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OVER FREDNINGSNÆVNET>



REG.Nit 0.7'183.0/1

Overfredningsnævnets afgørelse

• af 22. februar 1990

• om fredning af et område mellem Bjergskov og
Hostrupkrat i Åbenrå og Lundtoft Kommuner,
Sønderjyllands Amt (sag nr. 2683/86).

Fredningsnævnet for Sønderjyllands Amts Sydlige Fredningskreds har
ved kendelse af l. september 1986 bestemt fredning efter naturfred-
ningslovens kapitel III af et område mellem Bjergskov og Hostrupkrat
i Åbenrå og Lundtoft Kommuner, ialt ca. 65 ha. Fredningen omfatter
helt eller delvis 6 ejendomme (løbenumre) i privat eje og 2 ejendomme
ejet af henholdsvis staten og Åbenrå Kommune. Fredningssagen er rejst
af Sønderjyllands Amtsråd i 1985.

--•
Fredningsnævnets kendelse er for så vidt angår fredningsområdets geo-
grafiske afgrænsning og fredningens indhold påklaget til Over fred-
ningsnævnet af Sønderjyllands Amtsråd, Danmarks Naturfredningsfore-
ning, Landsforeningen Dansk Vandrelaug og 4 private ejere, hvoraf 3

er repræsenteret af Fælleslandboforeningen for Nordslesvig.

Fredningsområdet.

Området er et åbent overdrevslandskab med strøsten, stendysser, småsø-
er, vådområder, løvtræskrat og en mindre nåletræsplantage.

Arealerne er på grund af deres særlige geologiske dannelse (randmoræ-
ne) ret kuperede og uensartet sammensat. Jorden har derfor ikke haft
stor landbrugsmæssig interesse gennem tiderne. Omkring halvdelen af
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fredningsområdet henligger således som vedvarende græsarealer (over-
drev med strøsten), søer og andre vådområder. De øvrige arealer dyr-
kes i almindeligt sædskifte. Med den ekstensive driftsform samt jord-
bundens og terrænets variation har der udviklet sig en efterhånden
ret ualmindelig flora og fauna. Den ekstensive driftsform har også
bevirket, at der i området endnu findes stendiger som skel, og at der
endnu er mange store strøsten i markens overflade. En del strøsten
er imidlertid fjernet i forbindelse med grusgravning ••

•
Der er i fredningsområdet kun bebyggelse på matr.nr. 78 Sdr. Hostrup,
Ensted, hvorpå der findes den ovennævnte mindre nåletræsplantage og i
øvrigt drives pelsdyravl •

Der findes store grusgrave både syd og nord for fredningsamrådet. på
et ca. 25 ha stort areal (matr.nr. 84 og 98 Sdr. Hostrup, Ensted)
umiddelbart syd for fredningsområdet foregår en omfattende råstofind-
vinding. En del af arealet (matr.nr. 98 på ca. 17 ha) var omfattet
af det oprindelige fredningsforslag, men blev ved fredningsnævnets af-
gørelse udtaget af fredningsområdet.

Hele fredningsområdet er landzone. Nogle af vådområderne er omfattet
af den almindeligt gældende beskyttelsesregel i naturfredningslovens
§ 43.

••
I regionplan 1985-96 for Sønderjyllands Amtskommune er fredningsområ-
det og omliggende arealer betegnet som et område af særlig landskabe-
lig værdi.

Klager og udtalelser.

For 3 af de ankende ejere har Fælleslandboforeningen for Nordslesvig
påstået fredningen ophævet Som urimelig, når fredningen ikke omfatter
matr.nr. 98, og under alle omstændigheder overflødig, eftersom der
ikke foreligger nogen risiko for ændringer til skade for naturinteres-
serne. Subsidiært har foreningen påstået fredningsområdet begrænset
således, at landbrugsarealerne i yderområderne mod vest og øst udgår
af fredningen. For det tilfælde, at en fredning måtte blive gennem-
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ført, har foreningen ønsket nogle af fredningsbestemmelserne slettet
eller ændret.

Ejeren af matr.nr. 78 Sdr. Hostrup, Ensted har ønsket forskellige æn-
dringer af fredningsbestemmelserne vedrørende nåletræsbevoksningen på
ejendommen.

•
Sønderjyllands Amtsråd har efter sin endelige påstand ønsket fred-
ningsområdet udvidet med matr.nr. 84 og 98 Sdr. Hostrup, Ensted, men
med bestemmelser der muliggør fortsat råstofindvinding og efterbehand-
ling af arealerne i overensstemmelse med vilkår, der fastsættes i hen-
hold til råstofloven. Efterbehandlingen vil ske på grundlag af en af
amtet og Skov- og Naturstyrelsen udarbejdet landskabsplan, der til-
sigter, at arealerne bliver tilpasset det omkringliggende kuperede mo-
rænelandskab. Fredningsbestemmelserne for disse arealer bør sikre,
at den således tilvejebragte tilstand opretholdes. Amtsrådet har ind-
stillet, at fredningsnævnets afgørelse i øvrigt stadfæstes.

•
Under sagens behandling for Over fredningsnævnet er der i september
1989 mellem amtet og ejeren af matr.nr. 84 og 98 indgået en aftale,
hvorefter ejeren på nærmere angivne betingelser ikke vil modsætte sig,
at disse arealer inddrages under fredningen.

