vil blive holdt
sammen, og tidspunkterne på dagen er valgt, så forstyrrelse af fuglelivet er begrænset.

Sønderjyllands Amt har indstillet, at der meddeles dispensation.

FREDNINGSNÆVNETS AFGØRELSE:

Da det ansøgte ikke kan antages at være i strid med fredningens formål, meddeler
Nævnet i medfør af naturbeskyttelseslovens § 50, stk. 1, dispensation til afholdelse af
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de 2 forsøgsarrangementer, der fremgår af Lindet Statsskovdistrikts skrivelse af 29.
marts 2006.

Dispensationen er ikke i strid med de forpligtelser, der fremgår af
naturbeskyttelseslovens § 50, stk. 2.

Claus Kej ser

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

Klage skal indsendes skriftligt til Fredningsnævnet for Sønderjyllands Amt,
Dommerkontoret, Kongevej 41, 6400 Sønderborg, der videresender klagen til
Naturklagenævnet sammen med sagens dokumenter.

For klage skal betales et gebyr på 500 kr. til Naturklagenævnet. Når Narurklagenævnet
har modtaget sagen fra Fredningsnævnet, vil Naturklagenævnet opkræve gebyret hos
klageren, og såfremt en fastsat betalingsfrist ikke overholdes, vil klagen blive afvist.
Gebyret tilbagebetales, hvis klageren får helt eller delvist medhold.

/kb
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Den 4. oktober 2006 behandlede formanden, dommer Claus Kejser, følgende sag på
dommerkontoret:

J.nr. 2112006

Ansøgning fra arkitekt Harald Christensen på vegne Sønderjyllands Amt om
dispensation til opførelse af en carport til den eksisterende slusemesterbygning,
beliggende Slusevej 27, Højer.

- §50-

Der fremlagdes skrivelse af 7. august 2006 med bilag fra SøndeIjyllands Amt,
Planafdelingen, j.nr. 06/4983.

Det bemærkes, at sagen af Nævnet har været behandlet på skriftligt grundlag, og at det
amtsrådsvalgte medlem, Thomas Lauritzen, og det kommunalvalgte medlem, Bert
Sams, har deltaget i afgørelsen.

Det fremgår af sagen, at ejendommen er omfattet af Overfredningsnævnets afgørelse af
12. november 1985 om fredning af Margrethe-Kog. Fredningen har til formål under
respekt af digesikkerheden og indvandsløsningen bedst muligt at sikre området som
levested for vandfugle, at beskytte de botaniske og salt- og ferskvandsbiologiske
interesser og at sikre arealerne nord for Højer sluse som åbent område. Der må ikke
opføres yderligere bebyggelse. .

• Fredningssagen blev i sin tid rejst af SøndeIjyllands Amt og Miljøministeriet ved
Fredningsstyrelsen. Miljøministeriet ved Lindet Statsskovdistrikt haft lejlighed til at
udtale sig, men er ikke fremkommet med nogen bemærkninger.

SøndeIjyllands Amt har vurderet, at en opførelse af carporten i tilknytning til de
eksisterende bygninger og vendt ud mod vej og parkeringsplads ikke vil være i strid
med fredningens formål.

Amtet har oplyst, at en opførelse af carporten også kræver dispensation fra
strandbeskyttelseslinien og å-beskyttelseslinien i henhold til § 15 og § 16 i
naturbeskyttelsesloven. Amtet er indstillet på at meddele dispensation.

FREDNINGSNÆVNETS AFGØRELSE:

Under hensyn til at carporten opføres i forbindelse med eksisterende byggeri, kan det
ikke antages, at en opførelse af en carport i overensstemmelse med de indsendte
tegninger og beskrivelser vil være i strid med fredningens formål.
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Nævnet meddeler derfor i medfør afnaturbeskyttelseslovens § 50, stk. l, dispensation
til det ansøgte.

Dispensationen er ikke i strid med de forpligtelser, der fremgår af natur-
beskyttelseslovens § 50, stk. 2.

I medfør af naturbeskyttelseslovens § 66 bortfalder tilladelsen, såfremt den ikke er
udnyttet inden 3 år fra dato.

Claus&JV

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

Klage skal indsendes skriftligt til Fredningsnævnet for Sønderjyllands Amt,
Dommerkontoret, Kongevej 41, 6400 Sønderborg, der videresender klagen til
Naturklagenævnet sammen med sagens dokumenter.

For klage skal betales et gebyr på 500 kr. til Naturklagenævnet. Når Naturklagenævnet
har modtaget sagen fra Fredningsnævnet, vil Naturklagenævnet opkræve gebyret hos
klageren, og såfremt en fastsat betalingsfrist ikke overholdes, vil klagen blive afvist.
Gebyret tilbagebetales, hvis klageren rar helt eller delvist medhold .

/kb
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J.nr.: FN SJS 7/2018: Ansøgning fra Naturstyrelsen Vadehavet om tilladelse til diverse 
projekter i Margrethe Kog. 
 
Fredningsnævnet har den 12. februar 2018 modtaget en ansøgning fra Naturstyrelsen Vadeha-
vet om tilladelse til diverse projekter i Margrethe Kog. 
 
Det fremgår af ansøgningen, at det overordnede mål bag ansøgningen er et ønske om at for-
bedre forholdene for de ynglende vadefugle og terner i området. Det berørte projektområde 
vedrører ca. 466 ha i den sydlige del af Margrethe Kog afgrænset af Højer Dige mod øst og 
Reservoirdiget mod vest. Følgende matr. numre er berørt: 7, 8, 10, 11, 12, 13, 39, 40, 42, 44, 
45, 46, 47 og 48 Margrethe Kog, Højer. Naturstyrelsen ejer de pågældende ejendomme bort-
set fra 2 marker på 43,6 ha, matr.nr. 11 og 12 Margrethe Kog, Højer, der ejes af Frederiksko-
gene. Det fremgår af ansøgningen, at Frederikskogene har givet samtykke til projektet. 
 
Margrethe Kog er fredet ved Overfredningsnævnets kendelse af 12. november 1985. Det 
fremgår, at fredningen har til formål blandt andet at sikre bedst muligt området som levested 
for vandfugle. 
 
Fredningsnævnet har besluttet i medfør af naturbeskyttelseslovens § 50, stk. 1 og stk. 2, at 
meddele dispensation til det ansøgte, jf. afsnittet ”Fredningsnævnets afgørelse”. 
 
Sagens baggrund 
 
I Overfredningsnævnets kendelse af 12. november 1985 står blandt andet: 
 

”§ 1 Fredningens formål. 
Fredningen har til formål under respekt af digesikkerheden og indvandsløsningen bedst mu-
ligt at sikre området som levested for vandfugle, at beskytte de botaniske og salt- og fersk-
vandsbiologiske interesser, og at sikre arealerne nord for Højer Kanal som et åbent område. 
… 
§ 2 Terrænændringer.  
Der må ikke foretages terrænændringer ved udnyttelse af forekomster i jorden, afgravning 
eller opfyldning. Fredningen er dog ikke til hinder for, at der uden for perioden 15. marts - 
l. juli opgraves klæg til reparation af digerne i området, jfr. i øvrigt § 6. 
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§ 3 Bygninger og anlæg m.v. 
Der må ikke opføres yderligere bebyggelse, anbringes campingvogne eller teltes. Der må 
heller ikke etableres andre faste konstruktioner og anlæg end bygninger. Eksempelvis må 
der således ikke etableres campingpladser, motorbaner, skydebaner, oplagspladser eller los-
sepladser, og der må ikke anbringes plankeværker, mure, vindmøller, tårne o.lign. eller ma-
ster, herunder master for luftledninger til strømforsyning. Om hegning henvises til § 4.b. 
 
§ 4 Arealernes drift.  
a. Vandreservoiret.  
Under respekt af vandreservoirets funktion som aflastning af Vidåsystemet skal højvands-
reservoiret drives som en saltvandssø med det overordnede formål bedst muligt at sikre le-
vevilkårene for de vandfuglearter, der er afhængige af vadehavsmiljøet. 
 
b. De øvrige arealer syd for Højer Kanal og øst for det fremskudte dige.  
Arealerne skal opretholdes som fugtigt græsland og må kun anvendes til græsning og slæt. 
Slæt må først foretages efter l. juli. 
 
Der må ikke foretages dræning. Afvanding skal ske med åbne sidegrøfter til hovedvan-
dingskanalen og så vidt muligt gennem anvendelse af bestående render og grøfter. Såvel 
overfladegrøbling som anlæg og vedligeholdelse af kanaler og grøfter og nødvendig udjæv-
ning af skrænter må kun foretages uden for perioden 15. marts - l. juli. 
 
Der må kun gødskes i det omfang, som er nødvendigt for at opretholde et græsdække, og 
der må kun anvendes kemiske bekæmpelsesmidler ved akutte insektangreb på kreaturer. 
 
Der må ikke plantes eller sås træer eller buske. 
 
El-hegn og andre trådhegn må kun opsættes i det omfang, det er nødvendigt for at hindre 
udbredelse af kvægsygdomme, samt - med fredningsnævnets godkendelse - når det er øn-
skeligt for at undgå nedtrampning af spirende græs. 
 
De foranstående bestemmelser under pkt. b skal ikke overholdes under tidsbegrænset for-
søgsvirksomhed, der udføres af det offentlige og er godkendt af fredningsnævnet efter ind-
hentet udtalelse fra naturfredningsrådet. Statens Marskforsøg kan indtil 1994 videreføre det 
igangsatte forsøg med dræning af ca. 2,3 ha i overensstemmelse med den udarbejdede for-
søgsplan. 
 
c. Arealerne nord for Højer Kanal og øst for det fremskudte dige.  
Arealerne kan anvendes landbrugsrnæssigt med kun den begrænsning, at der ikke må plan-
tes eller sås træer eller buske, heller ikke til hegn. 
 
d. Arealerne vest for det fremskudte dige.  
Den naturlige tilstand af digeforlandet under matr.nr. l og matr.nr. 5, Margrethe Kog, må 
ikke ændres, se dog § 6. Det samme gælder landarealerne, hvortil staten ifølge § 3, stk. 3, i 
lov nr. 271 af 8. juni 1977 vil have ejendomsretten. 
 
§ 5 Affald. 
Der må ikke henkastes eller anbringes affald el. lign.  
… 
§ 7 Naturpleje.  
Sønderjyllands amtsråd har ret til at lade ikke-statsejede arealer afgræsse eller foretage slæt 
på sådanne arealer, hvis ejernes drift i så henseende opgives eller skønnes utilstrækkelig. 
Afgræsning og slæt må først foretages af amtskommunen, efter at der er givet vedkommen-
de ejer meddelelse herom, og eventuelt overskud tilkommer ejeren. 
 
Staten og amtsrådet har endvidere ret til på henholdsvis statsejede og ikke-statsejede arealer 
syd for Højer Kanal at foretage enhver yderligere foranstaltning til fremme af frednings-
formålet, herunder hævning og stabilisering af vandstanden. Sådanne foranstaltninger må 
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dog først foretages efter drøftelse med samtlige grundejere i den del af fredningsområdet, 
som ligger syd for Højer Kanal, og efter indhentet udtalelse fra naturfredningsrådet. 
 
8 Offentlighedens adgang. 
Til den del af fredningsområdet, som ligger nord for Højer Kanal, har offentligheden ad-
gang i overensstemmelse med bestemmelserne i naturfredningslovens §§ 54 og 56. 
 
I området syd for Højer Kanal har offentligheden uden for perioderne l. marts - 31. maj og 
l. - 31. oktober ret til at færdes til fods og på cykel på de veje, der er vist på fredningskortet 
med signatur herfor, samt efter Sønderjyllands amtsråds bestemmelse på digets vedligehol-
delsesveje. Offentligheden har ikke i øvrigt ret til færdsel og ophold i denne del af fred-
ningsområdet, medmindre det tillades af fredningsnævnet inden for rammerne af naturfred-
ningslovens §§ 54 og 56. 
 
Opmærksomheden henledes på, at bestemmelser i en bekendtgørelse efter jagtloven kan 
begrænse offentlighedens adgang yderligere.  
 
§ 9 Dispensationer m.v. 
En dispensation fra bestemmelserne i §§ 2-5 kan meddeles, når det ansøgte ikke vil komme 
i strid med fredningens formål, jfr. Naturfredningslovens § 34. Forinden fredningsnævnet 
tager stilling til en ansøgning om dispensation, som ikke angår et forhold af ganske under-
ordnet betydning, skal nævnet indhente en udtalelse fra naturfredningsrådet. Det samme 
gælder, når der forelægges fredningsnævnet andre spørgsmål, der udspringer af frednings-
afgørelsen.” 

 
I Naturstyrelsens ansøgning er anført følgende som begrundelse for det ansøgte:  
 
           ”…   

            
           …bekræfter tidligere  
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                 …” 
 
Naturstyrelsen har ansøgt om følgende: 
     ”…  

1. Et hydrologiprojekt, som vil resultere i en vandstandshævning forår og forsommer på en væsent-
lig del af projektområdet. En hævning af vandstanden fra april til juli skal gøre det muligt at ska-
be et af de bedste yngleområder for vadefugle i Danmark… Vandstanden skal være på sit højeste 
niveau i det tidlige forår, og skal i dette projekt følge vandstandsscenarie kote 1,1 (DVR90, sva-
rende til 1,22 DNN) … ved indgangen til fuglenes ynglesæson den 1. april. Det er ca. 40 cm 

over nuværende maksimale vandstandsniveau på ca. kote 0,8 (DVR90). Fuldendt har beregnet, 
at 114 hektar vil stå under vand på dette tidspunkt. Derefter skal vandstanden falde successivt 
hen mod juli måned, hvorefter vandstanden ikke længere er afgørende for ynglefuglene…  
 
Stemmeværket overdimensioneres med 0,5 meter i højden, såfremt det i kommende år besluttes 
at anvende projektområdet som klimasikringsområde for Tønder by. For at forhindre vandet i at 
løbe bag om stemmeværket og oversvømme området ved pumpehuset, skal der bygges et lille 
dige på ca. 20 meter fra stemmeværket og ud til ådiget ved Vidåen.  
Som konsekvens af den højere vandstand skal nogle kreatur overgange til passering af skelgrøf-
ter for de græssende dyr lægges om, så de placeres højere i terræn. Dette vedrører kreaturover-
gange på den vestlige side af den gennemgående grusvej i området. Derudover skal der etableres 
en ny rørunderføring mellem af- og bevandingskanal i den sydlige del af området, for at sikre en 
god fordeling af vand i området, ligesom eksisterende unødvendige vandskotter i skelgrøfter 
fjernes. Der etableres en mindre opstemning ind mod Frederikskogenes matrikel nr. 12, således 
at vandet ikke løber fra en eksisterende grøblerende og ind på marken. Ved indpumpning af vand 
fra Vidåen, Højer kanal, vil der efter aftale med DTU Aqua og Tønder kommune blive etableret 
et skumbræt i højde med brinken i Højer kanal, som skal lede hovedstrømmen i Højer kanal for-
bi stedet for indpumning. Herved reduceres eventuelle negative effekter af indpumpning af fi-
skeyngel…” 

 
Projektet indebærer blandt andet, at pumpehuset i den nordlige del af projektom-
rådet skal udbygges. Dette sker ved at stemmeværket forhøjes til kote 1,7, hvil-
ket forudsætter en forhøjelse med ca. 90 cm, ligesom bredden skal øges med 7-
10 meter.  
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2.    Et anlægsprojekt med fuglevenlige foranstaltninger i en klæggrav, som er      
         placeret omtrent midt i projektområdet.    

