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TAKSATIONSKOMMISSIONEN>



TAKSATIONSKOMMISSIONEN
ADRESSE:

SLOTSMARKEN 13. 2970 HØRSHOLM
TLF. 45765376

Sag nr. 272. Fredning af arealer ved Rands Fjord og
Hølsminde , Børkop kommune, Vejle amt.

Kendelse:

(Meddelt den 18. august 1992)

Overfredningsnævnets afgørelse af 28. februar 1992 om
erstatning i anledning af fredning af arealer ved Rands
Fjord og Hølsminde i Børkop og Fredericia kommuner, Vejle
amt er påklaget til Taksationskommissionen vedrørende
Naturfredning af sagens lb.nr. 9, Anna Margrethe Lind,
hvis ejendom i det hele er beliggende i Børkop kommune .• Taksationskommissionens faste medlemmer har den 3. juni
1992 besigtiget de fredede arealer på omhandlede ejendom
og forhandlet med ejeren. Det af amtsrådet udpegede
kornmissionsmedlem, N.K. Knudsen var fraværende p.g.a.
sygdom, men har efterfølgende den 25. juni 1992 besigti-
get arealerne og drøftet erstatningsspørgsmålet med
ejeren. Herefter er dette spørgsmål undergivet skriftlig
votering i den samlede Taksationskommission.

Under besigtigelsen og forhandlingen den 3. juni 1992 var
Vejle amtskommune repræsenteret ved skovtekniker Torben
Hansen, Landskabskontoret.

Ejerens søn, Hans Jørgen Lind, der deltager i den daglige
drift af landbrugsejendommen, havde lejlighed til at
udtale sig.

Ejeren har som for Overfredningsnævnet nedlagt påstand om
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en erstatning på 530.000 kr., der specificeres sål~des:

ca. 7 ha a 40.000 kr.
(arealets handelsværdi) 280.000 kr.

erstatning for ejendomsforringelse 200.000 kr.

ulemper iøvrigt 50.000 kr.

530.000 kr.

Ejeren oplyste, at hun engang i fremtiden agter at om-
lægge de ca. 7 ha græsarealer til korndyrkning i for-
bindelse med en påtænkt overgang til svinehold i stedet
for kvægbrug. Hun oplyste desuden, at den nuværende
anvendelse af arealerne til græsning har været uændret
siden 1970.

Ved besigtigelsen den 3. juni 1992 fremtrådte de omhand-
lede arealer som frodige græsmarker. Ejeren oplyste dog,
at de i vinterhalvåret er oversvømmet med vand.

Taksationskommissionens bemærkninger:

på grundlag af besigtigelsen samt oplysningen om, at
græsarealet står under vand i vinterhalvåret, finder
Taksationskommissionen det utvivlsomt, at den græsdyrk-
ning, der har fundet sted i ca. 20 år, må være den ratio-
nelle økonomiske udnyttelse af arealet, og at dette ikke
er velegnet til korndyrkning. Herefter og idet det, der
iøvrigt er fremført fra ejerens side ikke kan føre til
andet resultat, tiltræder Taksationskommissionen af de
grunde, som er anført af Overfredningsnævnet, at ejen-
dommens handelsværdi som følge af fredningen ikke er
faldet udover den udrnålte erstatning på 15.150 kr.,
hvorfor Overfredningsnævnets afgørelse stadfæstes.

Herefter bestemmes:

Til ejeren af ejendommen lb.nr. 9, Anna Margrethe Lind,
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fastsættes en erstatning på 15.150 kr., der forrentes som
bestemt ved Overfredningsnævnets afgørelse af 28. februar
1992.

Ole Nicolaisen

Karl Nielsen N. K. Knudsen
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Naturklagenævnets afgørelse
af 27. oktober 1993

i sagen om godtgørelse efter naturbeskyttelseslovens
§ 39, stk. 2, i anledning af fredningen af arealer
ved Rands fjord og Hølsminde {sag nr. 162/600-1}

•
Overfredningsnævnet traf den 28. februar 1992 afgørelse om fred-
ning af arealer ved Rands fjord og Hølsminde i Børkop og Frede-
ricia kommuner. Lodsejerne Johannes Andersen og Hans Peter
Bjerrisgaard har vi Landbrugets Rådgivningscenter anmodet Over-
fredningsnævnet om i medfør af dagældende naturfredningslovs
§ 19, stk. 3, at tilkende dem hver en godtgørelse.

•
Overfredningsnævnet kunne ikke tage stilling til anmodningen in-
den l. juli 1993, og efter naturbeskyttelseslovens § 104, stk.
l, træffer derfor Naturklagenævnet afgørelse i sagen i overens-
stemmelse med reglerne i lovens § 39, stk. 2. Den sidstnævnte
be~temmelse er en i realiteten uændret videreførelse af natur-
fredningslovens § 19, stk. 3.

Fredningssagen.

Fredningssagen er rejst af Danmarks Naturfredningsforening.
Fredningsforslaget blev bekendtgjort i Statstidende den 21. de-
cember 1984. Fra dette tidspunkt måtte der ikke foretages noget
i strid med de foreslåede fredningsbestemmelser, medmindre en
dispensation blev meddelt.

I det foreslåede fredningsområde indgik bl.a. et af Johannes An-
dersen ejet areal på 11-12 ha, der nu er matrikuleret som 6i
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Nebbegård Hvdg., Gårslev, og det af Hans Peter Bjerrisgaard
ejede matr.nr. 33 Egeskov, Fredericia Jorder, på ca. 20 ha.

Efter fredningsforslaget skulle fredningsområdet bevares i dets
hidtidige tilstand. Arealerne måtte ikke afvandes eller yderli-
gere opdyrkes, og ved renovering af eksisterende dræn måtte
vandstanden ikke sænkes yderligere. Arealet ejet af Johannes
Andersen var udyrket, medens arealet ejet af Hans Peter Bjerris-
gaard var agerjord.

I juli 1987 fremsatte Danmarks Naturfredningsforening forslag om
en yderligere fredningsbestemmelse, hvorefter agerjorden ejet af
Hans Peter Bjerrisgaard skulle tilbageføres til græs. Fred-
ningsnævnet meddelte Bjerrisgaard dispensation til fortsat om-
drift under nævnets behandling af fredningssagen.

Fredningsnævnet traf afgørelse i fredningssagen den 11. december
1989. Ved afgørelsen blev Johannes Andersens areal pålagt fred-
ningsbestemmelser i overensstemmelse med forslaget, hvorimod
Bjerrisgaards areal udgik af fredningen.

Fredningsnævnets afgørelse blev påklage t tilOverfredningsnævnet
dels af Johannes Andersen vi Landbrugets Rådgivningscenter med
påstand om, at hans areal skulle udtages af fredningen, dels af
Danmarks Naturfredningsforening med påstand om, at Bjerrisgaards
areal skulle omfattes af fredningen med påbud om dyrkningsophør.

Ved Overfredningsnævnets afgørelse af 28. februar 1992 blev Jo-
hannes Andersens areal fastholdt under fredningen, men således
at fredningen ikke skulle være til hinder for arealets afvanding
og opdyrkning, hvorimod Bjerrisgaards areal - som bestemt af
fredningsnævnet - ikke skulle omfattes af fredningen. Begrun-
delsen for beslutningen vedrørende Johannes Andersens areal var,
at den erstatning, der ellers måtte tilkendes ejeren, ville have
en størrelse, som ikke stod i rimeligt forhold til det, der kun-
ne opnås ved et forbud i fredningsbestemmelserne.

Overfredningsnævnet traf disse beslutninger umiddelbart efter
besigtigelsen og det offentligt tilgængelige møde den 18. april
1991. Beslutningerne blev straks meddelt parterne.
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Johannes Andersens anmodning om godtgørelse.

Johannes Andersen har erhvervet en del af det nuværende matr.nr.
61 Nebbegård i 1979 og resten i 1981. Han lod derefter udarbej-
de et inddignings- og dræningsprojekt for ca. 7,5 ha med henblik
på afvanding og opdyrkning af dette areal.

•

Gennemførelse af projektet blev imidlertid hindret af en afgø-
relse i medfør af dagældende naturfredningslovs § 43, stk. 2,
som den daværende Fredningsstyrelse traf den 29. juni 1981. Ved
afgørelsen fastslog styrelsen, at en væsentlig del af arealet
var omfattet af den nævnte lovbestemmelse, selvom arealet ikke
havde tørvebund, og styrelsen afslog at meddele tilladelse til
dræningen.

•

I efteråret 1984 besluttede Johannes Andersen - efter tilskyn-
delse fra Landbrugets Rådgivningscenter - sig til at gennemføre
inddigningen og dræningen i sommerhalvåret 1985. Baggrunden
herfor var, at Fredningsstyrelsen i oktober 1984 havde hævet en
retssag, som styrelsen havde anlagt mod en landmand repræsente-
ret af Rådgivningscentret. Retssagen angik spørgsmålet, om en
påbegyndt opdyrkning af et areal, der heller ikke havde tørve-
bund, var lovlig uden tilladelse efter naturfredningslovens
§ 43, stk. 2. Landbrugets Rådgivningscenter forstod Frednings-
styrelsens holdning i oktober 1984 således, at styrelsen ikke
længere ville fastholde den forståelse af bestemmelsen, som lå
til grund for afgørelsen af 29. juni 1981 vedrørende Johannes
Andersens areal.

Bekendtgørelsen af fredningsforslaget den 21. december 1984 for-
hindrede imidlertid nu Johannes Andersen i at gennemføre projek-
tet som påtænkt. Fredningssagens rejsning havde tillige den
følge, at påbegyndelse af dræningen efter 1. juli 1985 ville
nødvendiggøre en særlig tilladelse efter okkerloven, der trådte
i kraft denne dato. En sådan tilladelse er nu meddelt af Vejle
Amt den 17. august 1992.

Johannes Andersen har med henvisning til dette forløb anmodet om
tilkendelse af en godtgørelse i anledning af hans tab ved ikke
at have kunnet dyrke arealet i årene 1986-92 og i anledning af
hans udgifter i forbindelse med tilladelsen efter okkerloven.
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Landbrugets Rådgivningscenter har på grundlag af driftsøkonomi-
ske beregninger opgjort tabet til 248.270 kr. og oplyst, at ud-
gifterne ved at opnå tilladelsen efter okkerloven har udgjort
13.634 kr.

Vejle Amt har ikke fremsat bemærkninger til anmodningen, men har
villet overlade det tilOverfredningsnævnet (Naturklagenævnet)
at afgøre, om der er grundlag for at tilkende Johannes Andersen
en godtgørelse, og i bekræftende fald bestemme beløbets størrel-
se.

Miljøministeriet vi Skov- og Naturstyrelsen har påstået Johannes
Andersens anmodning afvist. Styrelsen har herved gjort gælden-
de, at der ikke er hjemmel i naturbeskyttelseslovens § 39, stk.
2, til at tilkende Johannes Andersen en godtgørelse, eftersom
det ikke er de i december 1984 foreslåede fredningsbestemmelser,
der har forhindret ham i at foretage den påtænkte dræning. Hin-
dringen skyldes forbudet i dagældende naturfredningslovs § 43,
stk. 2, og Fredningsstyrelsens afslag i juni 1981 på ansøgningen
om dispensation fra forbudet.

Skov- og Naturstyrelsen må således fastholde den forståelse af
ordet lImoserlli naturfredningslovens § 43, stk. 2, der lå bag
Fredningsstyrelsens afgørelse fra 1981. Denne forståelse går
bl.a. ud på, at forekomsten af et tørvelag ikke er en nødvendig
forudsætning for, at et areal kan være mose i lovbestemmelsens
forstand. Den ovennævnte retssag blev hævet i oktober 1984 ikke
alene på grund af den tvivl om mosebegrebets afgrænsning, som
var blevet rejst, men også som følge af en betydelig bevistvivI
vedrørende sagens faktum. StyreIsens holdning ved afslutningen
af denne retssag kan derfor ikke tages som udtryk for, at sty-
relsen havde forladt den tidligere retsopfattelse.

Styrelsen gør gældende, at rigtigheden af den tidligere retsop-
fatteIse er bekræftet af gennemførelsen af naturbeskyttelses-
loven, der i § 3, stk. l, forbyder ændring af tilstanden af
Ilmoser og lignendelI, medens naturfredningslovens § 43, stk. 2,
forbød ændring af tilstanden af Ilmoserll. Lovændringen skyldes
ifølge bemærkningerne til lovforslaget et ønske om at tydelig-
gøre, at bestemmelsen bl.a. også finder anvendelse, selvom
arealet ikke har tørvelag. Dette var også lovgivers hensigt med
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bestemmelsen i naturfredningslovens § 43, stk. 2, og 1981-afgø-
relsen må derfor stå ved magt.

De for spørgsmålet relevante bemærkninger til forslaget til lov
om naturbeskyttelse lyder således:

"I den hidtidige § 43, stk. 2, er fastsat, at "moser" er
omfattet af beskyttelsen. Der har imidlertid været tvivl
om afgrænsningen af mosebegrebet. Traditionelt er begre-
bet defineret udfra områdernes plantevækst, fugtigheds-
forhold og jordbund, men det har været usikkert, hvorvidt
alle disse tre kriterier skulle opfyldes i det enkelte
tilfælde, eller om det var tilstrækkeligt, at kun en el-
ler to af forudsætningerne var til stede. Specielt har
tvivlen angået, om det er en nødvendig forudsætning, at
der foreligger et tørvelag.
Hensigten med bestemmelsen er navnlig at beskytte det
vilde dyre- og planteliv. Det vil derfor være uhensigts-
mæssigt at gøre beskyttelsen afhængig af, om der i det
konkrete tilfælde foreligger et tørvelag.

For at tydeliggøre, at bestemmelsen også finder anvendel-
se, selvom ikke alle de ovennævnte kriterier samtidigt
er opfyldt, herunder specielt selvom der ikke foreligger
noget tørvelag, er ordet "moser" derfor erstattet af "mo-
ser og lignende"."

Hans Peter Bjerrisgaards anmodning om godtgørelse.

Hans Peter Bjerrisgaards omhandlede areal blev drænet og afvan-
det i 1978. på grund af vekslende jordbundsforhold blev afvan-
dingsprojektet udformet således, at drænene blev nedlagt med
dobbelt afstand med henblik på senere vurdering af behovet for
supplering. Allerede i 1979 blev der nedlagt yderligere dræn,
og indtil 1984 blev der løbende foretaget forbedringer af afvan-
dingssystemet.

Landbrugets Rådgivningscenter har oplyst, at det først efter
nogle års forløb viste sig, at jorden på de ca. 3,5 ha var for
vandlidende til, at arealet kunne indgå i omdrift. Det ville på
det pågældende areal være nødvendigt at lægge nye dræn i omkring
den halve dybde, så vandet hurtigere når drænrørene. Efter de i
1984 foreslåede fredningsbestemmelser måtte vandstanden imidler-
tid ikke sænkes yderligere ved renovering af dræn på arealer i
omdrift, og der måtte der måtte derfor ikke uden dispensation
fra fredningsnævnet ske hverken nyetablering eller omlægning af
dræn. Landbrugets Rådgivningscenter har anført, at Bjerrisgaard
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forstod dette således, at han ikke kunne gennemføre foranstalt-
ninger med henblik på at sænke vandstanden på de 3,5 ha.

I skrivelse af 27. april 1990 anmodede Landbrugets Rådgivnings-
center på Bjerrisgaards vegne om tilladelse til på de 3,5 ha at
måtte gennemspule drænsystemet og foretage supplering med lod-
rette dræn til jordoverfladen. Gennemspuling blev tilladt, men
lodrette dræn afslået den 3. maj 1990. I en telefonisk henven-
delse tilOverfredningsnævnets sekretariat den 16. maj 1990
forespurgte Landbrugets Rådgivningscenter, om der kunne for-
ventes tilladelse til at supplere drænsystemet på de 3,5 ha.
Sekretariatet svarede, at det var lidet sandsynligt uden Over-
fredningsnævnets forudgående besigtigelse. Det oplystes under
samtalen, at de 3,5 ha nu var indhegnet og blev anvendt til
græsning.

Hans Peter Bjerrisgaard har med henvisning hertil anmodet om
tilkendelse af en godtgørelse i anledning af hans tab ved ikke
at have kunnet dyrke de 3,5 ha før 1991. Landbrugets Rådgiv-
ningscenter har beregnet tabet som følge af, at dræningen ikke
kunne suppleres i foråret 1985, til 113.775 kr. og tabet siden
1988, da Danmarks Naturfredningsforening foreslog en frednings-
bestemmelse om dyrkningsophør, til 72.953 kr. Rådgivningscen-
tret har anført, at godtgørelsen i hvert fald må dække tabet
siden 1988, idet en ansøgning om dispensation til at supplere
drænsystemet på de 3,5 ha siden da utvivlsomt måtte forventes
afslået, således som udfaldet af henvendelsen i 1990 til Over-
fredningsnævnets sekretariat også har bekræftet.

Efter at Vejle Amt med henvisning tilluftfotos fra 1985 og 1990
gjorde gældende, at de 3,5 ha havde været dyrket sammen med de
tilgrænsende, også lavtliggende, arealer, har Landbrugets Råd-
givningscenter præciseret begrundelsen for anmodningen om godt-
gørelse til, at de 3,5 ha ikke kunne dyrkes med et positivt re-
sultat. Rådgivningscentret oplyste herved, at Bjerrisgaard
under fredningssagens gang har foretaget jordbehandling af are-
alet, som også i nogle af årene har været tilsået. De øvrige
16,5 ha har givet normalt udbytte, men de 3,5 ha har kun givet
et beskedent udbytte, der ikke dækkede omkostningerne.
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Miljøministeriet vi Skov- og Naturstyrelsen har i en udtalelse
tilOverfredningsnævnet anset det for usandsynligt, at de 3,5 ha
først efter nogle år skulle have vist sig at være så vandliden-
de, at arealet ikke kunne indgå i omdriften. Efter styreIsens
opfattelse måtte problemet være konstateret længe for frednings-
sagens rejsning.

Landbrugets Rådgivningscenter har heroverfor anført, at der er-
faringsmæssigt går nogle år, inden et nyopdyrket areal er kommet
ordentligt i drift, og at Bjerrisgaard derfor ikke inden fred-
ningssagens rejsning kunne vide, at problemet ikke ville blive
løst alene ved den videre opdyrkning.

Naturklagenævnets beslutninger.

I sagens behandling har deltaget 10 af Naturklagenævnets 11 med-
lemmer. Naturklagenævnet skal enstemmigt udtale:

For så vidt angår anmodningen fra Johannes Andersen er det før-
ste spørgsmål, om det omhandlede areal var omfattet af forbudet
mod tilstandsændringer i naturfredningslovens § 43, stk. 2, der
trådte i kraft den l. januar 1979.

Naturklagenævnet må ved sin stillingtagen til dette spørgsmål se
ganske bort fra, at bemærkningerne til forslaget til lov om na-
turbeskyttelse betegner den foreslåede ændring fra "moser" i na-
turfredningslovens § 43, stk. 2, til "moser og lignende" i na-
turbeskyttelseslovens § 3, stk. l, som blot en tydeliggørelse
af, at biotopbeskyttelsen også tidligere havde samme indhold.
Bemærkningerne til det lovforslag, der søgte § 43, stk. 2, ind-
sat i naturfredningsloven, indeholder intet bidrag til forståel-
sen af, under hvilke betingelser et areal er omfattet af bestem-
melsen, og forståelsen kan ikke bestemmes af den nævnte efter-
følgende tilkendegivelse fra miljøministeren over for Folketin-
get.

Overfredningsnævnet havde ikke kompetence til at træffe bindende
afgørelse af spørgsmålet, men lagde ved fredningsafgørelsen af
28. februar 1992 til grund, at ingen de~ af arealet - uanset
Fredningsstyrelsens afgørelse af 29. juni 1981 - var omfattet af
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denne lovbestemmelse. Dette fremgår af Overfredningsnævnets
ovennævnte begrundelse for, at fredningen ikke skulle være til
hinder for afvanding og opdyrkning af arealet.