••
Danmarks Naturfredningsforening har efter sin endelige påstand til-
sluttet sig amtsrådets udtalelser •

Landsforeningen Dansk Vandrelaug har ligeledes tilsluttet sig amtsrå-
dets ønske om en udvidelse af fredningsområdet og har endvidere anbe-
falet fredningsbestemmelser om offentlig adgang til fredningsområdet.
En sti, der tidligere har ført gennem området, bør således ved fred-
ningen kræves retableret.

Miljøministeriet v/Skov- og Naturstyrelsen har udtalt, at der knytter
sig væsentlige råstofinteresser til matr.nr. 84 og 98, og at disse a-
realer bør udnyttes til grusgravning, men efter gravningens ophør sik-
res fastholdt i overensstemmelse med intentionerne bag den landskabs-
plan, som amtet og styrelsen har udarbejdet.
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Åbenrå Kommune har indstillet fredningsnævnets afgørelse stadfæstet.

Lundtoft Kommune har indstillet fredningsområdet indskrænket i over-
ensstemmelse med de ankende ejeres subsidiære påstand.

•
Naturfredningsrådet har betegnet det som uheldigt, at fredningsnævnet
har udtaget matr.nr. 98 af det foreslåede fredningsområde. Det er i
øvrigt vigtigt, at naturtilstanden i fredningsområdet sikres opret-
holdt ved græsning eller høslet •

Friluftsrådet har udtalt sig som Landsforeningen Dansk Vandrelaug.

I
Overfredningsnævnets beslutninger.

I sagens behandling har deltaget 7 af Overfredningsnævnets medlemmer.

Det tiltrædes enstemmigt, at der gennemføres fredning efter naturfred-
ningslovens kapitel III til sikring af navnlig de landskabelige, geo-
logiske, biologiske og kulturhistoriske interesser, der er knyttet
til området.

••
Disse hensyn gør det imidlertid ikke påkrævet, at fredningen omfatter
de vestligst beliggende arealer, som derfor bør udgå af fredningen •
Beslutningen om at udtage disse arealer er truffet med 4 stemmer mod
3. Et mindretal på et medlem har endvidere stemt for at udtage area-
lerne i Lundtoft kommune af fredningen.

Derimod bør fredningsområdet udvides med matr.nr. 84 og 98 Sdr. Ho-
strup, Ensted, således at disse arealer kan fastholdes i den til-
stand, der tilvejebringes efter råstofindvindingens ophør. Beslutnin-
gen herom er truffet enstemmigt.

I øvrigt tiltrædes enstemmigt den afgrænsning af fredningsområdet, som
fredningsnævnet har besluttet.
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Om fredningsbestemmelserne bemærkes enstemmigt:

Der må lægges så megen vægt på den samfundsmæssige interesse i fort-
sat råstofindvinding på matr.nr. 84 og 98 Sdr. Hostrup, Ensted, at
fredningen ikke bør være til hinder for den erhvervsmæssige indvin-
ding af sand-, grus- og stenforekomster på disse ejendomme, som tilla-
des i medfør af råstofloven. Fredningen bør heller ikke være til hin-
der for anden erhvervsmæssig arealanvendelse, som tillades i medfør
af by- og landzoneloven. Når efterbehandling i overensstemmelse med
de krav, der stilles efter råstofloven, har fundet sted, bør frednin-
gen give mulighed for, at amtsrådet kan udføre naturpleje for at sik-
re en opretholdelse af arealernes tilstand.

Det findes endvidere rimeligt, at de særlige fredningsbestemmelser for
matr.nr. 78 Sdr. Hostrup, Ensted, ændres til imødekommelse af ejerens
ønsker.

I øvrigt tiltrædes realiteten i de fredningsbestemmelser, som fred-
ningsnævnet har fastsat.

Fredningsbestemmelserne.

e
e
e

Idet fredningsnævnets kendelse af 1. september 1986 ophæves, fastsæt-
tes herefter følgende fredningsbestemmelser for det ca. 73 ha store
fredningsområde, som er vist på kortet der hører til Overfrednings-
nævnets afgørelse (fredningskortet), og som helt eller delvis omfat-
ter de på vedhæftede fortegnelse anførte matrikelnumre:

§ 1. Fredningens formål.

Fredningen har til formål, at landskabet til stadighed frem-
træder som et morænelandskab med strøsten, stendiger, småsøer
og andre vådområder.

§ 2. Bevaring af området.

De fredede arealer skal bevares i deres nuværende tilstand, med-



6

mindre andet fremgår af de følgende bestemmelser, tillades ved
en dispensation efter § II eller sker med hjemmel i § 10 om na-
turpleje.

§ 3. Terrænændringer m.v.

Det følger af § 2, at der ikke må foretages terrænændringer.
Der må således ikke udnyttes forekomster i jorden, og der må
ikke foretages opfyldning, planering eller afgravning, jf. dog
§§ 8 og 9.

Stendiger må ikke fjernes. Strøsten må ikke fjernes fra de
arealer, som er vist på fredningskortet med signaturer for
"vedvarende græs" og "krat og udyrket område".

§ 4. Afvanding.

Moseområder, søer, vandhuller, kær og engarealer må ikke for-
mindskes ved afvanding eller opfyldning eller på anden måde.