  ”… 

” 
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3.     Den efterfølgende drift af området ændres.  

 
”… 
Naturstyrelsen vil ændre driften i området på følgende punkter:  
1) Ved så vidt muligt at foretage afgræsning med kreaturer, gerne af hårdfør race 2) 

Ved at kræve senere udbinding af dyrene og 3) Ved at driftsenheder-
ne/græsningsfennerne bliver væsentligt større end de er nu… Det er nødvendigt at 

hegne fennerne, da det i praksis ikke er muligt at holde kreaturer af hårdfør race inde 
uden hegn. Området er for stort til at drive som ét område uden hegn, herunder fordi 
det ikke giver den nødvendige mulighed for at styre driften, så den er optimal for 
ynglefuglene. Hegningen vil foregå med totrådet kreaturhegn med stolper i certifice-
ret ubehandlet træ. Da området i dag er intensivt hegnet, vil projektet netto bevirke at 
mange kilometer indre hegn fjernes.”  
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Fredningsnævnets behandling af sagen: 
 
Fredningsnævnet har behandlet sagen på nævnets møde den 23. marts 2016, hvor næv-
net tillige har foretaget besigtigelse. 
 
I mødet deltog formanden, retspræsident Margit Ø. Laub, Esbjerg, det ministerudpegede 
medlem Kjeld Thamdrup og det kommunalt udpegede medlem Jørn Skov. Endvidere 
deltog Martin Brink og Jens Hjerrild Hansen på vegne Naturstyrelsen Vadehavet, Con-
ny Brandt og Liselotte Pedersen på vegne Tønder Kommune, Søren Eller på vegne 
Danmarks Naturfredningsforening, Werner Straadt på vegne Naturrådet, John Frikke på 
vegne Nationalpark Vadehavet og Peter Kjær Hansen på vegne DOF, Sønderjylland. 
  
Fredningsnævnets formand redegjorde for ansøgningen og de relevante dele af fred-
ningsbestemmelserne.  
 
Martin Brink og Jens Hjerrild Hansen gennemgik ansøgningen og anviste området, hvor 
der ønskes udført arbejder i klæggravene. Der har tidligere været ansøgt om et hydrolo-
giprojekt. Dette havde en anden form end den nuværende. Området er specielt, idet der 
er tale om et lukket system omgivet af diger, hvilket er sjældent forekommende. Med 
hydrologiprojektet ønsker man at øge bevandingen om foråret særligt i marts måned. 
Vandet vil herefter i løbet af foråret naturligt trække sig tilbage. Der vil være mulighed 
for at øge afvandingen, hvis der ikke sker en naturlig tilbagetrækning. Der vil som det 
fremgår være behov for installation af nye pumper, og stemmeværket skal forhøjes. 
Området vil om foråret blive oversvømmet med ”sjapvand” således at der vil ligge vand 

over terræn. Det er vigtigt, at vandet ikke bliver stående for længe. Det vil projektet med 
den ændrede pleje tage højde for. Fra den 1. juli vil vandstanden blive reguleret, således 
at der vil være mulighed for at komme ind på området og slå, hvis afgræsningen ikke er 
tilstrækkelig. Der vil blive installeret dataloggere, så man nøjagtig kan registrere, hvor 
der er behov for regulering af vandstanden. Det er nødvendigt, da området er så stort, 
som det er.  
 
Conny Brandt spurgte, om projektet ligesom sidst vil indebære etablering af en kanal.  
 
Martin Brink og Jens Hjerrild Hansen oplyste, at det nye projekt ikke indeholder etable-
ring af en kanal, da arealet nu bortset fra et mindre areal, hvor ejerne har givet samtyk-
ke, ejes af staten. Grøfteprojektet er derfor ikke længere nødvendigt. 
 
Der var ingen indsigelser mod hydrologiprojektet. 
 
Martin Brink og Jens Hjerrild Hansen oplyste vedrørende klæggravene, at man ikke har 
planer om at bruge materialet fra afhøvlingen af kanterne til udvidelse af de eksisteren-
de øer. Det er der ikke økonomi til. Men øerne bliver lidt større, når man udjævner kan-
terne på øerne.  
 
Conny Brandt spurgte, om der er indgået aftaler vedrørende afgræsningen.  
 
Martin Brink og Jens Hjerrild Hansen oplyste, at man regner med at få dette på plads pr. 
2019. Det bliver enten tale om forpagtningsaftaler eller græsningsaftaler.  
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Den eksisterende indhegning i området er formentlig etableret forud for fredningen. Den 
eksisterende indhegning vil blive fjernet og vil blive erstattet af lidt større hegn i form af 
2-trådet kreaturhegn. Der vil – hvis projektet godkendes – ske en reduktion af indheg-
ningen, således at den nye indhegning kun vil udgøre ca. 1/3 af den eksisterende heg-
ning.  
 
De mødte var alle af den opfattelse, at ønsket om hegning vil kunne holdes indenfor 
fredningens formål.  
 
Alle de mødte var positive overfor projektet der vil virke fremmende for fuglelivet i 
området.  
 
Fredningsnævnets afgørelse: 
 
Fredningsnævnet kan i medfør af naturbeskyttelseslovens § 50, stk. 1, meddele dispen-
sation fra fredningsbestemmelserne, såfremt det ansøgte ikke strider mod formålet med 
fredningen. Som følge af beliggenheden skal betingelserne i naturbeskyttelseslovens § 
50, stk. 2 tillige være opfyldt. Ifølge denne bestemmelse kan fredningsnævnet kun med-
dele dispensation fra en fredning eller en foreslået fredning i eller uden for et internatio-
nalt naturbeskyttelsesområde, hvis det ansøgte ikke indebærer forringelse af naturtyper 
og levesteder for arter eller betydelige forstyrrelser af arter, som området er udpeget for.  
 
Fredningen har til formål under respekt af digesikkerheden og indvandsløsningen bedst 
muligt at sikre området som levested for vandfugle, at beskytte de botaniske og salt- og 
ferskvandsbiologiske interesser, og at sikre arealerne nord for Højer Kanal som et åbent 
område. 
 
Fredningsnævnet finder, at de ønskede tiltag ikke er i strid med fredningens formål.  
 
Fredningsnævnet meddeler derfor dispensation til det ansøgte i medfør af naturbeskyt-
telseslovens § 50, stk. 1 og 2 på vilkår,  
 
at projektet udføres i overensstemmelse med projektbeskrivelsen, projekt for ynglefugle 
i Margrethe Kog Syd, 
 
at der inden anlægsarbejdet udlægges køreplader, såfremt Naturstyrelsen vurderer, at det 
er nødvendigt, og  
 
at de eksisterende hegn i området fjernes, når de nye hegn er opsat. 
 
Klagevejledning:  
 
Der kan inden 4 uger efter den dag, denne afgørelse er meddelt, klages til Planklagenævnet 
over afgørelsen. Hvis afgørelsen er offentligt bekendtgjort, regnes klagefristen dog altid fra 
bekendtgørelsen. 
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Borgere, virksomheder, myndigheder og organisationer skal indsende klagen til Planklage-
nævnets Klageportal via borger.dk eller virk.dk. 
 
Der er et direkte link til borger.dk og virk.dk via Planklagenævnets hjemmeside 
www.naevneneshus.dk/planklagenaevnet. 
 
Klagefristen udløber ved midnat på dagen for klagefristens udløb. 
 
En klage skal være tilgængelig for førsteinstansen i Klageportalen senest kl. 23:59 på den dag, 
hvor klagefristen udløber. Det indebærer, at klager har godkendt og betalt gebyr/bestilt faktu-
ra i Klageportalen. 
 
Klageren skal oplyse sit CPR-nummer eller CVR-nummer.  
  
Planklagenævnets hjemmeside indeholder information om beregning af klagefrister i de til-
fælde, hvor en klager anmoder om at blive undtaget fra brug af Klageportalen. 
 
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 af-

gørelsen, 
• landsdækkende foreninger og organisationer, hvis hovedformål er be-

skyttelse af natur og miljø, og 
• landsdækkende foreninger og organisationer, som efter deres formål va-

retager væsentlige, rekreative interesser, når afgørelsen berører sådanne 
interesser. 

 
Det er en betingelse for Planklagenævnets behandling af en klage, at den, der klager, indbeta-
ler et gebyr. Gebyret udgør for privatpersoner 900 kr. Virksomheder, organisationer og offent-
lige myndigheder skal betale 1.800 kr. for behandling af eller genoptagelse af en klage. Det 
nævnte gebyr reguleres den 1. januar hvert år efter den af Finansministeriet fastsatte sats for 
det generelle pris- og lønindeks med virkning for klager, der modtages i nævnet fra og med 
den 1. februar 2017. Gebyret er endnu ikke reguleret for 2017, men vil blive teknisk efterre-
guleret. 
 
Planklagenævnet påbegynder først behandlingen af en klage, når gebyret er modtaget. 
 
Klagegebyr opkræves af Planklagenævnet. Betaling af klagegebyr sker ved elektronisk over-
førsel eller ved indbetalingskort til Planklagenævnet. Gebyr skal indbetales indenfor en af 
Planklagenævnet fastsat frist. Hvis gebyret ikke indbetales inden udløbet af fristen, afvises 
klagen. 

Vejledning om gebyrbetalingen kan findes på Planklagenævnets hjemmeside 
www.naevneneshus.dk/planklagenaevnet. 
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Gebyret bliver tilbagebetalt, hvis klagen bliver afvist, fordi klagefristen er overskredet, klager 
ikke er klage-berettiget eller fordi Planklagenævnet ikke har kompetence til at behandle kla-
gen. 
 
Gebyret tilbagebetales også, hvis klagesagen fører til, at den påklagede afgørelse ændres eller 
ophæves, eller hvis klager får helt eller delvist medhold i klagen. Hvis den eneste ændring af 
den påklagede afgørelse er forlængelse af en frist for efterkommelse af afgørelsen som følge 
af den tid, der er medgået til at behandle sagen i Planklagenævnet, tilbagebetales gebyret dog 
ikke. 
 
Hvis klager trækker klagen tilbage, mens sagen er under behandling i nævnet, vil gebyret som 
udgangspunkt også blive betalt tilbage. Planklagenævnet kan dog beslutte, at gebyret ikke 
tilbagebetales, hvis klagen trækkes tilbage på et tidspunkt, hvor nævnet allerede har foretaget 
en stor del af sagsbehandlingen. 
 
Tilladelsen må i henhold til naturbeskyttelseslovens § 87, stk. 7, ikke udnyttes, før klagefri-
sten er udløbet, eller behandling af en eventuel klage måtte være afsluttet. 
 
Det følger endvidere af naturbeskyttelseslovens § 50, stk. 1, jf. § 66, stk. 2, at tilladelsen bort-
falder, hvis den ikke udnyttes inden 3 år efter, at den er givet. 
 
Såfremt projektets gennemførelse kræver tilladelse eller dispensation efter anden lovgivning, 
skal ansøgerne rette henvendelse til den myndighed, der administrerer tilladelser eller dispen-
sationer i henhold til denne lovgivning.  
 

Fredningsnævnet for Sydjylland, Sydlig del 
Esbjerg, den 17. april 2018 

 
 

 
Denne afgørelse er sendt til: 
 
 
Landskabsforvalter Martin Brink, mbrin@nst.dk 
Naturstyrelsen Vadehavet, vad@nst.dk 
Tønder Kommune, teknisk@toender.dk, cb1@toender.dk     
Miljøstyrelsen, mst@mst.dk; chbru@mst.dk  
Slot- og Kulturstyrelsen, post@slks.dk  
Museum Sønderjylland, tekr@museum-sonderjylland.dk  
Danmarks Naturfredningsforening/København, dn@dn.dk  
Danmarks Naturfredningsforening/Tønder, soren@eller.dk    
Dansk Botanisk Forening Jyllandskredsen, finn.borchsenius@sm.au.dk  
Dansk Ornitologisk Forening, toender@dof.dk  

mailto:mbrin@nst.dk
mailto:vad@nst.dk
mailto:teknisk@toender.dk
mailto:cb1@toender.dk
mailto:mst@mst.dk
mailto:chbru@mst.dk
mailto:post@slks.dk
mailto:tekr@museum-sonderjylland.dk
mailto:dn@dn.dk
mailto:soren@eller.dk
mailto:finn.borchsenius@sm.au.dk
mailto:toender@dof.dk
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Friluftsrådet centralt: fr@friluftsraadet.dk   
Friluftsrådet Tønder: sydvestjylland@friluftsraadet.dk  
Nationalpark Vadehavet, vadehavet@danmarksnationalparker.dk 
Region Syddanmark, miljoe-raastoffer@rsyd.dk   

mailto:fr@friluftsraadet.dk
mailto:sydvestjylland@friluftsraadet.dk
mailto:vadehavet@danmarksnationalparker.dk
mailto:miljoe-raastoffer@rsyd.dk
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Fredningsnævnet for Sydjylland 
Sydlig del 

 

 
 
 

 
 
Dokken 1 
6700 Esbjerg 
Åbent 08.30-15.00 
Tlf.: 9968 8800 
 
E-mail: esbjerg@domstol.dk 
www.domstol.dk/esbjerg 
SE-nr. 50 03 28 17 
 
25. juni 2018 
FN SJS 23/2018  

 
J.nr.: FN SJS 23/2018: Ansøgning fra Foreningen Tøndermarsk Initiativet om tilladelse til op-
sætning af stimarkeringspæle i Margrethekog. 
 
Fredningsnævnet har den 2. maj 2018 modtaget ansøgning fra Tønder Kommune på vegne Forenin-
gen Tøndermarsk Initiativet om tilladelse til opsætning af stimarkeringspæle i Margrethekog. 
 
Det fremgår af ansøgningen, at markeringspælene skal markere en marsksti, der samlet er en ca. 54 
km lang trampesti. Markstien ønskes markeret med firkantede egetræspæle 12,5x12,5 cm og godt 2 
meters længde med hhv. ca. halvdelen under og over jorden. Pælene er ubehandlede og afskæres i 
toppen, så pælen får samme profil som et dige. 
 
Margrethe Kog er fredet ved Overfredningsnævnets kendelse af 12. november 1985.  
 
Fredningsnævnet skal derfor meddele dispensation, hvis stimarkeringspælene skal opsættes i det fre-
dede område. 
 
Fredningsnævnets formand har i medfør af forretningsorden for fredningsnævn § 10, stk. 5, besluttet 
at meddele Foreningen Tøndermarsk Initiativet dispensation til det ansøgte i medfør af naturbeskyt-
telseslovens § 50, stk. 1, stk. som anført i afsnittet ”Fredningsnævnets afgørelse”. 
 
Sagens baggrund: 
 
Følgende fremgår blandt andet af fredningsbestemmelserne: 
 

”§ 1 Fredningens formål. 
Fredningen har til formål under respekt af digesikkerheden og indvandsløsningen bedst muligt at sikre 
området som levested for vandfugle, at beskytte de botaniske og salt- og ferskvandsbiologiske interesser, 
og at sikre arealerne nord for Højer Kanal som et åbent område. 
… 
§ 2 Terrænændringer.  
Der må ikke foretages terrænændringer ved udnyttelse af forekomster i jorden, afgravning eller opfyld-
ning. Fredningen er dog ikke til hinder for, at der uden for perioden 15. marts - l. juli opgraves klæg til 
reparation af digerne i området, jfr. i øvrigt § 6. 
 
