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REG. NR. 011115. oo o

Overfredningsnævnets afgørelse
af 17. juni 1983

om fredning af Rækkebjergene med omliggende arealer i Sim-
mel mose i Give kommune, Vejle amt (sag nr. 2515/82).

Fredningsnævnet for Vejle amts nordlige fredningskreds har
den 25. februar 1982 afsagt kendelse om fredning af ca. 85 ha, omfat-
tende Rækkebjergene i Simmel mose med omliggende arealer, Give kommu-
ne. Formålet med fredningen er at bevare den tørveklædte slette med
Simmel mose og den markante bakkeryg, Rækkebjergene, og at opretholde
disse for området meget karakteristiske landskabselementers botaniske
særpræg og variation. Fredningen omfatter helt eller delvis 41 ejen-
domme.

Fredningssagen er rejst i 1978 af Danmarks Naturfrednings-
forening.

Fredningsnævnets kendelse er i medfør af naturfredningslo-
vens § 25 forelagt over fredningsnævnet til efterprøveise. Afgørelsen
er for så vidt angår fredningsbestemmelserne tillige påklaget af Dan-
marks Naturfredningsforening, Vejle amtsråd samt af 2 af de berørte
lodsejere.

Naturfredningsforeningen har ønsket, at hele det af fred-
ningspåstanden omfattede areal,ialt ca. 98 ha undergives fredning med
de i påstanden foreslåede bestemmelser.

Amtsrådet finder ikke, at der ved fredningsbestemmelsernes
udformning er taget tilstrækkeligt hensyn til, at væsentlige dele af
fredningsområdet er omfattet af den i naturfredningslovens § 43 om-
handlede beskyttelse af vådområder. Det foreslås derfor, at frednings-
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bestemmelserne tilpasses denne bestemmelse. Amtsrådet finder endvide-
re, at den vestlige del af fredningens nordgrænse i højere grad bør
fastlægges ud fra matrikulære forhold.

•

De ankende ejere har bl.a. anført, at et areal af matr.nr.
l ~, Sdr. Langelund, Ringive, som i fredningsnævnets kendelse er beteg-
net som udyrket, i de sidste år har været udnyttet til afgræsning og
tidligere til dyrkning af korn. Arealet bør derfor enten betegnes som
landbrugsareal, eller det bør være tilladt at sprøjte og gødske arealet.
Det bør også være tilladt at sprøjte og gødske arealer af matr.nr. l g,
l ai og l ak, Sdr. Langelund, Ringive, idet de anvendes til græsning.

Naturfredningsrådet har anbefalet fredningen under henvis-
ning til, at der knytter sig væsentlige geologiske interesser til land-
skabskombinationen, Rækkebjergenes indpasning i slettelandskabet.
For at denne landskabskombination kan træde frem i rimelig grad, fore-
slår rådet fredningsområdet mod syd udvidet. Rådet finder det endvide-
re vigtigt, at landskabsformerne ikke sløres ved tilgroning eller til-
plantning, og fredningen bør derfor følges op med udarbejdelsen af en
plejeplan for området.

,
Give kommune har anbefalet, at fredningen gennemføres som

bestemt af fredni~gsnævnet.

I sagens behandling, herunder besigtigelse og møde med par-
ter og andre i sagen interesserede, har deltaget 9 medlemmer af over-
fredningsnævnet.

• Overfredningsnævnet skal udtale:

• Et flertal på 8 medlemmer finder, at området rummer så væ-
sentlige geologiske og botaniske værdier, som det er af især videnska-
belig interesse at bevare. Området bør derfor undergives fredningsbe-
stemmelser til sikring af, at disse værdier bevares i medfør af natur-
fredningslovens kapitel III. Et mindretal på et medlem har anset fred-
ningen for upåkrævet i betragtning af lovgivningens almindelige bestem-
melser, herunder naturfredningslovens § 4~, og har fundet, at frednings-
nævnets kendelse bør ophæves.

Et flertal på 7 medlemmer finder imidlertid, at de fred-
ningsmæssige værdier i området i tilstrækkelig grad kan tilgodeses,
når fredningen begrænses til selve Rækkebjergene samt et mindre områ-
de på begge sider heraf. Et mindretal på 2 medlemmer har fundet,
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at den af nævnet besluttede fredningsgrænse bør stadfæstes.

På det således foreliggende grundlag fastlægges frednin-
gens nordgrænse til ca. 20 m fra Rækkebjergenes fod. Denne beslutning
er enstemmig. Den af fredningsnævnet fastsatte sydgrænse tiltrædes.
Denne beslutning er truffet med 8 stemmer mod en. Mindretallet har
fundet, at afstanden bør være 15 m fra Rækkebjergenes fod.

Det følger heraf,at de oven for nævnte arealer af matr.nr.
l ~, l g, l ai og l ak, Sdr. Langelund, Ringive, ikke undergives fred-
ning.

•
De af nævnet fastsatte fredningsbestemmelser tiltrædes en-

stemmigt, men således at de bringes i overensstemmelse med de i natur-
fredningslovens § 43 omhandlede bestemmelser vedrørende beskyttelse af
vådområder, herunder moser.

Idet fredningsnævnets afgørelse ophæves, fastsættes heref-
ter følgende fredningsbestemmelser for det område, som er afgrænset på
kortet, der hører tiloverfredningsnævnets afgørelse (fredningskortet),
og som omfatter de på vedlagt e fortegnelse anførte matrikelnumre helt
eller delvis:

~ Fredningens formål.

•
Fredningen har af hensyn til de geologiske og botaniske vær-

dier i området til formål at bevare Rækkebjergene med tilgræn-
sende arealer, som i det væsentlige er mose- og udyrkede arealer,
samt at sikre offentligheden adgang til området.

J

~ Bevaring af områdets nuværende tilstand.

Det fredede område skal bevares i dets nuværende tilstand.• ~ Terrænændringer.

Det følger af § 2, at der ikke må foretages terrænændrin-
ger. Der må således ikke foretages opfyldning, afgravning el-
ler planering samt ske udnyttelse af forekomster i jorden. Ind-
til 15 m fra foden af Rækkebjergene er det dog tilladt at indvin-
de tørv til eget forbrug. På de arealer, der er omfattet af
naturfredningslovens beskyttelse af vådområder, dog kun i det
omfang der kan meddeles tilladelse hertil efter naturfrednings-
lovens § 43.
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~ Arealernes drift og pleje.

Det følger tillige af § 2, at opdyrkede arealer må benyt-
tes som hidtil, og at sædvanlige driftsomlægninger kan finde
sted uanset fredningen.

a.

"'.