§ 5. Beplantning.

e
e
•

Arealerne må ikke yderligere tilplantes. på de arealer, som
er vist på fredningskortet med signatur for "krat og udyrket
område", må eksisterende træer og buske kun fjernes som led i
amtsrådets naturpleje, jf. § JO•

§ 6. Arealernes drift i øvrigt.

a. Arealerne må ikke yderligere opdyrkes.

De arealer, som er vist på fredningskortet med signatur for
"ager", må dyrkes som hidtil eller overgå til vedvarende græs.

De arealer, som er vist på fredningskortet med signatur for
"vedvarende græs", må ikke omlægges med rensningsafgrøder.
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b. på de arealer, som er vist på fredningskortet med signaturer
for "sø m.v." og "kær m.v.", må der hverken gødskes, kalkes
eller sprøjtes med kemiske bekæmpelsesmidler.

c. på de arealer, som er vist på fredningskortet med signatur for-
"vedvarende græs", må der kun sprøjtes med plantegift i den
udstrækning, det er påkrævet for at opretholde afgræsning, og
kun efter forudgående tilladelse fra Sønderjyllands Amtsråd.

~ Der må i hele fredningsområdet kun sprøjtes med insektbekæm-
pelsesmidler ved akutte insektangreb på kreaturer.

e. I moser, søer, vandhuller og kær og på engarealer må der kun
opdrættes ænder og fasaner, såfremt den naturlige tilstand af
arealerne bevares.

f. Der må ikke anbringes eller henkastes affald.

§ 7. Bebyggelse og andre konstruktioner og anlæg.

Der må ikke opføres ny bebyggelse (herunder skure), jf. dog
§ 9, og der må ikke anbringes campingvogne o.lign.

e
tit

•
Der må heller ikke etableres andre faste konstruktioner og an-
læg end bygninger. Eksempelvis må der ikke anbringes faste
hegn, opstilles tårne, master, skydeplatforme eller vindmøl-
ler, ligesom der ikke må etableres motorbaner eller skydeba-
ner.

Fredningen er dog ikke til hinder for opsætning af sædvanlige
kreaturhegn i indtil 1,2 m højde.

§ 8. Særbestemmelser for matr.nr. 84 og 98 Sdr. Hostrup, Ensted.

Fredningen er ikke til hinder for den erhvervsmæssige indvin-
ding af sand-, grus- og stenforekomster, som tillades i medfør
af råstofloven, eller for den efterbehandling af arealerne,
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som sker ~ henhold til stillede betingelser for indvindingstil-
ladelsen ~ medfør af råstofloven. § 10, 2. pkt., finder ikke
anvendelse på denne efterbehandling.

så længe råstofindvindingen og påfølgende efterbehandling
foregår, er fredningen heller ikke til hinder for øvrig er-
hvervsmæssig arealanvendelse, som tillades i medfør af by- og
landzoneloven.

§ 9. Særbestemmelser for matr.nr. 78 Sdr. Hostrup, Ensted.

Uanset §§ 3 og 7 må der
1) opføres fire minkhaller på ialt 800 m2 i overensstemmelse

med tilladelse af 30. juli 1981 fra Sønderjyllands Amts-
råd,

2) foretages en udvidelse af minkhalarealet med indtil
yderligere 1400 m2,

3) opføres en traktorlade og en garage ved beboelseshuset og
4) etableres mindre anlæg (skjul, jordhuller o. lign.) til

brug for dyrefotografering.

e
•

Det pålægges ejeren af ejendommen inden 1. januar 1993 ud for
nåletræsbevoksningen ved ejendommens nordskel at etablere en
2-rækket løvtræsbræmme bestående af egetræer og slåen. Fred-
ningen er i øvrigt ikke til hinder for, at nåletræsbevoksnin-
gen genplantes efter omdrift •

§ 10. Naturpleje.

Til opfyldelse af fredningens formål har Sønderjyllands Amts-
råd ret til uden udgift for vedkommende ejer at lade udføre
plejearbejder på stendiger og på de arealer, der er vist på
fredningskortet med signaturer for "vedvarende græs", "krat og
udyrket område", "sø m.v." og "kær m.v.", samt - når efterbe-
handling efter råstofindvindingens ophør er tilendebragt - på
matr.nr. 84 og 98 Sdr. Hostrup, Ensted. Det er dog en betingel-
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se, at ejeren af arealet ikke selv foretager den nødvendige
pleje, og at den pågældende plejeforanstaltning er tiltrådt af
ejeren eller - 1 mangel af sådan enighed - er godkendt af fred-
ningsnævnet.

§ ll. Dispensationer.

En dispensation fra bestemmelserne i §§ 2-10 kan meddeles efter
reglerne i naturfredningslovens § 34, hvis det ansøgte ikke
vil komme i strid med fredningens formål.

vegne

e
e
e

/bop
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·e Fortegnelse

over matrikelnumre, der helt eller delvis er omfattet af Overfrednings-
nævnets afgørelse af 22. februar 1990 om fredning af et område mellem
Bjergskov og Hostrupkrat i Åbenrå og Lundtoft kommuner i Sønderjyl-
lands Amt (sag nr. 2683/86).