§ 3 Bygninger og anlæg m.v. 
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Der må ikke opføres yderligere bebyggelse, anbringes campingvogne eller teltes. Der må heller ikke etab-
leres andre faste konstruktioner og anlæg end bygninger. Eksempelvis må der således ikke etableres cam-
pingpladser, motorbaner, skydebaner, oplagspladser eller lossepladser, og der må ikke anbringes planke-
værker, mure, vindmøller, tårne o.lign. eller master, herunder master for luftledninger til strømforsyning. 
Om hegning henvises til § 4.b. 
… 
 
8 Offentlighedens adgang. 
Til den del af fredningsområdet, som ligger nord for Højer Kanal, har offentligheden adgang i overens-
stemmelse med bestemmelserne i naturfredningslovens §§ 54 og 56. 
 
I området syd for Højer Kanal har offentligheden uden for perioderne l. marts - 31. maj og l. - 31. oktober 
ret til at færdes til fods og på cykel på de veje, der er vist på fredningskortet med signatur herfor, samt 
efter Sønderjyllands amtsråds bestemmelse på digets vedligeholdelsesveje. Offentligheden har ikke i øv-
rigt ret til færdsel og ophold i denne del af fredningsområdet, medmindre det tillades af fredningsnævnet 
inden for rammerne af naturfredningslovens §§ 54 og 56. 
 
Opmærksomheden henledes på, at bestemmelser i en bekendtgørelse efter jagtloven kan begrænse offent-
lighedens adgang yderligere.  
 
§ 9 Dispensationer m.v. 
En dispensation fra bestemmelserne i §§ 2-5 kan meddeles, når det ansøgte ikke vil komme i strid med 
fredningens formål, jfr. Naturfredningslovens § 34. Forinden fredningsnævnet tager stilling til en ansøg-
ning om dispensation, som ikke angår et forhold af ganske underordnet betydning, skal nævnet indhente 
en udtalelse fra naturfredningsrådet. Det samme gælder, når der forelægges fredningsnævnet andre 
spørgsmål, der udspringer af fredningsafgørelsen.” 

 
Fredningsnævnets behandling af sagen: 
 
Af ansøgningen fremgår, at der på pælene monteres piktogrammer til markering af stien. Pælene 
ønskes opsat for hver 250 m. Projektet benytter eksisterende pæle, hegn, låger mv. til markering af 
ruten, hvor det er muligt. På de strækninger, hvor Marskstien går på diger, markeres stien ved at an-
vise, at diget skal følges et givet antal meter, således at der sættes så få pæle på diget som muligt af 
hensyn til digets integritet. Certificeringsordningen kan dispensere til dette. Der vil dog være behov 
for pæle på diget. Det er, hvor stien skal ned af diget og fortsætte på Bærmevej af hensyn til bl.a. 
fuglelivet, og hvor der er overkørsler og dermed risiko for at vælge forkert retning.  
 
Indsatsområdet skal forbedre besøgendes adgang til Tøndermarsken, beskytte naturen og give områ-
dets gæster viden om områdets kultur-, natur- og fugleliv. 
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Fredningsnævnet har ved mail af 7. maj 2018 til Naturstyrelsen, Landskabsforvalter Martin Brink,  
Naturstyrelsen Vadehavet, Tønder Kommune, Miljøstyrelsen,  Slot- og Kulturstyrelsen, Museum 
Sønderjylland, Danmarks Naturfredningsforening/København, Danmarks Naturfredningsfor-
ening/Tønder, Dansk Botanisk Forening Jyllandskredsen, Dansk Ornitologisk Forening, Friluftsrå-
det centralt, Friluftsrådet Tønder og Nationalpark Vadehavet anmodet om eventuelle bemærkninger 
til ansøgningen med høringsfrist den 28. maj 2018. 
 
DOF-Sønderjylland har i mail af 11. maj 2018 skrevet: 

 
”Foreningen anbefaler at der gives de fornødne dispensationer til Marskstien, herunder 
markeringspælene i Margrethekog. Foreningen har sammen med andre interessenter 
deltaget i en følgegruppe til projektet om Marskstien. Her er stiforløb og tilhørende faci-
liteter m.v. grundigt drøftet. Der er efter foreningens opfattelse fundet ansvarlige og af-
balancerede løsningen, så evt. konflikter mellem naturbeskyttelseshensyn og publikums-
hensyn elimineres. Vi er således overbeviste om, at det ansøgte ikke vil være i strid med 
fredningen af Margrethekog. Foreningen vil på den baggrund anbefale ansøgningen.” 

 

Miljøstyrelsen har ydet teknisk bistand til Fredningsnævnet og har i den forbindelse 
blandt andet skrevet:  
 

”Det ansøgte er beliggende i Natura 2000-område nr. 89 Vadehavet (fuglebeskyttelses-
område nr. 60 og habitatområde nr. 89). Miljøstyrelsen forventer, at Tønder Kommune 
har foretaget en vurdering af anlægget i forhold til Natura 2000-området, og har ingen 
yderligere bemærkninger hertil.” 

 
Tønder Kommune har den 25. juni 2018 oplyst:  

                                

 
 
Fredningsnævnets afgørelse 
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Fredningsnævnet kan i medfør af naturbeskyttelseslovens § 50, stk. 1, meddele dispensation fra fred-
ningsbestemmelserne, såfremt det ansøgte ikke strider mod formålet med fredningen. Som følge af 
beliggenheden skal betingelserne i naturbeskyttelseslovens § 50, stk. 2 tillige være opfyldt. Ifølge 
denne bestemmelse kan fredningsnævnet kun meddele dispensation fra en fredning eller en foreslået 
fredning i eller uden for et internationalt naturbeskyttelsesområde, hvis det ansøgte ikke indebærer 
forringelse af naturtyper og levesteder for arter eller betydelige forstyrrelser af arter, som området er 
udpeget for.  
 
Fredningen har til formål under respekt af digesikkerheden og indvandsløsningen bedst muligt at 
sikre området som levested for vandfugle, at beskytte de botaniske og salt- og ferskvandsbiologiske 
interesser, og at sikre arealerne nord for Højer Kanal som et åbent område. 
 
Fredningsnævnet finder, at de ønskede tiltag ikke er i strid med fredningens formål. Efter oplysninger 
fra Tønder Kommune er det ubetænkeligt at lægge til grund, opsætning af stimarkeringspæle ikke vil 
indebære en forringelse af naturtyper og levesteder for beskyttede arter.  
 
Fredningsnævnet meddeler derfor dispensation til det ansøgte i medfør af naturbeskyttelseslovens § 
50, stk. 1 og 2 på vilkår,  
 
at projektet udføres i overensstemmelse med projektbeskrivelsen, og  
 
at eksisterende pæle benyttes i videst muligt omfang. 
 
Klagevejledning: 
 
Der kan inden 4 uger efter den dag, denne afgørelse er meddelt, klages til Planklagenævnet over af-
gørelsen. Hvis afgørelsen er offentligt bekendtgjort, regnes klagefristen dog altid fra bekendtgørel-
sen. 
 
Borgere, virksomheder, myndigheder og organisationer skal indsende klagen til Planklagenævnets 
Klageportal via borger.dk eller virk.dk. 
 
Der er et direkte link til borger.dk og virk.dk via Planklagenævnets hjemmeside www.naevnenes-
hus.dk/planklagenaevnet. 
 
Klagefristen udløber ved midnat på dagen for klagefristens udløb. 
 
En klage skal være tilgængelig for førsteinstansen i Klageportalen senest kl. 23:59 på den dag, hvor 
klagefristen udløber. Det indebærer, at klager har godkendt og betalt gebyr/bestilt faktura i Klage-
portalen. 
 
Klageren skal oplyse sit CPR-nummer eller CVR-nummer.  
  
Planklagenævnets hjemmeside indeholder information om beregning af klagefrister i de tilfælde, 
hvor en klager anmoder om at blive undtaget fra brug af Klageportalen. 
 
Klageberettigede er, jf. naturbeskyttelseslovens § 86: 
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• 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 afgørel-

sen, 
• 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 Planklagenævnets behandling af en klage, at den, der klager, indbetaler et 
gebyr. Gebyret udgør for privatpersoner 900 kr. Virksomheder, organisationer og offentlige myn-
digheder skal betale 1.800 kr. for behandling af eller genoptagelse af en klage. Det nævnte gebyr 
reguleres den 1. januar hvert år efter den af Finansministeriet fastsatte sats for det generelle pris- og 
lønindeks med virkning for klager, der modtages i nævnet fra og med den 1. februar 2017. Gebyret 
er endnu ikke reguleret for 2017, men vil blive teknisk efterreguleret. 
 
Planklagenævnet påbegynder først behandlingen af en klage, når gebyret er modtaget. 
Klagegebyr opkræves af Planklagenævnet. Betaling af klagegebyr sker ved elektronisk overførsel 
eller ved indbetalingskort til Planklagenævnet. Gebyr skal indbetales indenfor en af Planklagenæv-
net fastsat frist. Hvis gebyret ikke indbetales inden udløbet af fristen, afvises klagen. 

Vejledning om gebyrbetalingen kan findes på Planklagenævnets hjemmeside www.naevnenes-
hus.dk/planklagenaevnet. 
 
Gebyret bliver tilbagebetalt, hvis klagen bliver afvist, fordi klagefristen er overskredet, klager ikke 
er klage-berettiget eller fordi Planklagenævnet ikke har kompetence til at behandle klagen. 
 
Gebyret tilbagebetales også, hvis klagesagen fører til, at den påklagede afgørelse ændres eller op-
hæves, eller hvis klager får helt eller delvist medhold i klagen. Hvis den eneste ændring af den på-
klagede afgørelse er forlængelse af en frist for efterkommelse af afgørelsen som følge af den tid, der 
er medgået til at behandle sagen i Planklagenævnet, tilbagebetales gebyret dog ikke. 
 
Hvis klager trækker klagen tilbage, mens sagen er under behandling i nævnet, vil gebyret som ud-
gangspunkt også blive betalt tilbage. Planklagenævnet kan dog beslutte, at gebyret ikke tilbagebeta-
les, hvis klagen trækkes tilbage på et tidspunkt, hvor nævnet allerede har foretaget en stor del af 
sagsbehandlingen. 
 
Tilladelsen 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 tilladelsen bortfalder, 
hvis den ikke udnyttes inden 3 år efter, at den er givet. 
 
Såfremt projektets gennemførelse kræver tilladelse eller dispensation efter anden lovgivning, skal 
ansøgerne rette henvendelse til den myndighed, der administrerer tilladelser eller dispensationer i 
henhold til denne lovgivning.  



6 
 

 
Fredningsnævnet for Sydjylland, Sydlig del 

Esbjerg, den 25. juni 2018 
 

 
 
Denne afgørelse er sendt til: 
 
Naturstyrelsen, Landskabsforvalter Martin Brink, mbrin@nst.dk 
Naturstyrelsen Vadehavet, vad@nst.dk 
Tønder Kommune, teknisk@toender.dk, grbr5@toender.dk     
Miljøstyrelsen, mst@mst.dk; chbru@mst.dk  
Slot- og Kulturstyrelsen, post@slks.dk  
Museum Sønderjylland, tekr@museum-sonderjylland.dk  
Danmarks Naturfredningsforening/København, dn@dn.dk  
Danmarks Naturfredningsforening/Tønder, soren@eller.dk    
Dansk Botanisk Forening Jyllandskredsen, finn.borchsenius@sm.au.dk  
Dansk Ornitologisk Forening, toender@dof.dk  
Friluftsrådet centralt: fr@friluftsraadet.dk   
Friluftsrådet Tønder: sydvestjylland@friluftsraadet.dk  
Nationalpark Vadehavet, vadehavet@danmarksnationalparker.dk 
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mailto:teknisk@toender.dk
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mailto:dn@dn.dk
mailto:soren@eller.dk
mailto:finn.borchsenius@sm.au.dk
mailto:toender@dof.dk
mailto:fr@friluftsraadet.dk
mailto:sydvestjylland@friluftsraadet.dk
mailto:vadehavet@danmarksnationalparker.dk
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Fredningsnævnet for Sydjylland 
Sydlig del 

 

 
 
 

 
 
Dokken 1 
6700 Esbjerg 
Åbent 08.30-15.00 
Tlf.: 9968 8800 
 
E-mail: esbjerg@domstol.dk 
www.domstol.dk/esbjerg 
SE-nr. 50 03 28 17 
 
22. marts 2019 
FN SJS 57/2018 

 
 
J.nr.: FN SJS 57/2018: Ansøgning fra Tønder Kommune om tilladelse til at etable-
re en befæstning på 1x2 meter med en indhegning på 1,10 m højde til affaldsbehol-
dere samt udskiftning af eksisterende hegn i Margrethe Kog, Tønder samt opsæt-
ning af stakit. 
 
Fredningsnævnet har den 23. november 2018 modtaget ansøgning fra Tønder Kommune 
om tilladelse til at etablere en befæstning på 1x2 meter med en indhegning på 1,10 m 
højde til affaldsbeholdere i Margrethe Kog, Tønder.  
 
Dette har Fredningsnævnet sendt i høring den 21. december 2018. 
 
Efterfølgende har kommunen oplyst, at der også ønskes opsat et stakit til erstatning for 
det eksisterende.  
 
Margrethe Kog er fredet ved Overfredningsnævnets kendelse af 12. november 1985. 
Formålet er blandt andet at sikre området som levested for vandfugle. Det fremgår af 
fredningsbestemmelserne blandt andet, at der ikke må etableres faste konstruktioner. 
 
Fredningsnævnet skal derfor meddele dispensation, hvis den ansøgte befæstning med en 
indhegning m.v. skal etableres. 
 
Fredningsnævnets formand har i medfør af forretningsorden for fredningsnævn § 10, 
stk. 5, besluttet at meddele dispensation til det ansøgte i medfør af naturbeskyttelseslo-
vens § 50, stk. 1, på de vilkår, der er anført i afsnittet ”Fredningsnævnets afgørelse”. 
 
Sagens baggrund 
 
Følgende fremgår blandt andet af fredningsbestemmelserne: 
 

”§ 1 Fredningens formål. 
Fredningen har til formål under respekt af digesikkerheden og indvandsløsningen bedst mu-
ligt at sikre området som levested for vandfugle, at beskytte de botaniske og salt- og fersk-
vandsbiologiske interesser, og at sikre arealerne nord for Højer Kanal som et åbent område. 
… 



 2 

§ 2 Terrænændringer.  
Der må ikke foretages terrænændringer ved udnyttelse af forekomster i jorden, afgravning 
eller opfyldning. Fredningen er dog ikke til hinder for, at der uden for perioden 15. marts - 
l. juli opgraves klæg til reparation af digerne i området, jf. i øvrigt § 6.  
 
