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NATURKLAGENÆVNET>



Naturklagenævnets afgørelse
af 28. august 1996

om fredning af Bredeådalen ved Løgumkloster,
Sønderjyllands amt (sag nr. 111/500-0004)

Fredningsnævnet for Sønderjyllands amt afsagde den 30. juli 1993
kendelse om fredning af den del af Bredeådalen, der ligger mellem
Løgumkloster by og Åved plantage. Fredningsområdet udgør 32 ha,
hvoraf 24 ha ejes af Løgumkloster Kommune. Fredningen omfatter i
øvrigt helt eller delvist 7 ejendomme i privat eje samt et af Søn-
derjyllands Amtskommune ejet vejareal. Fredningssagen er rejst af
Danmarks Naturfredningsforening.

Løgumkloster Kommune, Sønderjyllands Amt og Danmarks Naturfrednings-
forening har påklaget fredningskendelsen til Naturklagenævnet.

Sagens baggrund og fredningsnævnets kendelse.

Fredningsområdet er landzone. Praktisk taget hele området er omfat-
tet af naturbeskyttelseslovens § 16 (åbeskyttelseslinien) og/eller §

17 (skovbyggelinien) . Brede å og mindre arealer i den nordlige og



sydlige del af fredningsområdet er omfattet af naturbeskyttelseslo-
vens § 3 (vådområder) .

Fredningsområdet er ubebygget bortset fra de tidligere landbrugsbyg-
ninger på ejendommen Åved, der nu ejes af Løgumkloster Kommune, og
en beboelsesbygning i den sydlige udkant af området. For få år si-
den er Brede å restaureret bl.a. på strækningen gennem fredningsom-
rådet, så åen nu har et slynget forløb.

Den umiddelbare anledning til fredningssagen var planer om
etablering af en campingplads i ådalen. Fredningsbestemmelserne i
fredningsnævnets kendelse muliggør, at der kan indrettes en mindre
campingplads på 2 ha i den nordlige del af fredningsområdet i
overensstemmelse med et i 1992 revideret forslag tillokalplan nr.
01-19 for Løgumkloster kommune. Miljøministeriet vi Skov- og
Naturstyrelsen havde da givet kommunen tilsagn om at ville ophæve
åbeskyttelseslinien og skovbyggelinien for de 2 ha, jf. naturbeskyt-
telseslovens § 69, stk. l. Det pågældende areal ejes af kommunen.

Den øvrige del af fredningsområdet kan efter fredningsbestemmelserne
i fredningsnævnets kendelse anvendes til landbrugsdrift som hidtil.

Klager og udtalelser.

Løgumkloster Kommune og Sønderjyllands Amt har påstået
fredningsnævnets kendelse ophævet og herved navnlig anført, at
området vil være tilstrækkeligt sikret gennem den kommunale
planlægning og ved de almindeligt gældende bestemmelser i
naturbeskyttelsesloven. Amtet har subsidiært indstillet, at der
fastlægges offentligt tilgængelige stier i fredningsområdet, og at
kommunen bliver plejemyndighed for området.

Danmarks Naturfredningsforening har påstået fredningsnævnets
kendelse stadfæstet med de ændringer, at der ikke tillades



campingplads i fredningsområdet, at fredningsområdet skal henligge
som et naturområde i vedvarende græs med forbud mod sprøjtning og
med offentlig adgang, og at fredningsområdet udvides mod nord med
matr.nr. 1216 Løgumkloster på ca. 400 m2.

Ejeren af disse ca. 400 m2 har modsat sig den påståede udvidelse af
fredningsområdet. Arealet er en del af haven til ejerens parcelhus
på den tilgrænsende ejendom matr.nr. 965 Løgumkloster, der er
beliggende uden for fredningsområdet.

Umiddelbart før Naturklagenævnets besigtigelse af fredningsområdet
den 3. juni 1994 modtog nævnet en henvendelse fra borgmesteren i
Løgumkloster og formanden for Danmarks Naturfredningsforenings
lokalkomite i fællesskab. Henvendelsen skyldtes, at der nu i et
samarbejde mellem kommunen og bl.a. Danmarks Naturfredningsforening
blev arbejdet med planer om indretning af et husdyrbrugsmuseum på
ejendommen Åved. Hvis disse planer kan gennemføres, vil kommunen
frafalde sit ønske om en campingplads i området.