Der må ikke foretages tilplantning, heller ikke med jule-
træskulturer eller pyntegrønt, men genplantning af allerede til-
plantede arealer er dog tilladt. Det er endvidere tilladt, i
det omfang det er nødvendigt for landbrugsdriften, at plante
nord- og sydgående læhegn.

b. Udyrkede arealer må ikke opdyrkes eller tilplantes.

c. Arealerne må ikke yderligere afvandes eller drænes. Ved
renovering af dræn og ved grøfternes oprensning må vandstanden
ikke yderligere sænkes. Allerede drænede og opdyrkede arealer
må dog afvandes i det omfang, det er nødvendigt af hensyn til
landbrugsdriften. Det er dog en forudsætning, at tilstanden på
de af naturfredningslovens § 43 omfattede arealer ikke ændres
herved.

d. Sprøjtning med kemiske bekæmpelsesmidler samt gødskning
må ikke finde sted. Dette gælder dog ikke for opdyrkede arealer,
hvis det kan ske,uden at tilstanden på de af naturfredningslo-
vens § 43 omfattede arealer derved ændres.

e. Forurening af naturen ved henlæggelse eller henkastning af
affald er ikke tilladt.

f. Vejle amtsråd har ret til på udyrkede arealer at foretage
landskabspleje til opfyldelse af fredningsformålet, og således
at der skabes de bedste livsbetingelser for områdets flora og
fauna. Landskabsplejen sker efter forudgående meddelelse til
lodsejerne og uden bekostning for disse.

Bebyggelse.

Det følger af § 2, at der ikke må opføres ny bebyggelse,
herunder skure o.lign., bortset fra nødvendige læskure til kre-
aturer.

Der må ikke anbringes campingvogne o.lign., og teltning
må ikke finde sted.
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~ Andre konstruktioner og anlæg.

Det følger ligeledes af § 2, at der ikke må etableres andre
faste konstruktioner og anlæg end nævnt i § 5.

Eksempelvis må der ikke anbringes vindmøller, tårne, master
eller etableres skydebaner, oplags- eller lossepladser. Der
må heller ikke føres luftledninger over de fredede arealer eller
anlægges nye veje, bortset fra de for landbrugsdriften nødvendi-
ge spor, der følger det naturlige terræn, og som ikke medfører
ændring i Rækkebjergenes profil.

Det er ikke tilladt at oprette pelsdyr- og fjerkræfarme, fa-
sanerier eller drivhusgartnerier.

•
~ Offentlighedens adgang •

Offentligheden har ret til at færdes til fods ad den priva-
te fællesvej på Rækkebjergene.

Det påhviler Vejle amtsråd at opsætte den fornødne skilt-
ning herom efter fredningsnævnets forudgående godkendelse.

Dispensationer.

En dispensation fra bestemmelserne i § 2-7 kan meddeles
efter reglerne i naturfredningslovens § 34, hvis det ansøgte ik-
ke vil komme i strid med fredningens formål.

P. o. v •• )
{'7 ,,-;:/ ... /. ..,_

/ '~"7~/:' _-s~<:-..--'(... " ~~~-~-~

/ Bodil Lund-Jacobs'~
fung.formand

,.
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F O R T E G N E L S E

•
over ejendomme, der er helt eller delvis omfattet af overfrednings-
nævnets afgørelse af 17." juni 1983 om fredning aF Rækkebjergene med
omliggende arealer i Simmel mose i Give kommune (sag nr. 2515/82) •

Sdr. Langelund, Ringive:

Matr.nr. 2 al, 2 y, 2 ao, 2 as, l ~, 2!, 2 l, 2 i, l g, l ~, l ~,
l br, l at, l bs, l cm, l i, l ~, l dd, l i, l E, l an.

Elkær Gårde, Ringive:

Matr.nr. l ~, 2 ~, 2 as. 2 ak, 2 b, 2 E, 3~, l ~, 2 al, 2 m, 2 at,
2 ao, 2 ~, 2 ar, l y, l ~, l Q.

I
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Overfredningsnævnets afgørelse

af 17. juni 1983

om erstatning i anledning af fredning af Rækkebjergene med
omligggende arealer. i Simmel mose i Give kommune, Vejle amt
(sag nr. 2515/82).

Fredningsnævnet for Vejle amts nordlige fredningskreds har
den 25. februar 1982 afsagt kendelse om fredning af ca. 85 ha omfat-
tende Rækkebjergene i Simmel mose med omliggende arealer. Frednings-
nævnet har samtidig tilkendt ejerne af de 41 ejendomme, som frednin-
gen berører, erstatning. Den samlede fredningserstatning udgør
101. 075 kr.

• Af fredningsnævnets afgørelse fremgår, at fredningsnævnet
har tilkendt erstatning med 800 kr. pr. ha for opdyrkede arealer,
1.500 kr. pr. ha for uopdyrkede arealer og 1.000 kr. pr. ha for selve
Rækkebjergene. Som mindsteerstatning for en ejendom er tilkendt 500 kr.
Der er endvidere tilkendt et samlet omkostningsbeløb på ialt 5.220 kr.

Fredningsnævnets kendelse er i medfør af naturfredningslo-
vens § 25 forelagt over fredningsnævnet til efterprøveise. Kendelsen
er endvidere for så vidt angår erstatningsfastsættelsen påklaget af
Vejle amtsråd.

•
Vejle amtsråd har anført, at der ved erstatningsfastsættel-

sen ikke synes at være taget hensyn til, at en del af arealerne er om-
fattet af naturfredningslovens § 43, hvorefter ændringen af tilstanden
af mpser bl.a. ved opdyrkning, terrænændringer m.v. kun må ske med amts-
rådets tilladelse.
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• I sagens behandling har deltaget 9 medlemmer af over fred-
ningsnævnet.

Overfredningsnævnet skal enstemmigt udtale:

Overfredningsnævnet har ved anden afgørelse af dags dato til-
trådt den omhandlede fredning, men begrænset fredningsområdets geogra-
fiske udstrækning. Overfredningsnævnet har endvidere i det væsentli-
ge tiltrådt realiteten"i de af nævnet fastsatte fredningsbestemmelser,
men således at de bringes i overensstemmelse med naturfredningslovens
§ 43.

Mosearealerne er omfattet af bestemmelserne om vådområder i
naturfredningslovens § 43. Fredningsbestemmelserne vedrørende moseare-
alerne rækker herefter kun videre end lovgivningens almindelige regler
ved bestemmelserne i § 4, d, om ukrudt s- og skadedyrsbekæmpelse samt
gødskning, i § 4, f, om landskabspleje samt i § 7 om offentlighedens
adgang ad den private. fællesvej på Rækkebjergene.

På denne baggrund findes der at være ydet fuld erstatning for
det tab, fredningen påfører de private ejere, når erstatningen fastsæt-
tes efter følgende takster:

1.000 kr. pr. ha for dyrkede arealer, 1.500 kr. pr. ha for
udyrkede arealer, 400 kr. pr. ha for arealer omfattet af naturfred-
ningslovens § 43 og 1.000 kr. pr. ha for selve Rækkebjergene. Mind-
steerstatning vedrørende en ejendom fastsættes til 500 kr.