§ 3 Bygninger og anlæg m.v.  
Der må ikke opføres yderligere bebyggelse, anbringes campingvogne eller teltes. Der må 
heller ikke etableres andre faste konstruktioner og anlæg end bygninger. Eksempelvis må 
der således ikke etableres campingpladser, motorbaner, skydebaner, oplagspladser eller los-
sepladser, og der må ikke anbringes plankeværker, mure, vindmøller, tårne o.lign. eller ma-
ster, herunder master for luftledninger til strømforsyning. 
… 
§ 9 Dispensationer m.v. 
En dispensation fra bestemmelserne i §§ 2-5 kan meddeles, når det ansøgte ikke vil komme 
i strid med fredningens formål, jfr. Naturfredningslovens § 34. Forinden fredningsnævnet 
tager stilling til en ansøgning om dispensation, som ikke angår et forhold af ganske under-
ordnet betydning, skal nævnet indhente en udtalelse fra naturfredningsrådet. Det samme 
gælder, når der forelægges fredningsnævnet andre spørgsmål, der udspringer af frednings-
afgørelsen.” 
 

Naturfredningsrådet, der er omtalt i § 9, var statens rådgivende ekspertorgan i spørgsmål 
om naturfredning fra 1917 til 1992. I 1992 erstattedes Naturfredningsrådet af et Natur-
beskyttelsesråd, som igen blev videreført i vismandsinstitutionen Naturrådet. Naturrådet 
blev nedlagt pr. 1. januar 2002. 
 
Ejendommen er endvidere beliggende indenfor internationalt naturbeskyttelsesområde. 
 
På billedet nedenfor ses den ønskede placering af det ansøgte.  
 

 
 

https://da.wikipedia.org/wiki/Naturfredning
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Om stakittet er følgende oplyst i brev af 5. februar 2019: 
 

”Stakittet skal bestå af 43 sektioner med en bredde på 186 cm. pr. sektion. med 12 stakitbrædder 

fordelt mellem stolperne. Stakitbrædderne er 75 cm høje. (kan evt. reduceres til 70 cm.) 
 
To af sektionerne, en mod slusen og en mod p-pladsen, udformes som en dobbeltlåge, og placeres 
efter henvisning fra slusemesteren, stolperne ved lågerne skal nedstøbes, resten nedgraves eller 
fastgøres på bygning. 
 
Derudover er der et højt stakit bestående af to sektioner, med en bredde på 155 cm. og en brædde-
højde på 160 cm. Stakittet placeres efter henvisning fra slusemesteren. 
 
Alle sektioner skal monteres med en frihøjde over terræn på min. 10 cm. Terrænet varierer, så nog-
le får måske lidt mere. 
 
Alt træ er høvlet trykimprægneret fyr. 
Stolper 100 x 100 mm. Skråtskåret foroven. 
Vandrette 45 x 95 mm. Skråtskåret på overside. 
Stakitbrædder 25 x 100 mm. Skråtskåret foroven. 
Beslag og skruer er rustfrit stål, dog er hængsler og lukketøj galvaniseret.” 

 
Kommunen har endvidere oplyst, at træet vil blive malet nøddebrun/teak-farvet. 
 
Fredningsnævnets behandling af sagen: 
 
Fredningsnævnet har ved mail 21. december 2019 og mail af 19. februar 2019 anmodet 
Tønder Kommune, Miljøstyrelsen, Slot- og Kulturstyrelsen, Museum Sønderjylland, 
Danmarks Naturfredningsforening/København, Danmarks Naturfredningsfor-
ening/Tønder, Dansk Botanisk Forening Jyllandskredsen, Dansk Ornitologisk Forening, 
Friluftsrådet centralt, Friluftsrådet Tønder, Nationalpark Vadehavet og ”Vadehavet 
postkasse” om eventuelle bemærkninger til ansøgningen med endelig høringsfrist den 
12. marts 2019. 
 
DOF-Sønderjylland har i mail af 21. december 2018 og 19. februar 2019 udtalt, at de 
kan anbefale projektet. 
 
Fredningsnævnet har indhentet teknisk bistand fra Miljøstyrelsen, der i mail af 3. januar 
2019 blandt andet har skrevet: 
 

” …Det ansøgte er beliggende i Natura 2000-område nr. 89, Vadehavet (fuglebeskyttelses-
område nr. 60). 
 
Udpegningsgrundlaget for fuglebeskyttelsesområde nr. 60:… 
 
Det ansøgte vil efter Miljøstyrelsens vurdering ikke medføre en væsentlig negativ påvirkning af 
Natura 2000-områdets udpegningsgrundlag eller beskadigelse/ødelæggelse af plantearter eller yng-
le- eller rasteområder for de dyrearter, der fremgår af habitatdirektivets bilag IV.” 

 
Miljøstyrelsen har den 22. februar 2019 tilføjet, at der ikke sker væsentlige ændringer af 
det eksisterende hegn, og det ansøgte må efter Miljøstyrelsens opfattelse betragtes som 
vedligeholdelse af det eksisterende hegn. 

 
Fredningsnævnets afgørelse: 
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Fredningsnævnet kan i medfør af naturbeskyttelseslovens § 50, stk. 1, meddele dispen-
sation fra fredningsbestemmelserne, såfremt det ansøgte ikke strider mod formålet med 
fredningen. Som følge af beliggenheden skal betingelserne i naturbeskyttelseslovens § 
50, stk. 2 tillige være opfyldt. Ifølge denne bestemmelse kan fredningsnævnet kun med-
dele dispensation fra en fredning eller en foreslået fredning i eller uden for et internatio-
nalt naturbeskyttelsesområde, hvis det ansøgte ikke indebærer forringelse af naturtyper 
og levesteder for arter eller betydelige forstyrrelser af arter, som området er udpeget for.  
 
Det er formålet med fredningen af Margrethe Kog bedst muligt at sikre området som 
levested for vandfugle, at beskytte de botaniske og salt- og ferskvandsbiologiske inte-
resser, og at sikre arealerne nord for Højer Kanal som et åbent område. Ifølge fred-
ningskendelsen må der ikke opføres yderligere bebyggelse, anbringes campingvogne 
eller teltes. Der må heller ikke etableres andre faste konstruktioner og anlæg end byg-
ninger. 
 
Fredningsnævnet finder, at der undtagelsesvist kan gives tilladelse til det ansøgte. Fred-
ningsnævnet har særligt lagt vægt på, at befæstningen og indhegningen er af en sådan 
størrelse og i sådanne materialer, at dette ikke vil få negativ betydning for området eller 
påvirke det åbne område negativt. Der er endvidere lagt vægt på, at der for så vidt angår 
hegnet reelt er tale om almindelig vedligeholdelse.  
 
Det er efter det oplyste ubetænkeligt at lægge til grund, at det ansøgte ikke vil indebære 
en forringelse af naturtyper og levesteder for arter eller indebære en betydelig forstyrrel-
se af arter, som området er udpeget for. 
 
Fredningsnævnet meddeler derfor i medfør af naturbeskyttelseslovens § 50, stk. 1 og 
stk. 2 Tønder Kommune dispensation til det ansøgte på vilkår, 
 
at befæstningen, indhegningen og hegnet opføres på det ifølge ansøgningen nævnte 
sted, og i en størrelse og i materialer som angivet i ansøgningen. 
 
Klagevejledning: 
 
Der kan inden 4 uger efter den dag, denne afgørelse er meddelt, klages til Miljø- og fø-
devareklagenævnet over afgørelsen. Hvis afgørelsen er offentligt bekendtgjort, regnes 
klagefristen dog altid fra bekendtgørelsen. 
 
Borgere, virksomheder, myndigheder og organisationer skal indsende klagen til Miljø- 
og fødevareklagenævnets klageportal via borger.dk eller virk.dk. 
 
Der er et direkte link til borger.dk og virk.dk via Miljø- og fødevareklagenævnets 
hjemmeside www.naevneneshus.dk/planklagenaevnet. 
 
Klagefristen udløber ved midnat på dagen for klagefristens udløb. 
 



 5 

En klage skal være tilgængelig for førsteinstansen i Klageportalen senest kl. 23:59 på 
den dag, hvor klagefristen udløber. Det indebærer, at klager har godkendt og betalt ge-
byr/bestilt faktura i Klageportalen. 
 
Klageren skal oplyse sit CPR-nummer eller CVR-nummer.  
  
Miljø- og fødevareklagenævnets hjemmeside indeholder information om beregning af 
klagefrister i de tilfælde, hvor en klager anmoder om at blive undtaget fra brug af Kla-
geportalen. 
 
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 for-

mål varetager væsentlige, rekreative interesser, når afgørelsen be-
rører sådanne interesser. 

 
Det er en betingelse for Miljø- og fødevareklagenævnets behandling af en klage, at den, 
der klager, indbetaler et gebyr. Gebyret udgør for privatpersoner 900 kr. Virksomheder, 
organisationer og offentlige myndigheder skal betale 1.800 kr. for behandling af eller 
genoptagelse af en klage. Det nævnte gebyr reguleres den 1. januar hvert år efter den af 
Finansministeriet fastsatte sats for det generelle pris- og lønindeks med virkning for 
klager, der modtages i nævnet fra og med den 1. februar 2017. Gebyret er endnu ikke 
reguleret for 2017, men vil blive teknisk efterreguleret. 
 
Miljø- og fødevareklagenævnet påbegynder først behandlingen af en klage, når gebyret 
er modtaget. 
 
Klagegebyr opkræves af Miljø- og fødevareklagenævnet. Betaling af klagegebyr sker 
ved elektronisk overførsel eller ved indbetalingskort til Miljø- og fødevareklagenævnet. 
Gebyr skal indbetales indenfor en af Miljø- og fødevareklagenævnet fastsat frist. Hvis 
gebyret ikke indbetales inden udløbet af fristen, afvises klagen. 

Vejledning om gebyrbetalingen kan findes på Miljø- og fødevareklagenævnets hjemme-
side www.naevneneshus.dk/planklagenaevnet. 
 
Gebyret bliver tilbagebetalt, hvis klagen bliver afvist, fordi klagefristen er overskredet, 
klager ikke er klage-berettiget eller fordi Miljø- og fødevareklagenævnet ikke har kom-
petence til at behandle klagen. 
 
Gebyret tilbagebetales også, hvis klagesagen fører til, at den påklagede afgørelse ændres 
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eller ophæves, eller hvis klager får helt eller delvist medhold i klagen. Hvis den eneste 
ændring af den påklagede afgørelse er forlængelse af en frist for efterkommelse af afgø-
relsen som følge af den tid, der er medgået til at behandle sagen i Miljø- og fødevare-
klagenævnet, tilbagebetales gebyret dog ikke. 
 
Hvis klager trækker klagen tilbage, mens sagen er under behandling i nævnet, vil geby-
ret som udgangspunkt også blive betalt tilbage. Miljø- og fødevareklagenævnet kan dog 
beslutte, at gebyret ikke tilbagebetales, hvis klagen trækkes tilbage på et tidspunkt, hvor 
nævnet allerede har foretaget en stor del af sagsbehandlingen. 
 
Tilladelsen må i henhold til naturbeskyttelseslovens § 87, stk. 7, ikke udnyttes, før kla-
gefristen er udløbet, eller behandling af en eventuel klage måtte være afsluttet. 
 
Det følger endvidere af naturbeskyttelseslovens § 50, stk. 1, jf. § 66, stk. 2, at tilladelsen 
bortfalder, hvis den ikke udnyttes inden 3 år efter, at den er givet. 
 
Såfremt projektets gennemførelse kræver tilladelse eller dispensation efter anden lov-
givning, skal ansøgerne rette henvendelse til den myndighed, der administrerer tilladel-
ser eller dispensationer i henhold til denne lovgivning.  
 

Fredningsnævnet for Sydjylland, Sydlig del 
Esbjerg, den 22. marts 2019 

 

 
 
Denne afgørelse er sendt til: 
 
Tønder Kommune, teknisk@toender.dk, cb1@toender.dk    
Miljøstyrelsen, mst@mst.dk;  
Slot- og Kulturstyrelsen, post@slks.dk  
Museum Sønderjylland, tekr@museum-sonderjylland.dk  
Danmarks Naturfredningsforening/København, dn@dn.dk  
Danmarks Naturfredningsforening/Tønder, soren@eller.dk    
Dansk Botanisk Forening Jyllandskredsen, finn.borchsenius@sm.au.dk  
Dansk Ornitologisk Forening, toender@dof.dk  
Friluftsrådet centralt: fr@friluftsraadet.dk   
Friluftsrådet Tønder: sydvestjylland@friluftsraadet.dk  
Nationalpark Vadehavet, vadehavet@danmarksnationalparker.dk 
Vadehavet postkasse vad@nst.dk 
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Fredningsnævnet for Sydjylland 
Sydlig del 

 

 
 
 

 
 
Dokken 1 
6700 Esbjerg 
Åbent 08.30-15.00 
Tlf.: 9968 8800 
 
E-mail: esbjerg@domstol.dk 
www.domstol.dk/esbjerg 
SE-nr. 50 03 28 17 
 
19. november 2019 
FN SJS 46/2019 

 
J.nr.: 46/2019: Ansøgning fra Anders Lund om dispensation til etablering af overkørsler på 
ejendommen matr.nr. 53 Margrethe Kog, Højer, indenfor ”Margrethe Kog fredningen”.  
 
Fredningsnævnet har den 17. september 2019 modtaget en ansøgning fra Tønder Kommune på 
vegne Anders Lund om dispensation til etablering af overkørsler på ejendommen matr.nr. 53 Mar-
grethe Kog, Højer, indenfor ”Margrethe Kog fredningen”. 
 
Margrethe Kog er fredet ved Overfredningsnævnets kendelse af 12. november 1985. Det fremgår, at fred-
ningen har til formål blandt andet at sikre bedst muligt området som levested for vandfugle. 
 
Fredningsnævnets formand har i medfør af forretningsorden for fredningsnævn § 10, stk. 5, besluttet 
at give Anders Lund dispensation fra fredningen som anført i afsnittet ”Fredningsnævnets afgørelse”. 
 
Sagens baggrund: 
 
I Overfredningsnævnets kendelse af 12. november 1985 står blandt andet: 
 

”§ 1 Fredningens formål. 
Fredningen har til formål under respekt af digesikkerheden og indvandsløsningen bedst muligt at sikre 
området som levested for vandfugle, at beskytte de botaniske og salt- og ferskvandsbiologiske interesser, 
og at sikre arealerne nord for Højer Kanal som et åbent område. 
… 
§ 2 Terrænændringer.  
Der må ikke foretages terrænændringer ved udnyttelse af forekomster i jorden, afgravning eller opfyld-
ning. Fredningen er dog ikke til hinder for, at der uden for perioden 15. marts - l. juli opgraves klæg til 
reparation af digerne i området, jfr. i øvrigt § 6. 
… 
§ 4 Arealernes drift.  
a. Vandreservoiret.  
Under respekt af vandreservoirets funktion som aflastning af Vidåsystemet skal højvandsreservoiret dri-
ves som en saltvandssø med det overordnede formål bedst muligt at sikre levevilkårene for de vandfugle-
arter, der er afhængige af vadehavsmiljøet. 
 
b. De øvrige arealer syd for Højer Kanal og øst for det fremskudte dige.  
Arealerne skal opretholdes som fugtigt græsland og må kun anvendes til græsning og slæt. Slæt må først 
foretages efter l. juli. 
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Der må ikke foretages dræning. Afvanding skal ske med åbne sidegrøfter til hovedvandingskanalen og så 
vidt muligt gennem anvendelse af bestående render og grøfter. Såvel overfladegrøbling som anlæg og 
vedligeholdelse af kanaler og grøfter og nødvendig udjævning af skrænter må kun foretages uden for peri-
oden 15. marts - l. juli. 
… 
c. Arealerne nord for Højer Kanal og øst for det fremskudte dige.  
Arealerne kan anvendes landbrugsmæssigt med kun den begrænsning, at der ikke må plantes eller sås 
træer eller buske, heller ikke til hegn. 
 
d. Arealerne vest for det fremskudte dige.  
Den naturlige tilstand af digeforlandet under matr.nr. l og matr.nr. 5, Margrethe Kog, må ikke ændres, se 
dog § 6. Det samme gælder landarealerne, hvortil staten ifølge § 3, stk. 3, i lov nr. 271 af 8. juni 1977 vil 
have ejendomsretten. 
… 
§ 9 Dispensationer m.v. 
En dispensation fra bestemmelserne i §§ 2-5 kan meddeles, når det ansøgte ikke vil komme i strid med 
fredningens formål, jfr. Naturfredningslovens § 34. Forinden fredningsnævnet tager stilling til en ansøg-
ning om dispensation, som ikke angår et forhold af ganske underordnet betydning, skal nævnet indhente 
en udtalelse fra naturfredningsrådet. Det samme gælder, når der forelægges fredningsnævnet andre 
spørgsmål, der udspringer af fredningsafgørelsen.” 