Sdr. Hostrup, Ensted:
Matrikelnumre 11, 12, 72, 78, 80, 84, 87, 98 og 173.

Felsted:
Matrikelnummer 39.

e
e
•



I

•

Overfredningsnævnets afgørelse

af 22. februar 1990

om erstatning i anledning af fredningen af et område
mellem Bjergskov og Hostrupkrat i Åbenrå og Lundtoft
Kommuner, Sønderjyllands Amt (sag nr. 2683/86).

e
•

Fredningsnævnet for Sønderjyllands Amts Sydlige Fredningskreds har
ved kendelse af l. september 1986 afgjort erstatningsspørgsmålene i
anledning af den samtidig besluttede fredning af et ca. 65 ha stort
område mellem Bjergskov og Hostrupkrat. Erstatning er tilkendt ejer-
ne af 6 ejendomme (løbenumre) i privat eje, som helt eller delvis er
omfattet af fredningen, med ialt 80.890 kr .

Fredningsnævnet har tilkendt ejerne erstatning med 1000 kr. pr. ha,
dog 2500 kr. pr. ha for arealer, der skal holdes i vedvarende græs.

Fredningsnævnets erstatningsfastsættelse er påklaget til Over fred-
ningsnævnet af Fælleslandboforeningen for Nordslesvig for ejerne af
ejendommene under lb.nr. l, 2 og 8 samt af Landbrugsministeriet for så
vidt angår den statsejede ejendom under lb.nr. 5.
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• De ankende private ejere har påstået erstatningen forhøjet til \200 kr.
pr. ha, dog 4000 kr. pr. ha for vedvarende græsarealer. Der er her-
ved henvist til fredningsbestemmelsernes tyngde og for så vidt angår
de vedvarende græsarealer navnlig til, at inddragelse i omdrift ikke
længere tillades, at mulighederne for plantebeskyttelse ved sprøjt-
ning er reduceret, og ~ indskrænkning af kvæghold vil medføre, at
anvendelse til græsning ikke vil være mulig i fremtiden eller kun med
et ringe økonomisk udbytte.

I sagens behandling har deltaget 7 af Overfredningsnævnets medlemmer.

Overfredningsnævnet skal enstemmigt udtale:

Ved anden afgørelse af dags dato har Overfredningsnævnet tiltrådt den
omhandlede fredning med nogle ændringer af fredningsområdets afgræns-
ning og enkelte ændringer af fredningsbestemmelserne. Den statsejede
ejendom under lb.nr. S er udgået af fredningen.

De fredningsbestemmelser, der er fastsat, må anses for lidet tyngende.
Uanset fredningen kan den igangværende råstofindvinding fortsættes,
og de øvrige arealer kan udnyttes som hidtil.e

e
e

Der kan ikke tilkendes erstatning for fredningen af arealer, som er om-
fattet af naturfredningslovens § 43 (vådområder). I øvrigt tiltrædes
det, at erstatning tilkendes på grundlag af de takster, som frednings-
nævnet har anvendt, og at der ikke er tilkendt Åbenrå Kommune erstat-
ning.

Erstatningen vedrørende de arealer, der først ved Overfredningsnæv-
nets afgørelse er blevet omfattet af fredningen, og som ikke er om-
fattet af naturfredningslovens § 43, fastsættes til \.000 kr. pr. ha.

Ejeren af ejendommen under lb.nr. 6 må tilkendes en yderligere erstat-
ning i anledning af pålægget om etablering af en løvtræsbræmme. Denne
yderligere erstatning fastsættes til 6.000 kr .•



.)

3

• Erstatning i anledning af fredningen tilkendes herefter således:

Lb.nr. I. Benny Pedersen
9,8 ha a 2.500 kr.
0,4 ha a 1.000 kr.
0,4 ha § 43-område

24.500 kr.
400 kr.

O kr. 24.900 kr.

Lb.nr. 2. Ingrid M. Christensen
16,9 ha a 1.000 kr. 16.900 kr.
I,5 ha § 43-område O kr. 16.900 kr.

Lb.nr. 4. Åbenrå Kommune O kr.

lb.nr. 5. Udgået af fredningen

Lb.nr. 6. Leif Bjørn Petersen
2, I ha a 1.000 kr. 2. 100 kr.
0,3 ha § 43-område O kr.
Etablering af løvtræsbræmme 6.000 kr. 8.100 kr.

Lb.nr. 8. Udgået af fredningen

e
•e

Lb.nr. 9. Hans C. Christensen
3,7 ha , 2.500 kr.a
4,0 ha , 1.000 kr.a
0,6 ha § 43-område

9.250 kr.
4.000 kr.

O kr. 13.250 kr.

Lb.nr. 10. P. Meldgård
23,0 ha a 1.000 kr.
2,2 ha § 43-område

23.000 kr.
O kr. 23.000 kr.



4

• Lb.nr. II. Erhard Træger
2,4 ha a 2.500 kr. 6.000 kr.
2,9 ha a 1.000 kr. 2.900 kr.
0,2 ha § 43-område O kr. 8.900 kr.

Erstatning ialt 95.050 kr.
===========

Erstatningsbeløbene forrentes efter naturfredningslovens § 19, stk. 4,
l. pkt., fra den 1. september 1986 (datoen for fredningsnævnets kendel-
se) med en årlig rente, der er 1 % højere end den til enhver tid
fastsatte diskonto.