Baggrunden for Overfredningsnævnets holdning til spørgsmålet var
antagelig den usikkerhed, der fulgte af Skov- og Naturstyrelsens
skrivelser tilOverfredningsnævnet. Styrelsen havde således i
skrivelse af ll. oktober 1990 udtalt, at arealet ikke var omfat-
tet af naturfredningslovens § 43, stk. 2, hvis jordbundsforhol-
dene var som oplyst af Landbrugets Rådgivningscenter, d.v.s.
uden tørvebund. I en senere skrivelse af 9. november 1990 ud-
talte styrelsen imidlertid, at spørgsmålet kunne være tvivlsomt,
og at styrelsen anså det for usikkert, om man ved en retsafgø-
relse ville få medhold i, at et areal uden tørvebund kunne være
omfattet af bestemmelsen. Styrelsen oplyste i skrivelsen, at
tvivlen blev søgt fjernet i det for Folketinget da fremsatte
forslag til lov om naturbeskyttelse.

Naturklagenævnet må lægge til grund for sin stillingtagen til
Johannes Andersens anmodning, at det omhandlede areal ikke var
omfattet af naturfredningslovens § 43, stk. 2. Betingelserne
for at tilkende Johannes Andersen en godtgørelse efter naturbe-
skyttelseslovens § 39, stk. 2, er derfor for så vidt opfyldt.

Det næste spørgsmål er, om den betingelse for en godtgørelse er
opfyldt, at fredningsforslaget skal have hindret Johannes Ander-
sen i at udnytte arealet som hidtil. på tidspunktet for be-
kendtgørelsen af fredningsforslaget var arealet ikke afvandet og
opdyrket. I overensstemmelse med den forståelse, som Overfred-
ningsnævnet i flere afgørelser har anlagt, finder Naturklagenæv-
net, at det må sidestilles med en arealanvendelse "som hidtil",
at der forelå et færdigt inddignings- og dræningsprojekt, hvis
gennemførelse før fredningssagens rejsning var hindret alene af
Fredningsstyrelsens afgørelse af 29. juni 1981, der som anført
ikke kan lægges til grund. Også denne betingelse er derfor
opfyldt.

Naturklagenævnet finder således, at der er fornøden hjemmel i
naturbeskyttelseslovens § 39, stk. 2, for at tilkende Johannes
Andersen en godtgørelse. Naturklagenævnet finder endvidere, at
en sådan godtgørelse bør tilkendes.
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De fremlagte driftsøkonomiske beregninger kan kun tillægges en
vis vejledende betydning, og Naturklagenævnet fastsætter beløbet
- med hensyntagen til de udgifter, som Johannes Andersen er på-
ført som følge af okkerlovens ikrafttræden - til 100.000 kr. med
renter som Danmarks Nationalbanks diskonto fra 28. februar 1992
(datoen for Overfredningsnævnets fredningsafgørelse) .

Til anmodningen fra Hans Peter Bjerrisgaard bemærkes først, at
de fremlagte driftsøkonomiske beregninger ikke kan tillægges
synderlig betydning. Naturklagenævnet finder det imidlertid ri-
meligt at tilkende Bjerrisgaard en godtgørelse efter naturbe-
skyttelseslovens § 39, stk. 2, og fastsætter beløbet til 10.000
kr. ligeledes med renter som Danmarks Nationalbanks diskonto fra
28. februar 1992.

I godtgørelse for udgifter til sagkyndig bistand tillægges der
Johannes Andersen og Hans Peter Bjerrisgaard i alt 6.100 kr.,
der udbetales direkte til Landbrugets Rådgivningscenter.

De tilkendte godtgørelser udredes med 75 % af staten og 25 % af
Vejle Amtskommune, jf. naturbeskyttelseslovens § 49, stk. 3.

Naturklagenævnets afgørelse kan ikke påklages til taksationskom-
missionen, jf. naturbeskyttelseslovens § 45, stk. l, og § 47.
Søgsmål til prøvelse af afgørelsen skal være anlagt inden 6 må-
neder efter, at afgørelsen er meddelt den pågældende, jf. lovens
§ 88.

pt~~~Ø7
Bendt Andersen

NabJrklagenævnels formand
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Overfredningsnævnets afgørelse af
28. februar 1992

om fredning af arealer ved Rands fjord og Hø1sminde
i Børkop og Fredericia Kommuner, Vejle Amt (sag nr. 2780/89).

Fredningsnævnet for Vejle Amts Sydlige Fredningskreds har ved en afgørelse
af ll. december 1989 bestemt fredning efter naturfredningslovens kapitel
III af et 69 ha stort område langs Bredstrup å mellem ferskvandssøen Rands
fjord (Rands Inderfjord) og Hø1sminde ved Vejle fjord. Fredningsområdet
omfatter 12 privatejede ejendomme helt eller delvis samt arealer, der til-
hører henholdsvis Vejle Amtskommune, Børkop Kommune og Fredericia Kommune.
Fredningssagen er rejst af Danmarks Naturfredningsforening i 1984.

.,'

• Fredningsnævnets afgørelse er påklaget tilOverfredningsnævnet af 2 ejere
og af Danmarks Naturfredningsforening.

Fredningsområdet.

Fredningsområdet er en del af en tunneldal fra istiden, som blev udviklet
til en fjord. I 1866 blev der bygget en slusedæmning over fjorden og se-
nere gravet en afvandingskanal, som nu er en del af amtsvandløbet Bredstrup
å. Som følge af disse anlæg faldt vandstanden betydeligt, og Rands Inder-
fjord blev en ferskvandssø. Der er herefter udviklet rørsump, strandeng og
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overdrev, men disse naturlige plantesamfund er trængt af kulturindgreb til
skade for fugle- og plantelivet.

I regionplanen for Vejle Amt er fredningsområdet betegnet dels som "egent-
ligt naturområde", hvor plante- og dyrelivet skal beskyttes og naturtil-
standen fastholdes ved plejeforanstaltninger, dels som "særligt naturområ-
de", der skal friholdes for bebyggelse og anlæg, som ikke er lokalt nødven-
dige. Kommuneplanerne for Børkop Kommune og Fredericia Kommune er i over-
ensstemmelse hermed.

Hele fredningsområdet er landzone. Dele af fredningsområdet er omfattet af
de almindeligt gældende bestemmelser i naturfredningslovens § 43 eller §

43 b, hvorefter tilstanden af henholdsvis vådområde r og strandenge m.v.
ikke må ændres uden tilladelse fra amtsrådet. Andre arealer i fredningsom-
rådet er - til dels tillige - omfattet af naturfredningslovens § 46 og/el-
ler § 47 a, hvorefter nærmere angivne foranstaltninger i en vis afstand fra
kysten henholdsvis fra Rands Inderfjord og Bredstrup å kræver tilladelse
fra fredningsnævnet.

e
e
e

Bortset fra arealer i Børkop Kommune ved søterritoriet Rands Yderfjord og
arealer ejet af Fredericia Kommune er hele fredningsområdet omfattet af
Overfredningsnævnets kendelse af 17. januar 1968 om fredning af arealer ved
Rands Fjord. Efter bestemmelserne i denne fredningskendelse skal arealerne
bevares i deres daværende tilstand og må ikke bebygges eller beplantes,
ligesom terrænet ikke må ændres. Fredningen er dog ikke til hinder for, at
arealerne udnyttes til landbrug, og heller ikke for, at de lavtliggende
arealer langs kanalen afvandes , såfremt dette ikke medfører, at vandstanden
i Rands fjord sænkes. Fredningen afgiver ikke hjemmel for, at det offent-
lige kan foretage naturpleje på arealer i privat eje.

Fredningsområdet ifølge fredningskendelsen fra 1968 grænser til et 900 ha
stort område, der blev fredet ved Overfredningsnævnets kendelse af 17. ok-
tober 1979 om fredning af arealer ved Rands fjord.
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Næsten hele fredningsområdet er udpeget som miljøfølsomt område i henhold
til loven om tilskud til jordbrugsdrift.

For Bredstrup å og Rands Yderfjord gælder det vandløbs regulativ af 7. marts
1980, som Vejle Amtsråd har vedtaget i medfør af vandløbsloven. Regulati-
vet er under ændring.

Påstande og synspunkter for Overfredningsnævnet.

Under sagens behandling for Overfredningsnævnet er navnlig fremsat følgende
påstande og synspunkter:

Danmarks Naturfredningsforening har anført, at bestemmelserne i frednings-
kendelsen fra 1968 er utilstrækkelige til, at de biologiske værdier på de
arealer langs kanalen, som er omfattet af den nu gennemførte fredning, kan
bevares. En opretholdelse af levemulighederne for fugle og planter forud-
sætter, at der ikke foretages afvanding, og at jorden ikke opdyrkes. De nu
pålagte fredningsbestemmelser bør derfor stadfæstes.

ee
e

Foreningen har dernæst påstået fredningsområdet udvidet i overensstemmelse
med fredningsforslaget, således at fredningen også vil omfatte det 20 ha
store matr.nr. 33 Egeskov, Fredericia Jorder, der er i landbrugsrnæssig om-
drift og bør tilbageføres til græsning. Foreningen har i sammenhæng hermed
ønsket, at det formål med fredningen, som er angivet i fredningsbestemmel-
serne, udvides med naturgenopretning.

Det bør endvidere fremgå af fredningsbestemmelserne, at fredningen gennem-
føres også af landskabelige grunde, og fredningen bør i overensstemmelse
med Fredericia Kommunes planer fra 1984/85 fastlægge flere stier end den,
der følger af fredningsnævnets afgørelse, således at naturvandrere får mu-
lighed for en rundgang.
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Danmarks Naturfredningsforenings lokalkomite har herudover henstillet, at
der i fredningsbestemmelserne tilføjes et forbud mod, at der i forbindelse
med vandløbsvedligeholdelse oplægges fyld i Rands Yderfjord.

For ejeren af matr.nr. 6 i. 9 b. 25 d. 26. 29 og 30 Nebbegård Hvdg .. Går-
slev nu sammenlagt som matr.nr. 6 1, har Landbrugets Rådgivningscenter mod-
sat sig, at de pågældende arealer på 11-12 ha under landbrugsejendommen
Nebbegård bliver omfattet af den nu aktuelle fredning. Disse lavtliggende
og vandlidende arealer, der for en dels vedkommende tidligere har været i
omdrift, er ikke mose og derfor ikke omfattet af naturfredningslovens § 43.
Arealerne er i 1980-81 erhvervet af den nuværende ejer med henblik på, at
de - i overensstemmelse med fredningen fra 1968 - efter afvanding skulle
indgå i den almindelige landbrugsmæssige omdrift. Efter erhvervelsen lod
ejeren da også udarbejde et inddignings- og dræningsprojekt for 7-8 ha af
den erhvervede jord. Projektet nåede imidlertid ikke at blive gennemført
før bekendtgørelsen af fredningsforslaget i 1984. Hvis fredningen medtager
arealer under Nebbegård, må de kunne omlægges og sprøjtes med kemiske be-
kæmpeisesmidler.

e
e

Ejeren af matr.nr. 7 a Nebbegård Hvdg .. Gårslev, har modsat sig begrænsnin-
ger af sin rådighedsret over de 8-9 ha, som er omfattet af fredningen. Det
er oplyst, at ejeren i november 1990 har indgået en 5-årig aftale med Vejle
Amt om tilskud til jordbrugsdrift. Efter aftalen forpligter ejeren sig til
at lade 6,3 ha i fredningsområdet afgræsse eller foretage høslet, og der må

ikke ske jordbehandling, foretages afvanding eller benyttes pesticider.

For ejeren af matr.nr. 33 Egeskov har Landbrugets Rådgivningscenter modsat
sig, at arealet bliver omfattet af den nu aktuelle fredning. Arealet er
omfattet af fredningen fra 1968 og blev inden for rammerne af denne fred-
ning inddiget og afvandet i 1978 og de følgende år for en udgift på over
400.000 kr. Arealet, der også tidligere har været i omdrift, udgør knap
25 % af ejerens landbrugsejendom og er nu ejendommens bedste dyrkningsare-
al. Det er samfundsmæssigt uforsvarligt at udtage arealet af almindelig
omdrift. Det erkendes, at tilplantning af arealet vil være landskabeligt
uheldigt, men fredningen fra 1968 forbyder allerede tilplantning.
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Miljøministeriet v/ Skov- og Naturstyrelsen har anbefalet fredningen gen-
nemført og støttet Danmarks Naturfredningsforenings ønske om, at matr.nr.
33 Egeskov påny bliver et græsningsareal. Styrelsen anser en afvanding af
matr.nr. 6 1Nebbegård Hvdg. som projekteret af ejeren for helt at udhule
sigtet med fredningen. Fredningen bør forbyde tilstandsændringer af disse
arealer, eftersom det er tvivlsomt, om styrelsen kan fastholde sin tidlige-
re tilkendegivne opfattelse af, at disse arealer er omfattet af naturfred-
ningslovens § 43, stk. 2, om opretholdelse af moser.

Vejle Amtskommune har anbefalet fredningen gennemført som bestemt af fred-
ningsnævnet. Matr.nr. 33 Egeskov bør ikke mod ejerens protest inddrages
under fredningen med sigte på arealets tilbageføring til græs, idet amtet
alligevel næppe vil kunne påtage sig som led i naturplejen at holde arealet
afgræsset.

Børkop Kommune har ikke fremsat bemærkninger.

e
e

Fredericia Kommune har anbefalet, at fredningsnævnets afgørelse stadfæstes
med den ændring, at der ikke påbydes fjernelse senest år 2000 af de 14 som-
merhuse, som findes på udlejede grunde på kommunens ejendom matr.nr. 4 ~ og
4 f Egeskov. Kommunen har herved anført, at fredningsbestemmelsen herom
afspejler en beslutning, som byrådets plan- og miljøudvalg traf i 1980,
hvorefter lejemålene skulle ophøre efter 20 års forløb og husene fjernes.
Kommunen har imidlertid ændret opfattelse og ønsker nu ikke husene fjernet.

Vejle Amtskommune har ingen indvendinger mod kommunens ønske, men Dan-
marks Naturfredningsforening har fastholdt, at landskabelige hensyn tilsi-
ger, at husene fjernes. Foreningen har dog intet imod, at husene tillades
bibeholdt i de nuværende ejeres levetid.

Kommunen har senere ønsket de pågældende arealer udtaget af fredningen.
Kommunen har herved henvist til, at en lokalplan vil overføre arealerne til
sommerhusområde med bestemmelser, der sikrer karakteren af den eksisterende
selvgroede sommerhusbebyggelse opretholdt og giver byrådet hjemmel til at
modsætte sig et byggearbejde, som skønnes uheldigt også ud fra hensynet til
de fredede omgivelser. Et forslag tillokalplan har været offentliggjort,
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og forslaget vil inden byrådets endelige vedtagelse af planen blive supple-
ret med sådanne bestemmelser.

Naturfredningsrådet har anbefalet fredningen gennemført med de bestemmelser
om arealernes benyttelse, som er fastsat af fredningsnævnet. Arealerne
langs kanalen bør ikke tillades afvandet eller sprøjtet, men det kan være
hensigtsmæssigt at foretage jordbehandling af hensyn til græsvæksten. Det
er ikke afgørende, om matr. nr. 33 Egeskov fortsat er i landbrugsmæssig
omdrift, og det er derfor heller ikke nødvendigt at udvide fredningsformå-
let som ønsket af Danmarks Naturfredningsforening.

Dansk Ornitologisk Forening har ligeledes henstillet fredningen gennemført.
For at beskytte det usædvanligt artsrige fugleliv i og ved Rands fjord er
det nødvendigt, at fredningen fra 1968 bliver skærpet, så navnlig afvanding
af arealerne undgås.

ee

Under sagens behandling er på foranledning af Grundejerforeningen Hvid-
bjerg. Høll og Mørkholt opstået spørgsmål om etablering af et græsklædt
jorddige som højvandssikring af sommerhuse i et sommerhusområde nord for
Rands Yderfjord. Vejle Amts forvaltning for teknik og miljø har udarbejdet
et skitseprojekt, hvorefter diget på en strækning af ca. 50 m anlægges i
fredningsområdet. Diget vil afskære ca. 1500 m2 strandeng eller rørsump i
fredningsområdet og isolere dette areal fra det sammenhængende strandengs-
område under fredningen. Amtet har forelagt spørgsmålet for frednings-
nævnet, som har udsat sin afgørelse på afslutningen af fredningssagen .• Ejeren af strandengsarealet har modsat sig diget og givet udtryk for, at
det vil ødelægge de naturværdier, som fredningen skal beskytte. Naturfred-
ningsrådet og Danmarks Naturfredningsforening har udtrykt betænkelighed ved
projektet og foreslået, at Hølsmindevej i stedet hæves. Grundejerfore-
ningen vil foretrække diget fremfor hævning af vejen. Vejle Amtsråd har
ikke taget stilling til spørgsmålet.
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Overfredningsnævnets beslutninger.

I sagens behandling, herunder besigtigelse og møde med interesserede den
18. april 1991, har deltaget 10 af Overfredningsnævnets 11 medlemmer.

Overfredningsnævnet skal enstemmigt udtale:

Opretholdelse af de biologiske værdier på de arealer mellem Rands fjord og
Høllsminde, som er omfattet af fredningsnævnets afgørelse, gør det påkræ-
vet, at arealerne ikke afvande s og opdyrkes, men alene benyttes til græs-
ning, eventuelt ved det offentliges foranstaltning som led inaturpleje.
Der er begrundet tvivl om, i hvilket omfang arealerne langs kanalen er om-
fattet af naturfredningslovens § 43, og de almindeligt gældende bestemmel-
ser i loven giver ikke hjemmel for det offentliges naturpleje på arealer i
privat eje. Det tiltrædes derfor, at området pålægges yderligere fred-
ningsbestemmelser end fastsat i fredningskendelsen fra 1968.

e
e

Det areal, som er omfattet af inddignings- og dræningsprojektet fra 1980
for godt 7 ha af ejendommen Nebbegård, ligger i udkanten af fredningsområ-
det, og den erstatning, der måtte tilkendes ejeren for et forbud mod afvan-
ding og opdyrkning af dette areal, vil have en størrelse, som ikke står i
rimeligt forhold til det, der kunne opnås ved forbudet. Fredningens forbud
mod afvanding og opdyrkning m.v. skal derfor ikke gælde arealerne under
denne ejendom .

• Det tiltrædes, at fredningen ikke omfatter matr.nr. 33 Egeskov, idet en
tilbageførelse af dette nu opdyrkede areal til græsningsareal vil medføre
tilkendelse af en erstatning til ejeren, som står i misforhold til værdien
af en sådan naturgenopretning.

Fredningen bør heller ikke omfatte den østlige del af arealet mellem Ege-
skovvej og motortrafikvej en, men det må angives udtrykkeligt, at frednings-
bestemmelserne også vil hvile på arealer, der måtte fremkomme ved tilvækst
fra søterritoriet.
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Det er først under Overfredningsnævnets besigtigelse oplyst, at ejeren af
dæmnings- og sluseanlægget over kanalen ikke er gjort bekendt med fred-
ningsforslaget. Forbudet mod at foretage ændringer af dæmnings- og sluse-
funktionen må derfor udgå.

•
Det er ikke stemmende med fredningens formål, at forbudet mod at foretage
jordbehandling også skal omfatte den jordbehandling, der foretages for at
fremme græsvæksten på de enge m.v., der skal afgræsses.

En højvandssikring af sommerhusene i Børkop Kommune kan foretages, uden at
strandengsarealerne reduceres. Det relativt lille indgreb, som det fore~
liggende projekt vil medføre, er imidlertid uden afgørende fredningsmæssig
betydning. Det findes derfor rigtigst at overlade Vejle Amtsråd at afgøre
ud fra alle de i betragtning kommende hensyn, hvordan en højvandssikring
bør gennemføres.

"

De bestemmelser om naturpleje, som fredningsnævnet har fastsat, må ændres,
så amtets plejeforanstaltninger i hvert enkelt tilfælde kræver ejerens sam-
tykke eller fredningsnævnets godkendelse.

e
e

De skærpede fredningsbestemmelser må koncentreres om, at områdets biologi-
ske værdier i det væsentlige opretholdes under hensyn til allerede foretag-
ne dispositioner, og det bør i det hele overlades kommunalbestyrelserne at
træffe bestemmelse om eventuelle stianlæg i fredningsområdet .

• De 14 sommerhuse på Fredericia Kommunes ejendom ligger i landzone langs den
vej, der fører til bådepladserne ved Rands Yderfjord. Husene er oprindeligt
opført for mange årtier siden og er for i hvert fald de flestes vedkommende
opført lovligt. Det er uden afgørende betydning i fredningsmæssig henseen-
de, om disse huse fjernes, og et påbud herom bør derfor ikke optages i
fredningsbestemmelserne. Da Fredericia Byråd nu har besluttet ved lokal-
plan at overføre de pågældende arealer til sommerhusområde med bestemmel-
ser, der varetager hensynet til omgivelserne, kan disse arealer udgå af
fredningsområdet .