 
På kortet nedenfor ses placeringen af overkørslerne markeret med sorte prikker. 
 

 
 
Overkørslerne ønskes etableret for at undgå kørsel med tunge maskiner på den offentlige vej. Over-
kørslerne vil ikke hindre vandtransporten, idet de bliver rørlagt. Rørlægningen vil ske med 18 m rør 
i bund og 14 m i toppen. Opfyldningen vil ske med ren jord, og overkørslerne vil blive udført, så de 
er i niveau med de omkringliggende marker. 
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Fredningsnævnets behandling af sagen: 
 
Fredningsnævnet har ved mail af 16. oktober 2019 til Tønder Kommune, Miljøstyrelsen, Slot- og 
Kulturstyrelsen, Museum Sønderjylland, Danmarks Naturfredningsforening/København, Danmarks 
Naturfredningsforening/Tønder, Dansk Botanisk Forening Jyllandskredsen, Dansk Ornitologisk 
Forening, Friluftsrådet centralt, Friluftsrådet Tønder og Nationalpark Vadehavet anmodet om even-
tuelle bemærkninger til ansøgningen med høringsfrist den 31. oktober 2019. 
 
Tønder Kommune har på nævnets opfordring den 15. november 2019 oplyst: 
 

”Området er beliggende inden for NATURA 2000, fuglebeskyttelsesområdet F60 
  
Udpegningsgrundlaget for Vidåen, Tøndermarsken og Saltvandssøen udgøres 
af følgende yngle eller trækfugle: 
 
Rørdrum 
Hvid stork 
Rørhøg 
Hedehøg 
Mosehornugle 
Brushane 
Klyde 
Sangsvane 
Pibesvane 
Hvidbrystet præstekrave 
Havørn 
Fjordterne 
Sortterne 
Plettet rørvagtel 
Engsnarre 
Blåhals 
Lille kobbersneppe 
Bramgås 
Almindelig ryle 
Hjejle 
Strandhjejle 
Islandsk ryle 
Pibeand 
Spidsand 
Skeand 
Gravand 
Kortnæbbet gås 
Grågås 
  
De pågældende marker, hvorimellem der søges om rørlægning af overkørsel, er almindelig landbrugs-
jord der er i omdrift. 
 
Mange af trækfuglene på udpegningsgrundlaget raster i kortere perioder på disse marker i vintermåne-
derne, men der er ikke kendskab til at der skulle være nogle af ynglefuglene, der holder til her. De sø-
ger engene syd for Vidåen i stedet for dyrkede marker. 
 
Tønder kommune vurderer ikke at de ansøgte overkørsler vil påvirke udpegningsgrundlaget negativt.” 
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Fredningsnævnets afgørelse 
 
Ifølge naturbeskyttelseslovens § 50, stk. 1, kan fredningsnævnet dispensere fra bestemmelserne i en 
fredning, når det ansøgte ikke er i strid med fredningens formål. Videregående afvigelser fra en fred-
ning end nævnt i stk. 1, og helt eller delvis ophævelse af en fredning kan, jf. stk. 5, kun foretages efter 
reglerne om gennemførelse af fredninger. Som følge af beliggenheden skal betingelserne i naturbe-
skyttelseslovens § 50, stk. 2 tillige være opfyldt. Ifølge denne bestemmelse kan fredningsnævnet kun 
meddele dispensation fra en fredning eller en foreslået fredning i eller uden for et internationalt na-
turbeskyttelsesområde, hvis det ansøgte ikke indebærer forringelse af naturtyper og levesteder for 
arter eller betydelige forstyrrelser af arter, som området er udpeget for.  
 
Fredningen har til formål under respekt af digesikkerheden og indvandsløsningen bedst muligt at 
sikre området som levested for vandfugle, at beskytte de botaniske og salt- og ferskvandsbiologiske 
interesser, og at sikre arealerne nord for Højer Kanal som et åbent område. 
 
Fredningsnævnet finder ikke, at de ønskede overkørsler er i strid med fredningens formål og over-
kørslerne vil efter kommunens oplysninger ikke være i strid med naturfredningslovens § 50, stk. 2.  
 
Terrænændringerne vil efter det anførte være et mindre indgreb og grøften vil blive rørlagt. 
 
Fredningsnævnet meddeler derfor Anders Lund dispensation i medfør af naturbeskyttelseslovens § 
50, stk. 1, til etablering af overkørslerne på vilkår,  
 
at overkørslerne etableres i overensstemmelse med oplysninger i ansøgningen.  
 
Klagevejledning: 
 
Der kan inden 4 uger efter den dag, denne afgørelse er meddelt, klages til Miljø- og fødevareklage-
nævnet over afgørelsen. Hvis afgørelsen er offentligt bekendtgjort, regnes klagefristen dog altid fra 
bekendtgørelsen. 
 
Borgere, virksomheder, myndigheder og organisationer skal indsende klagen til Miljø- og fødevare-
klagenævnets klageportal via borger.dk eller virk.dk. 
 
Der er et direkte link til borger.dk og virk.dk via Miljø- og fødevareklagenævnets hjemmeside 
www.naevneneshus.dk/planklagenaevnet. 
 
Klagefristen udløber ved midnat på dagen for klagefristens udløb. 
 
En klage skal være tilgængelig for førsteinstansen i Klageportalen senest kl. 23:59 på den dag, hvor 
klagefristen udløber. Det indebærer, at klager har godkendt og betalt gebyr/bestilt faktura i Klage-
portalen. 
 
Klageren skal oplyse sit CPR-nummer eller CVR-nummer.  
  
Miljø- og fødevareklagenævnets hjemmeside indeholder information om beregning af klagefrister i 
de tilfælde, hvor en klager anmoder om at blive undtaget fra brug af Klageportalen. 
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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 afgørel-

sen, 
• 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. Gebyret udgør for privatpersoner 900 kr. Virksomheder, organisationer og of-
fentlige myndigheder skal betale 1.800 kr. for behandling af eller genoptagelse af en klage. Det 
nævnte gebyr reguleres den 1. januar hvert år efter den af Finansministeriet fastsatte sats for det ge-
nerelle pris- og lønindeks med virkning for klager, der modtages i nævnet fra og med den 1. februar 
2017. Gebyret er endnu ikke reguleret for 2017, men vil blive teknisk efterreguleret. 
 
Miljø- og fødevareklagenævnet påbegynder først behandlingen af en klage, når gebyret er modtaget. 
Klagegebyr opkræves af Miljø- og fødevareklagenævnet. Betaling af klagegebyr sker ved elektro-
nisk overførsel eller ved indbetalingskort til Miljø- og fødevareklagenævnet. Gebyr skal indbetales 
indenfor en af Miljø- og fødevareklagenævnet fastsat frist. Hvis gebyret ikke indbetales inden udlø-
bet af fristen, afvises klagen. 

Vejledning om gebyrbetalingen kan findes på Miljø- og fødevareklagenævnets hjemmeside 
www.naevneneshus.dk/planklagenaevnet. 
 
Gebyret bliver tilbagebetalt, hvis klagen bliver afvist, fordi klagefristen er overskredet, klager ikke 
er klage-berettiget eller fordi Miljø- og fødevareklagenævnet ikke har kompetence til at behandle 
klagen. 
 
Gebyret tilbagebetales også, hvis klagesagen fører til, at den påklagede afgørelse ændres eller op-
hæves, eller hvis klager får helt eller delvist medhold i klagen. Hvis den eneste ændring af den på-
klagede afgørelse er forlængelse af en frist for efterkommelse af afgørelsen som følge af den tid, der 
er medgået til at behandle sagen i Miljø- og fødevareklagenævnet, tilbagebetales gebyret dog ikke. 
 
Hvis klager trækker klagen tilbage, mens sagen er under behandling i nævnet, vil gebyret som ud-
gangspunkt også blive betalt tilbage. Miljø- og fødevareklagenævnet kan dog beslutte, at gebyret 
ikke tilbagebetales, hvis klagen trækkes tilbage på et tidspunkt, hvor nævnet allerede har foretaget 
en stor del af sagsbehandlingen. 
 
Tilladelsen 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 tilladelsen bortfalder, 
hvis den ikke udnyttes inden 3 år efter, at den er givet. 
 
Såfremt projektets gennemførelse kræver tilladelse eller dispensation efter anden lovgivning, skal 
ansøgerne rette henvendelse til den myndighed, der administrerer tilladelser eller dispensationer i 
henhold til denne lovgivning.  
 

Fredningsnævnet for Sydjylland, Sydlig del 
Esbjerg den 19. november 2019 

 

 
 
Denne afgørelse er sendt til: 
 
 
Tønder Kommune, teknisk@toender.dk, ln1@toender.dk  
Miljøstyrelsen, mst@mst.dk;  
Slot- og Kulturstyrelsen, post@slks.dk  
Museum Sønderjylland, tekr@museum-sonderjylland.dk  
Danmarks Naturfredningsforening/København, dn@dn.dk  
Danmarks Naturfredningsforening/Tønder, jan@havejan.dk    
Dansk Botanisk Forening Jyllandskredsen, finn.borchsenius@sm.au.dk  
Dansk Ornitologisk Forening, toender@dof.dk  
Friluftsrådet centralt: fr@friluftsraadet.dk   
Friluftsrådet Tønder: sydvestjylland@friluftsraadet.dk  
Nationalpark Vadehavet, vadehavet@danmarksnationalparker.dk 
Vadehavet postkasse vad@nst.dk  
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Sydlig del 

 

 
 
 

 
 
Dokken 1 
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Tlf.: 9968 8800 
 
E-mail: esbjerg@domstol.dk 
www.domstol.dk/esbjerg 
SE-nr. 50 03 28 17 
 
19. november 2019 
FN SJS 45/2019 

 
J.nr.: 45/2019: Ansøgning fra Aksel Lund om dispensation til etablering af overkørsler på 
ejendommen matr.nr. 38 Margrethe Kog, Højer, indenfor ”Margrethe Kog fredningen”.  
 
Fredningsnævnet har den 17. september 2019 modtaget en ansøgning fra Tønder Kommune på 
vegne Aksel Lund om dispensation til etablering af overkørsler på ejendommen matr.nr. 38 Margre-
the Kog, Højer, indenfor ”Margrethe Kog fredningen”. 
 
Margrethe Kog er fredet ved Overfredningsnævnets kendelse af 12. november 1985. Det fremgår, at fred-
ningen har til formål blandt andet at sikre bedst muligt området som levested for vandfugle. 
 
Fredningsnævnets formand har i medfør af forretningsorden for fredningsnævn § 10, stk. 5, besluttet 
at give Aksel Lund dispensation fra fredningen som anført i afsnittet ”Fredningsnævnets afgørelse”. 
 
Sagens baggrund: 
 
I Overfredningsnævnets kendelse af 12. november 1985 står blandt andet: 
 

”§ 1 Fredningens formål. 
Fredningen har til formål under respekt af digesikkerheden og indvandsløsningen bedst muligt at sikre 
området som levested for vandfugle, at beskytte de botaniske og salt- og ferskvandsbiologiske interesser, 
og at sikre arealerne nord for Højer Kanal som et åbent område. 
… 
§ 2 Terrænændringer.  
Der må ikke foretages terrænændringer ved udnyttelse af forekomster i jorden, afgravning eller opfyld-
ning. Fredningen er dog ikke til hinder for, at der uden for perioden 15. marts - l. juli opgraves klæg til 
reparation af digerne i området, jfr. i øvrigt § 6. 
… 
§ 4 Arealernes drift.  
a. Vandreservoiret.  
Under respekt af vandreservoirets funktion som aflastning af Vidåsystemet skal højvandsreservoiret dri-
ves som en saltvandssø med det overordnede formål bedst muligt at sikre levevilkårene for de vandfugle-
arter, der er afhængige af vadehavsmiljøet. 
 
b. De øvrige arealer syd for Højer Kanal og øst for det fremskudte dige.  
Arealerne skal opretholdes som fugtigt græsland og må kun anvendes til græsning og slæt. Slæt må først 
foretages efter l. juli. 
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Der må ikke foretages dræning. Afvanding skal ske med åbne sidegrøfter til hovedvandingskanalen og så 
vidt muligt gennem anvendelse af bestående render og grøfter. Såvel overfladegrøbling som anlæg og 
vedligeholdelse af kanaler og grøfter og nødvendig udjævning af skrænter må kun foretages uden for peri-
oden 15. marts - l. juli. 
… 
c. Arealerne nord for Højer Kanal og øst for det fremskudte dige.  
Arealerne kan anvendes landbrugsmæssigt med kun den begrænsning, at der ikke må plantes eller sås 
træer eller buske, heller ikke til hegn. 
 
d. Arealerne vest for det fremskudte dige.  
Den naturlige tilstand af digeforlandet under matr.nr. l og matr.nr. 5, Margrethe Kog, må ikke ændres, se 
dog § 6. Det samme gælder landarealerne, hvortil staten ifølge § 3, stk. 3, i lov nr. 271 af 8. juni 1977 vil 
have ejendomsretten. 
… 
§ 9 Dispensationer m.v. 
En dispensation fra bestemmelserne i §§ 2-5 kan meddeles, når det ansøgte ikke vil komme i strid med 
fredningens formål, jfr. Naturfredningslovens § 34. Forinden fredningsnævnet tager stilling til en ansøg-
ning om dispensation, som ikke angår et forhold af ganske underordnet betydning, skal nævnet indhente 
en udtalelse fra naturfredningsrådet. Det samme gælder, når der forelægges fredningsnævnet andre 
spørgsmål, der udspringer af fredningsafgørelsen.” 

 
På kortet nedenfor ses placeringen af overkørslerne markeret med sorte prikker. 
 

 
 
Overkørslerne ønskes etableret for at undgå kørsel med tunge maskiner på den offentlige vej. Over-
kørslerne vil ikke hindre vandtransporten, idet de bliver rørlagt. Rørlægningen vil ske med 18 m rør 
i bund og 12 m i toppen. Opfyldningen vil ske med ren jord, og overkørslerne vil blive udført, så de 
er i niveau med de omkringliggende marker. 
 