• Som nævnt er nogle arealer helt udgået af fredningen. Er-
statningsbeløbene udgør herefter, idet de anførte løbenumre svarer til
løbenumrene i fredningsnævnets afgørelse:

Lb.nr. l.

Lb.nr. 2.

Lb.nr. 3.

• Lb.nr. 4.

Børge Johannes Mikkelsen
idet matr.nr. 2 ak, Sdr. Lange-
lund, Ringive, udgår o kr.

Thyge og Bodil Bruun som ejere
af matr.nr. 2 al, sstd. 500 kr.

Georg Jensen som ejer af matr.nr.
2 y, sstd. 560 kr •

Sven Erik Kristensen som ejer af
matr.nr. 2 ~ og 2 as, sstd., idet
matr.nr. 2 an og 2 ar udgår 500 kr.



• Lb.nr. 5 .

Lb.nr. 6.

Lb. nr. 7.

Lb.nr. 8.

ee
Lb. nr. 9.

Lb.nr. 10.

•
Lb.nr. 11.

Lb.nr. 12.

Lb. nr. 13.

Lb.nr. 14.

Lb.nr. 15.

•

Hans Adolf Olsen som ejer af matr.
nr. l ~, Sdr. Langelund, Ringive

Therkild Madsen som ejer af matr.
nr. 2 i, sstd.

Kr. Skovgaard som ejer af matr.
nr. 2!, sstd., og l ~ og 2~,
Elkær Gårde, Ringive

Niels L. Skovgaard Mortensen og
Erik Skovgaard Mortensen som eje-
re af matr.nr. 2 d, Sdr. Langelund,
Ringive, og 2 ~, Elkær Gårde, Ringive

Olaf Søndergaard som ejer af matr.
nr. l g, Sdr. Langelund, Ringive

Jens G. Andersen som ejer af matr.
nr. l ~, sstd., idet matr.nr. l ~,

l au, l ~, l ax, l ~, l az, l ~,
l aø, l ba, l !?.q, l bh og l bi ud-
går

Anna Lilly Nicolaisen, idet matr.
nr. l bx, sstd., udgår

Gunnar L. Nørbygård, idet matr.
nr. l bo, sstd., udgår

Thomas Kr. Jensen som ejer af matr.
nr. l Eg, sstd.

Johs. Thomsen som ejer af matr.nr.
l br, sstd.

Karl Johs. Duus som ejer af matr.
nr. l at, sstd.

3.

2.570 kr.

500 kr.

2.290 kr.

1.000 kr.

2.900 kr.

1.225 kr.

O kr.

O kr.

500 kr.

500 kr.

1.010 kr •



Lb.nr. 16 ••
Lb.nr. 17.

Lb.nr. 18.

Lb.nr. 19.

Lb.nr. 20.

Lb. nr. 21.

Lb.nr. 22.

Lb.nr. 23.

• Lb.nr. 24.

4.

Helge Eskildsen som ejer af matr.
nr. l bs, sstd. 500 kr.

Niels Eskildsen som ejer af matr.
nr. 2 ak, Elkær Gårde, Ringive,
idet matr.nr. l ~, Sdr. Lange-
lund, Ringive, udgår 570 kr.

Eigil Jensen som ejer af matr.
nr. l em, Sdr.Langelund,Ringive 5.300 kr.

Hugo R. Stender, idet matr.nr.
l bb, Sdr. Langelund, Ringive,
udgår o kr.

Hans Elkjær og Toriii Sørensen,
idet matr.nr. l be, sstd., udgår o kr.

Mary Jensen, idet matr.nr. l bd,
sstd., udgår o kr.

Bjarne B. Nielsen, idet matr.nr.
l be og l bf, sstd., udgår o kr.

Hans Th. Ebbesen og Viggo Ebbesen,
idet matr.nr. l ed, sstd., udgår o kr.

Bue Sort som ejer af matr.nr.
l Q, sstd. 850 kr.

Lb.nr. 25. Jens M. Lauridsen som ejer af
matr.nr. 2 ~, Elkær Gårde, Rin-
give, idet matr.nr. l 2:., sstd. ,
udgår 710 kr.

Lb.nr. 26. Udgået

Lb.nr. 27. Kr. Johs. Jensen, idet matr.nr.- l bv, Sdr. Langelund, Ringive,
udgår O kr.



Lb.nr. 28 ••
5.

Eva Agnete O. Christiansen som ejer
af matr.nr. l ~, sstd., og 2 E, El-
kær Gårde, Ringive 500 kr.

Lb.nr. 29. Henning Jacobsen som ejer af matr.
nr. l dd, Sdr. Langelund, Ringive 510 kr.

Lb.nr. 30 a. Magnus Bjerg Poulsen, idet matr.nr.
l g, sstd., udgår o kr.

Lb.nr. 30 b. Peter Bjerg Poulsen som ejer af
matr.nr. l i og l E, sstd., idet
matr.nr. l ai, sstd., udgår 1.240 kr.

Lb.nr. 30 c. Elin Rise, idet matr.nr. l ak,
sstd., udgår o kr.

Lb. nr. 31.

Lb.nr. 32.

Lb.nr. 33.

• Lb.nr. 34.

Lb.nr. 35.

Lb.nr. 36.

Lb.nr. 37.

Knud Møller Jensen som ejer af
matr.nr. l~, sstd., idet matr.
nr. l ~ og l am, sstd., udgår 550 kr.

Hans Chr. Laursen som ejer af
matr.nr. 3 ~, Elkær Gårde,Ringive 580 kr.

Anton Iversen som ejer af matr.nr .
l ~ og 2 al, sstd. 1. 500 kr.

Arne Thomsen som ejer af matr.nr.
2 ~ og 2 at, sstd. 870 kr.

Svend Horsted som ejer af matr.nr.
2 ao, Elkær Gårde, Ringive 630 kr.

Iver Eskildsen som ejer af matr.nr.
2 ~, sstd. 500 kr.

Hans Ebert Sørensen som ejer af
matr.nr. 2 ar, sstd. 500 kr.
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Lb.nr. 38. Hans Peter Hansen som ejer af matr.
nr. l y, sstd.

• J"

1.020 kr.

Lb.nr. 39. Anders Vind Sørensen som ejer af
matr.nr. l ~, Elkær Gårde, Ringive 1.580 kr.

Lb.nr. 40. Henning Thuesen som ejer af matr.
nr. l ~, sstd. 500 kr.

ialt 32.340 kr.