Under Naturklagenævnets besigtigelse og det efterfølgende offentligt
tilgængelige møde fastholdt Løgumkloster Kommune som sin principale
indstilling til fredningssagen, at en fredning af ådal en er over-
flødig. Hvis en fredning imidlertid gennemføres, bør frednings-
bestemmelserne muliggøre oprettelsen af et husdyrbrugsmuseum med
opførelse af en tilbygning (lade/stald) vest for de eksisterende
bygninger og med indretning af en parkeringsplads for indtil 60
biler umiddelbart ved bygningerne.

Danmarks Naturfredningsforening fastholdt ligeledes sine påstande,
men anbefalede i øvrigt, at der fastsættes fredningsbestemmelser,
som muliggør, at ejendommen Åved anvendes som husdyrbrugsmuseum, og
som nærmere regulerer arealanvendelsen til dette formål. Foreningen
finder det i sidstnævnte henseende uheldigt, at der anlægges en
større parkeringsplads i fredningsområdet, og anbefaler en ret for



offentligheden til at færdes også på de stier, der indgår i
museumsplanerne.

Også Sønderjyllands Amt fastholdt sine påstande med tilkendegivelse
af, at amtet ikke tidligere var gjort bekendt med museumsplanerne og
derfor måtte afstå fra at udtale sig om dette spørgsmål. Amtet
forbeholdt sig imidlertid sin selvstændige kompetence efter natur-
beskyttelseslovens §§ 3, 16 og 17.

Under sagens behandling for Naturklagenævnet er ovennævnte matr.nr.
1216 Løgumkloster sammenlagt matrikulært med matr.nr. 965 Løgum-
kloster. Endvidere har Sønderjyllands Amt indgået en aftale med
ejeren af Åved Plantage om, at der skal være offentlig adgang til
fods ad en eksisterende nord-sydgående sti i plantagen uden for
fredningsområdet. Det er tillige oplyst, at Løgumkloster Kommune
står for og vedligeholder broen over Brede å syd for matr.nr. 926
Løgumkloster.

Naturklagenævnets beslutninger.

I sagens behandling, herunder besigtigelsen og det offentlige møde,
har deltaget 7 af Naturklagenævnets daværende 11 medlemmer.

Naturklagenævnet skal enstemmigt udtale:

Navnlig områdets landskabelige kvaliteter i kombination med
beliggenheden i forhold til Løgumkloster by gør det væsentligt, at
den omhandlede del af Bredeådal ved pålæg af fredningsbestemmelser
sikres mod en forstyrrende arealanvendelse.

Det tiltrædes derfor, at området undergives fredning efter natur-
beskyttelseslovens kapitel 6. Det mindre areal (tidligere matr.nr.
1216 Løgumkloster), hvormed Danmarks Naturfredningsforening har
påstået fredningsområdet udvidet, bør sikres mod bebyggelse og



derfor - uanset den senere matrikulære sammenlægning - være omfattet
af fredningen, men alene med et forbud mod bebyggelse. Derimod
findes det areal i fredningsområdets sydlige udkant, hvorpå der
findes en beboelsesbygning, og som i øvrigt anvendes som have, at
burde udgå af fredningen. Den afgrænsning af fredningsområdet
iøvrigt, som fredningsnævnet har besluttet, tiltrædes.

Naturklagenævnet anser det for ganske uacceptabelt, at fredningen
skal muliggøre etablering af en campingplads i området. Fredningen
bør derimod ikke være til hinder for, at der på Løgumkloster Kom-
munes arealer indrettes et husdyrbrugsmuseum i princippet som
skitseret i henvendelsen til Naturklagenævnet fra borgmesteren og
formanden for Danmarks Naturfredningsforenings lokalkomite. Det er
på det foreliggende grundlag ikke muligt og i øvrigt heller ikke
hensigtsmæssigt at udforme fredningsbestemmelser for areal-
anvendelsen i forbindelse med et sådant museum. Den nærmere indret-
ning af museet - herunder eventuel opførelse af en tilbygning og
beliggenheden og størrelsen af en parkeringsplads - bør derfor
forudsætte fredningsnævnets godkendelse med mulighed for, at
fredningsnævnets afgørelse kan påklages til Naturklagenævnet. Det
må dog allerede i fredningsbestemmelserne foreskrives, at den sø,
der indgår i museumsplanen, ikke må gives forbindelse til åen.
Opmærksomheden henledes i øvrigt på, at museumsplanens gennemførelse
nødvendiggør amtets dispensation fra naturbeskyttelseslovens § 3
(vådområder), § 16 (åbeskyttelseslinien) og muligt § 17 (skov-
byggelinien), og at også amtets afgørelse i dispensationssagen kan
påklages til Naturklagenævnet.