Fredningsnævnets behandling af sagen: 
 
Fredningsnævnet har ved mail af 16. oktober 2019 til Tønder Kommune, Miljøstyrelsen, Slot- og 
Kulturstyrelsen, Museum Sønderjylland, Danmarks Naturfredningsforening/København, Danmarks 
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Naturfredningsforening/Tønder, Dansk Botanisk Forening Jyllandskredsen, Dansk Ornitologisk 
Forening, Friluftsrådet centralt, Friluftsrådet Tønder og Nationalpark Vadehavet anmodet om even-
tuelle bemærkninger til ansøgningen med høringsfrist den 31. oktober 2019. 
 
Tønder Kommune har på opfordring fra nævnet den 15. november 2019 oplyst: 
 

”Området er beliggende inden for NATURA 2000, fuglebeskyttelsesområdet F60 
  
Udpegningsgrundlaget for Vidåen, Tøndermarsken og Saltvandssøen udgøres 
af følgende yngle eller trækfugle: 
 
Rørdrum 
Hvid stork 
Rørhøg 
Hedehøg 
Mosehornugle 
Brushane 
Klyde 
Sangsvane 
Pibesvane 
Hvidbrystet præstekrave 
Havørn 
Fjordterne 
Sortterne 
Plettet rørvagtel 
Engsnarre 
Blåhals 
Lille kobbersneppe 
Bramgås 
Almindelig ryle 
Hjejle 
Strandhjejle 
Islandsk ryle 
Pibeand 
Spidsand 
Skeand 
Gravand 
Kortnæbbet gås 
Grågås 
  
De pågældende marker, hvorimellem der søges om rørlægning af overkørsel, er almindelig landbrugs-
jord der er i omdrift. 
 
Mange af trækfuglene på udpegningsgrundlaget raster i kortere perioder på disse marker i vintermåne-
derne, men der er ikke kendskab til at der skulle være nogle af ynglefuglene, der holder til her. De sø-
ger engene syd for Vidåen i stedet for dyrkede marker. 
 
Tønder kommune vurderer ikke at de ansøgte overkørsler vil påvirke udpegningsgrundlaget negativt.” 

 
Fredningsnævnets afgørelse 
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Ifølge naturbeskyttelseslovens § 50, stk. 1, kan fredningsnævnet dispensere fra bestemmelserne i en 
fredning, når det ansøgte ikke er i strid med fredningens formål. Videregående afvigelser fra en fred-
ning end nævnt i stk. 1, og helt eller delvis ophævelse af en fredning kan, jf. stk. 5, kun foretages efter 
reglerne om gennemførelse af fredninger. Som følge af beliggenheden skal betingelserne i naturbe-
skyttelseslovens § 50, stk. 2 tillige være opfyldt. Ifølge denne bestemmelse kan fredningsnævnet kun 
meddele dispensation fra en fredning eller en foreslået fredning i eller uden for et internationalt na-
turbeskyttelsesområde, hvis det ansøgte ikke indebærer forringelse af naturtyper og levesteder for 
arter eller betydelige forstyrrelser af arter, som området er udpeget for.  
 
Fredningen har til formål under respekt af digesikkerheden og indvandsløsningen bedst muligt at 
sikre området som levested for vandfugle, at beskytte de botaniske og salt- og ferskvandsbiologiske 
interesser, og at sikre arealerne nord for Højer Kanal som et åbent område. 
 
Fredningsnævnet finder ikke, at de ønskede overkørsler er i strid med fredningens formål og over-
kørslerne vil efter kommunens oplysninger ikke være i strid med naturfredningslovens § 50, stk. 2.  
 
Terrænændringerne vil efter det anførte være et mindre indgreb og grøften vil blive rørlagt. 
 
Fredningsnævnet meddeler derfor Aksel Lund dispensation i medfør af naturbeskyttelseslovens § 50, 
stk. 1 og 2, til etablering af overkørslerne på vilkår,  
 
at overkørslerne etableres i overensstemmelse med oplysninger i ansøgningen.  
 
Klagevejledning: 
 
Der kan inden 4 uger efter den dag, denne afgørelse er meddelt, klages til Miljø- og fødevareklage-
nævnet over afgørelsen. Hvis afgørelsen er offentligt bekendtgjort, regnes klagefristen dog altid fra 
bekendtgørelsen. 
 
Borgere, virksomheder, myndigheder og organisationer skal indsende klagen til Miljø- og fødevare-
klagenævnets klageportal via borger.dk eller virk.dk. 
 
Der er et direkte link til borger.dk og virk.dk via Miljø- og fødevareklagenævnets hjemmeside 
www.naevneneshus.dk/planklagenaevnet. 
 
Klagefristen udløber ved midnat på dagen for klagefristens udløb. 
 
En klage skal være tilgængelig for førsteinstansen i Klageportalen senest kl. 23:59 på den dag, hvor 
klagefristen udløber. Det indebærer, at klager har godkendt og betalt gebyr/bestilt faktura i Klage-
portalen. 
 
Klageren skal oplyse sit CPR-nummer eller CVR-nummer.  
  
Miljø- og fødevareklagenævnets hjemmeside indeholder information om beregning af klagefrister i 
de tilfælde, hvor en klager anmoder om at blive undtaget fra brug af Klageportalen. 
 
Klageberettigede er, jf. naturbeskyttelseslovens § 86: 
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• 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 afgørel-

sen, 
• 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. Gebyret udgør for privatpersoner 900 kr. Virksomheder, organisationer og of-
fentlige myndigheder skal betale 1.800 kr. for behandling af eller genoptagelse af en klage. Det 
nævnte gebyr reguleres den 1. januar hvert år efter den af Finansministeriet fastsatte sats for det ge-
nerelle pris- og lønindeks med virkning for klager, der modtages i nævnet fra og med den 1. februar 
2017. Gebyret er endnu ikke reguleret for 2017, men vil blive teknisk efterreguleret. 
 
Miljø- og fødevareklagenævnet påbegynder først behandlingen af en klage, når gebyret er modtaget. 
Klagegebyr opkræves af Miljø- og fødevareklagenævnet. Betaling af klagegebyr sker ved elektro-
nisk overførsel eller ved indbetalingskort til Miljø- og fødevareklagenævnet. Gebyr skal indbetales 
indenfor en af Miljø- og fødevareklagenævnet fastsat frist. Hvis gebyret ikke indbetales inden udlø-
bet af fristen, afvises klagen. 

Vejledning om gebyrbetalingen kan findes på Miljø- og fødevareklagenævnets hjemmeside 
www.naevneneshus.dk/planklagenaevnet. 
 
Gebyret bliver tilbagebetalt, hvis klagen bliver afvist, fordi klagefristen er overskredet, klager ikke 
er klage-berettiget eller fordi Miljø- og fødevareklagenævnet ikke har kompetence til at behandle 
klagen. 
 
Gebyret tilbagebetales også, hvis klagesagen fører til, at den påklagede afgørelse ændres eller op-
hæves, eller hvis klager får helt eller delvist medhold i klagen. Hvis den eneste ændring af den på-
klagede afgørelse er forlængelse af en frist for efterkommelse af afgørelsen som følge af den tid, der 
er medgået til at behandle sagen i Miljø- og fødevareklagenævnet, tilbagebetales gebyret dog ikke. 
 
Hvis klager trækker klagen tilbage, mens sagen er under behandling i nævnet, vil gebyret som ud-
gangspunkt også blive betalt tilbage. Miljø- og fødevareklagenævnet kan dog beslutte, at gebyret 
ikke tilbagebetales, hvis klagen trækkes tilbage på et tidspunkt, hvor nævnet allerede har foretaget 
en stor del af sagsbehandlingen. 
 
Tilladelsen 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 tilladelsen bortfalder, 
hvis den ikke udnyttes inden 3 år efter, at den er givet. 
 



6 
 

Såfremt projektets gennemførelse kræver tilladelse eller dispensation efter anden lovgivning, skal 
ansøgerne rette henvendelse til den myndighed, der administrerer tilladelser eller dispensationer i 
henhold til denne lovgivning.  
 

Fredningsnævnet for Sydjylland, Sydlig del 
Esbjerg den 19. november 2019 

 

 
Denne afgørelse er sendt til: 
 
 
Tønder Kommune, teknisk@toender.dk, ln1@toender.dk  
Miljøstyrelsen, mst@mst.dk;  
Slot- og Kulturstyrelsen, post@slks.dk  
Museum Sønderjylland, tekr@museum-sonderjylland.dk  
Danmarks Naturfredningsforening/København, dn@dn.dk  
Danmarks Naturfredningsforening/Tønder, jan@havejan.dk    
Dansk Botanisk Forening Jyllandskredsen, finn.borchsenius@sm.au.dk  
Dansk Ornitologisk Forening, toender@dof.dk  
Friluftsrådet centralt: fr@friluftsraadet.dk   
Friluftsrådet Tønder: sydvestjylland@friluftsraadet.dk  
Nationalpark Vadehavet, vadehavet@danmarksnationalparker.dk 
Vadehavet postkasse vad@nst.dk  
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mailto:vad@nst.dk
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Fredningsnævnet for Sydjylland 
Sydlig del 

 

 
 
 

 
 
Dokken 1 
6700 Esbjerg 
Åbent 08.30-15.00 
Tlf.: 9968 8800 
 
E-mail: esbjerg@domstol.dk 
www.domstol.dk/esbjerg 
SE-nr. 50 03 28 17 
 
18. marts 2020 
FN SJS 3/2020 

 
J.nr.: 3/2020: Ansøgning fra Tønder Kommune om dispensation fra Margrethe-Kog frednin-
gen til opsætning af en formidlingsstation og kaffepletter på p-pladsen ved Højer Sluse, 
matr.nr. 7000c Margrethe-Kog, Højer. 
 
Fredningsnævnet har den 31. januar 2020 modtaget ansøgning fra Tønder Kommune om dispensa-
tion fra Margrethe-Kog fredningen til opsætning af en formidlingsstation og kaffepletter på p-plad-
sen ved Højer Sluse, matr.nr. 7000c Margrethe-Kog, Højer. 
 
Ifølge ansøgningen søges der om dispensation til etablering af to ”kaffepletter” hver bestående af et 
bord og 4-6 siddepladser. Derudover søges om dispensation til placering af en lille formidlingssta-
tion. Kaffepletter og formidlingsstation ønskes placeret på p-pladsen ved Højer Sluse i Margrethe-
Kog. 
 
Margrethe Kog er fredet ved Overfredningsnævnets kendelse af 12. november 1985. Det fremgår, at fred-
ningen har til formål blandt andet at sikre bedst muligt området som levested for vandfugle. 
 
Fredningsnævnets formand har i medfør af forretningsorden for fredningsnævn § 10, stk. 5, besluttet 
at give Tønder Kommune dispensation fra fredningen som anført i afsnittet ”Fredningsnævnets afgø-

relse”. 
 
Sagens baggrund: 
 
I Overfredningsnævnets kendelse af 12. november 1985 står blandt andet: 
 

”§ 1 Fredningens formål. 
Fredningen har til formål under respekt af digesikkerheden og indvandsløsningen bedst muligt at sikre 
området som levested for vandfugle, at beskytte de botaniske og salt- og ferskvandsbiologiske interesser, 
og at sikre arealerne nord for Højer Kanal som et åbent område. 
… 
§ 2 Terrænændringer.  
Der må ikke foretages terrænændringer ved udnyttelse af forekomster i jorden, afgravning eller opfyld-
ning. Fredningen er dog ikke til hinder for, at der uden for perioden 15. marts - l. juli opgraves klæg til 
reparation af digerne i området, jfr. i øvrigt § 6. 
… 
§ 9 Dispensationer m.v. 
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En dispensation fra bestemmelserne i §§ 2-5 kan meddeles, når det ansøgte ikke vil komme i strid med 
fredningens formål, jfr. Naturfredningslovens § 34. Forinden fredningsnævnet tager stilling til en ansøg-
ning om dispensation, som ikke angår et forhold af ganske underordnet betydning, skal nævnet indhente 
en udtalelse fra naturfredningsrådet. Det samme gælder, når der forelægges fredningsnævnet andre 
spørgsmål, der udspringer af fredningsafgørelsen.” 

 
På p-pladsen ved Højer Sluse findes i dag standard borde-bænkesæt. Disse ønskes erstattet med to 
sæt af de i projektet designede borde og siddekuber. Siddemøblernes funktion er at give vandrere 
mulighed for korte ophold og madpakkespisning. Møblerne består for hvert sæt af 4-6 siddekuber 
på 40x40x40 cm og et bord på 80x80x80 cm. Kuberne laves af azobe træ eller anden hård træsort 
og fastmonteres med spyd. På nogle af kuberne monteres et metalskilt med påtryk kort over Tønder-
marsken og en ”her er du” kortnål. 
 
De to sæt kaffepletter ønskes placeret på P-pladsen ved Højer Sluse som vist med grønne cirkler på 
nedenstående kort. 
 
Den lille røde cirkel viser placeringen af formidlingsstationen. Formidlingsstationen er en tavle, der 
udføres i klar mat lakeret aluminium. Den er 2 m høj og 0,7 m bred. Tykkelsen er angivet til 0,3 m.  
 

 
 
Tønder Kommune har oplyst, at enkelte fugle fra udpegningsgrundlaget i anlægsperioden eller gen-
nem færdsel vil kunne blive forstyrret eller blive tvunget til at opgive rede eller søge andet fourage-
ringsområde, men at projektet i sig selv ikke vil påvirke fuglene på udpegningsgrundlaget væsent-
ligt. Derudover har kommunen oplyst, at det ansøgte ikke vil beskadige eller påvirke beskyttede Na-
tura 2000-områder væsentligt, eller ødelægge eller beskadige de plantearter eller yngle- eller raste-
områder for de dyrearter, som er nævnt i habitatdirektivets bilag IV. 
 
Fredningsnævnets behandling af sagen: 
 



3 
 

Fredningsnævnet har ved mail af 4. marts 2020 til Tønder Kommune, Miljøstyrelsen, Slot- og Kul-
turstyrelsen, Museum Sønderjylland, Danmarks Naturfredningsforening/København, Danmarks Na-
turfredningsforening/Tønder, Dansk Botanisk Forening Jyllandskredsen, Dansk Ornitologisk For-
ening, Friluftsrådet centralt, Friluftsrådet Tønder og Nationalpark Vadehavet anmodet om eventu-
elle bemærkninger til ansøgningen med høringsfrist den 18. marts 2020. 
 
DOF-Sønderjylland har i mail af 4. marts 2020 anbefalet, at der gives dispensation til det ansøgte. 
 
Der er ikke herudover modtaget indsigelser eller bemærkninger fra de nævnte. 
 
Fredningsnævnets afgørelse 
 
Ifølge naturbeskyttelseslovens § 50, stk. 1, kan fredningsnævnet dispensere fra bestemmelserne i en 
fredning, når det ansøgte ikke er i strid med fredningens formål. Videregående afvigelser fra en fred-
ning end nævnt i stk. 1, og helt eller delvis ophævelse af en fredning kan, jf. stk. 5, kun foretages efter 
reglerne om gennemførelse af fredninger. 
 
Fredningen har til formål under respekt af digesikkerheden og indvandsløsningen bedst muligt at 
sikre området som levested for vandfugle, at beskytte de botaniske og salt- og ferskvandsbiologiske 
interesser, og at sikre arealerne nord for Højer Kanal som et åbent område. 
 