.-
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Overfredningsnævnet kan i øvrigt i det væsentlige tiltræde realiteten i de
fredningsbestemmelser, som fredningsnævnet har fastsat.

Idet fredningsnævnets afgørelse af 11. december 1989 ophæves, fastsættes
herefter i medfør af naturfredningslovens § 18 følgende fredningsbestemmel-
ser for det 68 ha store område, som er afgrænset på kortet der hører til
Overfredningsnævnets afgørelse (fredningskortet), og som helt eller delvis
omfatter de matrikelnumre, der er anført på den vedhæftede fortegnelse,
tillige med eventuelle tilvækstarealer:

~ Fredningens formål.

Fredningen har til formål at beskytte de biologiske værdier i området.

~ Bevaring af området.

e
e
•

Fredningsområdet skal bevares i dets nuværende tilstand. Der må således
ikke foretages terrænændringer, opføres bebyggelse, ske tilplantning eller
jordbehandling eller foretages afvanding, medmindre sådanne tilstandsæn-
dringer er tilladt i de følgende bestemmelser, sker som led inaturp1eje
efter § 6 eller tillades ved en dispensation efter § 7.

~ Arealernes anvendelse.

Arealerne i fredningsområdet skal henligge i vedvarende græs eller som ud-
yrket natur. Denne bestemmelse gælder dog ikke for de arealer, der er vist
på fredningskortet med særlig signatur, og er heller ikke til hinder for,
at arealer langs kanalen og sluseanlægget anvendes til oplæg af fyld m.v. i
forbindelse med Vejle Amtskommunes vedligeholdelse af vandløbet.

Fredningen er ikke til hinder for den jordbehandling, der foretages for at
fremme græsvæksten på de arealer, der ønskes afgræsset.
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Der må ikke anvendes kemiske bekæmpelsesmidler. Dette forbud gælder ikke
for de arealer, der er vist på fredningskortet med særlig signatur, og hel-
ler ikke anvendelse af insecticider for at bekæmpe pludseligt opståede in-
sektangreb på kreaturer.

Som anført i § 2 må der ikke foretages beplantning, herunder etableres nye
levende hegn. Eksisterende læhegn må udskiftes, men må ikke fjernes uden
forudgående tilladelse fra fredningsnævnet. Forbudet mod ny beplantning
gælder ikke den beplantning, som Vejle Amtsråd lader foretage som led i
naturplejen efter § 6.

~ Afvanding.

Der må ikke foretages foranstaltninger, der tilsigter yderligere afvanding
af arealerne. Eksisterende grøfter må således ikke uddybes eller på anden
måde udvides, men fredningen er ikke til hinder for sædvanlig oprensning.
Eksisterende dræn må vedligeholdes, og de må fornys, såfremt forbudet i 1.
punktum overholdes.

ee
Stk. l gælder ikke for de arealer, der er vist på fredningskortet med sær-
lig signatur, såfremt afvandingen ikke medfører sænkning af vandstanden i
Rands fjord.

• ~ Bebyggelse og andre konstruktioner og anlæg.

Det følger af § 2, at der ikke må opføres nye bygninger, herunder skure,
boder og transformerstationer. Dette forbud gælder dog ikke opførelse af
sædvanlige læskure for kreaturer.

Der må heller ikke etableres andre faste konstruktioner og anlæg end byg-
ninger. Eksempelvis må der ikke etableres skydebane eller losseplads, og
der må ikke anbringes fortøjningspæle, bådebroer, plankeværker eller andre
faste hegn (bortset fra sædvanlige kreaturhegn), tårne, master, vindmøller
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eller andre faste indretninger, som efter fredningsnævnets skøn er skæmmen-
de. Der må heller ikke anlægges nye veje, stier eller parkeringspladser
eller føres luftledninger over fredningsområdet.

Der må ikke henstilles campingvogne, anbringes overflødiggjorte maskiner
o.lign. eller oplægges både på land.

Forbudene i stk. 1-3 gælder ikke hverken anlæg af stier, der er fastlagt i
lokalplan, etablering af en bro over udløbet ved Hølsminde eller gennemfø-
relse af den højvandssikring af arealer i Børkop Kommune, som Vejle Amtsråd
måtte tillade i henhold til lov om kystbeskyttelse. Forbudene gælder hel-
ler ikke de anlæg og bådeoplæg ved bådepladsen på matr.nr. 4 ~ Egeskov,
Fredericia Jorder, som er nævnt i lejeaftale af 21. juni 1982 mellem Fre-
dericia Kommune og Både1auget Bøgeskov, jf. fredningsnævnets afgørelse af
l. april 1982.

~ Naturpleje.

ee
e

Til opfyldelse af fredningens formål har Vejle Amtsråd ret til at lade
foretage naturpleje ved f.eks. afgræsning, høs1et, fjernelse af selvsået
beplantning og etablering af mindre beplantninger. Enhver plejeforanstalt-
ning skal foretages uden udgift for vedkommende ejer og må kun foretages
med ejerens samtykke eller i mangel heraf efter fredningsnævnets godkendel-
se. En ejer har ret til inden for en af amtsrådet fastsat frist og for
egen regning at udføre en plejeforanstaltning, som amtsrådet ønsker fore-
taget.

~ Dispensation.

En dispensation fra bestemmelserne i §§ 2-5 kan meddeles, når det ansøgte
ikke vil komme i strid med fredningens formål.
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Ophævelse af tidligere fredning.

Overfredningsnævnets kendelse af 17. januar 1968 ophæves for de arealer,
der er omfattet af nærværende fredningsafgørelse.

~:-erfredni~~ets vegne
Lf/(~Ø/(~~ø~

Bendt Andersen
o'lertredningsnævnets formand

e
e
•
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Fortegnelse

over matrikelnumre, der helt eller delvis er omfattet af
Overfredningsnævnets afgørelse af 28. februar 1992 om
fredning af arealer ved Rands Fjord og Hølsminde i Bør-

kop og Fredericia kommuner, Vejle Amt.

Nebbegård Hovedgård, Gårslev matr.nre.: 6 i, 7 a, 9 a, 9 c, 25 a, 25 b,
25 e, 25 f, 27 a og 31 b.

Gårslev By, Gårslev matr.nre.: 40 a, 40 b og 40 g.

Egeskov, Fredericia Jorder matr.nre.: l b, 4 a, 4 c og 4 f.

e
e
•



REG.NR. 77g~ .00

Overfredningsnævnets afgørelse af
28. februar 1992

om erstatning i anledning af fredningen af arealer
ved Rands fjord og Hølsminde i Børkop og Fredericia

Kommuner, Vejle Amt (sag nr. 2780/89).

e
41

•

Fredningsnævnet for Vejle Amts Sydlige Fredningskreds har ved en afgø-
relse af 11. december 1989 afgjort erstatningsspørgsmålene i anledning af
den samtidig besluttede fredning af arealer mellem Rands fjord og Hølsmin-
de. Erstatning er tilkendt 8 ejere af 9 ejendomme (løbenumre) i privat eje
med ialt 39.500 kr.

Fredningsnævnets erstatningstilkendelse er påklaget tilOverfredningsnævnet
af 2 ejere (3 løbenumre) .

Fredningsnævnet har ikke tilkendt erstatning for arealer, der er i offent-
ligt eje, eller som er omfattet af bestemmelserne i naturfredningslovens
§ 43 (vådområder), § 43 b (strandenge m.v.) og/eller § 46 (strandbeskyttel-
seslinien). For de øvrige arealer i fredningsområdet har nævnet tilkendt
erstatning med 2.000 kr. pr. ha, dog kun 500 kr. pr ha, som er omfattet af
naturfredningslovens § 47 a (åbeskyttelseslinien). For stiudlæg på en
ejendom er ejeren tilkendt 1.000 kr.
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For Johannes Andersen som ejer af arealerne under lb.nr. 4 og 6, ialt 11,5
ha, har Landbrugets Rådgivningscenter påstået de tilkendte erstatninger på
henholdsvis 1.750 kr. og 6.100 kr. forhøjet til henholdsvis 35.303 kr. og
193.747 kr. Det sidstnævnte beløb indbefatter 20.947 kr., der er afholdt
forgæves til udarbejdelse af et detailprojekt til inddigning og dræning af
7-8 ha.

Landbrugets Rådgivningscenter har gjort gældende, at fred~ingsnævnet med
urette har anset betydelige dele af arealerne for at være omfattet af na-
turfredningslovens § 43, at arealerne under lb.nr. 6 er erhvervet i 1980 og
1981 for beløb, der svarer til en kontantpris på ca. 150.000 kr., at dette
beløb som følge af prisudviklingen på landbrugsejendomme svarer til 210.000
kr. på tidspunktet for fredningsnævnets afgørelse, men at arealernes værdi
efter fredningen kun udgør 4.000 kr. pr. ha eller ia1t 37.200 kr. Arealet
under lb.nr. 4 på 1,9 ha er erhvervet i 1989, og erstatningskravet ved-
rørende dette areal udgør forholdsmæssigt det samme beløb som den beregnede
nedgang i værdien af arealerne under lb.nr. 6.

Anna Margrethe Lind har som ejer af arealerne under lb.nr. 9 påstået den
tilkendte erstatning på 13.500 kr. forhøjet til 530.000 kr. som det beløb,
hvormed fredningen af halvdelen af ejendommens jordtilliggende nedsætter
ejendommens handelsværdi.

Ved anden afgørelse af dags dato har Overfredningsnævnet tiltrådt, at fred-
ningen gennemføres med forskellige ændringer af fredningsbestemmelserne i
forhold til det af fredningsnævnet besluttede.

På det således foreliggende grundlag tiltræder Overfredningsnævnet efter
omstændighederne, at erstatning er tilkendt på grundlag af de takster, som
fredningsnævnet har anvendt.

På kortet, der hører til fredningsnævnets afgørelse, er ret betydelige are-
aler langs Bredstrup å vist med signatur for arealer, som er anset for om-
fattet af naturfredningslovens § 43. Det er imidlertid tvivlsomt, i hvil-
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ken udstrækning denne antagelse er korrekt. Overfredningsnævnet finder det
derfor rigtigst, at der tilkendes de pågældende ejere erstatning efter de
nævnte takster for alle disse arealer.

For så vidt angår arealerne under lb.nr. 4 og 6 bemærkes: Efter de nu
fastsatte fredningsbestemmelser kan arealerne, som er omfattet af inddig-
nings- og dræningsprojektet fra 1980, og en del af det tidligere matr.nr.
9 Q Nebbegård Hvdg. dyrkes i sædvanlig omdrift. Fredningen påfører således
ikke disse arealer nogen værdinedgang, og der kan følgelig ikke tilkendes
erstatning vedrørende disse arealer. For de øvrige arealer under lb.nr. 4
og 6 findes erstatningen at måtte udmåles efter de i øvrigt anvendte tak-
ster.

•

For så vidt angår arealerne under lb.nr. 9 bemærkes:· Ejendommen, der har
en størrelse af 18,1 ha, er ved den ordinære vurdering pr. l. januar 1988
ansat til ejendomsværdi 1.400.000 kr. l heraf grundværdi 245.900 kr. De
arealer, der er omfattet af fredningen, har været anvendt til græsning.
Ejeren har i november 1990 indgået en 5-årig aftale med Vejle Amtsråd om et
årligt tilskud på 5.670 kr. til jordbrugsdriften, idet ejeren ved aftalen
har forpligtet sig til at lade afgræsse 6,3 ha af de 8,7 ha i fredningsom-
rådet eller foretage høslet på arealet. De øvrige 2,4 ha, der delvis lig-
ger inden for åbeskyttelseslinien, er af amtet og fredningsnævnet anset for
at være omfattet af naturfredningslovens § 43. Overfredningsnævnet finder
ikke grundlag for at antage, at fredningen nedsætter ejendommens værdi i
handel og vandel med et større beløb, end der fremkommer ved anvendelsen af
de ovennævnte takster.

e
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Erstatningen vedrørende ejendommen under lb.nr. 15 må nedsættes med 1.000
kr., eftersom der ikke ved fredningen udlægge s sti over ejendommen, og må
tilkendes de to ejere af ejendommen til lige deling.

Der tilkendes herefter følgende beløb i fredningserstatning:

Lb.nr. l, fælleslod: stadfæstelse af o kr.



Lb.nr. 2, Kasper Kaarøe: stadfæstelse af

Lb.nr. 3, Kr. C. Jørgensen: stadfæstelse af

Lb.nr. 4, Johannes Andersen:
1,2 ha å 500 kr.
0,7 ha å 2.000 kr.

Lb,nr. 5, Bent Gade Olesen:
2,8 ha å 500 kr.
3,1 ha å 2.000 kr.

Lb,nr. 6, Johannes Andersen:
0,6 ha å 500 kr.
0,7 ha å 2.000 kr.

Lb.nr. 7, N. S. Andersen: stadfæstelse af

Lb.nr. 8, Marie Graulund Sørensen:
0,6 ha å 500 kr.
0,7 ha å 2.000 kr.

e
e

•
Lb.nr. 9, Anna M. Lind:

1,5 ha å 500 kr.
7,2 ha å 2.000 kr.

Lb.nr. 10, Andre Nissen:
3,9 ha å 500 kr.
0,6 ha å 2.000 kr.

Lb.nr. 11, Hans J. Hansen: 1,2 ha å 500 kr.

Lb.nr. 12, Henning Nielsen: 0,4 ha å 500 kr.

Lb.nr. 13, Leif Sørensen: stadfæstelse af

600 kr.
1.400 kr.

1.400 kr.
6.200 kr.

300 kr.
1.400 kr.

300 kr.
1.400 kr.

750 kr.
14.400 kr.

1.950 kr.
1.200 kr.

Lb.nr. 14, Fredericia Kommune: stadfæstelse af

4

1.200 kr.

1.650 kr.

2.000 kr.

7.600 kr.

1.700 kr.

800 kr.

1.700 kr.

15.150 kr.

3.150 kr.

600 kr.

200 kr.

O kr.

O kr.
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Lb.nr. IS, Anna L. Nielsen og Karen M. Jensen
til lige deling:

0,3 ha å 500 kr.
2,7 ha å 2.000 kr.

150 kr.
5.400 kr. 5.550 kr.

Lb.nr. 17, Børkop Kommune, idet arealet er udgået
af fredningsområdet o kr.

Lb.nr. 18, Vejle Amtskommune: stadfæstelse af o kr.

Erstatningsbeløbene forrentes efter naturfredningslovens § 19, stk. 4, l.
pkt., fra den 11. december 1989 (datoen for fredningsnævnets afgørelse) med
en årlig rente, der er 1 % højere end den til enhver tid fastsatte diskon-
to.

Fredningsnævnet har tillagt enkelte ejere godtgørelse for sagkyndig bistand
med ialt 12.470 kr.

e
e

I godtgørelse for sagkyndig bistand under sagens behandling for Overfred-
ningsnævnet tillægges der Hans Peter Bj~rregaard, hvis ejendom matr.nr. 33
Egeskov, Fredericia Jorder, har været omfattet af sagsbehandlingen, et be-
løb på 2.500 kr. og Johannes Andersen et beløb på 4.500 kr. Disse beløb
udbetales til Landbrugets Rådgivningscenter.

Af den samlede erstatning på 41.300 kr. med renter og de tillagte omkost-
ningsbeløb på ialt 19.470 kr. udreder staten 75 % og Vejle Amtskommune 25
%.

Overfredningsnævnets afgørelse af erstatningsspørgsmålene kan påklages til
Taksationskommissionen vedrørende Naturfredning (adr.: Slotsmarken 13, 2970
Hørsholm) af de ejere, som har indbragt fredningsnævnets erstatningstilken-
delse for Overfredningsnævnet, eller for hvis vedkommende Overfrednings-
nævnet har ændret de af fredningsnævnet fastsatte fredningsbestemmelser i
en for ejerne ugunstig retning. Afgørelsen kan tillige påklages af miljø-
ministeren og af Vejle Amtsråd. Klagefristen er 4 uger fra den dag, Over-
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fredningsnævnets afgørelse er meddelt den klageberettigede. Størrelsen af
de tillagte omkostningsbeløb kan dog ikke påklages, jf. naturfredningslo-
vens § 31.

På Overfredn~:ts v~gne

LC«(ft:/ ~C«1<ce~L7
Bendt Andersen

I)verfrednll1gsnæ\;nets rormaai

e
e
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Fredningsnævnets afgørelse
af 11. december 1989

om erstatning ved
fredning af arealer ved Rands Fjord og Høllsminde,

Børkop og Fredericia kommuner.
(Sag nr. FVAS. 153/1984)

e
e
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Flere lodsejere har fremsat erstatningskrav af
betydelig størrelse under henvisning til, at
fredningsbestemmelserne er sA indgribende, at en
landbrugsmæssig normal anvendelse af arealet umu-
liggøres.
Landskontoret for Landboret har på vegne lodseje-
ren lb.nr. 4 og 6 fremsat et samlet erstatnings-
krav på 229.050 kr., hvoraf 20.947 kr. vedrører
forgæves afholdte omkostninger til projektering
af inddigning og dræning af hovedparten af area-
let.
Landskontoret har herved gjort gældende, at områ-
det ikke er omfattet af beskyttelsen efter natur-
fredningslovens § 43, da der ikke er tørvebund i
et sådant omfang, at arealerne kan betegnes som
mose, subsidiært at der ikke ved erstatningsfast-
sætteIsen kan tages hensyn til Vejle Amtskommunes
klassificering af arealerne, idet denne hviler på
en vurdering af de botaniske forhold, som er æn-
dret siden fredningssagens rejsning på grund af
de restriktioner fredningsforslaget indebærer.
Fredningsnævnet skal udtale:
Der tilkendes ikke erstatning for arealer, der er
omfattet af naturfredningslovens § 43 og § 46.
Nævnet har herved lagt den af Vejle Amt foretagne
registrering af vådområder til grund.
For så vidt angår arealer, der er omfattet af na-
turfredningslovens § 47a ydes en erstatning på
500 kr. pr. ha.

c--e•
For åbningen af stien på matr. nr. 1 b Egeskov,
Fredericia jorder, lodsejer nr. 15 ydes en er-
statning på 1.000 kr.
Der er ikke grundlag for at tilkende lodsejer
nr. 6 erstatning for afholdte udgifter til pro-
jektering, der i alt væsentligt omfatter arealer,
der er registreret som vådområder.
Det er nævnets opfattelse, at landbrugsarealerne
(græsarealer udenfor omdrift m.v.) har beskeden
jordbrugsmæssig værdi, og at en egentlig op-
dyrkning er urentabel. Fredningsbestemmelserne
må derfor i det hele anses for lidet tyngende.
Under hensyn hertil fastsættes erstatningen til
2.000 kr. pr. ha - beregnet efter en grundtakst
på 1.000 kr. pr. ha med et tillæg på 1.000 kr.
Erstatningsbeløbene i anledning af fredningen op-
gøres herefter således:
Lb.nr. 2 - matr. nr. 25 f og andel

i 25 b Nebbegård Hdg.
Gårstev:
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Kasper Kaarøe
2,0 ha å 500 kr.
0,1 ha å 2.000 kr.

Lb.nr. 6 - matr. nr. 30 Nebbegård Hdg.
6 i, 26, 29 og 9 b srnst.

Johs. Gjesing-Andersen
1,1 ha å 2.000 kr.
0,9 ha å 2.000 kr.
0,2 ha å 500 kr.
1,0 ha å 2.000 kr.

Lb.nr. 3
K. Carnot
1,3 ha å
0,5 ha å

Lb.nr. 4

Johannes
0,7 ha å
0,7 ha å

Lb.nr. 5

Bent Gade
0,4 ha å
0,2 ha å
3,1 ha å

1.000 kr.
200 kr. 1.200 kr.

- matr. nr. 25
i 25 b smst.

Jørgensen
500 kr.

2.000 kr.

e og andel

650 kr.
1.000 kr. 1.650 kr.

- matr. nr. 25 d og andel
i 25 b srnst.

Andersen
500 kr. 350 kr.

2.000 kr. 1.400 kr. 1.750 kr.
- matr. nr. 25

i 25 b srnst.
Olesen-

500 kr.
500 kr.