Erstatningsbeløbene forrentes fra den 25. februar 1982 (da-
toen for fredningsnævnets afgørelse) med en rente, der er l % højere
end den af Danmarks Nationalbank til enhver tid fastsatte diskonto.

ee Fredningen findes ikke at medføre forringelse af pantesikker-
heden, og de anførte beløb kan derfor udbetales til ejerne.

I godtgørelse for omkostninger under overfredningsnævnets
behandling af sagen tillægges der de af Landskontoret for Landboret
repræsenterede ejere et samlet beløb på 2.000 kr., der udbetales di-
rekte tillandskontoret.

Den samlede fredningserstatning på 32.340 kr. med renter og
det af over fredningsnævnet tilkendte omkostningsbeløb på 2.000 kr. ud-
redes med 75 % af staten og 25 % af Vejle amtsråd.

•
Overfredningsnævnets ovenstående afgørelse af erstatnings-

spørgsmålene kan påklages til Taksationskommissionen vedrørende na-
turfredning, Amaliegade 13, 1256 København K., af ejerne under frednin-
gen samt af miljøministeriet og Vejle amtsråd. Klagefristen er 4 uger
fra den dag, afgørelsen er meddelt den pågældende. Størrelsen af de
tillagte omkostningsbeløb kan dog ikke påklages til taksationskommis-
sionen.

P. o. v•

/

• ?~.; ..
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Bodil Lund-Jacobsen
fung. formand

•
ic
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Overfredningsnævnets tillægsafgørelse

af 24. juni 1983

tiloverfredningsnævnets afgørelse om erstatning i anled-
ning af fredning a~ Rækkebjergene med omliggende arealer
i Simmel mose i Give kommune, Vejl~ amt (j.nr. 2515/82).

I godtgørelse for omkostninger under overfredningsnævnets
behandling af sagen tillægges der de af advokat Heine Jensen, Give,
repræsenterede ejere et samlet beløb på 1.250 kr. incl. moms, der ud-
betales direkte til advokat Heine Jensen.

P. o. v.

Æ~~-~
Bodil Lund-Jaco~sen

fung. formand

ic
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U D S K R I F T

AF

K E N D E L S E S P R O T O K O L

FOR, FREDNINGSNÆVNET FOR VEJLE AMTS NORDLIGE KREDS

Den 25. februar 1982 afsagdes i

FA nr. 55/1980 Fredning af rækkebjergene
i Simmel Mose

sålydende

K E N D E L S E:



,

,

2

I Sagens rejsning.

Ved skrivelse af 18. marts 1980 rejste Danmarks Naturfrednings-
forening sag om fredning af et areal på ialt ca. 98 ha omfattende
dels de såkaldte rækkebjerge dels et areal af den omgivende Simmel
mose, beliggende nOrdvest for Billund i Give kommune. Formålet med
fredningen er at bevare de for Simmel mose karakteristiske geologi-
ske dannelser, at opretholde det botaniske særpræg såvel på række-
bjergene som på de tilgrænsende mosearealer, således at Simmel moses
usædvanlige geologiske formationer ikke lider overlast, og at den
botaniske variation indenfor området ikke reduceres. Med skrivelsen
fulgte et kort over området samt en liste over de lodsejere, der
ville blive berørt af fredningsforslaget. I skrivelsen foresloges
endvidere nærmere bestemmelser for fredningen.

II Sagens behandling ved nævnet.

Efter bekendtgørelse og indkaldelse af de interesserede afholdt
nævnet den 7. maj 1981 offentligt møde i sagen. Nævnet bestod af
dommer Jørgen Bruun, Horsens, som formand, amtsrådsmedlem Johs. Lar-
sen, Jerlev, og det kommunevalgte medlem, gårdejer Johs. Laursen,
Give.

I forbindelse med mødet besigtigede nævnet de af påstanden omfat-
tede arealer.

Der konstateredes på mødet ikke principiel modstand mod fredning
af selve rækkebjergene, hvorimod der fra lodsejerside fremførtes pro-
tester mod fredning af de omgivende arealer, dels under hensyn til
den landbrugsmæssige udnyttelse, dels af hensyn til muligheden for
genoptagelse af tidligere tiders tørvegravning.

Professor Gunnar Larsen, Naturfredningsrådet, ønskede sydgrænsen
for fredningsområdet flyttet længere mod syd.

Efter mødet drøftede nævnet omfanget af de arealer som burde med-
tages i fredningen, og på baggrund heraf meddelte nævnet i en skri-
velse af 29. september 1981 til samtlige interesserede i sagen, at
man agtede at følge Danmarks Naturfredningsforenings forslag, dog med
en ændring mod nordøst, således at et mindre betydningsfuldt areal
udgår af fredningen.
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Under hensyn til, at der på mødet var usikkerhed om hvilke
arealer, der måtte antages at være i landbrugsmæssig drift, har
Danmarks Naturfredningsforening på grundlag af et luftfoto samt
undersøgelser i marken ladet udarbejde et kort, hvoraf fremgår
hvilke arealer, der efter foreningens opfattelse er i landbrugs-
mæssig drift, og hvilke der ikke er det.

Der blev derefter den 3. november 1981 afholdt møde, hvor
de interesserede fik lejlighed til at fremkomme med bemærkninger
til fredningsforslaget og fremsætte erstatningskrav.

~~ Nævnet har internt drøftet det fremkomne.
Naturfredningsrådet har anbefalet fredningen.

~ III Nævnets stilling til fredningspåstanden.

,

Nævnet finder, at der til de af fredningspåstanden omfatte-
de områder er knyttet så værdifulde fredningsmæssige interesser,
at betingelserne for fredning efter naturfredningslovens § l er
opfyldt. Fredningspåstanden tages derfor til følge dog således,
at fredningsområdet mod nordøst begrænses således, at frednings-
grænsen fra løbe nr. 25 (matr. nr. l i) forløber i en lige linie
mod øst, som der fremgår af kortbilaget. Nævnet har iøvrigt i det
hele lagt vægt på, at den "afgørende fredningsmæssige interesse er
selve rækkebjergene, medens den væsentligste betydning af fred-
ning af de omgivende arealer er at bevare udsigten til rækkebjer-
gene.

IV § l Almindelige fredningsbestemmelser.

De på vedhæftede kort angivne arealer undergives fredning,
hvis formål er at bevare arealerne i deres nuværende tilstand. Are-
alernes størrelse fremgår af vedhæftede lodsejerfortegnelse.

Af hensyn til formålets opnåelse pålægges følgende:
:§ 2 Rådighedsindstrænkninger.

A. ,l.
2. '

Bebyggelse må ikke finde sted.
Etablering af pelsdyr- og fjerkræfarme, fasanerier samt
drivhus- gartnerier skal ikke være tilladt.
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B.

3. Opstilling af boder, skure, telte eller andre skæmmende
indretninger må ikke finde sted. Læskure til kreaturer må
dog opsættes i det omfang, der måtte være behov herfor.

