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J. nr.: 2473/80

------------------ REG.Nl '7) 6~
Overfredningsnævnet har dags dato tiltrådt de afgørelser -om fredning

af Gammelskov Mose og Gammelskov Batteri, som fredningsnævnet for Sønderjyllands

amts nordlige fredningskreds har truffet den 21. oktober 1980._-Formålet med fredningen er dels at bevare de sidste rester af mosen som

et udyrket sø- og moseareal og dels at frilægge nogle sprængte batterianlæg og give of-

fentligheden adgang til dette areal.

Fredningen indebærer, at staten v/miljøministeriet erhverver de omhandlede

arealer.

P. O. V.

E.B.
/.; 1 ,/") /'

./ _ / (;..-- -, /')-' l/ u/- -:::z-:? ~ '. ..t / _L_Y; C ;'/f.-/

Svend Petersen
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kendelsesprotokollen for naturfredningsnævnet
for Sønderjyllands amts nordlige fredningskreds
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Fre~:ingsnævnet har der.21. oktober 1980 truf~et ~01gende
a f g ø r e l s e

om fredning af G~elskov mose og -batteri i Nr. Rangstrup kommune
e (Fr. 92/1975)

--00000--

l} Ved s}~ivelse af 9. j~~i 1975 anmodede det daværende Frednings-
pl~~udvalg for Sønderjyllands awt frednings~~vnet for Sønderjyllands
awts nordlige fredningskreds om at rejse fre~~ingssag for et område på

Følgende ejendomoe var helt eller delvist o~fattede af frednings-

ca. 280 ~a omkring Gammelskov mose og krat i Nr. Rangstrup kommune 2 -
4 ko nordøst for Agerskov by.

begæringen:
Natr. nr. 2, 3, 31, 54, 55, 77, 80, 81, 86, 99, 105, 239, 246,

•
472, 501, 510, 618 og 677 Agerskov by og sogn og

matr. nr. 15, 18, 19, 35, 75 og 96 Galsted, Agerskov sogn, samt
matr. nr. 8 og 32 Rangstrup, Agerskov sogn.
Ifølge fredningspåstanden var formålet med fredningen i det v~

sentlige,

-O"":J70,

e
at arealerne skal bevares i deres hidtidige tilstand og fortsat kun

anvendes til sædvanlig landbrug og skovbrug, herunder at Ga.o::nelskov
sø i~{e tørlægges, og at områdets mose- og søstruktur bevares og plejes,
at de i området værende forhistoriske og historiske minde~ bevares og
plejes, og at der åbnes adgang til området på passende steder til re-
kreativ anvendelse for befolkningen og til undervisningsbrug.

Til støtte for fredLingspåstanden var der fra fhv. overlærer R. F.
Sørensen, Padborg, indhentet en geologisk udtalelse, hvori det bl. a.
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hedder:
"Ga!JILlelskovmose melle!:!Rangstrup og Agerskov ligger højt på

på Toftlund bæ~eø, 67 c over havet vistnok de højest beliggende
åbne vande i Sønderjylland.

Åle~e beligbeIL~eden og de l~~dskabelige for~old gør our~det
fredningsv~diGt.

Her øns~er jeg kun at ~vne en videnskabelig interesse i o~-
ridet, so~ jeg har drøftet med Danmarks Geologiske UndersøgeIsers
IIoselaboratorium ved statsgeolog dr. Svend Th. Andersen •

• Da der nOble steder i Toftlund bakkeø er fundet interglaci-
ale (melleoistider) moser under overflade~orden, bl. a. i ~rheden

I af Agerskov, og da der ~enes at den største af s~åsøerne er en na-
turlig sø, er de~ ~ulighed ild:e udeluYJ:et, at søen ligger oven~å
en intereglaci~~ose eller -sø. Der kåndes kun eet sådant tilfælde
i Danoark."

I enifredni~gspåstanden citeret udtalelse af TIUSeUI:lSinspe~:tør
Hans NeUill~~, Haderslev, ~edder det:

"De arbolociske interesser i d.etforeslået fredede omI'&'.:'e,
ligger i, at der i ocrådet findes 4 fredede høje (3 i G~elsl:ov
krat og l nord for G~elskov mose) sant 14 overplzjede gravhø~e.l) Af de overpløjede , der endnu tydeligt forne::n:!les i terr::8!let , sl:al
sneciel t n:r:cvnes"Viehøj ", hvor der har ligger 2 nabohøj e sa.:::t"~E'-l.-