Fredningsnævnet har tillagt godtgørelse for sagkyndig bistand med
7.640 kr. I godtgørelse for sagkyndig bistand under sagens behand-
ling for Overfredningsnævnet tillægges der de ejere, der under sagen
har været repræsenteret af Fælleslandboforeningen for Nordslesvig,
ialt 4.620 kr., der udbetales direkte til foreningen. Der tillægges
endvidere Leif Bjørn Petersen (lb.nr. 6) og P. Meldgård (lb.nr. 10)
hver 2.500 kr.

Den samlede fredningserstatning på 95.050 kr. med renter og de tilkend-
te omkostningsbeløb på 17.260 kr. udredes af staten med 75 % og af Søn-
derjyllands Amtskommune med 25 %.

•e Overfredningsnævnets afgørelse af erstatningsspørgsmålene kan efter
reglerne i naturfredningslovens § 30 påklages til Taksationskommis-
sionen vedrørende Naturfredning (adr.: Slotsmarken 13, 2970 Hørsholm)
af ejerne, Miljøministeren og Sønderjyllands Arntråd. Klagefristen er 4
uger fra den dag, Overfredningsnævnets afgørelse er meddelt den pågæl-
dende. Størrelsen af de tilkendte omkostningsbeløb kan ikke påkla-
ges, jf. naturfredningslovens § 31.

/bop
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OVER FREON INGSNÆVN ET REG. NR.
17~.jOI

Slotsmarken15 KC/bop
2970 Hørsholm
Telefon45 76 57 18

Den 16. marts 1990
J.nr. 2683/86-1/90

Vedr.Overfredningsnævnets afgørelse af 22. februar 1990 om fredning af et
område mellem Bjergskov og Hostrupkrat i Åbenrå pg Lundtoft Kommuner.

Efter henvendelse fra Fælleslandboforeningen for Nordslesvig er Overfred-
ningsnævnet blevet opmærksom på, at fredningsbestemmelsernes § 6, pkt. d,
har fået et utilsigtet indhold.

Den nævnte bestemmelse indeholder et for hele fredningsområdet gældende for-
bud mod, at der sprøjtes med insektbekæmpelsesmidler - alene med undtagelse
af sprøjtning ved akutte insektangreb på kreaturer. Det har imidlertid ikke
været hensigten at forbyde anvendelsen af insektbekæmpelsesmidler på de are-
aler i fredningsområdet, som er opdyrket og fortsat dyrkes.

Overfredningsnævnet skal beklage fejlen og finder det mest praktisk at rette
den ved herved at meddele Dem dispensation fra den nævnte fredningsbestemmeI-
se til uden begrænsning at anvende insektbekæmpelsesmidler på de arealer,
der på fredningskortet er angivet med signatur for "ager", og som faktisk op-
dyrkes. Denne dispensation påvirkes ikke af eventuelt ejerSkifte.

Det anbefales, at De opbevarer dette brev sammen med fredningsafgørelsen.

MIUømrnlsterlet,J. nr.SNti /2{qM1l&/,ff9o
Akt. nr. 2

Med venlig hilsen

Æ.~Clra(;;-
fm.

Fu 1l).1
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Den 1. september 1986 afsagde fredningsnævnet for Sønderjyllands
amts sydlige fredningskreds i
sag nr. 33/85 Fredning af et område mellem Bjerg-

skov og Hostrupkrat i Aabenraa og
Lundtoft kommuner

følgende
k e n d e l s e :

Ved skrivelse af 4. marts 1985 rejste Sønderjyllands amtsråd
fredningssag for et område på ca. 83 ha mellem Bjergskov og
Hostrupkrat i Aabenraa og Lundtoft kommuner omfattende 11 lodsejere.

Miljøministeriet har ved skrivelse af 14. december 1984 bestemt,
at sagen, der omfatter områder i både den sydlige- og den nordlige
fredningskreds i Sønderjyllands amt, behandles af den sydlige
fredningskreds.

Ifølge fredningspåstanden er formålet med fredningen bl.a. at
bevare det eksisterende landskab, der endnu kun delvis er genstand
for en intensiv udnyttelse i landrugsmæssig henseende. Området er
karakteriseret som en i hovedtrækkene bevaret gammellandskabstype
med strøsten, stendiger, småsøer og vådområder. Herudover er det
formålet at pleje arealerne samt at søge eksisterende
nåletræsplantning ændret til løvskov.

Fredningsstyrelsen og Danmarks Naturfredningsforening har
anbefalet fredningen, idet dog Danmarks Natufredningsforening til
forslaget om konvertering fra nåleskov til løvskov har anført, at
der bør tages hensyn tillodsejeren Leif Bjørn Petersen, matr. nr.
78 Sdr. Hostrup, der i sin virksomhed har behov for granbevoksning.

Landsforeningen Dansk Vandrelaug har foreslået etableret stier i
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det fredede område.

Fredningssagens behandling.
Sønderjyllands amtsråd har afholdt offentligt møde med lodsejere

og andre interesserede den 12. november 1984.
Fredningssagens rejsning overfor nævnet er sket ved amtsrådets

skrivelse af 4. marts 1985. Fredningsforslaget er bekendtgjort i
statstidende og i lokale aviser den 15. marts 1985. Første møde og
besigtigelse blev afholdt den 31. marts 1985. Der har senere været
afholdt særligt møde med lodsejeren P.Meldgård og med lodsejeren
Leif Bjørn Petersen.