4. Der må ikke opstilles master, transformatorstationer i områ-
det eller opføres luftledninger henover det fredede areal.

l. Arealerne må ikke yderligere afvandes eller opdyrkes, bort-
set fra de allerede drænede og opdyrkede arealer i det om-
fang, det er nødvendigt af hensyn til den landbrugsmæesige
drift.

2. Arealerne må ikke tilplantes med træer eller buske. Nord-
sydgående læhegn må dog plantes i den udstrækning, der er
behov for det ud fra landbrugsmæssige synspunkter.

3. På de fredede arealer er ændringer i terrænet eller terræn-
formerne, herunder udnyttelse af forekomster i jorden samt
opfyldning og planering, ikke tilladt. Indtil en afstand af
15 meter fra foden af rækkebjergene er det dog tilladt at
indvinde tørv til eget ~orbrug i den udstrækning, det iøvrigt I

er tilladt i henhold til anden lovgivning.
4. De fredede arealer må ikke benyttes til motorbane, skydebane,

flyveplads, oplags- eller lossepladser, bilophugningsplads
eller lignende eller til benkastning af affald.

5. Vejanlæg- og reguleringer må ikke foretages, herfra dog und-
taget de for landbrugs- og skovbrugsdriften nødvendige spor,
der følger det naturlige terræn, forudsat at rækkebjergenes
geologiske profil ikke ændres.

6. Yderligere spildevandstilledning må ikke finde sted.
7. Den landbrugsmæssige drift kan finde sted som hidtil, dog

må ved renovering af dræn og ved grøfternes oprensning vand-
standen i området ikke yderligere sænkes. Det skal dog på
allerede opdyrkede arealer være tilladt at sænke grundvand-
standen i det omfang, det er nødvendigt for at den land-
brugsmæssige drift kan fortsætte som hidtil.

8. Sprøjtning med pesticider samt gødskning af arealer, der
ikke er underlagt landbrugsmæssig drift, må ikke finde sted
uden fredningsnævnets tilladelse.
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C Bestemmelser vedrørende landskabspleje.

I området kan fredningsmyndighederne efter aftale med lods-
ejerne og uden bekostning for disse foretage en aktiv landskabs-
pleje for at skabe de bedste livsbetingelser for flora og fauna.

D Offentlighedens adgang .

• Offentligheden tillægges ikke adgang til arealerne i videre
omfang end i henhold til naturfredningslovens bestemmelser. Dog
skal offentligheden have ret til færdsel til fods ad den private
fællesvej på rækkebjergene.

Fredningsmyndighederne opsætter den herom fornødne skilt-
ning.

,
§ 3 Erstatning.

LAndskontoret for Landboret har for en lang række lodsejere
nedlagt påstand om følgende erstatninger:

, l. dyrkede arealer
2. udyrkede arealer
3. rækkebjergene

1000 kr/ha
1800 kr/ha
1500 kr/ha

~andsretssagfører Heine Jensen, Give har for 5 lodsejere
tilsluttet sig ovennævnte påstand.

Nævnet finder at burde lægge det af Danmarks Naturfrednings-
forening udarbejdede kort over dyrkede og udyrkede arealer til
grund ved fastsættelse af erstatningerne.

De rådighedsindskrænkninger, som fredningen medfører findes
at burde udløse en erstatning på 800 kr/ha for opdyrkede arealer,
1500 kr/ha for uopdyrkede arealer samt 1000 kr/ha for selve ræk-
kebjergene.

Der er herved lagt vægt på det forholdsvis beskedne omfang
af rådighedsindskrænkninger. I alle tilfælde fastsættes erstat-
ningerne til mindst 500 kr.
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Da fredningen ikke skønnes at forringe panthavernes stilling
vil de fastsatte erstatninger være at udbetale til de på vedhæftede
lodsejerfortegnelse anførte ejere.

I salær til advokat Heine Jensen, Give, som repræsentant for
lodsejerne 2, 9, 13, 16 og 18 udbetales 1000 kr. med tillæg af moms
22%.

I salær til Landskontoret for Landboret, Kongsgaardsvej 28, 8260
Viby J som repræsentant for lodsejerne 2, 3 - 8, lo, 11, 14, l?, 17,
20, 23 - 27, 29 - 31, 33, 34, 36, 38-40, udbetales 4000 kr.

Erstatningerne og de tilkendte omkostningsbeløb udredes i med-
før af naturfredningslovens § 24 af statskassen med 3/4 og af Vejle
amtsråd med 1/4.

De tilkendte erstatningsbeløb forrentes fra denne kendelses
dato med en årlig rente, der er 1% højere end den af Danmarks Natio-
nalbank fastsatte diskonto.

Kendelsen skal i medfør af naturfredningslovens § 25 forelægges
for Overfredningsnævnet. Dette fritager ikke den lodsejer, der ønsker
eventuelle indsigelser behandlet, fra selv at indanke kendelsen for
Overfredningsnævnet, Amaliegade 7, 1256 København K, hvilket skal ske
inden 4 uger fra den dag, kendelsen er meddelt (forkyndt for) den en-
kelte lodsejer.

Kendelsen vil være at tinglyse på de i fortegnel~en anførte ejen-
domme med prioritet forud for al pantegæld og andre rettigheder af
privatretlig oprindelse.

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

De på vedhæftede kort angivne arealer, af størrelse og matriku-
lær betegnelse som angivet på den ligeledes vedhæftede lodsejerforteg-
nelse, fredes som foran bestemt.

I erstatning udbetales til ejerne ia1t 101.075 kr. med renter
1% årlig over den til enhver tid af Nationalbanken fastsatte diskonto
fra kendeIsens dato til betaling sker.

I sagsomkostninger udbetales til landsretssagfører Heine Jensen,
Give, 1220 kr. inel. moms og til Landskontoret for Landboret, Kongs-
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gårdsvej 28, 8260 Viby J, 4000 kr.
Erstatningerne og de tilkendte sagsomkostninger udredes af

statskassen med 3/4 og af Vejle Amtsråd med 1/4.

Johs. 1fJrsen J. Bruun Jons. Laursen

Udskriftens rigtighed bekræftes
Fredningsnævnet for Vejle

amts nordlige kreds.
Horsens, den 26.2.1982

~Un/"\.~t?K:~tm



A R E A L F O R T E G N E L S E
vedr.

SIMMEL MOSE

lb. Ejernavn Matr. nr. Antal Dyrket Udyrket Række- laIt Tilkend-
nr. Postadresse Ejerlav lodder areal ha. areal ha. bjerge ha ha. erstatn.

l. Børge Johs. Mik- 2 ak Sdr. Langelund, l 0,4 0,4 kr. 500
kelsen, Ringive
Gråhedevej 4,
Lø'.Vlund,
7190 Billund.