Fredningsnævnet finder ikke, at opsætning af en formidlingsstation og bænke/borde benævnt ”kaffe-
pletter” på p-pladsen er i strid med fredningens formål.  
 
Fredningsnævnet meddeler derfor Tønder Kommune dispensation i medfør af naturbeskyttelseslo-
vens § 50, stk. 1, til opsætning af det ansøgte på vilkår  
 
at det ansøgte opsættes som anført i ansøgningen.  
 
Klagevejledning: 
 
Der kan inden 4 uger efter den dag, denne afgørelse er meddelt, klages til Miljø- og fødevareklage-
nævnet over afgørelsen. Hvis afgørelsen er offentligt bekendtgjort, regnes klagefristen dog altid fra 
bekendtgørelsen. 
 
Borgere, virksomheder, myndigheder og organisationer skal indsende klagen til Miljø- og fødevare-
klagenævnets klageportal via borger.dk eller virk.dk. 
 
Der er et direkte link til borger.dk og virk.dk via Miljø- og fødevareklagenævnets hjemmeside 
www.naevneneshus.dk/planklagenaevnet. 
 
Klagefristen udløber ved midnat på dagen for klagefristens udløb. 
 
En klage skal være tilgængelig for førsteinstansen i Klageportalen senest kl. 23:59 på den dag, hvor 
klagefristen udløber. Det indebærer, at klager har godkendt og betalt gebyr/bestilt faktura i Klage-
portalen. 
 
Klageren skal oplyse sit CPR-nummer eller CVR-nummer.  
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Miljø- og fødevareklagenævnets hjemmeside indeholder information om beregning af klagefrister i 
de tilfælde, hvor en klager anmoder om at blive undtaget fra brug af Klageportalen. 
 
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 afgørel-

sen, 
• 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. Gebyret udgør for privatpersoner 900 kr. Virksomheder, organisationer og of-
fentlige myndigheder skal betale 1.800 kr. for behandling af eller genoptagelse af en klage. Det 
nævnte gebyr reguleres den 1. januar hvert år efter den af Finansministeriet fastsatte sats for det ge-
nerelle pris- og lønindeks med virkning for klager, der modtages i nævnet fra og med den 1. februar 
2017. Gebyret er endnu ikke reguleret for 2017, men vil blive teknisk efterreguleret. 
 
Miljø- og fødevareklagenævnet påbegynder først behandlingen af en klage, når gebyret er modtaget. 
Klagegebyr opkræves af Miljø- og fødevareklagenævnet. Betaling af klagegebyr sker ved elektro-
nisk overførsel eller ved indbetalingskort til Miljø- og fødevareklagenævnet. Gebyr skal indbetales 
indenfor en af Miljø- og fødevareklagenævnet fastsat frist. Hvis gebyret ikke indbetales inden udlø-
bet af fristen, afvises klagen. 

Vejledning om gebyrbetalingen kan findes på Miljø- og fødevareklagenævnets hjemmeside 
www.naevneneshus.dk/planklagenaevnet. 
 
Gebyret bliver tilbagebetalt, hvis klagen bliver afvist, fordi klagefristen er overskredet, klager ikke 
er klage-berettiget eller fordi Miljø- og fødevareklagenævnet ikke har kompetence til at behandle 
klagen. 
 
Gebyret tilbagebetales også, hvis klagesagen fører til, at den påklagede afgørelse ændres eller op-
hæves, eller hvis klager får helt eller delvist medhold i klagen. Hvis den eneste ændring af den på-
klagede afgørelse er forlængelse af en frist for efterkommelse af afgørelsen som følge af den tid, der 
er medgået til at behandle sagen i Miljø- og fødevareklagenævnet, tilbagebetales gebyret dog ikke. 
 
Hvis klager trækker klagen tilbage, mens sagen er under behandling i nævnet, vil gebyret som ud-
gangspunkt også blive betalt tilbage. Miljø- og fødevareklagenævnet kan dog beslutte, at gebyret 
ikke tilbagebetales, hvis klagen trækkes tilbage på et tidspunkt, hvor nævnet allerede har foretaget 
en stor del af sagsbehandlingen. 
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Tilladelsen 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 tilladelsen bortfalder, 
hvis den ikke udnyttes inden 3 år efter, at den er givet. 
 
Såfremt projektets gennemførelse kræver tilladelse eller dispensation efter anden lovgivning, skal 
ansøgerne rette henvendelse til den myndighed, der administrerer tilladelser eller dispensationer i 
henhold til denne lovgivning.  
 

Fredningsnævnet for Sydjylland, Sydlig del 
Esbjerg den 18. marts 2020 

 

 
 
Denne afgørelse er sendt til: 
 
 
Tønder Kommune, teknisk@toender.dk, ln1@toender.dk  
Miljøstyrelsen, mst@mst.dk;  
Slot- og Kulturstyrelsen, post@slks.dk  
Museum Sønderjylland, tekr@museum-sonderjylland.dk  
Danmarks Naturfredningsforening/København, dn@dn.dk  
Danmarks Naturfredningsforening/Tønder, jan@havejan.dk    
Dansk Botanisk Forening Jyllandskredsen, finn.borchsenius@sm.au.dk  
Dansk Ornitologisk Forening, toender@dof.dk  
Friluftsrådet centralt: fr@friluftsraadet.dk   
Friluftsrådet Tønder: sydvestjylland@friluftsraadet.dk  
Nationalpark Vadehavet, vadehavet@danmarksnationalparker.dk 
Vadehavet postkasse vad@nst.dk  
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Fredningsnævnet for Sydjylland, Sydlig del, Dokken 1, 6700 Esbjerg,  
tlf.: 9968 8874, E-mail: sydyllandsyd@fredningsnaevn.dk  
 
 
 
 
 
                                             Sagsnr.: FN SJS 12/2021 
                    29. marts2021  
 
 
 
 
 
 
J.nr.: FN SJS 12/2021: Ansøgning fra Tøndermarsk Initiativet om dispensation til etablering 
af en udsigts- og formidlingsplatform på Vidåslusens slusetårn på ejendommen matrikel nr. 14 
og 17 Margrethe-Kog, Højer indenfor fredningen af Margrethe Kog. 
 
Fredningsnævnet har den 14. februar 2021 modtaget ansøgning fra Tønder Kommune på vegne Tøn-
dermarsk Initiativet om dispensation til etablering af en udsigts- og formidlingsplatform på Vidåslu-
sens slusetårn på ejendommen matrikel nr. 14 og 17 Margrethe-Kog, Højer. 
  
Ejendommen er fredet ved Overfredningsnævnets afgørelse af 12. november 1985 om fredning af 
Margrethe-Kog i Højer kommune. Fredningen har til formål under respekt af digesikkerheden og 
indvandsløsningen bedst muligt at sikre området som levested for vandfugle, at beskytte de botani-
ske og salt- og ferskvandsbiologiske interesser, og at sikre arealerne nord for Højer Kanal som et 
åbent område. Det fremgår af fredningsbestemmelserne blandt andet, at der ikke må etableres faste 
anlæg. 
  
Fredningsnævnet skal som følge af fredningen meddele dispensation til det ansøgte. 
 
Fredningsnævnet har besluttet at meddele Tøndermarsk Initiativet dispensation til det ansøgte i med-
før af naturbeskyttelseslovens § 50, stk. 1 og 2, som anført i afsnittet ”Fredningsnævnets afgørelse”. 
 
Sagens baggrund: 
 
Det fremgår af fredningsbestemmelsernes § 1, at det er formålet med fredningen at sikre området som 
levested for vandfugle, at beskytte de botaniske og salt- og ferskvandsbiologiske interesser, og at 
sikre arealerne nord for Højer Kanal som et åbent område.  
 
Efter fredningsbestemmelsernes § 2 om terrænændringer må der ikke foretages terrænændringer ved 
blandt andet afgravning eller opfyldning. Efter fredningsbestemmelsernes § 3, der omhandler byg-
ninger og anlæg m.v. i fredningsområdet må der blandt andet ikke etableres faste anlæg f.eks. tårn og 
lignende. 
 
 
På kortet nedenfor er slusetårnet markeret med en rød ring. Fredningen er markeret med blå skrave-
ring. 
 

mailto:sydyllandsyd@fredningsnaevn.dk
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Dispensationen angår etablering af en udvendig trappe på slusetårnet og en udsigtsplatform med et 
værn langs kanten af tårnet, hvor der påsættes formidling. Der søges desuden om dispensation til at 
opsætte formidling på værnet langs broen over Vidå foran og bagved slusetårnet. 
 
Det fremgår af ansøgningen, at etableringen af udsigts- og formidlingsplatform på Vidåslusen indgår 
i projektet ”Ruter, stier og formidling” under Tøndermarsk Initiativet, der skal føre Tøndermarsken 

mere attraktiv at besøge, bo og arbejde i. 
 
Det fremgår herefter af ansøgningen: 
        ”  
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  …” 
 
Arealerne indgår i det internationale naturbeskyttelsesområde Vadehavet. 
 
Tønder Kommune har vurderet, om indretningen af slusetårnet med trappe og udsigtspunkt kan gennem-
føres uden påvirkning af bevaringsstatus af naturtyper og arter jf. naturbeskyttelseslovens § 50, stk. 2: 
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Det fremgår af screeningen, at samlet set vurderes det, at indretningen af slusetårnet med trappe og ud-
sigtspunkt på toppen kan gennemføres uden at påvirke bevaringsstatus af naturtyper og arter på udpeg-
ningsgrundlagene for H57, H90, F57 og F60, som indgår i Natura 2000-område N89.  Denne vurdering 
gælder både på kort og på lang sigt. Det fremgår herefter af screeningen: 
 
Det fremgår af scanningens konklusion, at  
 
                     ” 

  
 

 
 …” 
 
Fredningsnævnets behandling af sagen: 
 
Fredningsnævnet har ved mail af 24. februar 2021 til Tønder Kommune, Miljøstyrelsen, Naturstyrel-
sen Blåvand, Naturstyrelsen Sydjylland, Slot- og Kulturstyrelsen, Museum Sønderjylland, Danmarks 
Naturfredningsforening/København, Danmarks Naturfredningsforening/Tønder, Dansk Botanisk For-
ening Jyllandskredsen, Dansk Ornitologisk Forening, Friluftsrådet centralt, Friluftsrådet Tønder, Natio-
nalpark Vadehavet og Vadehavet postkasse anmodet om eventuelle bemærkninger til ansøgningen 
med høringsfrist den 10. marts 2021. 
 
Museum Sønderjylland har den 25. februar 2021 udtalt: 

 
”…Vi finder at projektet ved at øge tilgangen og anvendeligheden af tårnet, tilfører stedet en mer-

værdi for de besøgende og deres oplevelse af stedet.  
 
De påtænkte tilføjelser, den udvendige ståltrappe og udsigtsplatformen på taget, suppleret med en 
diskret formidling er alle reversible, således at bygningen uden problemer kan tilbageføres hvis det 
bliver nødvendigt. 
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…” 
 
Naturstyrelsen Vadehavet har den 26. februar 2021 oplyst, at de ikke har indvendinger, og at de 
støtter projektet.  
 
Fredningsnævnets afgørelse 
 
Ifølge naturbeskyttelseslovens § 50, stk. 1, kan fredningsnævnet dispensere fra bestemmelserne i en 
fredning, når det ansøgte ikke er i strid med fredningens formål. Videregående afvigelser fra en 
fredning end nævnt i stk. 1, og helt eller delvis ophævelse af en fredning kan, jf. stk. 5, kun foreta-
ges efter reglerne om gennemførelse af fredninger. Som følge af beliggenheden skal betingelserne i 
naturbeskyttelseslovens § 50, stk. 2 tillige være opfyldt. Ifølge denne bestemmelse kan frednings-
nævnet kun meddele dispensation fra en fredning eller en foreslået fredning i eller uden for et inter-
nationalt naturbeskyttelsesområde, hvis det ansøgte ikke indebærer forringelse af naturtyper og le-
vesteder for arter eller betydelige forstyrrelser af arter, som området er udpeget for.   
  
Fredningen har til formål under respekt af digesikkerheden og indvandsløsningen bedst muligt at 
sikre området som levested for vandfugle, at beskytte de botaniske og salt- og ferskvandsbiologiske 
interesser, og at sikre arealerne nord for Højer Kanal som et åbent område.  
  
Fredningsnævnet finder ikke, at etablering af en udsigts- og formidlingsplatform på Vidåslusens 
slusetårn vil være i strid med fredningens formål. Fredningsnævnet lægger især vægt på, at etable-
ringen efter det oplyste ikke vil påvirke de naturtyper og arter på udpegningsgrundlagene for H57, 
H90, F57 og F60, som indgår i Natura 2000-område N89. Desuden er det tillagt betydning, at projektet 
vil kunne medvirke til, at den gående trafik på stierne tæt på fuglene mindskes.  
 
Fredningsnævnet meddeler derfor Tøndermarsk Initiativet ved Tønder Kommune dispensation i 
medfør af naturbeskyttelseslovens § 50, stk. 1 og 2, til etablering af en udsigts- og formidlingsplat-
form på Vidåslusens tårn på vilkår.   
  
at udsigts- og formidlingsplatformen etableres i overensstemmelse med ansøgningen.   
   
 
Klagevejledning: 
 
Der kan inden 4 uger efter den dag, denne afgørelse er meddelt, klages til Miljø- og fødevareklage-
nævnet over afgørelsen. Hvis afgørelsen er offentligt bekendtgjort, regnes klagefristen dog altid fra 
bekendtgørelsen. 
 
Borgere, virksomheder, myndigheder og organisationer skal indsende klagen til Miljø- og fødevare-
klagenævnets klageportal via borger.dk eller virk.dk. 
 
Der er et direkte link til borger.dk og virk.dk via Miljø- og fødevareklagenævnets hjemmeside 
www.naevneneshus.dk/planklagenaevnet. 
 
Klagefristen udløber ved midnat på dagen for klagefristens udløb. 
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En klage skal være tilgængelig for førsteinstansen i Klageportalen senest kl. 23:59 på den dag, hvor 
klagefristen udløber. Det indebærer, at klager har godkendt og betalt gebyr/bestilt faktura i Klage-
portalen. 
 
Klageren skal oplyse sit CPR-nummer eller CVR-nummer.  
  
Miljø- og fødevareklagenævnets hjemmeside indeholder information om beregning af klagefrister i 
de tilfælde, hvor en klager anmoder om at blive undtaget fra brug af Klageportalen. 
 
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 afgørel-

sen, 
• 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. Gebyret udgør for privatpersoner 900 kr. Virksomheder, organisationer og of-
fentlige myndigheder skal betale 1.800 kr. for behandling af eller genoptagelse af en klage. Det 
nævnte gebyr reguleres den 1. januar hvert år efter den af Finansministeriet fastsatte sats for det ge-
nerelle pris- og lønindeks med virkning for klager, der modtages i nævnet fra og med den 1. februar 
2017. Gebyret er endnu ikke reguleret for 2017, men vil blive teknisk efterreguleret. 
 
Miljø- og fødevareklagenævnet påbegynder først behandlingen af en klage, når gebyret er modtaget. 
Klagegebyr opkræves af Miljø- og fødevareklagenævnet. Betaling af klagegebyr sker ved elektro-
nisk overførsel eller ved indbetalingskort til Miljø- og fødevareklagenævnet. Gebyr skal indbetales 
indenfor en af Miljø- og fødevareklagenævnet fastsat frist. Hvis gebyret ikke indbetales inden udlø-
bet af fristen, afvises klagen. 