2.000 kr.

a og andel

200 kr.
100 kr.

6.200 kr. 6.500 kr.

2.200
1.BOO

100
2.000

kr.
kr.
kr.
kr. 6.100 kr.

Lb.nr. 7 - matr. nr. 9 d smst. og
40 H Gårslev-by, Gårslev

A. Søby Andersen
0,4 ha å 2.000 kr. 800 kr.

c Nebbegård Hdg.
a Gårslev by,

~b.nr. 8 - matr. nr. 9
Gårslev, 40
Gårslev

Sørensen
500 kr.

2.000 kr.

j-

e
j.

Marie G.
0,1 ha å
0.7 ha å

800 kr.

50 kr.
1.400 kr. 1.450 kr.

Lb.nr. 9 - matr. nr. 7 a Nebbegård Hdg,
Gårslev

Anna M. Lind
0,2 ha å 500 kr. 100 kr.
6,7 ha å 2.000 kr. 13.400 kr. 13.500 kr.
Lb.nr. 15 - matr. nr. 1 b Egeskov, Fre-

dericia Jorder
Anna L. Nielsen
0,3 ha å 500 kr. 150 kr.
2,7 ha å 2.000 kr. 5.400 kr.
stiareal 1.000 kr. 1.000 kr. 6.550 kr.
Beløbene forrente s efter naturfredningslovens §
19, stk. 4, 1. pkt., fra den 11. december 1989
med en årlig rente, der er 1% højere end den til
enhver tid af Danmarks Nationalbank fastsatte
diskonto.
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For udgifter til advokatbistand tillægges der
ejerne under lb.nr. 3 og lb.nr. 5 hver 1.250
kr., der udbetales til advokat Jørgen Chri-
stensen, Fredericia, og advokat Palle Viuff, Fre-
dericia.
For udgifter til advokatbistand tillægges der
endvidere lodsejerne Bjarne Thomsen og Arne Nico-
lajsen, Billund, hvis ejendom har været omfattet
af fredningsforslaget, 2.470 kr., der udbetales
til advokat Henning Seehausen, Vejle.
For sagkyndig bistand tillægges der ejerne under
lb.nr. 4 og lb.nr. 6 og Hans Peter Bjerris-
gaard, hvis ejendom har været omfattet af fred-
ningsforslaget 7.500 kr., der udbetales til
Landskontoret for Landboret.

,•
Den samlede fredningserstatning på 39.500 kr.
med renter og tilkendte omkostninger, udredes
med 75% af staten og 25% af Vejle Amtskommune.

Søren 0stergaard Ole Jensen Finn Andersen

Børge Andersen
formand for

Fredningsnævnet for Vejle
amts sydlige fredningskredsk

•e•
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1. 25 b O
Nebbeg!rd Hdg.
Gårslev

2. Kasper KaarØe 25 !. og andel i græsareal 2,0 500 1.000
Møllestien 102 25 b smst. græsareal 0,1 2.000 200 1.200
Gårslev
7080 Børkop

3. Kr. Jørgensen 25 e og andel i græsareal 1,3 500 650
Egeskovvej 329 25 E smst græsareal 0,5 2.000 1.000 1.650
7000 Fredericia

4. Johannes Andersen 25 d og andel ~ græsareal 0,7 500 350
Nebbeg!rdsvej 115 25 ~ smst. græsareal 0,7 2.000 1.400 1.750
7080 Børkop

5. Bent Gade Olesen 25 a og andel græsareal 0,4 500 200
Havepladsvej 133 25 E smst. bevoksning 0,2 500 100
7000 Fredericia græsareal 3,1 2.000 6.200 6.500

I
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6. Johs. G. Andersen 30 Nebbegård O
Nebbegårdsvej 115 Hdg. Gårslev I

7080 Børkop 6 i smst. græsareal 1,1 2.000 2.200
26-smst. græs areal 0,9 2.000 1.800
29 smst. O
9 b smst. græsareal 0,2 500 100- græs areal 1,0 2.000 2.000 6.100

7. A. SØby Andersen 9 d smst. græsareal 0,4 2.000 800
Hvidbjergvej 9 40-9.Gårslev B] O 800
7080 Børkop Gårslev

8. Marie G. Sørensen 9 c Nebbeg!rd græsareal 0,1 500 50
Falkevej 22 Hdg. Gårslev græsareal 0,7 2.000 1.400
7000 Fredericia 40 ~ Gårslev B~' O 1.450

Gårslev

9. Anna M. Lind 7 a Nebbegård græs areal 0,2 500 100
OverhØl 120 Hdg. Gårslev græs areal 6,7 2.000 13.400 13.500
7080 Børkop
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I

15. Anna L. Nielsen 1 b Egeskov græsareal 0,3 500 150
Egeskovvej 332 Fredericia græsareal 2,7 2.000 5.400
7000 Fredericia Jorder stiareal 1.000 6.550

I alt 39.500
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Fredningsnævnets afgørelse

af 11. december 1989
om fredning af arealer ved Rands Fjord og Høllsminde,

Børkop og Fredericia kommuner.
(Sag nr. FVAS. 153/1984)
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Danmarks Naturfredningsforening har den 28. sep-
tember 1984 rejst fredningssag for arealer mellem
Rands Fjord og Høllsminde, beliggende ca. 7 km
nord for Fredericia i Børkop og Fredericia kommu-
ner, Vejle amtskommune.
En del af arealet er omfattet af Overfrednings-
nævnets kendelse af 17. januar 1968 "Fredning af
arealer ved Rands Fjord".
Det hedder herom i fredningspåstanden:

"Denne kendelse muliggør bl.a. landbrugsmæs-
sig udnyttelse af arealerne og afvanding,
jfr. kendeIsens pag. 7.

Efter naturfredningslovens generelle regler
vedrørende vådområder ligger hovedparten af
dette naturområde ubeskyttet hen. Da en væ-
sentlig forudsætning for at opretholde og
udbygge områdets levemuligheder for fugle og
planter bl.a. er, at vandstanden i området
ikke yderligere sænkes, og der ikke foreta-
ges terrænændringer m.v., finder Danmarks
Naturfredningsforening, at den af overfred-
ningsnævnet ved kendelse af 17.1.1968 bør
nyvurderes."

Bekendtgørelse har været indrykket i Statstidende
og Fredericia Dagblad den 21. december 1984.

Møde med lodsejerne fandt sted den 11. februar
1985, 6. november 1987 og 4. december 1987.

e
e
•

Fredningsnævnet har besluttet at tage påstanden
til følge for så vidt angår et areal på ca. 69
ha.
Afgrænsningen fremgår af kortbilaget.
Der fastsættes følgende fredningsbestemmelser:

§ 1. Formål
Fredningen har til formål at opretholde
de væsentlige naturhistoriske interesser
i området, samt at tilsikre offentlighe-
den adgang til arealerne.

§ 2. Bestemmelser vedrørende bebyggelse m.v.
1. Der må ikke opføres ny bebyggelse, fo-

retages bygningsændringer, opstilles
skure, boder vindmøller eller indret-
tes kiosker og lign. Det er dog til-
ladt at opstille skure af midlertidig
karakter til græssende dyr.

2. Etablering af pelsdyr- og fjerkræfar-
me, fasanerier samt drivhusgartnerier
og lign. er ikke tilladt.



§ 3.
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3. Der må ikke opstilles master og trans-

formerstationer i området eller føres
luftledninger hen over det fredede a-
real.

4. De på matr. nr. 4 f og 4 a Egeskov
by, Fredericia jorder, Fredericia kom-
mune, beliggende sommerhuse skal
efter aftale mellem ejerne og kommu-
nen - fjernes senest år 2000.

Bestemmelser vedrørende arealernes benyt-
telse.
1. Arealerne skal bevares i deres .nuvæ-

rend tilstand som græsningsarealer,
strandeng, rørsump m.m. De forskelli-
ge naturtyper er vist på kortbilaget.

2. Arealerne må ikke jordbehandles, til-
sås, afvandes eller beplantes. Even-
tuelle læhegn kan dog fornyes.

3. Ændring af sluse- og dæmningsfunktion
(vandstandsændringer) kan kun ske med
fredningsnævnets godkendelse.

4. På arealerne er ændringer i terrænet
eller terrænformerne, herunder udnyt-
telse af forekomster i jorden, opfyld-
ning og planering samt etablering af
nye afløbskanaler, ikke tilladt. Be-
stemmelsen er ikke til hinder for
sædvanemæssig vedligeholdelse og op-
rensning af vandløb med tilfyldning
af opgravet materiale på sidearealer.

5. Der må ikke etableres vejanlæg
vejreguleringer, bortset fra de
landbrugsdriften nødvendige veje,
følger det naturlige terræn.

og
for
som

6. Arealerne må ikke anvendes til motor-
bane, skydebane, flyveplads, oplags-
og lossepladser, bilophugningsplads og
lign. eller til henkastning af affald.

7. Etablering af lystbådehavne må ikke
finde sted. Bestemmelsen er ikke til
hinder for bibeholdelse af bådelauget
"Bøgeskov" i overensstemmelse med
fredningsnævnets tilladelse af 1. a-
pril 1982.

8. Yderligere spildevandstilledning må
ikke finde sted.

9. Ved renovering af dræn eller ved grøf-
teoprensning må vandstanden i området
ikke yderligere sænkes. Nyetablering
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af dræn, omlægning af dræn og grøfter
er ikke tilladt.

10. Sprøjtning med pesticider må ikke
finde sted på græsningsarealer bort-
set fra særlige tilfælde f.ex. ved
pludselige parasitangreb på kreaturer.

11. Der må ikke opsættes nye hegn bortset
fra sædvanlige landbrugshegn. Det er
således heller ikke tilladt at opsætte
hjortehegn.

§ 4. Færdsel i området

• Udover den adgang til færdsel og ophold,
der tilkommer almenheden efter reglerne
i naturfredningslovens §§ 54, har offent-
ligheden ret til gående færdsel ad den på
kortbilaget viste sti.

§ 5. Naturpleje
Vejle amtsråd har ret til at foretage
landskabspleje til opfyldelse af fred-
ningsformålet, og således at der skabes
de bedste livsbetingelser for områdets
flora og fauna. Landskabsplejen sker ef-
ter forudgående meddelelse til lodsejer-
ne og uden udgift for disse.

§ 6. Dispensation

•••

En dispensation fra bestemmelserne i §§
2-3 kan meddeles efter reglerne i natur-
fredningslovens § 34, hvis det ansøgte
ikke vil komme i strid med fredningens
formål.

Søren østergaard Ole Jensen Finn Andersen

Børge Andersen
formand for

Fredningsnævnet for Vejle
amts sydlige fredningskreds
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~~ ~ Q) m :> Q) m lJ) Q) o Q) Q) Q) m 'ri ·riLb.nr. Postadresse Ejerlav :xlI:: .... :xl 1::- :xl ·ri - :xl rQl'ri :xl..Q1: 8 c::

5. Bent Gade Olesen 25 a og andel i 5,9 1 2,2 O 0,4 0,2 3,1 +
Havepladsvej 133 25 b smst.-7000 Fredericia

6. Johs. G. Andersen 30 Nebbegård Hdg. 3,2 1 3,2 O O O O +
Nebbegårdsvej 115 Gårslev
7080 BØrkop 6 i smst. 1,8 1 0,7 O O O 1,1 +

26 smst. 2,5 1 1,6 O O O 0,9 +
29 smst. 0,2 1 0,2 O O O O +
9 b smst. 1,9 l 0,7 O 0,2 O 1,0 -+-

7. Arnold S. Andersen 9 3 smst. og del af 0,5 l 0,1 O O O 0,4 +
Hvidbjergvej 9 40 9. Gårslev By 0,1 l O 0,1 O O O -
HØll, 7080 BØrkop Gårslev

8. Marie G. SØrensen 9 ~ Nebbeggård Hdg. 1,3 1 0,5 O 0,1 O 0,7 +
Falkevej 22 Gårslev og, del af
7000 Fredericia 40 a Gårslev By 2,3 1 2,3 2,3 O O O - delvis sommer

Går;lev husområde
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13. Leif SØrensen del af 40 b 0,03 1 O 0,03 O O O --Hvidbjergvej 7 Gårslev By
7080 BØrkop Gårslev

14. Fredericia Kommune 4 So Egeskov 0,1 1 0,07 O 0,04 O O + strandbyggeli nieRådhuset Fredericia Jorder
7000 Fredericia

4 f SIDst 0,3 1 O 0,3 O O O + sommerhus på-
kontrakt

del af 4 a SIDSt. 10,7 1 1,5 3,5 0,1 O 5,6 + sommerhuse på
kontrakt

15. Anna L. Nielsen del af 1 b SIDSt. 4,7 1 0,4 1,3 0,3 O 2,7 +-Egeskovvej 332
7000 Fredericia
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17. BØrkop Kommune 34 ~ Egeskov 0,6 1 0,5 O O O 0,1 + åbyggelinie
Rådhuset Fredericia
7080 BØrkop Jorder

18. Vejle Amt Bredstrup å med 5,2 2 - - - - - -
Damhaven 12 umatr. sikrings-
7100 Vejle bælte

umatr. areal under 0,3 5 0,3 O O O O - -
Nebbegård Gårslev

umatr. areal under 4,5 1 2,5 4,5 O O O -
Gårslev By Gårslev

lalt 68,83 35 27,27 12,93 5,34 0,2 23,6
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DISPENSATIONER>

Afgørelser - Reg. nr.: 07783.00

Dispensationer i perioden: 06-11-1997 - 23-01-2003



FREDNINGSNÆVNETFOR VEJLE AMT Kolding, den 6/11-1997

FVA j. nr. 53/97

Sekretær: Birgitte Andersen

Domhusgade 24

6000 Kolding

Aage Emmanuel Jensen Hansen
Skovvej 275
7000 Fredericia

Modtaget i
Skov- og Naturstyrelsen

= 7 ~JOV. 1997

Vedr. ansøgning om dispensation fra fredningen arealer ved Rands Fjord til
ombygning af eksisterende fiskerhus

Fredningsnævnet har besluttet at give tilladelse til Deres ansøgning om dis-
pensation fra fredningen arealer ved Rands Fjord til ombygning af eksisterende
fiskerhus.

Sagens nærmere omstændigheder er følgende:

Det eksisterende fiskerhus ligger på lejet areal af matr. nr. 4 bi Egeskov, Fre-
dericia Jorder, og ligger Bøgeskov Strand 54, 7000 Fredericia. Arealet tilhører
Fredericia kommune. Der henvises til vedlagte kort 1 : 10 000.

.' Fredningsnævnet modtog den 2. september 1997 en klage fra Bøgeskov Bå-
delaugs bestyrelse ved formanden Henning Hugger over, at Fredericia kommu-
ne havde givet Dem tilladelse til at nedrive Deres fiskerhus og bygge et nyt.
Fredningsnævnet sendte klagen til udtalelse hos Vejle Amt, der ved skrivelse
af 18. september 1997 har svaret:

" Den 8. september 1997 har Fredningsnævnet anmodet om en udtalelse
vedrørende klage fra Bøgeskov Bådelaugs bestyrelse over Fredericia kom-
munes tilladelse til ombygning af fiskerhus på ejendommen matr.nr. 4bi
Egeskov, Fredericia Jorder, beliggende på engstykke for enden af Bøgeskov
Strand.

Vi har fra Fredericia kommune om samme sag modtaget en ansøgning fra
Aage E. Jensen Hansen, Skovvej 275, 7000 Fredericia, der søger om dis-
pensation fra naturbeskyttelseslovens strandbeskyttelsesliniebestemme/se
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til at opføre et fiske/bådhus på ejendommen.

Der vedlægges fotokopi af fremsendte akter til Fredningsnævnets behand-
ling, idet ejendommen er omfattet af fredningskendelse for Rands Fjord og
Hølsminde og Fredningsnævnets dispensation er nødvendig.

Under henvisning til § 8, stk. 2 i Bekendtgørelse om forretningsorden for
Fredningsnævn skal det oplyses, at fredningen er rejst af Danmarks Natur-
fredningsforening i 1984. Ifølge fredningskendelsen er der ikke indsat hø-
ringsberettigede el/er til/agt nogen påtaleret.

Der søges om til/adelse til at nedrive eksisterende fiske/bådhus og at erstat-
te dette med et nyt hus på 50 m2 til samme brug som hidtil.

Det ny hus udføres som skeletvægge med udvendig beklædning (en på to)
og klinkbeklædning over vinduer og dør. Taget udføres med bølgeeternit og
med rejsning på ca. 15 grader. Huset har efter det oplyste samme størrelse
som nuværende og placeres samme sted og med samme højde.

Eksisterende hus er sammenbygget med bådelaugets hus på stedet, og be-
byggelsen fremtræder som en samlet bebyggelse (skure) - se vedlagte foto.

Ejerens søn - Niels P. Hansen, Baunegårdsvej 76, 7000 Fredericia - der re-
præsenterer sin far - har telefonisk oplyst, at huset er opført i ca. 1948-
50, mens bådelaugets hus er ti/kommet i 1960, hvor det blev flyttet fra
den anden side af fjorden.

Ejendommen ejes af Fredericia kommune og er lejet ud til ansøger og både-
lauget.

Området er omfattet af Fredericia kommunes lokalplan nr. 115 for et områ-
de ved Bøgeskov. Efter lokalplanen må der ikke opføres yderligere bebyg-
gelse i området. Det skal dog være tilladt at erstatte eksisterende træskure
med ny bebyggelse af ti/svarende størrelse efter projekt godkendt af Fred-
ningsnævnet.

Fredningen har til formål at beskytte de biologiske værdier i området.

Efter kendeIsens § 3 skal fredningsområdet bevares i dets nuværende til-



stand. Der må ikke foretages terrænændringer, opføres bebyggelse m. V.,

men efter § 5 gælder forbudene ikke de anlæg og bådeoplæg ved bådeplad-
sen, som er nævnt i lejeaftale af 21. juni 1982 mellem Fredericia kommune
og Bådelauget Bøgeskov, jf. Fredningsnævnets afgørelse af 1. april 1982
(kopi vedlagt).

Det fremgår bl.a. heraf, at der ikke må placeres skure, affald og lign., men
det må antages, at der her er tænkt på skure udover eksisterende skure.

For så vidt angår den fremsendte klage fra Bådelauget er vi enige i ønskelig-
heden af at bevare stedet med den specielle kultur, som et fisker/eje som
det pågældende repræsenterer, og vi så gerne, at skurene forblev uændrede
for at bevare det specielle miljø på stedet.

Men med baggrund i såvel kendeIsens udformning, som lokalplanens be-
stemmelser om, at der kan ske udskiftning af de eksisterende skure på ste-
det, er det vores opfattelse, at der næppe er grundlag for at give afslag til
en udskiftning af det eksisterende skur.

Vi mener, at det bør sikres, at der kun opføres et hus af primitiv standard
med samme farve, højde og på samme sted, som det eksisterende hus.
Endvidere at det bør sikres, at huset ikke senere ~an tages i anvendelse til
sommerhus.

Der foreslås evt. afholdt et møde på stedet til en nærmere drøftelse af sa-
gen.... "

Fredningsnævnet har foretaget besigtigelse af forholdene på stedet den 17.
oktober 1997. Der henvises til vedlagte udskrift af Fredningsnævnets proto-
kol.

I medfør af naturbeskyttelseslovens § 50, stk. 1, meddeler Fredningsnævnet
tilladelse til den ansøgte nedrivning og nybygning på betingelse af, at huset
opføres som skitseret på den medsendte tegning, at huset bygges i træ, der
males sort, og med sort eternittag. Der må ikke være faste installationer som
elektricitet, afløb og vand. Endvidere må fiskerhuset ikke benyttes som som-
merhus. Fredningsnævnet finder herefter ikke, at det ansøgte strider mod
fredningens formål.



Nævnets afgørelse kan påklages i overensstemmelse med reglerne i naturbe-
skyttelseslovens kap 12. Klage skal indgives skriftligt til Fredningsnævnet in-
den 4 uger fra den dag, afgørelsen er meddelt. Tilladelsen må ikke udnyttes,
før klagefristen er udløbet. Rettidig klage har opsættende virkning for den på-
klagede afgørelse, med mindre klagemyndigheden bestemmer andet.