• ovnshø j"•
Et fQ~d af jernalders lerkar i Ga~elskov Dose viser, at net

var en offernose, hvor der i dag er I:luligb.edfor nye fQYJ.d."
Naturfrelli~inbsrådet har i en udtalelse, vedlagt fre~~inGs~å-

standen, anført bl. a. følgende:
"Ga:JL1elskovmose frem.t~er i dag som e-:fladt l;yng- oS

enoo~~6de med fire åbne vendflader. De to sydligste ~f disse sc~,.''.i ud til at være o?stnet ved tørvebra~inG' hvoriDod de nordlige ef-
ter &lt at dø~e er naturlige, rneset lavv~~dede so~øer. Ved besi~ -
tigelsen 3. j~l~ lS7å var den vestligste a~ s~er~e uden V8lld, ~enu
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der stadig var vand i den store mod øst, selvom den bar præg af at

~ave ~aft noget højere vandstand.
Vandet i v~~qsanlingerne er meget brunt og uigerJlemsigtigt, an-

tagelig en følge af udvaskning af humus fra de omgivende hede- og eng-
arealer. Gauwelskov ~ose er en areal~ssig beskede~, oen alligevel bo-
tanisk og ornitologisk ~difuld repr~Gentant for de bekendte sønder-
jydske hedemoser, og den er således i høj grad bevarelsesv~rdig.

Rådet ~an derfor ikke anbefale, at der gives tilladelse efter
naturfre~~ingsloven til tørlægning af de to østlige snåsøer ved oppløj-

ttning af allaget og bortledning af vandet, idet disse søer i ~øj grad
b .;..' l' l" t t h' + ., d' 11

•

e v J...ngero.",~al"Ce ens na ur.1.lS v orlSJ.:evær l.

Der foreligger endvidere en lol:alhistoris~ udtalelse til støtte
for frecLTlinsspåstanden,SOtlligeledes er anbef<:>..letaf Dan:;lar~:sHatur-
fre~Tlinssforening, Fortids~indeforvaltningen og Nr. Rangstru? kOIDnune.

Fredningssagens rejsning er bekendtgjort af fredningsnævnet i
Statstidende og de lokale dagblade de~ 29. augQst 1975, hvorefter
of~entligt nøde ~ed de berørte lodsejere - ialt 12 - og TIjndisbeder
er af~oldt de~ 23. septeober 1?75. - rterefter ~ar der ~~et flere nø-
der med bl. a. lodsejerne, hvoraf nogle var inod e~ fre~ing. Der h~

•
~ret fø~t seperate forhandlinGer ned enkelte lodsejere, san ville

blive st~rkt berørt af eventuel fredning, ligesoD de pr. l. j~Tluar
) 1979 i1:rafttrådte bestenuelser i naturfredningsloven o~ vådo~åder har
ttvæTet indraget i drøftelserne.

På et offentligt møde den 22. april 1930, hvortil bl. a. samtlise
af fre~~ingspåstanden berørte lodsejere var indl:aldt wed opfordrins
til at fre2ko~ne med erstatnings:Tav i tilf~lde af, at fre~ingsp~st~~-
den afvistes, gav sassrejseren, n~ Sønderjyllaeds a~tsråd, hverved ~e-
~rkes, at Danmarks ITaturfredninssforening ved s~~ivelse af 12. april
lS78 er indtrQdt so~ ffiedre~:virent,udtry~ for, at frednin6safdelir-0eL

fa.... . .. d.... Od t l t~SvadlS ~~~ v sø- og moseo~~a erne sa~ ~ea e

eventuelt var interesseret



tt\

,

'1

- 4- -

Naturfre~~ingsrådet har i en senere erklæring af 29. april
1980 udtalt bl. a. følgende:

"Der foreliGser ikke ll..""ldersogelsertil påvisninG af, an der i

jordlagene under Gammelskov uose findes en søaflejring fra sidste
melleoistid, således SOD antydet af fhv. overlærer rt. P. 3ørensen,

v~se denr.e =~lis~ed, oe~ me~er iøvr~gt at en :rednins ~f ~~se~ ocr .
begrundes med dens nuveerende kvaliteter.

Naturfredningsrådet har bemærket, at der ifølge ceddelelserfra Jernalderen
vedl~gt fredningspåst~"'1den, er gjort fund af lerkQr/i lliosen.Iet-

te viser at tørvelagene er af betydelig ~~~~, i hvert fald et
]ar tusind år. :LIervedgores det TIuligt udover arE":2~losiskeur..der-
søseIser, at foretage geologisx-bot~"'1is~:eundersøselse af tø~ven

til belysning af mosens oprL"'1delseog onesnens pl&~te\r2~st og be-
byggelses~istorie ifmtiden. En oppløjnins af tørven vil øde12g~e
disse f~rsl-::lings:::r::sssigewulisbeder og oG. derfor fraråc.es.II

Under hensJll ~il det under fre~"'1ingssagensbeh~"'1dliLg:re~-
og efter yderligere forb~"'1dlingernelle~ 8.TItsrådetog

ejer EneDark , hvoru...~de~eventuel t frednings geografis::e udstr::l:::';:lg
og c.en2roere retningslinier i forbinc.else ~ed eventuel afståels~
af arealer til det offentlise er blevet ~xuere aftalt, er der af
sa5s~ejseren udarbejdet et revideret fredningsforslas af æaj 1930.