Den græsbinding, der ved fredningsnævnets afgørelse er pålagt næsten
alle arealer uden for omdrift, bør være gældende for samtlige
arealer, der ejes af Løgumkloster Kommune, bortset fra matr.nr. 2135
Løgumkloster (festplads/parkeringsareal). Efter fredningens formål
er der ikke tilstrækkelig anledning til - som ønsket af 'Danmarks
Naturfredningsforening - at forbyde sprøjtning på arealerne i
vedvarende græs.



Efter fredningsnævnets kendelse opretholdes de almindeligt gældende
bestemmelser i naturbeskyttelseslovens § 24 om offentlighedens ret
til at færdes til fods og opholde sig på udyrkede arealer.
Naturklagenævnet anser det imidlertid for rigtigst, at færdslen i
fredningens kerneområde kanaliseres ad stier, og at der - hvis et
husdyrbrugsmuseum indrettes - ikke uden museets tilslutning bliver
offentlig adgang til museets interne stier.

Efter de almindeligt gældende regler vil Sønderjyllands Amtsråd være
plejemyndighed for området. Under hensyn til, at størstedelen af
området ejes af Løgumkloster Kommune, og til områdets funktion som
nærrekreativt område bør plejemyndigheden imidlertid udøves af
Løgumkloster Byråd.

Realiteten i de øvrige fredningsbestemmelser, som fredningsnævnet
har fastsat, tiltrædes i det væsentlige. Bestemmelserne kan dog
forenkles betydeligt.

Idet fredningsnævnets kendelse af 30. juli 1993 ophæves, fastsætter
Naturklagenævnet herefter følgende fredningsbestemmelser for det 32
ha store område, som er vist på fredningskortet der hører til
Naturklagenævnets afgørelse, og som helt eller delvist omfatter de
matrikelnumre, der er anført på vedhæftede fortegnelse:

Fredningsbestemmelser

§ l. Fredningens formål.

Fredningen har til formål at bevare områdets landskabelige
kvaliteter og regulere offentlighedens adgang til området.



~ Arealanvendelsen.

Arealerne skal henligge i vedvarende græs og må kun drives med
græsning og/eller høslæt. Arealerne må ikke anvendes som led
i fjerkræavl, og der må ikke foretages terrænændringer ved
afgravning, opfyldning eller planering.

§ 3. Bebyggelse og anlæg m.v.

Der må ikke opføres bygninger, herunder skure og boder, eller
etableres andre faste konstruktioner såsom vindmøller, master
og transformerstationer eller anlæg som f.eks. skydebane og
oplagsplads. Der må heller ikke anbringes campingvogne eller
telte, anlægges nye veje eller føres luftledninger over
området. Nye hegn må kun være sædvanlige kreaturhegn.

§ 4. Særbestemmelser for enkelte ejendomme.

a. For den del af matr.nr. 965 Løgumkloster, der er omfattet
af fredningen, gælder kun bestemmelserne i § 3.

b. Fredningen er ikke til hinder for, at matr.nr. 2135
Løgumkloster fortsat kan anvendes som
festplads/parkeringsareal ved arrangementer i byen, men
arealet må ikke befæstes. Det er dog en betingelse for
anvendelsen som festplads/parkeringsareal, at arealet
ryddeliggøres efter benyttelsen.

c. Fredningen er ikke til hinder for, at matr.nr. 375 Løgum-
kloster fortsat kan anvendes til sportsudøvelse uden behov for
bebyggelse. Arealet må ikke befæstes.



d. Fredningen er ikke til hinder for, at matr.nr. 1245
Løgumkloster, der er befæstet, fortsat kan anvendes som
tennisbaner og til parkering.

e. Fredningen er ikke til hinder for, at der indrettes et
husdyrbrugsmuseum på matr.nr. 631 Løgumkloster og andre
arealer i området, som ejes af Løgumkloster Kommune eller
kommer i kommunens eje. Det er dog en betingelse herfor, at
fredningsnævnet har godkendt den nærmere indretning, herunder
beliggenheden og den ydre udformning af en eventuel tilbygning
samt beliggenheden og størrelsen af en parkeringsplads. Ved
en udvidelse af det eksisterende vandhul på arealet til en sø
må søen ikke gives forbindelse til Brede å. Fredningsnævnets
afgørelse efter 2.pkt. kan påklages til Naturklagenævnet efter
reglerne i naturbeskyttelseslovens §§ 86 og 87.