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

Andre myndigheders tilladelse kan være nødvendig.

o
Kopi af dette brev er sendt til Vejle Amt, Teknik og Miljø, Abent Land, Damha-
ven 12 , 7100 Vejle (j.nr. 8-70-51-8-607-4-97), til Fredericia kommune, Tek-
nisk Forvaltning, Gothersgade 20, 7000 Fredericia, til Danmarks Naturfred-
ningsforening, Nørregade 2, 1165 København K og til Skov- og Natur-

styreisen, Haraldsgade 53, 2100 København ø.

Med venlig hilsen

Preben Bagger
formand

Telefon Direkte telefon Telefax

75524822 75 50 71 11 - 5000 75524408



FREDNINGSNÆVNET FOR VEJLE AMT tlf. 75 52 28 00

Vejle Amt
Teknik og Miljø
Abent Land
Damhaven 12
7100 Vejle

Domhusgade 24
6000 Kolding

Fax 7552 4408

Modtaget i
Skov- o~ Naturstyrelsen

o 9 AUG. 1999

REG. Nl "11$3;3.00. Åbent fra 08.00 - 14.00
Gennemvalg 75507111

Lokal 5103 - Birgitte Andersen

Den 18. august)J 999
J.nr. FVA 291999

Ansøgning om dispensation fra Fredningen ved Rands Fjord, j. nr. 8-70-
51-8-607-1-99

Ved brev af 21, juni 1999 har Vejle Amt på Fredericia kommunes vegne
ansøgt om tilladelse til opstilling af et nødtørftshus på ejendommen
matr. nr. 4 a Egeskov, Fredericia Jorder.

Amtet har blandt andet oplyst, at ejendommen er omfattet af fredningen
ved Rands Fjord og ligger i landzone grænsende til sommerhusområde
ved Bøgeskov Strand. Efter regionplanen for Velje amt ligger ejendom-
men i et værdifuldt landskab.

Ifølge fredningekendelse af 28. februar 1992 skal området bevares i
dets nuværende tilstand. Der må således ikke foretages terrænændringer
eller opføres bebyggelse.

Der er tale om det samme nødtørftshus, der er opstillet midt i sommer-
husområdet ved Bøgeskov Strand. En igangværende kloakering har til en
vis grad overflødiggjort nødtørftshuset, men på baggrund af strandgæ-
sternes brug af det nærliggende engareal til forrettelse af nødtørft
ønskes nødtørftshuset bevaret til brug for strandgæsterne, men dog
flyttet ca. 100 m mod nord og således, at det placeres i forlængelse af
sommerhusområdet. Huset placeres derved umiddelbart inden for fred-
ningen.

Nødtørftshuset er malet i en grønlig farve og udformet som en rund
'bygning med en diameter på 1,25 m og en højde på 2.3 m.

Da der er tale om en meget beskeden bygning, der skal flyttes fra en
placering til en anden i strandområdet, ses der ikke at ske væsentlige
ændringer på forholdet i området. Amtet har derfor ikke fredningsmæs-
sige betænkeligheder ved det ansøgte.
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Foruden dispensation fra fredningen kræves dispensation efter naturbe-
skyttelseslovens strandbeskyttelsesliniebestemmelser og tilladelse efter
planloven: da nødtørftshuset opstilles i landzone.

Danmarks Naturfredningsforening har ingen bemærkninger til ansøgnin-
gen.

Fredningsnævnets afgørelse:

Under henvisning til det af Vejle Amt anførte meddeler fredningsnævnet
i medfør af naturbveskyttelseslovens § 50, stk. 1, dispensation til an-
søgningen om opstilling af nødtørftshuset på ejendommen matr. nr. 4 a
Egeskov By, Fredericia Jorder.

Nævnets afgørelse kan påklages i overensstemmelse med reglerne i na-
turbeskyttelseslovens kapitel 12. Klage skal indgives skriftligt til Fred-
ningsnævnet for Vejle Amt, Domhusgade 24, 6000 Kolding, inden 4 u-
ger fra den dag, agføreisen er meddelt. Rettidig klage har opsættende
virkning for den påklagede afgørelse, medmindre klagemyndigheden
bestemmer andet.

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

Andre myndigheders tilladelse kan være nødvendig.

Kopi af denne skrivelse er sendt til Fredericia kommune, Teknik og Miljø,
Rådhuset, 7000 Fredericia, til Danmarks Naturfredningsforenings lokal-
komite, Samsøvej 8, 7000 Fredericia, til Danmarks Naturfredningsfore-
ning, Masnedøgade 20, 2100 København ø, og til Skov- og Natursty-
relsen, Haraldsgade 53, 2100 København ø.

Med venlig hilsen

ø~L (~( ~ ~ l/VI/V~

Claus Rasmussen
formandssuppleant
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Fredningsnævnet for Vejle amt RECiNR. '1O:Jtr~OD
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Vejle Amt
Teknik og Miljø
Damhaven 12
7100 Vejle

Modtaget i
Skov- Ol!. !,-T~ hn'styrelsen

2 3 .JAN. 2003

SCANNET

Rands Fjord og Hølsminde fredninger

Sagen er indbragt for Fredningsnævnet ved Vejle Amts brev af 31. maj
2002, hvori det hedder:

"Fredericia Kommune har søgt om dispensation til at anlægge en trampesti på kommunalt
areal for at skabe mulighed for sammen med eksisterende stiforløb at kunne skabe en rund-
tursmulighed syd for Hølsminde.

Stien kommer til delvis at forløbe på arealer, der af omfattet af:

1. OFN's kendelse af 17. januar 1968 vedrørende fredning af arealer ved Rands Fjord
(OFN 404/63).

2. OFN's kendelse af 28. februar 1992 om fredning af arealer ved Rands Fjord og Høls-
minde i Børkop og Fredericia Kommuner (OFN 2780/89).

Ejendommen er beliggende i landzone. Iflg. Regionplan for Vejle Amt ligger ejendommen
i

- område med kulturmiljøinteresser (delvis), 3 km kystnærhedszone,
- værdifuldt landskab,
- område hvor skovtilplantning er uønsket, naturområde,
- økologisk forbindelseslinie, og
- potentielt vådområde.

Det ønskede projekt
Stiforløbet ønskes placeret fra Neder Hølsvej og langs sydvestskellet af kommunens ejen-
dom matr.nr. 4a Egeskov, Fredericia Jorder, med tilslutning til eksisterende trampesti på
ejendommen matr.nr. 4c Egeskov, Fredericia Jorder, og videre hen til slusen ved Hølsmin-
de.

Der bliver tale om en trampe sti i 70 cm bredde i terræn, kun tilført flis på den lavere del af
gangarealet, hvor der kan være fugtigt. Stien skal friholdes for fast belægning, opstilling af
borde og bænke, belysning eller lignende inventar. Stien markeres med pæl pr. 50 m.

'. Forhold til fredningsbestemmelser OFN 404/63 af 17. januar 1968
l Der er tale om en status quo-fredning, inden for hvilken der ikke må beplantes, planeres eI-

ler opgraves. Levende hegn må ikke fældes.

KOV- og NatU!'styrelsen
lr. SN 2001 ~ 1'111I\D- OClq
ct. nr. l.1 -- Bil. l

Domhusgade 24
6000 Kolding
man-tor 9-15, fre 8-14
Tlf. 75 52 28 00
Fax 75 52 44 08

Gennemvalg 75507111
Lokal 5000

Nævnetsj. nr. FVA 18/02
Deresj.m. 8-70-5~-8-607-2-02

22. januar 2003
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Fredningen skal ikke være til hinder for, at fredningsmyndighederne uden udgift for lodse-
jerne lader anlægge de for almenhedens færdsel fornødne stier.

OFN 2780/89 af28. februar 1992
Også denne fredning er en status quo-fredning med det formål at beskytte de biologiske
værdier i området.

Iflg. § 5 må der ikke anlægges nye veje, stier eller P-pladser .. Det gælder dog ikke anlæg
af stier, der er fastlagt i lokalplan.

Dispensation fra bestemmelserne i §§ 2-5 kan meddeles, når det ansøgte ikke vil komme i
strid med fredningens formål.

Vejle Amt har diskuteret med Fredericia Kommune, om anlæggelsen af stien er af en ka-
rakter, så den udløser behov for udarbejdelse af en lokalplan. Fredericia Kommune har ef-
terfølgende valgt at søge dispensation fra fredningskendelsen, og ikke udarbejde lokalplan,
idet man mener, at anlæggelse af stien har et omfang, så stianlægget på ingen måde vil væ-
re i strid med fredningens formål.

Da den nordlige del af stien gennemskærer et område, der i Regionplan for Vejle Amt er
udlagt som potentielt vådområde, som vil kunne medvirke til at reducere udvaskningen af
kvælstof til vandmiljøet, fremgår det af regionplanen, at der ikke må meddeles tilladelse til
byggeri og anlæg m.v., som kan forhindre, at det naturlige vandstandsniveau kan genska-
bes.

Der ses ikke herfra at være fredningsmæssige betænkeligheder ved det ansøgte.

Der foreligger ikke i øjeblikket projekter, som inddrager det aktuelle areal i vandstands-
hævningsprojektet. Hvis det sker, kan der blive behov for at omlægge den nordligste del af
stien mod øst.

Det vurderes, at projektets omfang ikke kræver udarbejdelse af en lokalplan. Herfra ses
etablering af stien ikke at være i konflikt med fredningens formål."

Efterfølgende har Fredericia kommune ved brev af 10. december 2002 frem-
sendt udvidet ansøgning af 22. oktober 2002, hvorefter ansøgningen ændres,
således at trampestien kan udføres i flis eller plankebroer. Der er ikke an-
dre ændringer i ansøgningen. I amtet brev hedder det:

Den 4. april 2002 har Fredericia Kommune fremsendt ansøgning om dispensation i forhold
tilOverfredningsnævnets kendelse af 28. februar 1992 om fredning af arealer ved Rands
Fjord og Høllsminde til at etablere en trampesti fra Neder Hølsvej til diget ved slusen, hvor
Rands Fjord leder vand til Høllsminde.

Vejle Amt har med: brev af 31. maj 2002 videresendt Fredericia Kommunes ansøgning.

Efterfølgende har Fredericia Kommune fremsendt en ny ansøgning af 22. oktober 2002.
Eneste ændring i forhold til ansøgningen af 4. april 2002 er en tilføjelse om, hvordan snen
tænkes udført hen over de lavere dele af strækningen. Her ønsker man mulighed for at ud-
føre stien med flis eller plankebroer.,

, Idet der i øvrigt henvises til amtets brev af 31. maj 2002, vil amtet herunder forholde sig til
den nævnte tilføjelse af22. oktober 2002.
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Under den afholdte besigtigelse med Fredericia Kommune og repræsentanter for borgerfo-
reningen for Vejlby Sogn den 23. maj 2001 blev det diskuteret, hvordan passage af nogle
lave partier i området kunne løses.

Her blev der henvist til andre stier inden for Rands Fjord-fredningeme, hvor der er lagt træ-
flis i lavningerne og enkelte tilfælde, hvor der er lavet korte, lave træbroer over bundløse
lavbundsområder.

I kommunens første ansøgning var der lagt op til en løsning alene med flis.

Da der er tale om en landskabsfredning, er det vigtigt, at stien udføres, så den ikke lar
skæmmende indvirkning på de fredede arealer. .

Forudsat at der kun etableres korte, lave plankebroer i terræn, og udført i naturf~et træ,
_ kan amtet anbefale stiløsningen efter den nye ansøgning."- Om ejendommens beliggenhed henvises til vedlagte kort.

Fredningsnævnets afgørelse:

Under henvisning til det af Vejle amt anførte meddeler Fredningsnævnet i
medfør af naturbeskyttelseslovens § 50, stk. 1, dispensation til det ansøgte,
der ikke skønnes at stride mod fredningens formål. Det er forudsat, at der
kun etableres korte, lave plankebroer i terræn, og at disse udføres i naturfar-
vet træ.

Nævnets afgørelse kan påklages i overensstemmelse med reglerne i naturbe-
skyttelseslovens kapitel 12. Klage skal indgives skriftligt til Fredningsnæv-
net for Vejle amt, Domhusgade 24,6000 Kolding, inden 4 uger fra den dag,
afgørelsen er meddelt. Rettidig klage har opsættende virkning for den på-
klagede afgørelse, med mindre klagemyndigheden bestemmer andet.

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

Andre myndigheders tilladelse kan være nødvendig.

Kopi af denne skrivelse er sendt til Fredericia kommune, Teknik & Miljø,
Rådhuset, 7000 Fredericia, til Danmarks Naturfredningsforenings lokalko-
mite vi H. Behrndt Andersen, Samsøvej 8, 7000 Fredericia, til Danmarks
Naturfredningsforening, Madsnedøgade 20, 2100 København ø, til Frilufts-
rådet, vi amtsformand Lars R. Petersen, Bjerrevej 91, 8700 Horsens, til Fri-
luftsrådet, Scandiagde 13, 2450 København SV, og til Skov- og Naturstyrel-
sen, Haraldsgade 53, 2100 København ø.

• Med venl1g hilsen

Æ~~
Pre~Bagger
formand
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FREDNINGSNÆVNET FOR SYDJYLLAND, NORDLIG DEL 
Kolding Åpark 11, 6000 Kolding 
Telefon 99686800, mail: sydjyllandnord@fredningsnaevn.dk 

Fredningsnævnets sagsnummer FN-SJN-63-2016: Ansøgning fra Carsten Askebjerg Madsen, 

Mølleskovvej 74, Fredericia, om dispensation til at oprense og udvide et vandhul på 

ejendommen matr. nr. 31 b Nebbegård Hovedgaard m.fl. 

Fredningsregisteret: Reg. nr.7783.00 – Hølsminde og Rands Fjord 

Ansøgningen: 

Fredningsnævnet har den 8. september 2016 modtaget en ansøgning fra Carsten Askebjerg Madsen, 

fremsendt af Vejle Kommune, om oprensning og udvidelse af et vandhul på ejendommen matr. nr. 

31 b Nebbegård Hovedgård, Gårslev. 

Ejendommen er fredet ved Overfredningsnævnets afgørelse, truffet den 28. februar 1992 om fred-

ning af arealer ved Rands Fjord og Hølsminde i Børkop og Fredericia Kommuner. Fredningen er en 

status quo fredning, der har til formål at sikre de biologiske værdier i området. Fred-

ningsbestemmelserne indeholder forbud mod terrænændringer. 

Fredningsnævnet skal derfor tage stilling til, om der kan dispenseres til udvidelsen af vandhullet. 

Fredningsnævnet har behandlet sagen på nævnets møde den 23. maj 2017, hvor nævnet har 

foretaget besigtigelse. 

Fredningsnævnets afgørelse 

Fredningsnævnet har besluttet at meddele Carsten Askebjerg Madsen afslag på ansøgningen. 

Begrundelsen for afslaget fremgår under afsnittet ”Fredningsnævnets begrundelse og afgørelse”. 

Retsgrundlaget 

Overfredningsnævnet har i kendelsen om fredning af arealerne ved Rands Fjord og Hølsminde 

fastsat blandt andet følgende fredningsbestemmelser, der har betydning for vurderingen af 

ansøgningen. 

”… 

§ 2. Bevaring af området.

Afslag på dispensation stadfæstet af Miljø- og Fødevareklagenævnet, 
klik her for at se afgørelsen.
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”Fredningsområdet skal bevares i dets nuværende stand. Der må således ikke foretages terrænændringer 

… jordbehandling eller foretages afvanding, medmindre sådanne tilstandsændringer er tilladt i de 

følgende bestemmelser, sker som led i naturpleje efter § 6 eller tillades ved en dispensation efter § 7… 

§ 4. Afvanding.

”Der må ikke foretages foranstaltninger, der tilsigter yderligere afvanding af arealerne. Eksisterende 

grøfter må således ikke uddybes eller på anden måde udvides, men fredningen er ikke til hinder for 

sædvanlig oprensning…”   

Sagens baggrund: 

Carsten Askebjerg Madsen har ansøgt Vejle Kommune om tilladelse til at oprense et vandhul for et 

ca. 60 cm tyk lag hængedynd, bestående af gamle rørskær og rødder og derefter udvide vandhullet 

til en størrelse på ca. 30 meter x 30 meter.  

Carsten Askebjerg Madsen har anført i ansøgningen, at det oprensede materiale skal deponeres 

rundt om vandhullet i en naturlig placering i forhold til det eksisterende terræn. 

Carsten Askebjerg Madsen har endvidere anført i ansøgningen, at der skal udlægges jernplader, så 

gravemaskinen, der skal benyttes til arbejdet, kan udføre dette så skånsomt som muligt for naturen 

og faunaen, så der ikke bliver efterladt hjulspor i området. 

Vejle Kommune har fremsendt ansøgningen til fredningsnævnet og har bemærket, at: 

Vejle Kommune har screenet ansøgningen og konstateret at projektet ønskes udført i et område der er 

omfattet af § 3 og § 6 i naturbeskyttelsesloven, planlovens § 35, samt Overfredningsnævnets afgørelse 

… om fredning af arealer ved Rands Fjord og Hølsminde. 

Eksisterende vandhul kan ses på de fleste tilgængelige luftfoto tilbage i tiden til 1964. Før 1980 var 

vandhullet op til 1800 m
2
 stort med en aflang form forskellig fra det der ansøges om. I 1980 var 

vandhullet ca. 200 m
2
 og siden den gang har der været et ca. 100 m

2
 stort vandspejl. 

Der er tale om § 3 beskyttet rørsump med karakteristiske arter for naturtypen beliggende inden for 

åbeskyttelseslinjen, og som ligger i et stort sammenhængende mose- og engområde med flere større 

søer mellem Rands Fjord og dens udmunding i Vejle Fjord ved Høll. 

Det er Vejle Kommunes opfattelse, at der er tale om natur af god kvalitet og for den specifikke 

naturtype noget af det mest veludviklede i Vejle Kommune. Ifølge Vejle Kommunes Naturkvalitetsplan 

(vedhæftet) gives der i den gode natur normalt kun tilladelse til indgreb, der efter en konkret vurdering 

understøtter og forbedrer naturtypekvaliteten eller ændre naturtypen til det bedre. 

Det er Vejle Kommunes vurdering, at oprensning og udvidelse af vandhullet, samt oplæg af opgravet 

materiale omkring vandhullet og nødvendig kørsel i området, ikke vil forbedre kvaliteten af naturtypen 

rørsump eller understøtte udviklingen i denne. 

I Vejle Kommunes Naturkvalitetsplan 2015-2025 hedder det blandt andet: 

”… 
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Vejle Kommune er kendetegnet ved en smuk og værdifuld natur. Det er især i de store sammen-

hængende naturområder vi finder de bedste og mest værdifulde naturarealer med sjældne dyr og 

planter. Vejle Ådal og Vejle Fjord udgør det vigtigste sammenhængende naturområde med Vejle By i 

centrum. Her sammenbindes de værdifulde naturområder Egtved Ådal, Højen Bæk, Engelsholm Sø, 

Randbøl Hede, Grejs Ådal og Fårup Sø, Munkebjergskoven og skovene nord for Vejle Fjord. Et andet 

vigtigt sammenhængende naturområde finder man omkring Rørbæk Sø, Tinnet Krat samt Gudenåen 

og Skjern Åens kilder.   

Men det er ikke kun de store naturområder, der sikrer et rigt plante- og dyreliv. Vigtige er også de 

mindre naturområder, der ligger spredt mellem marker, veje og byer. Sammen med skove og diger, 

forbinder de små naturområder de større sammenhængende naturområder til hinanden og sikrer at dyr 

og planter kan bevæge sig rundt omkring i landskabet.  

Nogle af disse områder er beskyttet af fredninger og internationale forpligtigelser (Natura 2000). Men 

den grundlæggende naturbeskyttelse for langt de fleste naturområder, ligger i naturbeskyttelseslovens 

bestemmelser. I Danmark er strandenge, heder, ferske enge, overdrev, moser, vandløb, søer og 

vandhuller beskyttede naturområder jf. § 3 i naturbeskyttelsesloven. Beskyttelsen skal sikre, at 

naturområderne ikke forsvinder eller mod at tilstanden ændres. En ændring kan f.eks. være at dræne, 

gødske, opdyrke, grave eller oprense vandhuller eller tilplante arealer med skov eller vildtager. Kun i 

helt særlige tilfælde er det muligt at få dispensation til at ændre tilstanden af et beskyttet naturområde.  