Nævnets stilling til fredningspåstanden.
Nævnet finder, at der til området er knyttet så værdifulde

fredningsmæssige interesser, at betingelserne for en fredning er til
stede. Fredningspåstanden tages derfor til følge, dog med den
arealsmæssige ændring, at matr. nr. 98 Sdr. Hostrup, der ejes af
P.Meldgaard, på grund af de økonomiske omkostninger ved en fredning
af dette areal, hvorfra der drives en lovlig grusgrav, udgår af
fredningen. løvrigt sker fredningen uden etablering af stier i
området og med en række ændringer, som nævnet allerede har
tilkendegivet på lodsejermøderne.

Fredningsbestemmelserne for området, som efter fradrag af matr.
nr. 98 Sdr. Hostrup, er på 65,4 ha, der er vist på kortet, som hører
til fredningsnævnets kendelse er herefter:

§ 1 Fredningens formål.
Fredningen har til formål at bevare det eksisterende landskab med

de nuværende overfladeformer, navnlig områderne med strøsten,
stendigerne, småsøer og vådområder, og at give mulighed for at
foretage den pleje, der måtte vise sig nødvendig for at opretholde
den nuværende tilstand samt på længere sigt at søge eksisterende
nåletræsplantning i størst muligt omfang ændret til løvskov,
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bestående af arter~ der naturlig hører hjemme området.

§ 2 Områdets drift.
1. Der må ikke foretages terrænændringer ved afgravning og

påfyldning.
2. Arealerne må ikke yderligere tilplantes~ dog må

nåletræsplantningen på matr. nr. 78 Sdr. Hostrup genplantes~
så længe den nuværende ejer Leif Bjørn Petersen eller dennes
hustru er ejer af området.
Efter aftale med nævnet sørger Leif Bjørn Petersen for på egen
bekostning at etablere en to rækkers løvtræsbeplantning i
skellet mod nord. Første del af beplantingen vil ske inden 1.
december 1986. På ca. halvdelen af strækningen er der for
tiden bevoksning med nåletræer~ der ikke er hugstmodne. Straks
når der er mulighed for indplanting af løvtræer~ vil dette ske
ved Leif Bjørn Pedersens egen foranstaltning og på egen
bekostning~ således at der stiles mod en ensartet
løvtræsbeplantning på nordsiden af den eksisterende nåleskov.
Når Leif Bjørn Petersen og hustru ikke længere ejer
ejendommen~ skal spørgsmålet om ændring af nåletræsplantningen
til løvskov tages op til fornyet behandling.

3. Arealerne må ikke yderligere opdyrkes. D.v.s. arealer i
regelmæssig omdrift kan dyrkes som hidtil~ medens arealer i
vedvarende græs ikke må inddrages til driftsformer~ der
medfører egentlig jordbehandling~ herunder omlægning~ ligesom
krat og andre udyrkede arealer ikke må ryddes.

4. Områdets stendiger må ikke fjernes~ og strøsten må ikke
fjernes fra vedvarende græsarealer og udyrkede arealer.

5. Eksisterende moseområder~ søer~ vandhuller~ kær og engarealer
må ikke kunstigt formindskes gennem afvanding~ opfyldning
eller på anden måde.
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6. Gødskning, kalkning og sprøjtning af vådbundsarealer, søer og
huller er ikke tilladt.
Vedvarende græsarealer kan gødes og kalkes.
Sprøjtning med plantebskyttelsesmidler kan foretages efter
forudgående tilladelse fra Fredningsmydnighederne efter
nedenstående retningslinier:
Sprøjtning med insektgift kan foretages ved skadedyrsangreb.
Sprøjtning med plantegift kan foretages i den udstrækning, det
er påkrævet for at opretholde områdets karakter af vedvarende
græsarealer.
De i omdrift værende landbrugsarealer kan drives som
almindelig god landmandsskab kræver, jfr. dog pkt. 20m forbud
mod tilplantning.
De nævnte arealer er vist på kortbilag i mål 1:4.000.

7. Opdræt af ænder og fasaner (i moser, søer, vandhuller, kær og
engarealer) kan finde sted, såfremt den naturlige tilstand af
arealerne, hvor opdræt finder sted, ikke ændres.

9. Deponering og henkastning af affald er ikke tilladt.
§ 3 Bygninger og anlæg.
1. Der må ikke uden fredningsnævnets tilladelse opføres nye

bygninger, skure, master og lignende samt indhegninger udover
normal kreaturhegn indtil 1.2 m.
Ejeren af matr. nr. 78 Sdr. Hostrup kan fortsat benytte sit
areal til dyrefotografering samt etablere mindre anlæg (skjul,
jordhuller og lignende).

2. Der må ikke etableres pelsdyr- og fjerkræfarme, motorbaner,
skydebaner, campingpladser og lign.
Minkfarmen på matr. nr. 78 Sdr. Hostrup kan udbygges i
overensstemmelse med amtsrådets tilladelse af 30. juli 1981,
hvorefter der kan opføres fire minkhal ler på ialt 800 m2 med
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en beliggenhed, som fremgår af kortbilag i mål 1 :4.000.
Yderligere udvidelse af minkhalarealet indtil 1.400 m2 kræver
ikke fredningsnævnets tilladelse. Etablering af traktorlade og
en garage ved beboelseshuset kan ligeledes ske uden
fredningsnævnets tilladelse.