2. Thyge og Bodil 2 al srnst. l 0,7 0,7 - 550
Bruun,
Kobjergvej 18,
Krog, 7190 Billun(

3. Georg Jensen 2 y srnst. 1 ( 1,4 1,4 - 2.100
Løvlundvej 12,
Krog, 7190 Billun<

4. Sven Erik Kristen 2 an l 0,6
sen, 2 ao 1 1,1
Brunbjergvej 9, 2 ar og 1 0,2
9170 Billund 2 as srnst. 1 0,2 2,1 - 1.700

5. Hans Adolf Olsen, 1 h srnst. 1 2,6 0,1 2,7 - 2.250
Lykkegårdsvej 5,Krog
7190 Billund

Side 1
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lb. Ejernavn Matr. nr. Antal Dyrket Udyrket Række- laIt Tilkendt
nr. Postadresse Ejerlav lodder areal ha areal ha bjerge ha ha erstatning.

6. Therkild Mads.n, del af 2 i l 0,9 1,57 0,03 2,5 kr. 3.100
Højelundvej 53, Sdr. Langelund,
Egsgård, 7323 Give Ringive.

.

7. Kr. Skovgaard, del af 2 l srnet. l 1,25 l, l' 0,05
Høgelundvej 52, 1 s Elkær Gdr. l 1,4 0,3
Egsgaard, 7323 Giv Ringive

2 aq SIDst. 1 0,43 0,07 4,6 - 4.550

8. Niele L. Skovgaard del af 2 d Sdr. Lan- 1 4,4 0,4 0,1
Mortensen og Erik gelund, Ringive og
Skovgaard Mortense~ 2 ae Elkær gd:t:, l 0,26 0,04 5,2 - 4.475
Sdr. Egsgårdsvej l ) , Ringive.
Egsgaard,7323 Give

9. Olaf Sønnergaard, l g Sdr. Langelund 1 2,7 0,2 2,9 - 4.250
Annexvej 7, Krog Ringive
7190 Billund.

lo. Jene G. Andersen, del af 1 c l 6,9 0,7 0,5
Høgelundvej 44, 1 by l 1,7
Sdr. Langelund, l au l 0,1
7323 Give. l av l 0,1

l ax l 0,1
l ay 1 0,1
l az 1 0,1
l aæ l 0,1
l aø 1 0,2
l ba l 0,2
l bg 1 0,1
l bh og 1 0,1
l bi smst. 1 0,1 11,1 - 9.700

ll. fIjalmarR. Nicolaj l bx srnst. l 1,9 1,9 - 2.850
sen, Brunbjergvej'. 4, Løvlund, 7190
Billund.
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lb. Ejernavn Matr. nr. Antal Dyrket Udyrket Række- laIt Tilkendtnr. Postadresse Ejerlav lodder areal ha. areal ha. bjerge ha. ha. erstatning.

12. Gunnar L. Nørby- l bo Sdr. Langelund 1 0,3 n»,' kr. ..560
gaard, Korsbjerg- Ringive
vej,19, Krog,
7190 Billund.

13. Thomas Kr. Jensen l bq emst. l 0,8 0,8 - 1.200Kobjergvej 13,
Krog,7190 Billund

14. Johs. Thorn~en, 1 br emst. l 0,4 0,4 - 600Kobjergvej 11,
Krog,7190 Billund

15. Karl Johe. Duue 1 at smst. 1 0,1 1,7 0,6 2,4 - 3.250Sdr. Egsgårdsvej
16,Egsgaard
7323 Give

16. Helge Eeki1deen l be ernst. l 0,5 0,5 - 750Løkkegårdsvej 2,
Krog,7l90 Billund

17. Niels Eskildsen l bp smet. og 1 0,3
Løvlundvej 19, 2 ak Elkær Gde. l 1,05 0,15 1,5 - 2.175
Krog,7190 Billund Ringive

18. Eigil Jensen, l cm Sdr. Langelund 1 5,3 5,3 - 4.250
Hovedgaden 25, Ringive
7190 Billund

19. Hugo Stender l bb srnet. l 0,2 0,2 - 500
Ravnsbjerg Hegn 4
Gjellerup
7400 Herning

•



lb. Ejernavn Matr. nr. Antal Dyrket Udyrket Række- lalt Tilkend-nr. Postadresse Ejerlav lodder areal ha. areal ha. bjerge ha. ha. eretatn.

20. Hane Elkjær og Toril l be Sdr. Langelund l 0,2 0,2 kr. 50Søreneen, Ringivevej Ringive
88, Hedely,
7323 Give ,

21. Mary Jensen, Først- l bd smst. l 0,1 0,1 - 50
balIe9 73~1 Gadbjerg
(skødehaver Niels
Nieleen)

22. Bjarne Nielsen, l be og l 0,1
Hasselvænget 4, Ibf srnst. l 0,1 0,2 - 50
5000 Odense

2~. Hans Th. Ebbesen og del af l ed ernst. l 1,7 1,7 - 2.55
Viggo Ebbesen,
Kobjergvej l A,
7190 Billund.

24. Bue Sort, del af l d smst. l 2,0 0,55 0,15 2,7 - 2.57
Blæsbjergvej 27,
Nr.1aneeIund,7323
Give.

25. Jene M. 1auritzen, del af l i ernst. og l 0,4 1.5 0,4
Høgelundvej 37. del af 2 b Elkjær Gd. l 0,3 2.6 - 3.20
Elkjær, 7323 Give Ringive

26. Udgået

--

o

o

- ,



lb. Ejernavn Matr. nr. Antal Dyrket Udyrket Række- Ialt Tilkendtnr. Postadresse Ejerlav. lodder areal ha. areal ha. bjerge ha. ha. erstatnin

27. Kr. Johs. Jensen, l bv Sdr. Langelund l 1,5 1,5 kr. 2.250Bredsten Landevej 82, Ringive
Bindesbøl,7323 Give

28. Eva Agnethe O. Chri- del af l k Sdr. l 0,5 Ol, l
etiansen, langelund,
Ringivevej 105, Ringive
Ringive,7323 Give 2 p Elkær Gd. l 2,15 0,25 3,0 - 4.325(skødehaver Arne Chri Ringive
stiansen).

29. A/S Roskilde Bank, del l bt Sdr. Lan- 1 1,3 0,3 1,6 - 2.250
4000 Roskilde. gelund,Ringive

30a Magnus Bjerg Poulsen l q emet l 0,2 0,2 - 500Sølundvej 4,
Sdr.1angelund,
7323 Give

30b Peter Bjerg Poulsen del af l f emet. l 1,5 1,35 0,15
1 p emst. l 2,75 0,25
l ai emst. l 0,3 6,3 - 8.200

300 Midtbank A/S l ak emst. l 0,6 0,6 - 900
Give

31. Knud Møller Jensen, l al l 0,4
Åvænget l, Nr. 1an- l am og l 0,2
felund,7323 Give l an emst. l 1,0 0,1 1,7 - 2.550

skødehaver Ian:
Søren L. Sørensen Pod@ )

----- - - -~~--



~ide 6.
lb. Ejernavn Matr. nr. Antal Dyrket Udyrket Række- laIt Tilkendt
nr. Postadresse. Ejerlav. lodder areal ha. areal ha. bjerge ha. ha. erstatning.