… 

Søer og vandhuller udgør lidt over halvdelen af kommunens beskyttede naturområder. I alt findes der 

ca. 4000 søer og vandhuller, med et samlet areal på knap 900 ha. Langt de fleste er små vandhuller på 

få hundrede kvadratmeter. Disse er vigtige trædesten og ikke mindst vigtige levesteder for frøer og 

salamandre. Kun 10 søer i Vejle Kommune er over 5 ha, med Rands Fjord, Rørbæk Sø, Fårup Sø og 

Engelsholm Sø som de største. 

… 

Hvorfor en naturkvalitetsplan? 

Naturkvalitetsplanens overordnede formål er, at bidrage til den internationale målsætning om at 

standse tilbagegangen af biologisk mangfoldighed inden 2020 ved at udvikle naturens kvaliteter og 

sikre bedre levevilkår, levesteder og fri bevægelighed i landskabet for hjemmehørende planter og dyr.   

Grundlæggende er naturkvalitetsplanen et redskab, der skal medvirke til at sikre god naturtilstand på 

arealer omfattet af §3 i Naturbeskyttelsesloven, gennem myndighedsudøvelse, planlægning, naturpleje 

og -genopretning. Konkret kan naturkvalitetsplanen bruges til at fastlægge en målsætning for de 

enkelte naturområder og fastlægge i hvilken rækkefølge indsatser skal prioriteres. Helt overordnet 

tager planen afsæt i ’Brandmandens lov’, der ligesom ved slukning af ildebrand, prioriterer i hvilken 

rækkefølge man skal standse tilbagegangen af naturværdierne. 

… 

Naturkvalitetsplanen danner grundlag for hvilke hensyn, der lægges vægt på i myndighedsudøvelsen. 

Således vil Naturkvalitetsplanen blive brugt af kommunens medarbejdere, når de tager stilling til 

eventuelle ansøgninger om godkendelser af aktiviteter eller indgreb, som kan påvirke naturområderne. 

Naturkvalitetsplanen udstikker retningslinjer for, hvordan Vejle Kommunes borgere kan forvente at få 

deres sager behandlet. Dette kan du læse nærmere om i afsnittet ’Administrationsgrundlag’.  

Naturkvalitetsplanen vil også blive brugt til at prioritere kommunens naturpleje (undgå tilgroning, 

sikre hydrologiske forhold, bekæmpelse af invasive arter etc.). … 

Hvilken natur omfatter planen? 

Naturkvalitetsplanen omfatter de terrestriske naturtyper, samt søer mindre end 5 ha, som er beskyttet 

mod tilstandsændringer efter naturbeskyttelseslovens §3. Det vil sige heder, overdrev, moser, ferske 

enge, strandenge, samt vandhuller og søer mindre end 5 ha. Vandløb og søer større end 5 ha er målsat 

efter de statslige vandplaner, og medtages derfor ikke i naturkvalitetsplanen. 
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… 

Naturtilstand 

Danmarks Miljøundersøgelser (DMU) har udarbejdet et system til at værdisætte naturområders 

aktuelle naturtilstand (Faglig rapport fra DMU, nr. 548). Systemet bygger på en standardiseret metode, 

hvor man ved feltundersøgelser registrerer naturområdernes strukturelle tilstand, driftshistorie og 

plantearter. Den strukturelle tilstand beskriver tilstanden ud fra eksempelvis graden af tilgroning med 

træer og buske, og graden af hydrologisk påvirkning. Driftshistorien beskriver om arealet eksempelvis 

har været afgræsset eller opdyrket, og hvor lang tid det er siden. Plantesammensætningen definerer 

naturtypen. Ud over plantesammensætningen, inddrages andre artsgrupper i det omfang, Vejle 

Kommune har kendskab til arterne. Se eksempel på feltskema i bilag.  

Resultatet fra feltundersøgelserne indtastes i en database på Danmarks Miljøportal, hvorefter der 

automatisk beregnes en værdi for den aktuelle naturtilstand for de indtastede områder. Værdierne 

falder i fem klasser, jf. følgende skema:   

Naturtilstand  Generel definition af tilstandsklasser 

Høj tilstand (I) Den enestående naturperle. 

Lokalitet med særlig typisk, veludviklet eller særpræget naturtype, oftest med forekomst af sjældne dyr og planter. 
Der er ingen eller kun meget beskeden menneskelig påvirkning af arealets tilstand, både hvad angår 
vandstandsforhold, næringspåvirkning og andre fysiske eller kemiske forhold. 

DMU: Der er ingen eller kun meget små menneskeskabte ændringer i værdierne for de fysiskkemiske og hydromorfologiske kvalitetselementer for den 

pågældende naturtype i forhold til, hvad der normalt gælder for denne naturtype under uberørte forhold. Værdierne for de biologiske kvalitetselementer for 

naturområdet svarer til, hvad der normalt gælder for den pågældende naturtype under uberørte forhold, og der er ingen eller kun meget små tegn på 

forandringer. Der forekommer typespecifikke forhold og samfund. 

God tilstand (II)  Den værdifulde natur 

Lokalitet med en typisk, veludviklet naturtype, evt. med nogle sjældne planter og dyr. Menneskeskabt påvirkning 

har kun ført til mindre ændringer i artssammensætningen i forhold til det upåvirkede naturareal med denne 

naturtype. 

DMU: Værdierne for de biologiske kvalitetselementer for den pågældende naturtype udviser lave niveauer af forandringer som følge af menneskelig 

aktivitet, men afviger kun lidt fra, hvad der normalt gælder for denne naturtype under uberørte forhold. 

Moderat tilstand (III) Den moderate natur  
Lokalitet med almindeligt dyre- og planteliv, ofte uden sjældnere arter, men eventuelt med forekomst af større 

bestande af mere almindelige arter. Der er tydelige tegn på, at menneskeskabt påvirkning af arealet har ændret 

artssammensætningen i forhold til det upåvirkede naturareal med denne naturtype. 

DMU: Værdierne for de biologiske kvalitetselementer for den pågældende naturtype afviger i moderat grad fra, hvad der normalt gælder for denne 

naturtype under uberørte forhold. Værdierne viser middelstore tegn på forandringer som følge af menneskelig aktivitet og er betydeligt mere forstyrrede 

end under forhold med god tilstand. 

Ringe tilstand (IV)  Den ringe natur 

Lokalitet uden veludviklet dyre- og planteliv, hvor en forbedring kræver en betydelig indsats. Den menneskeskabte 

påvirkning af arealet har medført, at sjældnere arter er helt fraværende, og karakteristiske arter for naturtypen er 

ofte truet af den menneskeskabte påvirkning.  

DMU: Naturområder der viser tegn på større ændringer i værdierne for de biologiske kvalitetselementer for den pågældende naturtype, og hvori de 

relevante biologiske samfund afviger væsentligt fra, hvad der normalt gælder for den pågældende naturtype under uberørte forhold. 

Dårlig tilstand (V)  Den ødelagte natur 

Lokalitet uden væsentligt indhold af vilde dyr og planter. Arealet er så påvirket, størstedelen de biologiske samfund, 

der normalt karakteriserer den pågældende naturtype under uberørte forhold, ikke forekommer. 

DMU: Naturområder der viser tegn på alvorlige ændringer i værdierne for de biologiske kvalitetselementer for den pågældende naturtype, og hvori store 

dele af de relevante biologiske samfund, der normalt karakteriserer den pågældende naturtype under uberørte forhold, ikke forekommer 

Et område har en gunstig bevaringstilstand, hvis det kan værdisættes i klasse I eller II. Områder med 

værdisætning III-V har en ugunstig bevaringstilstand.  
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Et naturområde scorer højt i værdi, når de karakteristiske arter for naturtypen er til stede og typisk når 

driften understøtter naturtypen. Det kan for eksempel være et overdrev eller en fersk eng, som 

afgræsses med et passende græsningstryk uden brug af gødning.  Det kan ligeledes være et klarvandet 

vandhul eller lille sø, der har naturlige omgivelser, frit vandspejl og en åben svagt skrående brinkzone 

med gode betingelser for padder og vandinsekter.   

Modsat værdisættes et areal lavt, hvis de karakteristiske arter ikke er til stede, typisk på grund af 

næringsbelastning og uhensigtsmæssig drift for naturtypen. Det kan for eksempel være et overdrev 

eller en fersk eng, hvor græsningen er ophørt eller hvor plantevæksten er tydeligt påvirket af gødning 

eller sprøjtemidler. Sådanne arealer vil typisk domineres af robuste arter som stor nælde, ager-tidsel 

eller lådden dueurt. Det kan ligeledes være et vandhul, som er anlagt forkert eller er påvirket af 

udsætning af ænder og fisk eller forurening fra de nære omgivelser (gødning, sprøjtemidler, nedfald af 

blade, vildtfoder etc.). I et sådan vandhul vil vandspejlet ofte lukkes med eksempelvis dunhammer og 

andemad, og brinkzonen gro til i pil og andre træer. Det trækker også ned i værdisætningen, hvis der 

vokser invasive arter, som er kendt for at kunne brede sig voldsomt – for eksempel kæmpe-bjørneklo 

eller rynket rose (hybenrose). 

…  

Mindre søer og vandhuller 

Det akvatiske miljø i mindre søer og vandhuller, adskiller sig væsentligt fra de øvrige naturtyper som 

levested for dyr og planter. I værdisætningen vurderes på både den terrestriske, akvatiske og 

sumpzonens vegetation. Ligeledes vurderes forekomst af alger eller padder, samt på fysiske forhold 

som vandets klarhed, af- og tilstrømning mv. 

… 

EU's habitatdirektiv udgør sammen med fuglebeskyttelsesdirektivet, grundlaget for NATURA 2000. 

Kommuneplanens udpegning for ’særlige værdifulde naturområder’ medtager alle naturområder 

kortlagt med habitatnaturtype jf. habitatdirektivet (se kort under bilag). I såvel tilstandsvurdering som 

målsætning indgår endvidere habitatdirektivets lister over arter som medlemslandene er forpligtiget til 

at beskyttet, de såkaldte bilag II og IV. Hermed sikres naturkvalitetsplanens koordination til NATURA 

2000-planlægningen. 

… 

Administrationsgrundlag 

Kommunen er myndighed og skal altid spørges, inden der foretages ændringer i §3 beskyttede natur-

områder. Kommunen har i særlige tilfælde mulighed for at give dispensation. Dispensation bliver 

normalt kun givet, hvis ikke der sker væsentlige negative ændringer for naturen. I nedenstående skema 

vises retningslinjer for, hvordan Vejle Kommunes borgere kan forvente at få deres sager behandlet. 

Vurderer kommunen at ændringen strider mod retningslinjerne, vil der meddeles afslag.  

… 

Naturkvalitetsplanen, herunder administrationsgrundlaget, er bindende for kommunens myndig-

hedsudøvelse og planlægning.  

Målsætning  Retningslinje  Prioritering af indsats 
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A – Den 

enestående 

naturperle  

Der gives kun tilladelser til indgreb, der efter en konkret vurdering understøtter eller forbedrer 

naturtypekvaliteten eller naturtypen.   
  
Dette kan eksempelvis være tilladelse til rydning af opvækst, oprensning af søer, tilladelse til 
hedepleje ved afbrænding eller afskrælning, samt lokale indgreb som er nødvendige for at 

opretholde græsning eller anden pleje på arealet (vandingsanlæg, læskure hvis sådanne er 

påkrævet mv.).   
  
I helt særlige tilfælde, kan der efter konkret vurdering, gives tilladelse til trampestier og lignende 
mindre rekreative anlæg som øger adgangen til naturområdet.   
  

Kommunen prioriterer 
bevarende pleje-indsatser og 
projekter i disse områder. 
Kommunen prioriterer 
økonomiske midler til sikring 
af naturpleje  
  
Kommunen prioriterer 
formidlingsprojekter  
  
Løbende overvågning  

  
B – Den  Der gives kun tilladelser til indgreb, der efter en konkret vurdering understøtter eller forbedrer      Kommunen prioriterer be-  
Værdifulde          naturtypekvaliteten eller naturtypen.                                                                                                      varende plejeindsatser og 

natur                                                                                                 projekter, samt indsater 

                                                                                                                                                                                              der reducerer skadepåvirk- 

                                                                                                                                                                                              i disse områder  

 
   

  
C – Den gode 

natur  
Der gives normalt kun tilladelse til indgreb, der efter en konkret vurdering understøtter og forbedrer 
naturtypekvaliteten, eller ændrer naturtypen til det bedre.   
  
Eksempelvis kan der meddeles tilladelse til ændring af naturtypen ved genslyngning af vandløb 
eller ændring af hydrologiforhold (paddeskrab mv.), såfremt naturtypen ændres til en mere 
værdifuld naturtype eller understøtter lokale forhold bedre end nuværende.   
  
I særlige tilfælde, eksempelvis hvis indgrebet har almen samfundsmæssig interesse, kan indgreb 
efter en konkret vurdering tillades, mod udlæg af erstatningsnatur. Dette kan eksempelvis være 
tilladelse til rekreative tiltag i naturområdet som shelterplads eller naturlegeplads, eller indgreb 
hvor andre samfundsmæssige interesser overstiger de naturmæssige værdier (kulturhistoriske 
værdier, etablering af større vådområder, større vejanlæg mv.).  
  

  

Kommunen kan prioritere 
indsatser og projekter til 
beskyttelses af særlige arter. 
Ligeledes kan kommune 
prioritere indsatser og 
projekter i det omfang  
arealerne indgår i større  
projektsammenhænge med A 

og B målsatte områder.  
  
Kommunen kan prioritere 

midler til de mest værdifulde 

friluftsarealer.   
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Kort over udpegninger i kommuneplan 2013-2025 for økologiske forbindelser og særligt værdifuld 

natur, samt Natura 2000 områder.  
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Kort over udpegninger i kommuneplan 2013-2025 for friluftsområder inkl. udsigtspunkter, 

værdifulde kulturmiljøer samt værdifulde landskaber  

Fredningsnævnets behandling af sagen: 

Fredningsnævnet har behandlet sagen på nævnets møde den 23. maj 2017. 

I mødet deltog Carsten Askebjerg Madsen, for Vejle Kommune Bo Levensen og Alex Sand Frich 

og for Danmarks Naturfredningsforening Uffe Rømer og Axel Schou, Vejle. 

Der er anført følgende i fredningsnævnets forhandlingsprotokol: 

”… 
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Carsten Askebjerg Madsen oplyste, at han har købt ejendommen matr. nr. 31 b Nebbegård, Gårslev, der 

indgår i et større naturområde ved Rands Fjord og Hølsminde. Der er på hans ejendom et vandhul, som 

er under tilgroning. Da han gerne vil forskønne området og have mulighed for at drive jagt på sin 

ejendom, har han ansøgt Vejle Kommune om tilladelse til at oprense vandhullet og udvide det til ca. 30 

x 30 meter, så han får et vandhul af en vis størrelse og med et blankt vandspejl på ca. 1.000 m
2
. 

Området er ideelt til jagt på grund af den store mængde fuglevildt, som er ved Rands Fjord. 

Oprensningen og udvidelsen af vandhullet skal udføres maskinelt. Der skal udlægges jernplader, som 

maskinen, der skal benyttes til arbejdet, kan køre på for at skåne rørsumpen. Det opgravede materiale 

skal deponeres rundt om vandhullet. Arbejdet skal udføres i august, hvor fuglenes ynglesæson er 

overstået. 

Uffe Rømer oplyste, at Rands Fjord og Hølsminde er bundet af en række restriktioner ud over det bånd, 

som fredningen lægger på området, som er et enestående naturområde med en stor biodiversitet. 

Fuglene, der er i området, trives i rørskoven, der også er på Carsten Madsens ejendom. Danmarks 

Naturforening har sympati for ønsket om at etablere et vandhul med et blankt vandspejl, men 

oprensningen og udvidelsen af vandhullet hverken øger eller forbedrer naturværdierne. Danmarks 

naturfredningsforening kan derfor ikke anbefale, at der dispenseres til projektets gennemførelse. 

Biolog Axel Sand Frich oplyste, at arealerne ved Rands Fjord er naturmæssigt placeret mellem de A og 

B målsatte områder i kommunen, fordi der er en veludviklet rørsump – formentlig den mest 

veludviklede i Vejle Kommune - i tilknytning til et stort naturområde. Vejle Kommune har fundet 

sjældne plante- og fuglearter i området. I de A-målsatte områder skal der fastholdes eller opnås en høj 

naturtilstand inden 2025, og i de B-målsatte områder skal der på sigt opnås en høj naturtilstand, der 

inden 2025 opfylder betingelserne for god naturtilstand. Nogle af de fuglearter, der lever i området, vil 

ikke profitere af et vandhul med et blankt vandspejl, fordi deres naturlige levesteder er rørskovene. På 

grund af områdets enestående naturkvaliteter skal Vejle Kommune ved behand-lingen af sagen vurdere 

Carsten Askebjerg Madsens ansøgning ud fra de parametre, der er beskrevet i Vejle Kommunes 

Naturkvalitetsplan 2015-2025. Det er kommunens vurdering, at oprensningen og udvidelsen af 

vandhullet ikke vil forbedre kvaliteten af rørsumpen. 

Carsten Askebjerg Madsen bemærkede hertil, at der tidligere har været en sø med en vandflade på et 

par tusinde kvadratmeter på hans ejendom; søen er groet til og er i dag nærmest en rørsump med et 

meget lille vandspejl. Han ønsker alene at etablere et beskedent vandhul med et blankt vandspejl på ca. 

1.000 m
2
…” 

Fredningsnævnets begrundelse og afgørelsen 

Ifølge naturbeskyttelseslovens § 50, stk. 1, kan fredningsnævnet dispensere fra bestemmelserne i en 

fredning, når det ansøgte ikke er i strid med fredningens formål. Videregående afvigelser fra en 

fredning end nævnt i stk. 1, og helt eller delvis ophævelse af en fredning kan, jf. stk. 5, kun 

foretages efter reglerne om gennemførelse af fredninger. 

Det fremgår af Overfredningsnævnets afgørelse om fredning af arealerne ved Rands fjord og 

Hølsminde, at det er formålet med fredningen at beskytte de biologiske værdier i området. Fred-

ningsbestemmelserne indeholder derfor bestemmelser om, at fredningsområdet skal bevares i til-

standen på fredningstidspunktet, og det indebærer ifølge fredningsbestemmelserne blandt andet, at 

der ikke må foretages terrænændringer i fredningsområdet. 

Vejle Kommune har oplyst, at vandhullet er en § 3-beskyttet rørsump med karakteristiske arter for 

denne naturtype, og at vandhullet indgår i et stort sammenhængende mose – og engområde mellem 

Rands Fjord og fjordens udmunding i Vejle Fjord ved Høll, der er udpeget som et værdifuldt 

naturområde. 
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Vejle Kommune har endvidere oplyst, at der er tale om natur af god kvalitet, og at det for denne 

specifikke naturtype er noget af den mest veludviklede natur i Vejle Kommune. 

Vejle Kommune, der skal behandle ansøgningen efter naturbeskyttelseslovens § 3 og §6 samt 

planloven, skal med udgangspunkt i Naturkvalitetsplanens parametre vurdere, om oprensningen og 

udvidelsen af vandhullet vil understøtte og forbedre naturtypekvaliteten eller ændre naturtypen til 

det bedre. 

Det er Vejle Kommunes vurdering, at oprensningen og udvidelsen af vandhullet samt oplæg af 

opgravet materiale omkring vandhullet ikke vil forbedre kvaliteten af naturtypen rørsump eller 

understøtte udviklingen i denne. 

På denne baggrund, da fredningsbestemmelserne indeholder forbud mod terrænændringer eller i 

øvrigt tilstandsændringer, og da oprensningen og udvidelsen af rørsumpen vil efterlade rørsumpen 

som en sø med et blankt vandspejl, vurderer fredningsnævnet, at det strider mod såvel formålet med 

fredningen som fredningsbestemmelserne at dispensere til oprensningen af og udvidelsen af 

rørsumpen. 

Fredningsnævnet meddeler derfor Carsten Askebjerg Madsen afslag på ansøgningen. 

Klagevejledning ved afgørelse om dispensation: 

Der kan klages over denne afgørelse til Miljø- og Fødevareklagenævnet. Klagefristen udløber 4 

uger efter, at afgørelsen er meddelt. Er afgørelsen offentligt bekendtgjort, regnes klagefristen dog 

altid fra bekendtgørelsen. Klagen skal ifølge lov om naturbeskyttelse § 87 afgives via Miljø- og 

Fødevareklagenævnets digitale selvbetjening, jf. vejledning på klagenævnets hjemmeside 

www.naevneneshus.dk. Klagefristen udløber ved midnat på dagen for klagefristens udløb. Hvis kla-

gefristen udløber på en lørdag eller en helligdag, forlænges fristen til den følgende hverdag.  