Sagsrejseren h~ senere oplyst, a~ 2~"'1 e:tB~ droftelse ~~ 30-

ned fre~"'1in~sstyrelsen sLal anbefale, &t d o Id 'e :;JUS::? C:lG.e
overtages af ~iljø~inisteriet ved skovstJTelsen.

1J~et s~al udt~le:

2-I'ealernesgeologis::e, ar::::;olc,Gisl:eog l1ist;)ris~:efor~old ':i::de:-
r~vnet, at ale~e de af for&~~vnte fredni:l5sforzlag o~fat~ede a:-e-.

'"'l, ""..,....... _- .
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vil herefter et ca. 9,55 ha stort tloseareal af matr. nr. 3 os 618

~Gerskov by og sogn, oG et ca. 2,55 ha stort skovareal af ~atr. nr. 3
Agerskov by og sogn ned en placerinG og udstræY~inG, sou ~~r~ere
fremgår af ve~~ftede kortbilag af maj 1980 i mål 1:4000 og 1:25.000,
v::;reat frede.

Fre~~~n0ens for~Ql er fors3vid~ e~0~r ~osen a~ bevare ee ~idste
rester af Gammels~:ov mose som et udyrket sø- oS :noseareal og SOGl et
fristed for den naturlise flora og fauna, og forsåvidt angår batteri-

eer:le
Gang

at fril:.3sgede sp~ngte batterianl~s 05 give offentligheden ad-
d.ertil.

Fer at opfylde ovenr~2vnte fornål beste~~es:
De fredede arealer afstås i henhold til naturfre~~ingslovens v

13, stk. 5, til milj~minister~et v/sY-ovstyrelsen.
II. Der etableres vejadgang jfr. udstyl~L~gslovens bestemnelser - til

uosen, fra kOmtllli~evej266 genne8 matr. nr. 3 Rangstrup ad en ca.
250 w lans og 4 tl bred vej - til batterierne, fra kOtl~unevej 266
genneo matr. nr. 3 .Agers~~ovad en ca. 400 TI lang og 4 L:lbred ve j, og
med en placering som nvrL:lerefremg&r af overJL~vnte kortnateriale.

JTI. Iøvri5t pål~gges der følgende fredningsbestemoelser:
G'Wråde A (Nosen) :

.Arealet skal henliGge i sin nUV'æI'endeudyrked.e tilstand •.-2. Der nå iyJ~edrives jaDt på arealet.
3. Det offen~lige skal pleje arealet, således at mosens naturlise

flora og falli~aopret~oldes og frenmes, og således at Dosens åbne
pr:et;bevare s•

4. Offentligheden f2r i~~:eadgans til arealet.
7. TIer kan af det o~fentlige 8eddeles tilladelse til at udfore na~ur-

v~de:lsl::abeligeundersøgelser i mosen.
6. Det of':entlige oS ejeren af natr. nr. 3 2ansstrup aftaler n:::rmere

,ta retningslinier for etablering, standar~, vedligeholdelse af vejad-
S~~Gen og eventuel afskiltning. GukostLingerne herved afl:oldes a~
det o:fentlise.
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•
Omr~ce B (B~tterierne):

l. Det offentlige skal pleje batteriarealet således, at dette hol-
des i en skovtilstand af spredte bøge- og eget~er, og således
at batterierne er tilgængelige for offentligheden,

2. Det offentlige ucarbejder et ordensregleuent for f~~dsel 03

op~old, Lvori der bl. a. ~~nes, at f~rdsel er på eGet e~SV2T.

3. Der k~~ af ejeren på matr. nr. 3 ~gerskov, i forbindelse med
afholdelse af jagt på naboskovarealerne, drives begrænset jagt

. l ....pa area ev.
4. Der udl~gses ved kommunevej 266 del af ~at~. nr. )

en offentlig parkeringsplads •

• 5. Det offentlige foretaser en afs1~~rmendebeplantnL~b af parke-

6. Det offentlige og ejeren af matr. nr. 3 .Agerskov vec.li~e}lolder

vejadganger- efter næxmere aftalte retningslinier.
7. Det offe~tlige opsætter l TI højt tråd~egn i 2~ealets vestlibe

side og ca. 70 TI =od syd ind på matr. nr. 3 Agerskov.
s. De"'coffentlige ops~~tter i samarbejde med 3;:)Ilderj:-llandsa=.tsr~,d

en oplysende skiltning.