32. Hans Chr. Laursen, 3 b E1kær Gd., l 1,2 0,1 1,3 kr. 1.900Høgelundvej 18, Ringive
Karlskov,7323 Give

33. Anton Iversen, l z og l 1,2 0,6
Stilbjerg Sande 19, 2 al smst. 1 0,8 0,1 2,7 - 3.700Elkjær, 7323 Give

34. Arne Thomsen, 2 m og l 0.55 0.15Toftegaard, Løv1undve j2 at ernst. l 1,0 0,1 1,8 - 2.5757190 Billund

35. Svend Horeted, 2 ao Elkær Gd. l 1,45 0,05 1,5 - 2.225
Løvlundvej 17, Ringive
Krog,7190 Billund.

36. !rver Eek±ldSen, ' . 2 ap ernet. l 0,8 0,1 0,9 - 1.300
Båetlundvejp40~.
1190! -'B:I:ll'tll':1d.l '" ;.

37. Hane Ebert Sørensen, 2 ar srnst. 1 0,45 0,05 0,5 - 72"5
Lykkegårdsvej 8,
Krog, 7190 Billund.

38. Hans Peter Hansen, l y ernst. 1 1,3 0,5 1,8 - 2.450
Poppelvej 11,
7323 Give.

39. Anders Vind Sørensen, del af l a smst. l 3,1 0,7 3,8 - 5.350L1ngve1en 8E kær, 323 Give.

- " " - - '(l' .... ~ • " ~ ;, 'l- • \ -:..";~ .. ."



lb. Ejernavn Matr. nr. Antal Dyrket Udyrket Rækkebjer- laIt Tilkendtnr. Postadresse. Ejerlav. lodder areal ha areal ha. ge ha. ha. erstatning.

40. Henning Thuesen, l o Elkær Gde. l 0,4 0,2 0,6 kr. 800Høgelundvej 31, Ringive.Karlskov ,
7190 Billund.

laIt 33,64 44,17 6,39 84,20 kr. 101.075
==== F==================== =================== =======: t=========: ---------- t===:=:=:====:==----- :===:::==:==:::======:---------- -----
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DISPENSATIONER>

Afgørelser - Reg. nr.: 07475.00

Dispensationer i perioden: 24-05-1993 - 28-06-2000



FREDN:NGSNÆVNET FOR
'~LEAMT
RETTEN I HORSENS
8700 HORSENS

_)TLF. (75) 621300 (KUN FORMIDDAG)

R~G.NH. 7Lt =eS . C) G
Modt2oet;Skov-OCJ ,\j-r'·::-styrelsgRRSENS. DEN 24.maj 1993.

2 5 HAJ 1993 FA. NR. 18/1993.

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

Nævnets afgørelse efter naturbeskyttelseslovens § 50,
stk. l kan efter lovens § 78 påklages til Naturklage-
nævnet af den, der har begæret fredningsnævnets afgø-
relse og forskellige myndigheder. Klagefrlsten er 4 uge_
fra den dag, afgørelsen er meddelt den pågældende klage-
berettlgede. Klagen indgives skriftligt til frednings-
nævnet, der videresende~ den til Naturklagenævnet.
En tilladelse kan ikke udnyttes, før udløbet af klage-
fristen.
Nævnets tilladelse fritager ikke for at indhente for-
nøden tilladelse fra andre myndigheder. Forpligtelser
ifølge tinglyste servitutter er forbeholdt.
IfGllgenaturbeskyttelseslovens § 66 stk. Z bortfalder
en tilladelse efter § 50 stk. l hvis den ikke er ud-
nyttet inden 3 år efter, at den er meddelt.

ang. ansøgning om dispensation fra fredningskendelse til begrænset
anvendelse af herbicid på arealer beliggende inden for områ-
de omfattet af overfredningsnævnets kendelse af 17. juni 1983
- fredningen af Rækkebjergene ved Simmelmose i Give kommune.

Den 28. april 1993 har De tilskrevet Fredningsnævnet således:
"
Som et led i amtets naturplejeprogram blev store arealer inden for
Rækkebjerge-fredningen i 1991 og 1992 ryddet for uønsket opvækst
af bævreasp og birk. Det fredede område er på ca. 40 ha.

For at forhindre genvæksten efter tydningerne har størstedelen af
arealerne været græsset af får siden foråret 1992.

• På enkelte mindre arealer har det ikke været muligt at holde træ-
opvæksten nede ved hjælp af fåregræsningen. Det er derfor nødvendigt
at foretage en mekenisk bekæmpelse, som bør følges op af en smøring
af stødskudene med ~erbicidet Round up. Uden anvendelsen af dette
middel vil det være nødvendigt at foretage årligt tilbagevendende
mekanisk nedskæring, som vil være meget resourcekrævende.

Det skal understreges, at der ikke er tale om sprøjtning, men deri-
mod en påsmøring, som kun vil ramme den uønskede træopvækst.

Der henvises til fredningskendelsens paragraf 4 d, hvoraf det frem-
går, at spørjtning med kemiske bekæmpelsesmidler ikke må finde sted.

Miljl1mmisteriet
al,. ,<";l.-.ov-Og NaturstyreiseD

J;,r.:>NI1.\\/lo -000\
fort ... ",..I 'l' Y5
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Teknik og Miljø

Fredningsnævnet for Vejle Amt
Rådhustorvet

Damhaven 12
7100 Vejle

Telf. 75 83 53 33
Direkte nr.:

75723144 + lok.8700 Horsens

J
Dato Jnr Dok nr IDlsk Sagsbeh.

19 MAJ 1994 8-70-51-8-611-3-94 BSA/1a
86

Bente Hansen

Lokal nr. 5211

-e Ansøgning om dispensation fra Overfredningsnævnets kendelse af 17.juni 1983,
om fredning af Rækkebjergene m.v. til anvendelse af areal til parkering og
opsætning af parkeringsskilt.