Vejledning om gebyrbetalingen kan findes på Miljø- og fødevareklagenævnets hjemmeside 
www.naevneneshus.dk/planklagenaevnet. 
 
Gebyret bliver tilbagebetalt, hvis klagen bliver afvist, fordi klagefristen er overskredet, klager ikke 
er klage-berettiget eller fordi Miljø- og fødevareklagenævnet ikke har kompetence til at behandle 
klagen. 
 
Gebyret tilbagebetales også, hvis klagesagen fører til, at den påklagede afgørelse ændres eller op-
hæves, eller hvis klager får helt eller delvist medhold i klagen. Hvis den eneste ændring af den på-
klagede afgørelse er forlængelse af en frist for efterkommelse af afgørelsen som følge af den tid, der 
er medgået til at behandle sagen i Miljø- og fødevareklagenævnet, tilbagebetales gebyret dog ikke. 
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Hvis klager trækker klagen tilbage, mens sagen er under behandling i nævnet, vil gebyret som ud-
gangspunkt også blive betalt tilbage. Miljø- og fødevareklagenævnet kan dog beslutte, at gebyret 
ikke tilbagebetales, hvis klagen trækkes tilbage på et tidspunkt, hvor nævnet allerede har foretaget 
en stor del af sagsbehandlingen. 
 
Tilladelsen 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 tilladelsen bortfalder, 
hvis den ikke udnyttes inden 3 år efter, at den er givet. 
 
Såfremt projektets gennemførelse kræver tilladelse eller dispensation efter anden lovgivning, skal 
ansøgerne rette henvendelse til den myndighed, der administrerer tilladelser eller dispensationer i 
henhold til denne lovgivning.  
 

Fredningsnævnet for Sydjylland, Sydlig del 
Esbjerg den 29. marts  2021 

 
 

Denne afgørelse er sendt til: 
 
Tønder Kommune, teknisk@toender.dk, grbr5@toender.dk  
Miljøstyrelsen, mst@mst.dk;  
Naturstyrelsen Blåvand, blh@nst.dk  
Naturstyrelsen Sydjylland, evats@mst.dk  
Slot- og Kulturstyrelsen, post@slks.dk  
Museum Sønderjylland, tekr@museum-sonderjylland.dk  
Danmarks Naturfredningsforening/København, dn@dn.dk  
Danmarks Naturfredningsforening/Tønder, jan@havejan.dk  
Dansk Botanisk Forening Jyllandskredsen, finn.borchsenius@sm.au.dk  
Dansk Ornitologisk Forening, toender@dof.dk  
Friluftsrådet centralt: fr@friluftsraadet.dk  
Friluftsrådet Tønder:  sydvestjylland@friluftsraadet.dk  
Nationalpark Vadehavet, vadehavet@danmarksnationalparker.dk  
Vadehavet postkasse vad@nst.dk 
 

mailto:teknisk@toender.dk
mailto:grbr5@toender.dk
mailto:mst@mst.dk
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mailto:tekr@museum-sonderjylland.dk
mailto:dn@dn.dk
mailto:jan@havejan.dk
mailto:finn.borchsenius@sm.au.dk
mailto:toender@dof.dk
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Fredningsnævnet for Sydjylland 
Sydlig del 
 
 
 
 
                    Dokken 1 
                     6700 Esbjerg 
                                             Tlf.: 9968 8800 
                                                                                                                        E-mail: sydjyllandsyd@fredningsnaevn.dk 
 
   

                                                                       15. november 2022 
FN SJS 55/2022 

                                             
 
 
FN SJS 55/2022: Ansøgning fra Tønder Kommune om dispensation til ændring af facaden på 
garage og ændring af mur ved toiletbygningen ved Vidåslusen inden for fredningen af Margre-
the Kog. 
 
Fredningsnævnet har den 12. september 2022 modtaget en ansøgning fra Tønder Kommune om dis-
pensation til ændring af facaden på garage og ændring af mur ved toiletbygningen ved Vidåslusen 
inden for fredningen af Margrethe Kog. 
 
Fredningsnævnet har modtaget manglende oplysninger den 5. oktober 2022. 
 
Ejendommen er fredet ved Overfredningsnævnets afgørelse af 12. november 1985 om fredning af 
Margrethe-Kog i Højer kommune. Arealerne indgår endvidere i det internationale naturbeskyttelses-
område Vadehavet. 
                                
Fredningsnævnets formand har i medfør af forretningsorden for fredningsnævn § 10, stk. 5, besluttet 
at give Tønder Kommune dispensation fra fredningen som anført i afsnittet ”Fredningsnævnets afgø-

relse”. 
 
Sagens baggrund: 
 
Formålet med fredningen er ifølge § 1 under respekt af digesikkerheden og indvandsløsningen bedst 
muligt at sikre området som levested for vandfugle, at beskytte de botaniske og salt- og ferskvands-
biologiske interesser og at sikre arealerne nord for Højer Kanal som et åbent område. 
 
Efter fredningsbestemmelsernes § 3, der omhandler bygninger og anlæg m.v. i fredningsområdet, må 
der blandt andet ikke etableres faste anlæg og lignende. 
 
På kortet nedenfor ses ejendommen markeret med blå cirkel. Det skraverede viser fredningens ud-
strækning. 
 

mailto:sydjyllandsyd@fredningsnaevn.dk
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Kommunen har oplyst, at området ligger inden for Natura 2000-område nr. 89 ”Vadehavet” med 

Fuglebeskyttelsesområde F60 ”Vidåen, Tøndermarsken og Saltvandssøen”. I Natura 2000-basisana-
lyse 2022-2027 udgøres udpegningsgrundlaget af: Ynglefuglene: Rørdrum, rørhøg, hedehøg, eng-
snarre, plettet rørvagtel, klyde, hvidbrystet præstekrave, brushane, stor kobbersneppe, fjordterne, 
sortterne og blåhals og trækfuglene: Pibesvane, sangsvane, grågås, blisgås, kortnæbbet gås, bram-
gås, knarand, spidsand, skeand, pibeand, krikand, havørn, klyde, hjejle, strandhjejle, islandsk ryle, 
almindelig ryle, rødben, hvidklire, lille kobbersneppe og storspove. Den ny facade ønskes opsat på 
en eksisterende mur, som ikke fungerer som hverken yngle- eller forurageringsområde for fuglear-
terne på udpegningsgrundlaget. Det vurderes derfor, at det ansøgte ikke vil beskadige eller påvirke 
arterne, som det beskyttede Natura 2000-område F60 ”Vidåen, Tøndermarsken og Saltvandssøen” 

er udpeget for. Kommunen har endvidere oplyst, at der ikke registreret er bilag IV dyrearter ved el-
ler i umiddelbar nærhed af toiletbygningen ved Vidåslusen. Odder er registreret i Vidå og i klæggra-
vene i Margrethe Kog. Snæbel forekommer i Vidå. Grøn mosaikguldsmed forekommer i Gl. Frede-
rikskog. Vand-, brun-, syd-, trold- og pipistrelflagermus, markfirben, løgfrø og spidssnudet frø kan 
muligvis forekomme i en radius af 10 km fra bygningen. Ingen bilag IV-dyrearter bliver påvirket af 
ændring af facaden, da facaden ikke fungerer som habitat for bilag IV dyrearter. Der er ikke regi-
streret bilag IV plantearter på eller i nærheden af toiletbygningen. Tønder Kommune vurderer der-
for, at ændring af facaden ved Vidåslusen ikke vil påvirke bilag IV plantearter eller ødelægge deres 
voksesteder. 
 
Kommunen har anført følgende om ansøgningen: 
                ”… 
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                …”  
  
Fredningsnævnets behandling af sagen: 
 
Fredningsnævnet har ved mail af 10 oktober 2022 til Tønder Kommune, Miljøstyrelsen,  
Slot- og Kulturstyrelsen, Museum Sønderjylland, Danmarks Naturfredningsforening/København,  
Danmarks Naturfredningsforening/Tønder, Dansk Botanisk Forening Jyllandskredsen, Dansk Orni-
tologisk Forening, Friluftsrådet centralt, Friluftsrådet Tønder, anmodet om eventuelle bemærknin-
ger til ansøgningen med høringsfrist den 24. oktober 2022. 
 
Der er ikke indkommet bemærkninger til sagen. 

 
Fredningsnævnets afgørelse 
 
Fredningsnævnet kan i medfør af naturbeskyttelseslovens § 50, stk. 1, meddele dispensation fra fred-
ningsbestemmelserne, såfremt det ansøgte ikke strider mod formålet med fredningen. Videregående 
afvigelser fra en fredning end nævnt i stk. 1, og helt eller delvis ophævelse af en fredning kan, jf. stk. 
5, kun foretages efter reglerne om gennemførelse af fredninger. Som følge af beliggenheden skal 
betingelserne i naturbeskyttelseslovens § 50, stk. 2 tillige være opfyldt. Ifølge denne bestemmelse 
kan fredningsnævnet kun meddele dispensation fra en fredning eller en foreslået fredning i eller uden 
for et internationalt naturbeskyttelsesområde, hvis det ansøgte ikke indebærer forringelse af naturty-
per og levesteder for arter eller betydelige forstyrrelser af arter, som området er udpeget for.  
 
Fredningen har til formål under respekt af digesikkerheden og indvandsløsningen bedst muligt at 
sikre området som levested for vandfugle, at beskytte de botaniske og salt- og ferskvandsbiologiske 
interesser, og at sikre arealerne nord for Højer Kanal som et åbent område.  
 
Fredningsnævnet finder ikke, at de ønskede ændringer af facaderne er i strid med fredningens for-
mål og ændringerne vil efter kommunens oplysninger ikke være i strid med naturfredningslovens § 
50, stk. 2.  
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Fredningsnævnet meddeler derfor Tønder Kommune dispensation i medfør af naturbeskyttelseslo-
vens § 50, stk. 1 og 2, på vilkår, at facaderne ændres i overensstemmelse med ansøgningen. 
 
Klagevejledning: 
 
Der kan inden 4 uger efter den dag, denne afgørelse er meddelt, klages til Miljø- og fødevareklage-
nævnet over afgørelsen. Hvis afgørelsen er offentligt bekendtgjort, regnes klagefristen dog altid fra 
bekendtgørelsen. 
 
Borgere, virksomheder, myndigheder og organisationer skal indsende klagen til Miljø- og fødevare-
klagenævnets klageportal via borger.dk eller virk.dk. 
 
Der er et direkte link til borger.dk og virk.dk via Miljø- og fødevareklagenævnets hjemmeside 
www.naevneneshus.dk/planklagenaevnet. 
 
Klagefristen udløber ved midnat på dagen for klagefristens udløb. 
 
En klage skal være tilgængelig for førsteinstansen i Klageportalen senest kl. 23:59 på den dag, hvor 
klagefristen udløber. Det indebærer, at klager har godkendt og betalt gebyr/bestilt faktura i Klage-
portalen. 
 
Klageren skal oplyse sit CPR-nummer eller CVR-nummer.  
  
Miljø- og fødevareklagenævnets hjemmeside indeholder information om beregning af klagefrister i 
de tilfælde, hvor en klager anmoder om at blive undtaget fra brug af Klageportalen. 
 
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 afgørel-

sen, 
• 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. Gebyret udgør for privatpersoner 900 kr. Virksomheder, organisationer og of-
fentlige myndigheder skal betale 1.800 kr. for behandling af eller genoptagelse af en klage. Det 
nævnte gebyr reguleres den 1. januar hvert år efter den af Finansministeriet fastsatte sats for det ge-
nerelle pris- og lønindeks med virkning for klager, der modtages i nævnet fra og med den 1. februar 
2017. Gebyret er endnu ikke reguleret for 2017, men vil blive teknisk efterreguleret. 
 
Miljø- og fødevareklagenævnet påbegynder først behandlingen af en klage, når gebyret er modtaget. 
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Klagegebyr opkræves af Miljø- og fødevareklagenævnet. Betaling af klagegebyr sker ved elektro-
nisk overførsel eller ved indbetalingskort til Miljø- og fødevareklagenævnet. Gebyr skal indbetales 
indenfor en af Miljø- og fødevareklagenævnet fastsat frist. Hvis gebyret ikke indbetales inden udlø-
bet af fristen, afvises klagen. 

Vejledning om gebyrbetalingen kan findes på Miljø- og fødevareklagenævnets hjemmeside 
www.naevneneshus.dk/planklagenaevnet. 
 
Gebyret bliver tilbagebetalt, hvis klagen bliver afvist, fordi klagefristen er overskredet, klager ikke 
er klage-berettiget eller fordi Miljø- og fødevareklagenævnet ikke har kompetence til at behandle 
klagen. 
 
Gebyret tilbagebetales også, hvis klagesagen fører til, at den påklagede afgørelse ændres eller op-
hæves, eller hvis klager får helt eller delvist medhold i klagen. Hvis den eneste ændring af den på-
klagede afgørelse er forlængelse af en frist for efterkommelse af afgørelsen som følge af den tid, der 
er medgået til at behandle sagen i Miljø- og fødevareklagenævnet, tilbagebetales gebyret dog ikke. 
 
Hvis klager trækker klagen tilbage, mens sagen er under behandling i nævnet, vil gebyret som ud-
gangspunkt også blive betalt tilbage. Miljø- og fødevareklagenævnet kan dog beslutte, at gebyret 
ikke tilbagebetales, hvis klagen trækkes tilbage på et tidspunkt, hvor nævnet allerede har foretaget 
en stor del af sagsbehandlingen. 
 
Tilladelsen 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 tilladelsen bortfalder, 
hvis den ikke udnyttes inden 3 år efter, at den er givet. 
 
Såfremt projektets gennemførelse kræver tilladelse eller dispensation efter anden lovgivning, skal 
ansøgerne rette henvendelse til den myndighed, der administrerer tilladelser eller dispensationer i 
henhold til denne lovgivning.  
 

Fredningsnævnet for Sydjylland, Sydlig del 
Esbjerg den 15. november 2022 

 
 

 
 
Denne afgørelse er sendt til: 
 
Tønder Kommune, teknisk@toender.dk; cb1@toender.dk     
Miljøstyrelsen, mst@mst.dk;  
Slot- og Kulturstyrelsen, post@slks.dk  
Museum Sønderjylland, planer@msj.dk  
Danmarks Naturfredningsforening/København, dn@dn.dk  

mailto:teknisk@toender.dk
mailto:cb1@toender.dk
mailto:mst@mst.dk
mailto:post@slks.dk
mailto:planer@msj.dk
mailto:dn@dn.dk
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Danmarks Naturfredningsforening/Tønder, jan@havejan.dk    
Dansk Botanisk Forening Jyllandskredsen, finn.borchsenius@sm.au.dk  
Dansk Ornitologisk Forening, toender@dof.dk  
Friluftsrådet centralt: fr@friluftsraadet.dk   
Friluftsrådet Tønder: sydvestjylland@friluftsraadet.dk  
 
 
 
 

mailto:jan@havejan.dk
mailto:finn.borchsenius@sm.au.dk
mailto:toender@dof.dk
mailto:fr@friluftsraadet.dk
mailto:sydvestjylland@friluftsraadet.dk
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