•
FredningsnS2vnets afgørelse k~ påklages til Overfrec..nings-

~et, Amaliegade 13, 1256 København K, i overensste~else ned
regler~e i naturfreili~ingslovens 8 26. hlagefristen er 4 uger fr~
den dag, da afgørelsen er neddelt den påbælde~de.

Afgørelsen vil være a"'ctinglyse på matr. nr. 3 og 613 ~ber-
skov by og sogn med prioritet forud for al p~~te~ld og and=e ret-
tigheder af privatretlig oprindelse.

T b i b e s W "Cl e s:

Dele af natr. ~x.j og 618 ~gerskov oy og sogn fredes son
over:for bestet:n:;.

P. JvIalchau N. P.a. Madsen
--00000--

Villiam Thomsen

•
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Fredningsgrænse. 1: 4000.
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Fredningsgrænse. 1: 25000.
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8 ® Parkering

Ejerlavsgræn se
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GAMMELSKOV MpSE OG GAMMELSKOV BATTERI.
RANGSTRUP OG AGERSKOV EJERLA'J, AGERSKOV.
NR. RANGSTRUP KOMMUNE.
SØNDERJYLLAN' S AMT.
FREDNINGSKORT hø ende til Naturfredningsnævnets
sag nr. 92/75

I I I I , I I I I I 10
1:4000

,100
meter

,200
Udarbejdet af Sønderj lIands amtskommune.
Fredningsafdelingen. maj 1980.
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,,*C).tklf(fredningsnævnet for Sønderjyllands r/l) 11n//l~ I; -J-h
amts nordlige fredningskreds v!2f n~J/v, .

civildommerkontoret, 6100 Haderslev.~x~~~~~~~~xtlf.(04) 523802
~<XEX'~~~

~~Sm~&*78x
Den l 4. a ug u s t l 9 8 6 •

J.nr.FR. 49/86.
Midlertidig adres.se:Gl?ndri~ iil

. Christians[eldvej I Wadersley .kfl§.?~ne)
'- -:.

Ved skrivelse af 17. juni 1986 har landinspektørkonto-
ret Toftlund fremsendt udstykningssag vedrørende matr. nr.
973 og 1021 Agerskov ejerlav, Agerskov. Der agtes overført 648 m2

ved skelforandring fra matr. nr. 973 til matr. nr. 1021 og 293m2

fra matr. nr. 1021 til matr. nr. 973.
Det ansøgte ligger inden for

l. fredning af Gammelskov Mose og Batteri, fredningskendelse
af 21. oktober 1980, jfr. naturfredningslovens § 34, stk. l,

2. søbeskyttelseslinien, jfr. naturfredningslovens § 47a,
3. zone III og
4. landzone.

Det ansøgte kræver ikke tilladelse i henhold til by-
og landzoneloven.

Ifølge fredningskendelsen skal arealet henligge i sin
nuværende udyrkede tilstand.

Landinspektøren foretog i 1981 udstykning af det frede-
de areal, og der blev fastlagt nye skel på vest- og Østsiden.
Mod syd og nord blev de i marken eksisterende skel bevaret, idet
der ikke på dette tidspunkt var rejst tvivl om deres beliggen-
hed. Dette er der senere rejst tvivl om af ejeren af matr. nr.
973 Agerskov. Den nu fremsendte udstykning er i overensstemmel-
se med de faktiske forhold.



Sønderjyllands amtskommune, fredningsafdelingen,har
indstillet; at der meddeles dispensation til det ansøgte.

Fredningsnævnet meddeler i medfør af naturfredningslo-
vens §§ 34, stk. l, og 47a dispensation til den ansøgte udstyk-
ning, således at hele det udyrkede areal (matr. nr. 1021 Ager-
skov) efter udstykning er omfattet af fredningsbestemmelserne,
og at fredningsservitutten på det areal, der overføres til matr.
nr. 973 Agerskov, ophæves.

~~.Lind Larsen

Fredningsnævnets afgørelse kan pål<lages til over~
f(edningsnævnet senest 4 uger fra den dag, 81gørel-
sen er meddelt. En iiiludeise eller dispensalion må
Ikke udnyttes, før k!agcfristen er udlebet. Er klage
Indgivet, må tilladelsen eller dispensationen ikke
udnyttes, med mindre den opretholdes af overfr€d-
ningsnævnet. Tilladelsen bortf81der, såfremt den ikke
er udnyttet inden 5 år fra dens meddelelse.

e
e
e

Sendt ti l:
Landinspektørkontoret i Toftlund + bilag.
Sønderjyllands amtskommune, fredningsafd., j.nr. 8-70-53-1-525-1/86.
Nørre-Rangstrup kommune, teknisk forvaltning.
Fredningsstyrelsen, 3 ekspl.
Danmarks Naturfredningsforening + lokalkomiteen.
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