Klageberettigede er, jf. naturbeskyttelseslovens § 86: 

 Adressaten for afgørelsen,

 ejeren af den ejendom, som afgørelsen vedrører,

 offentlige myndigheder,

 en berørt nationalparkfond,

 lokale foreninger og organisationer, som har en væsentlig interesse i afgørelsen,

 landsdækkende foreninger og organisationer, hvis hovedformål er beskyttelse af natur

og miljø, og

 landsdækkende foreninger og organisationer, som efter deres formål varetager væsent-

lige, rekreative interesser, når afgørelsen berører sådanne interesser.

Det er en betingelse for Miljø- og Fødevareklagenævnets behandling af en klage, at den, der klager 

indbetaler et gebyr på 900 kr. for privatpersoner og 1.800 kr. for virksomheder og organisationer 

(2016-niveau). Klagegebyret reguleres den 1. januar hvert år efter den af Finansministeriet fastsatte 

sats for det generelle pris- og lønindeks som løbende offentliggjort i forslag til finanslov med 

virkning for klager, der modtages i nævnet fra og med den 1. februar 2017. Nævnet offentliggør 

størrelsen af klagegebyret på sin hjemmeside www.naevneneshus.dk.   

http://www.naevneneshus.dk/
http://www.naevneneshus.dk/
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Gebyret opkræves i forbindelse med klagens oprettelse i Miljø- og Fødevareklagenævnets digitale 

selvbetjening. Klagen behandles først, når gebyret er betalt. Vejledning om gebyrbetalingen kan 

ligeledes findes på Miljø- og Fødevareklagenævnets hjemmeside www.naevneneshus.dk.   

Gebyret tilbagebetales, hvis 

1) klagesagen fører til, at den påklagede afgørelse ændres eller ophæves,

2) klageren får helt eller delvis medhold i klagen, eller

3) klagen afvises som følge af overskredet klagefrist, manglende klageberettigelse eller fordi klagen

ikke er omfattet af Miljø- og Fødevareklagenævnets kompetence.

Det bemærkes, at hvis den eneste ændring af den påklagede afgørelse er forlængelse af frist for 

efterkommelse af afgørelse som følge af den tid, der er medgået til at behandle sagen i klagenæv-

net, tilbagebetales gebyret dog ikke.  

Miljø- og Fødevareklagenævnet kan også beslutte at tilbagebetale klagegebyret, hvis 

1) der er indledt forhandlinger med afgørelsens adressat og/eller førsteinstansen om projekttilpas-

ninger, og disse forhandlinger fører til, at klager trækker sin klage tilbage, eller

2) klager i øvrigt trækker sin klage tilbage, før Miljø- og Fødevareklagenævnet har truffet afgørelse

i sagen.

Gebyret tilbagebetales dog ikke, hvis nævnet vurderer, at der er forhold, der taler imod at

tilbagebetale gebyret, f.eks. hvis klagen trækkes tilbage meget sent, herunder efter at klager har haft

et afgørelsesudkast i partshøring.

Kolding, den 1. juni 2017 

Vagn Kastbjerg 

formand 

Denne afgørelse er sendt til: 

Carsten Askebjerg Madsen, Mølleskovvej 74, 7000 Fredericia 

Vejle Kommune post@vejle.dk 

Alex Sand Frich, Vejle Kommune ALSFR@vejle.dk 

Miljøstyrelsen, København – mst@mst.dk 

Danmarks Naturfredningsforening, Masnedøgade 20, 2100 København Ø - mail dn@dn.dk 

Naturfredningsforening/Vejle v/Uffe Rømer ufferomer@gmail.com  

Friluftsrådet, Scaniagade 13, 2450 København SV - fr@friluftsraadet.dk 

Friluftsrådet c/o Bent Holgersen -trekantomraadet@friluftsraadet.dk 

Dansk Ornitologisk Forening, Vesterbrogade 140, 1620 København V- natur@dof.dk 

DOF Vejle – vejle@dof.dk 

http://www.naevneneshus.dk/
mailto:post@vejle.dk
mailto:ALSFR@vejle.dk
mailto:mst@mst.dk
mailto:dn@dn.dk
mailto:ufferomer@gmail.com
mailto:fr@friluftsraadet.dk
mailto:trekantomraadet@friluftsraadet.dk
mailto:natur@dof.dk
mailto:vejle@dof.dk


AFGØRELSE FRA MILJØ- OG FØDEVAREKLAGENÆVNET 

STADFÆSTELSE af afslag på dispensation i sag om oprensning og 
udvidelse af et vandhul inden for fredningen af arealer ved Rands 
fjord og Hølsminde i Vejle Kommune 

Miljø- og Fødevareklagenævnet har truffet afgørelse efter naturbeskyttel-
seslovens1 § 50, stk. 1, jf. § 78, stk. 3 (fredningsdispensation). 

Miljø- og Fødevareklagenævnet stadfæster fredningsnævnets for Sydjyl-
land, nordlig dels afgørelse af 1. juni 2017 om afslag på dispensation fra 
fredningen af arealer ved Rands fjord og Hølsminde til at oprense og ud-
vide et vandhul på matr. nr. 31b Nebbegård Hgd., Gårslev i Vejle Kom-
mune. 

Det indbetalte klagegebyr tilbagebetales ikke. 

Miljø- og Fødevareklagenævnets afgørelse er endelig og kan ikke ind-
bringes for anden administrativ myndighed, jf. § 17 i lov om Miljø- og 
Fødevareklagenævnet2 og gebyrbekendtgørelsens § 2.3 Eventuel retssag 
til prøvelse af afgørelsen skal være anlagt inden 6 måneder, jf. naturbe-
skyttelseslovens § 88, stk. 1. 

Afgørelsen er truffet af formanden på nævnets vegne, jf. § 8 i lov om 
Miljø- og Fødevareklagenævnet. 

1 Lovbekendtgørelse nr. 1122 af 3. september 2018 om naturbeskyttelse.
2 Lov nr. 1715 af 27. december 2016 om Miljø- og Fødevareklagenævnet.
3 Bekendtgørelse nr. 132 af 30. januar 2017 om gebyr for indbringelse af klager for Miljø- og

Fødevareklagenævnet mv. 

21. februar 2019

Sagsnr.: 18/05615 (NMK-522-
00385) 
KlageID: 187624 
RIFLI-NMKN 

MILJØ- OG 

FØDEVAREKLAGENÆVNET 

Toldboden 2 
8800 Viborg 

Tlf. 72 40 56 00 
CVR-nr. 37795526 
EAN-nr. 5798000026070 
nmkn@naevneneshus.dk 
naevneneshus.dk 

Se det påklagede afslag for dispensationen FN-SJN-63-2016, klik her 
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1. Klagen til Miljø- og Fødevareklagenævnet 
Afgørelsen er den 22. juni 2017 påklaget til Miljø- og Fødevareklage-
nævnet af ejendommens ejer. 
 
Klager har navnlig udtrykt utilfredshed med fredningsnævnets behandling 
af sagen. Klager har derudover blandt anført, at der er tale om en oprens-
ning, som vil foregå så skånsomt som muligt. 
 
Klagepunkterne er nærmere uddybet i afsnit 2.5. 
 
2. Sagens oplysninger 
2.1 Ejendommen og området 
Ejendommen har et areal på ca. 4,6 ha, er ubebygget og gennemskæres i 
den sydligste del, ca. 200 m fra det eksisterende vandhul, af motortrafik-
vejen mellem Fredericia og Vejle.  
 
Ejendommen ligger i et større sammenhængende mose– og engområde 
mellem Rands Fjord og fjordens udmunding i Vejle Fjord ved Høll og er i 
sin helhed omfattet af fredningen af arealer ved Rands fjord og Hølsmin-
de, der har til formål at beskytte de biologiske værdier i området.  
 
Det fredede område skal ifølge fredningsbestemmelserne bevares i dets 
nuværende tilstand, hvilket blandt andet betyder, at der som udgangs-
punkt ikke må foretages terrænændringer, opføres bebyggelse, ske til-
plantning eller jordbehandling eller foretages afvanding.4 
 
Hele ejendommen er endvidere omfattet af naturbeskyttelseslovens § 3 
som mose. 
 
Herudover er arealet med det eksisterende vandhul omfattet af naturbe-
skyttelseslovens § 15 (strandbeskyttelseslinje) og § 16 (åbeskyttelseslin-
je). 
 
Nærmeste Natura 2000 område ligger på den modsatte side af Vejle 
Fjord, ca. 6 km fra ejendommen.5 
 
2.2 Det ansøgte projekt 
Klager har den 10. august 2016 ansøgt Vejle Kommune om at oprense og 
udvide det eksisterende vandhul til ca. 900 m2 (30 x 30 m). 
 
Af ansøgningsmaterialet fremgår blandt andet, at arealet udgøres af hæn-
gedynd, bestående af gammelt rørskær og rødder i ca. 60 cm tykkelse. 
Ifølge ansøgningsmaterialet vil det oprensede materiale blive placeret 

                                                 
4 Overfredningsnævnets afgørelse af 28. februar 1992 om fredning af arealer ved Rands fjord og 

Hø1sminde i Børkop og Fredericia Kommuner, Vejle Amt. 
5 Natura 2000 område nr. 79 ”Skove langs nordsiden af Vejle Fjord” (Habitatområde H 67 og 

Fuglebeskyttelsesområde F45). 
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rundt om vandhullet. Der vil i forbindelse med gravearbejdet, der vil bli-
ve foretaget med gravemaskine, blive udlagt jernplader, så der ikke efter-
lades kørespor i området. 
 
2.3 Vejle Kommunes bemærkninger til det ansøgte projekt 
Vejle Kommune har i forbindelse med fremsendelse af sagen til fred-
ningsnævnet oplyst, at det ansøgte projekt tillige forudsætter, at kommu-
nen kan meddele dispensation fra naturbeskyttelseslovens § 3 og § 16 
samt tilladelse i henhold til planlovens § 35. 
 
Af Vejle Kommunes bemærkninger fremgår derudover blandt andet, at 
det eksisterende vandhul kan ses på de fleste tilgængelige luftfotos tilba-
ge fra 1964. Vandhullet havde ifølge kommunen før 1980 en størrelse på 
op til 1.800 m2, mens det i 1980 var ca. 200 m2 og stort. I perioden efter 
1980 har vandhullet haft et vandspejl på ca. 100 m2. 
  
Kommunen har endvidere oplyst, at der er tale om rørsump med arter, der 
er karakteristiske for denne naturtype, samt at arealet ligger i et stort 
sammenhængende mose- og engområde med flere større søer. 
 
Efter Vejle Kommunes opfattelse er der er tale om natur af god kvalitet 
og for den specifikke naturtype noget af det mest veludviklede i Vejle 
Kommune. 
 
Vejle Kommune har desuden henvist til kommunens ”Naturkvalitets-
plan”, hvoraf det blandt andet fremgår, at der i den gode natur normalt 
kun gives tilladelse til indgreb, der efter en konkret vurdering understøtter 
og forbedrer naturtypekvaliteten eller ændrer naturtypen til det bedre. 
Kommunen har i den forbindelse vurderet, at det ansøgte projekt, herun-
der både oprensning og udvidelse samt placering af opgravet materiale 
omkring vandhullet og nødvendig kørsel i området, ikke vil forbedre kva-
liteten af naturtypen rørsump eller understøtte udviklingen af denne. 
 
2.4 Fredningsnævnets afgørelse 
Fredningsnævnet har den 1. juni 2017 i medfør af naturbeskyttelseslovens 
§ 50, stk. 1, meddelt afslag på det ansøgte. 
 
Af fredningsnævnets afgørelse fremgår blandt andet, at fredningsnævnet 
afholdt møde og besigtigelse i området den 23. maj 2017, med deltagelse 
af klager samt repræsentanter fra Vejle Kommune og Danmarks Natur-
fredningsforening. 
 
Ifølge det oplyste tilkendegav klager på mødet blandt andet, at baggrun-
den for det ansøgte projekt er et ønske om at forskønne området og have 
mulighed for at drive jagt på ejendommen. Klager oplyste desuden, at 
vandhullet med den ansøgte oprensning og udvidelse vil få et blankt 
vandspejl på ca. 1.000 m2. 
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Vejle Kommune oplyste på mødet blandt andet, at rørsumpen i området 
formentlig er den mest veludviklede rørsump i kommunen, samt at kom-
munen har fundet sjældne plante- og fuglearter i området. Kommunen 
oplyste desuden, at nogle af de fuglearter, der lever i området, ikke vil 
profitere af et vandhul med et blankt vandspejl, fordi deres naturlige leve-
steder er rørskovene.  
 
Danmarks Naturfredningsforening udtalte sig på mødet imod det ansøgte 
projekt, navnlig idet det efter foreningens opfattelse hverken vil øge eller 
forbedre naturværdierne. 
 
Fredningsnævnet har i afgørelsen blandt andet henvist til, at det er fred-
ningens formål at beskytte de biologiske værdier i området. Frednings-
nævnet har hertil bemærket, at fredningen derfor indeholder bestemmel-
ser om, at fredningsområdet skal bevares i tilstanden på fredningstids-
punktet, hvilket ifølge bestemmelserne blandt andet indebærer, at der 
ikke må foretages terrænændringer i fredningsområdet. 
 
Fredningsnævnet har på baggrund heraf samt på baggrund af Vejle 
Kommunes udtalelser i sagen vurderet, at det strider mod såvel formålet 
med fredningen som fredningsbestemmelserne at dispensere til det ansøg-
te. 
 
2.5 Klagens indhold 
Klager har navnlig anført, at fredningsnævnet i forbindelse med det af-
holdte møde ikke foretog besigtigelse af selve arealet med vandhullet. 
Klager har i den forbindelse anført, at sagen ifølge hans opfattelse allere-
de var afgjort inden mødet. 
 
Klager har derudover blandt andet anført, at der ikke er tale om en ud-
gravning, men alene om en oprensning, idet der kun fjernes et ca. 60 cm 
tykt lag af rådne rør. Ifølge klager vil oprensningen foregå så skånsomt 
som muligt. Klager har derudover anført, at han har været villig til at æn-
dre udformningen af det ansøgte vandhul, så det var bedst for områdets 
fauna. 
 
Klager har endvidere bemærket, at det undrer ham, at området beskrives 
som en perle og som unikt, mens det samtidig gennemskæres af en mo-
tortrafikvej. 
 
3. Miljø- og Fødevareklagenævnets bemærkninger og afgørelse 
3.1. Miljø- og Fødevareklagenævnets bemærkninger 
Miljø- og Fødevareklagenævnet bemærker indledningsvist, at de oplys-
ninger, som fredningsnævnet havde om det ansøgte projekt på afgørelses-
tidspunktet, efter nævnets vurdering gav fredningsnævnet grundlag for at 
træffe afgørelse på et tilstrækkeligt oplyst grundlag. 
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Miljø- og Fødevareklagenævnet har ved vurderingen navnlig lagt vægt 
på, at der med Vejle Kommunes redegørelse om området forelå detaljere-
de oplysninger om såvel arealets nuværende tilstand, herunder eksiste-
rende biologiske værdier i området, som den historiske udvikling af area-
let siden før fredningens gennemførelse samt for forventede konsekven-
ser af det ansøgte projekt.  
 
Nævnet har desuden tillagt det vægt, at omfanget af det ansøgte projekt, 
herunder det påtænkte anlægsarbejde, både i klagers ansøgning samt i 
forbindelse med det afholdte møde er udførligt beskrevet. 
 
I forhold til det af klager anførte om at fredningsnævnet burde have fore-
taget besigtigelse af det konkret omhandlede areal, skal Miljø- og Føde-
vareklagenævnet bemærke, at klagenævnet efter naturbeskyttelseslovens 
§ 78, stk. 3, kan behandle klager over fredningsnævnenes afgørelser efter 
loven. Klagenævnet har derimod ikke kompetence til at tage stilling til 
fredningsnævnenes beslutninger om, hvorvidt der bør foretages besigti-
gelse i en given sag. 
 
Ifølge naturbeskyttelseslovens § 50, stk. 1, kan fredningsnævnet dispen-
sere fra bestemmelserne i en fredning, når det ansøgte ikke er i strid med 
fredningens formål. Videregående afvigelser fra en fredning end nævnt i 
stk. 1, og hel eller delvis ophævelse af en fredning kan, jf. stk. 5, kun fo-
retages efter reglerne om gennemførelse af fredninger. 
 
Arealet er omfattet af Overfredningsnævnets afgørelse af 28. februar 
1992 om fredning af arealer ved Rands fjord og Hølsminde i Børkop og 
Fredericia Kommuner, Vejle Amt. 
 
Af fredningsbestemmelsernes § 1 om ”Fredningens formål” fremgår føl-

gende: 
 
”Fredningen har til formål at beskytte de biologiske værdier i området”. 
 

Af fredningsbestemmelsernes § 2 om ”Bevaring af området” fremgår 

følgende: 
 
”Fredningsområdet skal bevares i dets nuværende tilstand.  Der må såle-

des ikke foretages terrænændringer, opføres bebyggelse, ske tilplantning 
eller jordbehandling eller foretages afvanding, medmindre sådanne til-
standsændringer er tilladt i de følgende bestemmelser, sker som led i na-
turpleje efter § 6 eller tillades ved en dispensation efter § 7.” 
 

Af bestemmelserne § 4 om ”Afvanding” fremgår blandt andet følgende: 
 
”Der må ikke foretages foranstaltninger, der tilsigter yderligere afvanding 

af arealerne. Eksisterende grøfter må således ikke uddybes eller på anden 
måde udvides, men fredningen er ikke til hinder for sædvanlig oprens-
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ning. Eksisterende dræn må vedligeholdes, og de må fornys, såfremt for-
budet i 1. punktum overholdes”. 
 

Om baggrunden for fredningen fremgår af Overfredningsnævnets kendel-
se blandt andet følgende om området: 
 

”Fredningsområdet er en del af en tunneldal fra istiden, som blev udviklet 
til en fjord.  I 1866 blev der bygget en slusedæmning over fjorden og se-
nere gravet en afvandingskanal, som nu er en del af amtsvandløbet Breds-
trup å.  Som følge af disse anlæg faldt vandstanden betydeligt, og Rands  
Inderfjord blev en ferskvandssø. Der er herefter udviklet rørsump, strand-
eng og overdrev, men disse naturlige plantesamfund er trængt af kultur-
indgreb til skade for fugle- og plantelivet.”  

 
Det fremgår desuden af kendelsen, at Overfredningsnævnet i forbindelse 
med gennemførelse af fredningen blandt andet udtalte: 
 

”Opretholdelse af de biologiske værdier på de arealer mellem Rands fjord 

og Høllsminde, som er omfattet af fredningsnævnets afgørelse, gør det 
påkrævet, at arealerne ikke afvandes og opdyrkes, men alene benyttes til 
græsning,…” 

 
Ifølge Vejle Kommunes oplysninger udgøres det ca. 900 m2 store areal, 
der ønskes omdannet til et vandhul med blankt vandspejl, i dag af en rør-
sump, der er af god kvalitet og en af de mest veludviklede rørsumpe i 
kommunen. Det eksisterende vandhul har ifølge det oplyste siden 1980, 
og dermed siden fredningens gennemførelse i 1992, haft et vandspejl på 
ca. 100 m2. 
 
Fredningsnævnet har i den aktuelle sag vurderet, at den ansøgte oprens-
ning og udvidelse af det eksisterende vandhul strider mod såvel formålet 
med fredningen som med fredningsbestemmelserne, og har som følge 
heraf meddelt afslag på det ansøgte. 
 
Det er på baggrund af fredningsbestemmelserne samt det oplyste om 
baggrunden for fredningen Miljø- og Fødevareklagenævnets opfattelse, at 
intentionen med fredningens formål om at beskytte områdets biologiske 
værdier navnlig er at sikre områdets værdifulde naturtyper, herunder rør-
sump, strandeng og overdrev mod tilstandsændringer, særligt som følge 
af afvanding og opdyrkning. 
 