§ 4 Arealernes pleje.
Fredningsmyndighederne kan, jfr. fredningsformålet, efter

forudgående aftale med lodsejerne og uden udgift for disse, foretage
arealpleje af de udyrkede arealer: Moser, søer, vandhuller, kær og
engarealer samt af de vedvarende græsningsarealer og de i området
værende stendiger.

§ 5 Offentlighedens adgang.
Der tillægges ikke offentligheden yderligere adgang til det

fredede område.
§ 6 Særbestemmelser for matr.nr. 147 og 426 Sdr. Hostrup, 5,85

ha.
Af hensyn til arealets beliggenhed umiddelbart op ad en fredet

paddelokalitet må der ikke foretages afbrænding af halm og stubbe
m.v. på arealet.

§ 7 Dispensation.
En dispensation fra bestemmelserne i §§ 2-6 kan meddeles efter

reglerne i naturfredningslovens § 34, hvis det ansøgte ikke vil
komme i strid med fredningens formål.

Fortegnelse over ejendomme, der helt eller delvist er omfattet af
fredningen, jfr. vedlagte kortbilag:
lb.nr. 1 ejer Benny Petersen, del af matr. nr. 11 Sdr.

Hostrup.
lb.nr. 2 ejer Ingrid M.Christensen, matr. nr. 72 Sdr.

Hostrup og del af matr. nr. 39 Felsed.
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Ib nr. 3 ejer udgår, arealet er købt af Aabenraa kommune,

se lb. nr. 4.
lb.nr. 4 ejer Aabenraa kommune, del af matr. nr. 80 og

87 Sdr. Hostrup.
lb.nr. 5 ejer Statens Jordlovsudvalg, matr. nr. 147 og

426 Sdr. Hostrup.
lb.nr. 6 ejer Leif Bjørn Petersen, del af matr. nr. 78 Sdr.

Hostrup.
udgår, arealet er kØbt af lb.nr. 1 og inddra-lb.nr. 7 ejer

lb.nr. 8 ejer
get under matr. nr. 11 Sdr. Hostrup.
Albert Lorentzen, del af matr. nr. 73 Sdr.

lb.nr. 9 ejer
Hostrup.
Hans C.Christensen, matr. nr. 173 Sdr.
Hostrup.
udgået.
Erhard Trager, del af matr. nr. 12 Sdr.
Hostrup.

Kendelsen vil være at tinglyse som servitut på de anførte

lb.nr. 10 ejer
lb.nr. 11 ejer

ejendomme med prioritet forud for al pantegæld og andre rettigheder
af privatretlig oprindelse.

Kendelsen skal ikke i medfør af naturfredningslovens § 25
forelægges for Overfredningsnævnet til efterprøveise. Den, der
eventuelt ønsker indsigelser behandlet, skal selv indanke kendelsen
tilOverfredningsnævnet, Amaliegade 13, 1256 København K., inden 4
uger fra den dag, kendelsen er meddelt den pågældende.

Med hensyn til de lodsejerne tilkommende erstatninger henvises
til den samtidig hermed afsagte kendelse om dette spørgsmål.

T h i b e s t e m m e s :
De nævnte araler fredes SO~f an bestemt.

. ~

August Mø ller S •A • u~ uP /";-/
l'

Jacob Lauri tzen

Nora Albrectsen
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Den 1. september 1986 afsagde fredningsnævnet for Sønderjyllands
amts sydlige fredningskreds i
sag.nr. 33/85 Fredning af et område mellem Bjerg-

skov og Hostrupkrat Aabenraa og
Lundtoft kommuner

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, hvorefter
ca. 65 ha mellem Bjergskov og Hostrupkrat fredes. Hele arealet,
hvoraf ca. 50 ha er beliggende i Aabenraa kommune og ca. 15 ha i
Lundtoft kommune, er landzone.

Nogle af de berørte lodsejere har fremsat erstatningskrav i
anledning af fredningen.

Fælleslandboforeningen for Nordslesvig, der repræsenterer
lodsejerne 1, 2 og 8 har påstået en erstatning på 1.200 kr. pr. ha
for landbrugsarealer i omdrift og 4.000 kr. pr. ha for vedvarende
græsarealer. Dette sidste kraver begrundet med, at inddragelse
omdrift ikke længere tillades, og at mulighederne for
plantebeskyttelse ved sprøjtning er reduceret, samt at anvendelse
til fortsat græsning i takt med reduktion i kvæghold ikke vil være
mulig i fremtiden eller kun med et ringe økonomisk udbytte.

Jordbrugsdirektoratet, lodsejer nr. 5, for hvis areal der er
forbud imod afbrænding af halm på marken, har nedlagt påstand om
erstatning for de med opsamling og presning af halm forbundne
driftsmæssige merudgifter opgjort til 991,80 kr. pr. ha pr. år i
driftsårene 1985-1989, idet halmens salgsværdi ikke antages at
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overstige transportomkostningerne. Kravet er opgjort til 28.986,84
kr.