§ 5. Offentlighedens adgang.

De almindeligt gældende bestemmelser i naturbeskyttelseslovens
§ 24 om offentlighedens adgang til udyr kede arealer begrænses
således, at offentligheden kun har ret til at færdes til fods
på de stier, der er vist med særlig signatur på frednings-
kortet, og i øvrigt på matr.nr. 674 og matr.nr. 911 Løgum-
kloster. Kortets angivelse af de nye stiers beliggenhed er
omtrentlig.

Det pålægges Løgumkloster Byråd snarest at anlægge de viste
stier i den udstrækning, hvori de ikke allerede findes, og til
stadighed at sørge for deres tilgængelighed. Stien langs
Brede å i den sydlige del af fredningsområdet må kun være en
trampesti.



§ 6. Naturpleje.

De beføjelser til at gennemføre plejeforanstaltninger, som
efter § 1, jf. §§ 6-8, i bekendtgørelse nr. 551 af 22. juni
1992 tilkommer amtsrådet, udøves i stedet af Løgumkloster
Byråd.

§ 7. Dispensation.

En dispensation fra §§ 2-5 kan meddeles af fredningsnævnet,
når det ansøgte ikke vil stride mod fredningens formål, jf.
naturbeskyttelseslovens § 50, stk. 1.

på Naturklagenævnets vegne

/\ r-;t'/; /.~\CcJ! (~P(u;,,,,
Ben acobsen

viæformand

Afgørelsen er endelig og kan ikke indbringes for anden administrativ myndighed, jf. naturbeskyttelseslovens §82. Eventuel retssag
til prøvelse af afgørelsen skal være anlagt inden 6 måneder. jf. lovens § 88. stk. l.



FORTEGNELSE

over ejendomme, der helt eller delvis er omfattet af

Naturklagenævnets foranstående afgørelse om fredning af Bredeådalen

ved Løgumkloster, Sønderj yllands Amt. ( Sag nr. 111/500-0004)

Løgumkloster:

Matr. nr. 110, 267, 375, 518, 631, 674, 704, 830, 910, 911, 926,

965, 1121, 1152, 1245, 1260, 1802, 2120, 2135 og 2164.



REG. NR. l <t>5~· oo

Naturklagenævnets afgørelse
af 28. august 1996 om

erstatning i anledning af fredningen af Bredeådalen
ved Løgumkloster, Sønderjyllands amt (sag nr. 111/500-0004)

Fredningsnævnet for Sønderjyllands amt har den 30. juli 1993 afsagt
kendelse om erstatningen i anledning af den ved anden kendelse af
samme dato besluttede fredning af den del af Bredeådalen, der ligger
mellem Løgumkloster by og Åved plantage.

Fredningsnævnet har tilkendt erstatning til de private ejere af
arealer i fredningsområdet med 1.000 kr. pr. ha, dog mindst 1.000
kr. pr. ejendom, men ikke tilkendt Løgumkloster Kommune og
Sønderjyllands Amtskommune erstatning for fredningen af de
offentligt ejede arealer.

Fredningsnævnets kendelse om erstatning er ikke påklaget til
Naturklagenævnet. Efter klage over fredningsnævnets kendelse om
fredning har Naturklagenævnet ændret både fredningsområdets
afgrænsning og fredningsbestemmelsernes indhold.

I sagens behandling har deltaget 7 af Naturklagenævnets 11
medlemmer.



Naturklagenævnet skal enstemmigt udtale:

Erstatningstilkendelsen må ske på grundlag af Naturklagenævnets
afgørelse om fredningen og efter de nuværende ejerforhold.

Der kan ikke tilkendes fredningserstatning vedrørende arealer, som
er omfattet af naturbeskyttelseslovens § 3 (vådområder) eller ejes
af Løgumkloster Kommune og Sønderjyllands Amtskommune.

Den tilladte færdsel til fods ad en trampesti langs Brede å i den
sydlige del af.fredningsområdet udgør en begrænsning af
offentlighedens ret efter naturbeskyttelseslovens almindeligt
gældende regler til at færdes på de pågældende ejendomme. Der kan
derfor ikke tilkendes ejerne særskilt erstatning for dette stiudlæg.

Under hensyn til den pålagte græsbinding af de øvrige privatejede
arealer bør erstatning tilkendes ejerne af disse arealer med 3.000
kr. pr. ha, dog kun 1.000 kr. pr. ha for arealerne tilhørende
Løgumkloster Efterskole, eftersom disse arealer kan anvendes som
hidtil. Beløbene oprunde s til et med 500 deleligt tal, og
mindstebeløbet pr. ejendom fastsættes til 1.000 kr.