Miljø- og Fødevareklagenævnet finder på baggrund heraf, at et projekt 
som det ansøgte om oprensning og uddybning af et eksisterende vandhul 
ikke med sikkerhed kan anses for at være i strid med fredningens formål, 
og spørgsmålet er herefter, om der i henhold til § 50, stk. 1, kan meddeles 
dispensation fra bestemmelserne i fredningskendelsen til det konkret an-
søgte projekt. 
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Miljø- og Fødevareklagenævnet finder efter en konkret vurdering, at der 
ikke bør meddeles dispensation til det ansøgte projekt, hvor et ca. 100 m2 
stort vandhul udvides til 900-1.000 m2 på bekostning af et areal, der iføl-
ge det oplyste udgøres af en værdifuld rørsump. 
 
Miljø- og Fødevareklagenævnet har ved vurderingen lagt vægt på, at om-
rådet ifølge fredningsbestemmelserne § 2 skal bevares i en tilstand som 
på fredningstidspunktet, hvilket blandt andet indebærer, at der ikke må 
foretages terrænændringer.  
 
Nævnet finder, at der med det ansøgte er tale om en væsentlig ændring i 
tilstanden af rørsumpen, hvilket strider mod bestemmelsens forbud mod 
tilstandsændringer, der efter nævnets opfattelse er fastsat med henblik på 
at beskytte de biologiske værdier i området, herunder rørsumpe.  
 
Det af klager anførte forhold, at fredningsområdet ca. 200 m fra det an-
søgte projekt gennemskæres af en motortrafikvej, kan ikke føre til andet 
resultat, idet nævnet bemærker, at vejen eksisterede på tidspunktet for 
fredningens gennemførelse.  
 
3.2.Gebyr 
Som følge af afgørelsen tilbagebetales det indbetalte klagegebyr ikke, jf. 
gebyrbekendtgørelsens § 2.  
 
3.3. Miljø- og Fødevareklagenævnets afgørelse 
Miljø- og Fødevareklagenævnet stadfæster fredningsnævnets for Sydjyl-
land, nordlig dels afgørelse af 1. juni 2017om afslag på dispensation fra 
fredningen af arealer ved Rands fjord og Hølsminde til at oprense og ud-
vide et vandhul på matr. nr. 31b Nebbegård Hgd., Gårslev i Vejle Kom-
mune. 
 
Det indbetalte klagegebyr tilbagebetales ikke. 
 
Denne afgørelse gøres tilgængelig for førsteinstansen (j.nr. FN-SJN-63-
2016) samt for klager via Klageportalen. Afgørelsen sendes desuden til 
eventuelle andre parter i klagesagen. 
 

Afgørelsen vil blive offentliggjort på www.mfkn.naevneneshus.dk. Per-
sonoplysninger vil blive anonymiseret. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.mfkn.naevneneshus.dk/
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Miljø- og Fødevareklagenævnet beklager den lange sagsbehandlingstid. 
 
 

 
Thomas Steensen 

Stedfortrædende formand 
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FREDNINGSNÆVNET FOR SYDJYLLAND, NORDLIG DEL 
Kolding Åpark 11, 6000 Kolding - mail: sydjyllandnord@fredningsnaevn.dk 

Kolding, den 2. juli 2021 

Fredningsnævnets sagsnummer FN-SJN-12-2021: Ansøgning om tilladelse til at etablere et dige 

ved Bøgeskov strand. 

Fredningsregisteret reg.nr. 2780/89: Rands Fjord og Hølsminde. 

Fredningsnævnet har fra Fredericia Kommune modtaget en ansøgning om tilladelse til at etablere et 

dige på matr.nr. 4bu, 4bt og 4bs Egeskov, Fredericia Jorder, der ejes af Fredericia Kommune.  

Fredningsnævnet har efter høring truffet afgørelse på skriftligt grundlag. 

Afgørelsen er truffet af fredningsnævnets formand i medfør af forretningsorden for fredningsnævn § 

10, stk. 5. 

Sagens baggrund: 

Arealet er omfattet af Overfredningsnævnets afgørelse af 28.februar 1992 om fredning af arealer ved 

Rands fjord og Hølsminde, der har til formål at beskytte de biologiske værdier i området og bevare 

arealerne i deres daværende tilstand. Fredningen har blandt andet en bestemmelse om, at der ikke må 

foretages terrænændringer. 

Det er om projektet oplyst, at digets forløb tangerer skelgrænse og derved placeres indenfor naturfre-

det areal. Sommerhusene, der ønskes beskyttet, er de laveste liggende ved Bøgeskov Strand. De be-

rørte matrikler er matr.nr. 4bu, 4bt og 4 bs Egeskov, Fredericia Jorder. Selve diget ønskes etableret 

med kronetop i kote 2,00. Det vil sige at det vil få en højde på mellem ca. 30 cm og 150 cm over 

eksisterende terræn, afhængigt af højden på eksisterende terræn. Diget skal efter etablering fremstå 

med græsdække som øvrige strandenge.  

Kystdirektoratet har i en tidligere afgørelse fra fredningsnævnet om etablering af en toiletbygning på 

tilgrænsende arealer udtalt sig om Natura 2000: 

”… 

Det er Kystdirektoratets vurdering, at det ansøgte ikke i sig selv, eller i forbindelse med andre planer 

og projekter, kan påvirke Natura 2000-områder, samt at det ansøgte projekt ikke vil medføre beska-

digelse/ødelæggelse af plantearter eller yngle- eller rasteområder for de dyrearter, der fremgår af ha-

bitatdirektivets bilag IV 

…”. 

Fredericia Kommune har telefonisk oplyst, at kommunen afgiver en tilsvarende udtalelse vedrørende 

etablering af diget. 

Fredningsnævnet har ikke modtaget høringssvar. 

07783.00
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Fredningsnævnets afgørelse 

Fredningen af arealer ved Rands Fjord og Hølsminde betyder, at projektet kræver fredningsnævnets 

dispensation i medfør af naturbeskyttelseslovens § 50, stk. 1, hvorefter fredningsnævnet kan meddele 

dispensation, hvis det ansøgte ikke strider mod fredningens formål.  

 

Det fremgår endvidere af naturbeskyttelseslovens § 50, stk. 2, at fredningsnævnet kun kan meddele 

dispensation fra en fredning i eller uden for et internationalt naturbeskyttelsesområde, hvis det 

ansøgte ikke indebærer forringelse af naturtyper og levesteder for arter eller betydelige forstyrrelser 

af arter, som området er udpeget for.  

 

Fredningsnævnet kan endvidere i medfør af § 50, stk. 3 kun meddele dispensation, hvis det ansøgte 

ikke kan beskadige eller ødelægge yngle- eller rasteområder i det naturlige udbredelsesområde for de 

dyrearter, der er nævnt i bilag 3 til loven, eller ødelægge de plantearter, der er nævnt i bilag 5 til loven, 

i alle livsstadier.  

 

Fredningsnævnet lægger efter sagens oplysninger til grund, at en dispensation ikke er i strid med 

naturbeskyttelseslovens § 50, stk. 2 eller 3. 

 

Fredningsnævnet vurderer efter oplysningerne om det ansøgte diges placering, udformning og formål, 

at det ansøgte ikke strider mod fredningens formål, hvorfor der meddeles dispensation.  

Klagevejledning 
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Der kan klages over denne afgørelse til Miljø- og Fødevareklagenævnet. Klagefristen udløber 4 uger 

efter, at afgørelsen er meddelt. Er afgørelsen offentligt bekendtgjort, regnes klagefristen dog altid fra 

bekendtgørelsen. Klagen skal ifølge naturbeskyttelseslovens § 87 indgives via Miljø- og Fødevare-

klagenævnets digitale selvbetjening, jf. vejledningen på Miljø- og Fødevareklagenævnets hjemme-

side www.naevneneshus.dk. Klagefristen udløber ved midnat på dagen for klagefristens udløb. Hvis 

klagefristen udløber på en lørdag eller en helligdag, forlænges fristen til den følgende hverdag.  

Klageberettigede er, jf. naturbeskyttelseslovens § 86: 

 Adressaten for afgørelsen, 

 ejeren af den ejendom, som afgørelsen vedrører, 

 offentlige myndigheder, 

 en berørt nationalparkfond, 

 lokale foreninger og organisationer, som har en væsentlig interesse i afgørelsen, 

 landsdækkende foreninger og organisationer, hvis hovedformål er beskyttelse af natur og 

miljø, og 

 landsdækkende foreninger og organisationer, som efter deres formål varetager væsentlige, 

rekreative interesser, når afgørelsen berører sådanne interesser. 

 

Det er en betingelse for Miljø- og Fødevareklagenævnets behandling af en klage, at den, der klager, 

indbetaler et gebyr på 900 kr. for privatpersoner og 1.800 kr. for virksomheder og organisationer 

(2016-niveau). Klagegebyret reguleres den 1. januar hvert år efter den af Finansministeriet fastsatte 

sats for det generelle pris- og lønindeks som løbende offentliggjort i forslag til finanslov med virkning 

for klager, der modtages i Miljø- og Fødevareklagenævnet fra og med den 1. februar 2017. Miljø- og 

Fødevareklagenævnet offentliggør størrelsen af klagegebyret på sin hjemmeside www.naevnenes-

hus.dk.  

 

Gebyret opkræves i forbindelse med klagens oprettelse i Miljø- og Fødevareklagenævnets digitale 

selvbetjening. Klagen behandles først, når gebyret er betalt. Vejledning om gebyrbetalingen kan li-

geledes findes på Miljø- og Fødevareklagenævnets hjemmeside www.naevneneshus.dk.  

 

Gebyret tilbagebetales, hvis klagesagen fører til, at den påklagede afgørelse ændres eller ophæves, 

hvis klageren får helt eller delvis medhold i klagen, eller hvis klagen afvises som følge af overskredet 

klagefrist, manglende klageberettigelse eller fordi klagen ikke er omfattet af Miljø- og Fødevarekla-

genævnets kompetence. Det bemærkes, at hvis den eneste ændring af den påklagede afgørelse er 

forlængelse af en frist for efterkommelse af en afgørelse som følge af den tid, der er medgået til at 

behandle sagen i Miljø- og Fødevareklagenævnet, så tilbagebetales gebyret dog ikke.  

 

Miljø- og Fødevareklagenævnet kan også beslutte at tilbagebetale klagegebyret, hvis der er indledt 

forhandlinger med afgørelsens adressat og/eller førsteinstansen om projekttilpasninger, og disse for-

handlinger fører til, at klager trækker sin klage tilbage, eller hvis klager i øvrigt trækker sin klage 

tilbage, før Miljø- og Fødevareklagenævnet har truffet afgørelse i sagen. Gebyret tilbagebetales dog 

ikke, hvis Miljø- og Fødevareklagenævnet vurderer, at der er forhold, der taler imod at tilbagebetale 

gebyret, f.eks. hvis klagen trækkes tilbage meget sent, herunder efter at klager har haft et afgørelses-

udkast i partshøring. 

En dispensation må i henhold til naturbeskyttelseslovens § 87, stk. 3, ikke udnyttes, før klagefristen 

er udløbet, eller behandling af en eventuel klage måtte være afsluttet. 
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Det følger endvidere af naturbeskyttelseslovens § 50, stk. 1, jf. § 66, stk. 2, at dispensationen bortfal-

der, hvis den ikke udnyttes inden 3 år efter, at den er meddelt. 

 

 

 

 

 

 

 

 



1 
 

FREDNINGSNÆVNET FOR SYDJYLLAND, NORDLIG DEL  
Kolding Åpark 11, 6000 Kolding - mail: sydjyllandnord@fredningsnaevn.dk  
 

 

Kolding, den 23. maj 2021  
 

 

Fredningsnævnets sagsnummer FN-SJN-14-2021: Ansøgning om tilladelse til at etablere ny to-

iletbygning på Bøgeskov strand. 

 

Fredningsregisteret reg.nr.2780/89: Rands Fjord og Hølsminde. 

Fredningsnævnet har den 10. marts 2021 fra Fredericia Kommune modtaget ansøgning om tilladelse 

til efter nedrivning af eksisterende toiletbygning at opføre en ny på matr.nr. 4bi Egeskov, Fredericia 

Jorder, der ejes af Fredericia Kommune. 

Fredningsnævnet har efter høring truffet afgørelse på skriftligt grundlag. 

Afgørelsen er truffet af fredningsnævnets formand i medfør af forretningsorden for fredningsnævn § 

10, stk. 5. 

Sagens baggrund: 

Arealet er omfattet af Overfredningsnævnets afgørelse af 28.februar 1992 om fredning af arealer ved 

Rands fjord og Hølsminde, der har til formål at beskytte de biologiske værdier i området og bevare 

arealerne i deres daværende tilstand. Fredningen har således blandt andet en bestemmelse om, at er 

ikke må opføres ny bebyggelse. 

Sagen er tidligere behandlet i Kystdirektoratet for så vidt angår strandbeskyttelseslinjen. Der fremgår 

følgende af afgørelsen: 

”… 

Fredericia Kommune ønsker at opføre en ny toiletbygning ved Bøgeskov Strand til erstatning for et 

ældre utidssvarende ”raket-toilet”. Toiletbygningen placeres i tilknytning til eksisterende bebyggelse 

– bådelaugets foreningshus – og inden for strandbeskyttelseslinjen og fredningen af Rands Fjord…”.  

 

 
 

Ovenfor ses henholdsvis det ældre toilet og det, der ønskes opført på 9 m2. 

 

Det oplyses yderligere: 

”… 
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I ansøgningen anføres bl.a.: Ved en placering nord for foreningshuset opnås en begrænset visuel på-

virkning af kystlandskabet idet toiletbygningen lægger sig til eksisterende bygningsmasse, - sigtelin-

jer mod toiletbygningen vurderes at være minimale og uden væsentlig gene ved denne placering. 

Ligeledes indfrier denne placering de fleste behov for både strandgæster og medlemmer i bådelauget, 

ligesom der er udtrykt ønske om forbedrede publikumsfaciliteter for fx dagplejemødre i lokalområdet. 

Toiletbygning skal erstatte ældre lille ”raket-toilet” fra ca. 1970´erne. Dette toilet er utidssvarende og 

benyttes kun sporadisk. Et stigende problem er strandgæster der i stedet foruretter deres nødtørft i 

skov eller strand. Det er derfor kommunens opfattelse af en tidssvarende toiletbygning har basal be-

tydning for offentlighedens adgang og anvendelse af naturområdet.  

 

Det er Kystdirektoratets vurdering, at det ansøgte ikke i sig selv, eller i forbindelse med andre planer 

og projekter, kan påvirke Natura 2000-områder, samt at det ansøgte projekt ikke vil medføre beska-

digelse/ødelæggelse af plantearter eller yngle- eller rasteområder for de dyrearter, der fremgår af ha-

bitatdirektivets bilag IV…”. 

 

Fredningsnævnet har ikke modtaget høringssvar. 

 

Fredningsnævnets afgørelse 

Fredningen af arealer ved Rands Fjord og Hølsminde betyder, at projektet kræver fredningsnævnets 

dispensation i medfør af naturbeskyttelseslovens § 50, stk. 1, hvorefter fredningsnævnet kan meddele 

dispensation, hvis det ansøgte ikke strider mod fredningens formål.  

 

Det fremgår endvidere af naturbeskyttelseslovens § 50, stk. 2, at fredningsnævnet kun kan meddele 

dispensation fra en fredning i eller uden for et internationalt naturbeskyttelsesområde, hvis det 

ansøgte ikke indebærer forringelse af naturtyper og levesteder for arter eller betydelige forstyrrelser 

af arter, som området er udpeget for.  

 

Fredningsnævnet kan endvidere i medfør af § 50, stk. 3 kun meddele dispensation, hvis det ansøgte 

ikke kan beskadige eller ødelægge yngle- eller rasteområder i det naturlige udbredelsesområde for de 

dyrearter, der er nævnt i bilag 3 til loven, eller ødelægge de plantearter, der er nævnt i bilag 5 til loven, 

i alle livsstadier.  

 

Fredningsnævnet lægger efter sagens oplysninger til grund, at en dispensation ikke er i strid med 

naturbeskyttelseslovens § 50, stk. 2 eller 3. 

 

Den ny toiletbygning skal erstatte et ældre utidssvarende toilet og er placeret i tilknytning til en eksi-

sterende bygning og er af beskeden størrelse. 

På denne baggrund vurderer fredningsnævnet, at det ansøgte ikke vil stride mod fredningens formål, 

hvorfor der meddeles dispensation.  

Klagevejledning 

Der kan klages over denne afgørelse til Miljø- og Fødevareklagenævnet. Klagefristen udløber 4 uger 

efter, at afgørelsen er meddelt. Er afgørelsen offentligt bekendtgjort, regnes klagefristen dog altid fra 

bekendtgørelsen. Klagen skal ifølge naturbeskyttelseslovens § 87 indgives via Miljø- og Fødevare-

klagenævnets digitale selvbetjening, jf. vejledningen på Miljø- og Fødevareklagenævnets hjemme-

side www.naevneneshus.dk. Klagefristen udløber ved midnat på dagen for klagefristens udløb. Hvis 

klagefristen udløber på en lørdag eller en helligdag, forlænges fristen til den følgende hverdag.  
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Klageberettigede er, jf. naturbeskyttelseslovens § 86: 

 Adressaten for afgørelsen, 

 ejeren af den ejendom, som afgørelsen vedrører, 

 offentlige myndigheder, 

 en berørt nationalparkfond, 

 lokale foreninger og organisationer, som har en væsentlig interesse i afgørelsen, 

 landsdækkende foreninger og organisationer, hvis hovedformål er beskyttelse af natur og 

miljø, og 

 landsdækkende foreninger og organisationer, som efter deres formål varetager væsentlige, 

rekreative interesser, når afgørelsen berører sådanne interesser. 

 

Det er en betingelse for Miljø- og Fødevareklagenævnets behandling af en klage, at den, der klager, 

indbetaler et gebyr på 900 kr. for privatpersoner og 1.800 kr. for virksomheder og organisationer 

(2016-niveau). Klagegebyret reguleres den 1. januar hvert år efter den af Finansministeriet fastsatte 

sats for det generelle pris- og lønindeks som løbende offentliggjort i forslag til finanslov med virkning 

for klager, der modtages i Miljø- og Fødevareklagenævnet fra og med den 1. februar 2017. Miljø- og 

Fødevareklagenævnet offentliggør størrelsen af klagegebyret på sin hjemmeside www.naevnenes-

hus.dk.  

 

Gebyret opkræves i forbindelse med klagens oprettelse i Miljø- og Fødevareklagenævnets digitale 

selvbetjening. Klagen behandles først, når gebyret er betalt. Vejledning om gebyrbetalingen kan li-

geledes findes på Miljø- og Fødevareklagenævnets hjemmeside www.naevneneshus.dk.  

 

Gebyret tilbagebetales, hvis klagesagen fører til, at den påklagede afgørelse ændres eller ophæves, 

hvis klageren får helt eller delvis medhold i klagen, eller hvis klagen afvises som følge af overskredet 

klagefrist, manglende klageberettigelse eller fordi klagen ikke er omfattet af Miljø- og Fødevarekla-

genævnets kompetence. Det bemærkes, at hvis den eneste ændring af den påklagede afgørelse er 

forlængelse af en frist for efterkommelse af en afgørelse som følge af den tid, der er medgået til at 

behandle sagen i Miljø- og Fødevareklagenævnet, så tilbagebetales gebyret dog ikke.  

 

Miljø- og Fødevareklagenævnet kan også beslutte at tilbagebetale klagegebyret, hvis der er indledt 

forhandlinger med afgørelsens adressat og/eller førsteinstansen om projekttilpasninger, og disse for-

handlinger fører til, at klager trækker sin klage tilbage, eller hvis klager i øvrigt trækker sin klage 

tilbage, før Miljø- og Fødevareklagenævnet har truffet afgørelse i sagen. Gebyret tilbagebetales dog 

ikke, hvis Miljø- og Fødevareklagenævnet vurderer, at der er forhold, der taler imod at tilbagebetale 

gebyret, f.eks. hvis klagen trækkes tilbage meget sent, herunder efter at klager har haft et afgørelses-

udkast i partshøring. 

En dispensation må i henhold til naturbeskyttelseslovens § 87, stk. 3, ikke udnyttes, før klagefristen 

er udløbet, eller behandling af en eventuel klage måtte være afsluttet. 

Det følger endvidere af naturbeskyttelseslovens § 50, stk. 1, jf. § 66, stk. 2, at dispensationen bortfal-

der, hvis den ikke udnyttes inden 3 år efter, at den er meddelt. 
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