Aabenraa kommune, lodsejer nr. 4, har ønsket samme erstatning som
tilkendes de andre lodsejere.

Leif Bjørn Petersen, lodsejer nr. 6, har oprindelig gennem sin
advokat påstået sig tilkendt en erstatning på 83.700 kr. + moms.
Dette krav var rejst, hvis nævnet havde bestemt, at der udenom
Petersens nåleskov skulle etableres og vedligeholdes en
randbeplantning af løvtræer. Da dette krav ikke er stillet, er
Petersens erstatningskrav for randbeplantning bortfaldet. Nævnet og
Petersen har efterfølgende indgået en aftale om en to rækkers
løvtræsbeplantning i nordsiden af ejendommen på Petersens egen
bekostning og foranstaltning.

Lodsejer nr. 10, Peder Meldgaard, har gennem sin advokat fremsat
erstatningskrav på minimum 1.849.200 kr. for mistet grusgravning i
tilfælde af fredning af hans ejendom. Nævnet har derfor besluttet at
undlade at frede Peder Meldgaards ejendom, matr. nr. 98 Sdr.
Hostrup, af areal 17.65 ha.

Fredningsnævnets erstatningsfastsættelse:
Af det fredede areal er ca. 40 ha ager i vekseldrift, ca. 16 ha

vedvarende græs, ca. 3 ha sø og resten ca. 6 ha er plantage, krat,
kær eller udyrket areal.

Nævnet finder, at der vil være ydet fuld erstatning for de tab og
den ulempe, som fredningen påfører ejerne, når erstatningen for hele
området, bortset fra vedvarende græsningsarealer, fastsættes til
1.000 kr. pr. ha. For vedvarende græsningsarealer, der som følge af
forbudet mod yderligere opdyrkning ikke må inddrages til
driftsformer, som medfører egentlig jordbehandling, fastsættes
erstatningen til 2.500 kr. pr. ha.

Der tilkendes ikke erstatning til staten (statens jordlovsudvalg)
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~et og til Aabenraa kommune for arealfredningen. og heller ikke statens
~ jordlovsudvalg erstatning for forbudet mod halmafbrænding i årene

1985-1989.
De enkelte erstatningsbeløb bliver herefter:

lb.nr. 1 Benny Petersen for 9.9 ha vedvarende
græsareal 24.750 kr.
for 4.4 ha ager m.v. 4.400 kr.

29.150 kr.
Ingrid M.Chri- for 18.34 ha. ager
stensen m.v. 18.340 kr.
Aabenraa kommune O kr.
Statens Jordlovs-
udvalg O kr.
Leif Bjørn Petersen for 2.41 ha plantage

m.v. 2.410 kr.
Inddraget under lb.
nr. 1.

Albert Lorenzten for 8.04 ha ager 8.040 kr.
Hans C.Christensen for 3.7 ha vedva-

rende græsareal 9.250 kr.
for 4.6 ha ager m.v. 4.600 kr.

13.850 kr.
Erhard Træger for 2.4 ha vedva-

rende græsareal 6.000 kr.
for 3. 1 ha ager m. v. 3. 100 kr.

9.100 kr.

lb.nr. 2

lb.nr. 4
lb.nr. 5

lb.nr. 6
"

~·i lb.nr. 7
(

lb.nr. 8e lb.nr. 9

e
le

lb.nr. 11

Den samlede erstatning andrager 80.890 kr.
Fredningen findes ikke at medføre forringelse af

pantesikkerheden. og de anførte erstatningsbeløb kan derfor
udbetales til ejerne. De anførte beløb forrentes fra kendeIsens dato
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med en rente, der er 1% højere end Danmarks Nationalbanks til enhver
tid fastsatte diskonto.

I godtgørelse for sagkyndig bistand under sagens behandling
tillæges der Fælleslandboforeningen for Nordslesvig, Landbogården,
Aabenraa, 3.640 kr. Der tilkendes Leif Bjørn Petersen 1.000 kr.
godtgørelse for advokatbistand og 1.000 kr. for anden sagkyndig
bistand samt entreprenør P.Meldgård, Industrivej 1, Aabenraa, 2.000
kr. i godtgørelse for advokatbistand.

Nævnets afgørelse af erstatningsspørgsmålet kan påklages til
Overfredningsnævnet, Amaliegade 13, 1256 København K., inden 4 uger
fra den dag, kendelsen er meddelt den pågældende. Klageberettiget er
foruden lodsejerne tillige Sønderjyllands amtsråd og
Miljøministeriet.

T h i b e s t e m m e s :
I erstatning udbetales til ejerne ialt 80.890 kr. med en årlig

rente, der er 1% højere end den af Danmarks Nationalbank til enhver
tid fastsatte diskonto, fra kendeisens dato til betaling sker. I

godtgørelse for sagkyndig bistand betales til Fælleslandboforeningen
for Nordslesvig, Aabenraa, 3.640 kr., i advokatomkostninger m.v. til
Leif Bjørn Petersen 2.000 kr. og til entreprenør P.Meldgaard 2.000
kr.

Erstatningen med renter og de tillagte omkostninger udredes af
/staten med 75% og af Sønderjyllands amtsråd med 25%.

I

/
/

August Møller Jacob Lauritzen

Nora Albrechtsen
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