Som en del af amtets naturplejeprogram indenfor fredningen af Rækkebjerge

ønskes der etableret mulighed for parkering med tilhørende skiltning for be-
søgene. Parkeringsmulighed ønskes etableret på matr.nr. 2 al, del af Sdr.
Langelund og Egsgård, omfattende et areal på ca. 100 m2•

Arealet, som ønskes inddraget til parkering, er et almindeligt græsareal , som
er blevet afgræsset af kreaturer gennem mange år. Etablering af parkerings-

mulighed på det nævnte areal indbefatter ikke anlæg af nogen art, men kræ-
ver alene, at et kreaturhegn flyttes lidt længere ind i terrænet. De land-

e skabsmæssige ændringer er således minimale og begrænset til opsætning af et
. / . P-skilt. Arealet er anført på det vedlagte kort.

Der henvises til fredningskendelsens § 6 og 7, hvor det bl.a. fremgår, at op-
sætning af fornøden skiltning kræver Fredningsnævnets forudgående godkendel-

se.

Med venlig hilsen

Bente Hansen

eifiljøministeriet
.~:;kov-og Naturstyrelsen
J.nr.SN \~\\ /\0 - 000 \ ~

Akt. nr. 50
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Vejle Amt
Teknik og Miljø
Damhaven 12,
7100 Vejle.

Nævnets afgørelse efter naturbeskyttelseslovens § 50,
stk. 1 kan elter lovens § 78 påklages til Naturklage-
nævnet al den, der har begæret Iredn~ngsnævnets algø-
relse og forskellige myndigheder. Klagelr~sten er 4 uger
Ira den dag, afgørelsen er meddelt den pågældende klage-
berettigede. Klagen indgives skriftligt til frednings-
nævnet, der videresende~ den til Naturklagenævnet.
En tilladelse kan ikke udnyttes, Iør udløbet al klage-
fristen.
Nævnets tilladelse fritager ikke for at indhente for-
nøden tilladelse fra andre myndigheder. Forpligtelser
ifølge tinglyste servitutter er forbeholdt.
Ifølge naturbeskyttelseslovens § 66 stk. 2 bortfalder
en tilladelse elter § 50 s tk. l hvis den ikke er ud-
nyttet inden 3 år efter, at den er meddelt. '

Ang. dispensation fra Overfredningsnævnets kendelse af 17. juni
1983 om fredning af Rækkebjergene m.v. til anvendelse af areal
til parkering og opsætning af parkeringsskilt.

Den 19. maj 1994 har De tilskrevet Fredningsnævnet således:

"
Som en del af amtets naturplejeprogram indenfor fredningen af
Rækkebjerge ønskes der etableret mulighed for parkering med til-
hørende skiltning for besøgene. Parkeringsmulighed ønskes eta-
bleret på matr. nr. 2 al, del af Sdr. Langelund og Egsgaard, om-
fattende et areal på ca. 100 m2•

Arealet, som ønskes inddraget til p~rkering, er et almindeligt
græsareal, som er blevet afgræsset af kreaturer gennem mange år.
Etablering af parkeringsmulighed på det nævnte areal indbefatter
ikke anlæg af noge~ art, men kræver alene, at et kreaturhegn flyt-
tes lidt længere ind i terrænet. De landskabsmæssige ændringer
er således minimale og begrænset til opsætning af et P-skilt.
Arealet er anført på det vedlagte kort.

Der henvises til fredningskendelsens § 6 og 7,
går, at opsætning af fornøden skiltning kræver
forudgående godkendelse

hvor det bl.a. frem-,
Fredningsnævnets
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Fredningsnævnet meddeler herved fornøden dispensation til det
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ansøgte.

J. Bruun

Kopi til: Danmarks Naturfredningsforening
Skov- og Naturstyrelsen
Give Kommune
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Ansøgning om tilladelse til etablering af drikkesteder for kreaturer in-

den for fredningen af Rækkebjerge

Sagen er indbragt for Fredningsnævnet ved amtets skrivelse af 21. juni

2000, hvori det hedder:

"Vejle Amt, v/Naturafdelingen, søger hermed på vegne af 2 navngivne
lodsejere om dispensation fra fredningsbestemmelseme til at etablere
2 drikkesteder for kreaturer ved Simmel Bæk inden for det fredede
område ved Rækkebjerge.

Området er fredet i henhold tilOverfredningsnævnets kendelse af 17.
juni 1983. Efter kendeisens ordlyd skal det fredede område bevares i
dets nuværende tilstand (§ 2), og der må ikke foretages
terrænændringer (§3).

Amtets naturafdeling har i overensstemmelse med fredningens
intentioner inden for de senere år iværksat plejeforanstaltninger i form
af græsning (ved får) på store dele af det fredede område. Små
vindmøller til oppumpning af vand fra Simmel Bæk har vist sig at være
ustabile i området, og de 2 drikkesteder ved bækken ønskes anlagt,
for at sikre stabil vandforsyning til dyrene.

Drikkestederne etableres dels på matr.nr. 1 a og dels på matr.nr. 2 ak
begge Elkærgårde, Ringive, og tilhører henholdsvis Bent Ivan
Pedersen, Skovsbovej 8, 7323 Give og Niels Eskildsen, Løvlundvej 19,
7190 Billund.

Højest ca. 10m2 vil blive berørt af gravearbejdeme ved hver lokalitet,
og det tiloversblevne materiale vil blive reguleret i bedst mulig harmoni
med eksisterende terræn langs med bækken.
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•
ikke strider imod fredningens formål, og vi skal derfor anbefale, at
Fredningsnævnet meddeler den nødvendige dispensation efter
naturbeskyttelseslovens § 50, stk. 1."

Om ejendommens beliggenhed henvises til vedlagte kort.

Fredningsnævnets afgørelse:

Efter det af Vejle amt anførte giver Fredningsnævnet i medfør af naturbe-

skyttelseslovens § 50, stk. 1, tilladelse til det ansøgte, der ikke skønnes at

stride mod fredningens formål.

• Nævnets afgørelse kan påklages i overensstemmelse med reglerne i na-

turbeskyttelseslovens kapitel 12. Klage skal indgives skriftligt til Frednings-

nævnet for Vejle amt, Domhusgade 24, 6000 Kolding, inden 4 uger fra den

dag, afgørelsen er meddelt. Rettidig klage har opsættende virkning for den

påklagede afgørelse, med mindre klagemyndigheden bestemmer andet.

Tilladelsen bortfalder, hvis den ikke udnyttes inden 3 år fra dato.

Kopi af denne skrivelse er sendt til Bent Ivan Pedersen, Skovsbovej 8, 7323

Give, til Niels Eskildsen, Løvlundvej 19, 7190 Billund, til Give kommune,

Teknisk forvaltning, Rådhusbakken, 7323 Give, til Danmarks Naturfred-

ningsforenings lokalkomite vI formanden, Kurt Lundsfryd Jensen, Skovlun-

den 54, 7323 Give, til Danmarks Naturfredningsforening, Madsnedøgade

20, 2100 København ø, og til Skov- og Naturstyrelsen, Haraldsgade 53,

2100 København ø.

Med venlig hilsen

Preben Bagger

formand
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