Erstatning tilkendes herefter således:

Lb.nr. l, Løgumkloster Kommune O kr.
Lb.nr. 2, Sønderjyllands Amtskommune O kr.
Lb.nr. 3, Made Grande vi Peter Hansen (0,5 ha) 1.500 kr.
Lb.nr. 6, Kirkemusikskolen (0,5 ha) 1.500 kr.
Lb.nr. 7, Løgumkloster Efterskole (1, 2 ha) 1.500 kr.
Lb.nr. 8, Andreas R. Petersen (2,3 ha) 7.000 kr.
Lb.nr. 9, Frank R. Petersen og Lilly M. Lund til lige deling

(3 ha, hvoraf 2,6 ha er vådområde) 1.500kr.



Lb.nr. 10, Birthe Agathon, Marie Hermannsen, Marie Peter-
sen og Anne M. Petersen med hver en sjettedel og Jens
Nielsen Petersen med to sjettedele (0,5 ha
vådområde)

Lb.nr. 11, Niels A. Tastensen (0,8 ha)
Lb.nr. 12, Sparekassen Løgumkloster (~vandløb)
Lb.nr. 13, Vivian Nielsen (0,04 ha)

1.000.kr.
2.500 kr.

O kr
1.000 kr.

Erstatningsbeløbene forrente s med en årlig rente, der svarer til
Danmarks Nationalbanks diskonto, og efter hovedreglen i
naturbeskyttelseslovens § 39, stk. 3, fra den 30. juli 1993 (datoen
for fredningsnævnets kendelse).

Af den samlede erstatning på 17.500 kr. med renter udredes 75 % af
staten vi Miljø- og Energiministeriet og 25 % af Sønderjyllands
Amtskommune.

Naturklagenævnets afgørelse af erstatningsspørgsmålene kan efter
naturbeskyttelseslovens § 45 påklages til Taksationskommissionen
vedr. naturfredning af ejere og brugere af arealer i frednings-
området og af miljøministeren. Klage indgives til Naturklagenævnet,
Vermundsgade 38 B, 2100 København ø. Klagefristen er 4 uger fra den
dag, Naturklagenævnets afgørelse er meddelt den klageberettigede.

på Naturklagenævnets vegne
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REG. HR. 78 09.0C'

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

Den 30. juli 1993 afsagde Fredningsnævnet for Sønderjyllands
amt i sag

XXX/92 Fredning af Bredeådalen ved Løgumkloster
i løgumkloster kommune,

sålydende

Ved skrivelse af 26. november Danmarks
Naturfredningsforening fredningssag for på ca. 32 ha af
Bredeådalen, beliggende umiddelbart ind til den vestligste
bebyggelse i Løgumkloster by mellem byen og en plantage, Aved
plantage. Begæringen om fredningen af området er navnlig
begrundet med et ønske om at friholde dalen med den
restaurerede Lobæk for bebyggelse. Den direkte anledning til
sagens rejsning er planerne om etablering af en campingplads i
området mellem byen og Aved plantage.

Fredningsnævnet har bekendtgjort fredningsforslaget i
JydskeVestkysten og i Statstidende den 4. december 1992.
Offentligt møde med ejerne, myndighederne og andre interesserede
har været afholdt den 29. januar 1993.

Der fremkom en del indvendinger mod fredningen. Bl.a. påstod
Løgumkloster kommune fredningssagen afvist, da det område, som
forslaget vedrører, i forvejen er omfattet af åbeskyttelseslinien
og skovbeskyttelseslinien samt lokalplan og tillæg til
kommuneplan.

9A <;N \21 \ 1<6- 003.6
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Nævnets bemærkninger og afgørelse:

Nævnet finder, at Adalens landskabelige og kulturhistoriske
værdier bør sikres gennem en egentlig fredning, men mener ikke,
at dette udelukker etablering af en mindre campingplads på et
areal på ca. 2 ha i den nordlige del af området. Nævnet finder
endvidere, at arealerne fortsat bør kunne drives som
landbrugsjord. Et areal, matr.nr. 1216 Løgumkloster p1 0,04 ha,
bør udgå af fredningsforslaget, idet det udgør en baghave til et
hus beliggende lige ind til det område, hvor nævnet tillader
etablering af en campingplads. Endvidere bør et areal på 0,2 ha,
del af matr.nr. 691 Løgumkloster, som ved årestaureringen er
tillagt Løgumkloster Sparekasse, udgå af fredningen, da fred-
ningsgrænsen på dette sted bør følge åen. Herudover bør matr.
nr. 912 Løgumkloster på 0,09 ha og matr. nr. 240 Løgumkloster
på 0,01 ha udgå af fredningen, idet disse arealer oprindelig var
medtaget under fredningsforslaget for at beskytte åbredden.
Efter åreguleringen er der bortset fra få meter ved matr. nr.
912 ikke nogen åbred ved disse metro nr., der tilhører to andels-
boligforeninger. Ved disse to matr. nr. bør fredningsgrænsen i
stedet følge matrikelgrænsen.

Det resterende areal, som fredes, udgør således 32 ha.

Fredningsbestemmelserne for området, som er vist på kortet, der
hører til nævnets kendelse er herefter:

A. Fredningens formål:

Formålet med fredningen er at friholde Bredeådalen for bebyggelse
og således at sikre ådalen som et grønt område.

B. Bestemmelser vedrørende arealernes benyttelse.

1. Arealerne må ikke yderligere beplantes uden tilladelse fra
Fredningsnævnet.

,ti 2. Arealerne må ikke yderligere afvandes.
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3 • Arealerne kan
Arealer, der
der drives med

som hidtil anvendes til normallandbrugsdrift.
ikke dyrkes, skal henligge i vedvarende græs,
græsning og/eller høslæt.

4. Ændringer i terrænet eller terrænformerne, herunder udnyt-
telse af forekomster i jorden samt opfyldning og planering,
er ikke tilladt.

5. Parkeringsarealet på matr.nr. 1245 Løgumkloster kan
pålægges asfalt eller på anden måde befæstes uden tilladelse
fra Fredningsnævnet. Sportspladsen på matr.nr. 375
Løgumkloster kan anvendes til alle sportsformer, herunder
indrettes til tennisbane, når sportsudøvelsen ikke kræver
placering af bygninger, skure m.v. på arealet.

6. Det fredede areal må ikke benyttes til motorbane, skydebane
flyveplads, oplags- eller losseplads, bilophugningsplads
el.lign. eller til henkastning af affald. Matr.nr. 2135
Løgumkloster kan dog anvendes som festplads/parkeringsareal
i forbindelse med festlige arrangementer i byen imod
ryddeliggøreIse efter benyttelsen.

7. Veje må ikke anlægges.

8. Nye stier kan anlægges efter fredningsnævnets godkendelse.

c. Bestemmelser vedrørende bebyggelse.

1. Yderligere bebyggelse må ikke finde sted. Dette gælder dog
ikke nødvendige driftsbygninger til landbrugsdrift, men
placeringen og udformningen af sådanne bygninger skal forud
godkendes af fredningsnævnet.

2. Etablering af pelsdyr- og fjerkræfarme, fasanerier og
drivhusgartnerier er ikke tilladt.

ti 3. Opstilling af boder, skure - herunder kolonihavehuse
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vindmøller eller skæmmende indretninger er ikke tilladt. Se
dog bestemmelsen i 8.6. sidste punktum.

4. Der må ikke opstilles master, transformatorstationer
området eller udføres luftledninger hen over det
areal. Se dog bestemmelsen i 8.6. sidste punktum.

o .1. i

fredede

5. Indenfor det areal af matr. nr. 910 og 631 Løgumkloster på
ca. 2 ha, som er godkendt af Skov- og Naturstyrelsen, kan
der etableres en campingplads på betingelse af

at servicebygningerne og max. 10 campinghytter opføres i den
nordligste del af området i tilknytning til eksisterende
bebyggelse,

at indkørslen til campingpladsen etableres i den nordlige del
af pladsen

at campingvogne og telte kun må være opstillet på arealet i
perioden 15. maj til efterårsferiens afslutning, og

at der omkring området tilplantes med hjemmehørende løv-
træsorter samt inderst en række rødgran eller sitkagran,
der kan afdrives, når løvtræsbevoksningen har nået en
højde på 5 meter. I forbindelse med tilplantningen skal
der etableres et sammenhængende levende hegn indtil
Avedvej i fortsættelse af det levende hegn, der er langs
østgrænsen af matr.nr. 965, 1216 og 910 Løgumkloster,
således at hele campingpladsens østgrænse er beplantet.

6. Opstilling af campingvogne telte o.lign. må iøvrigt ikke
finde sted. Se dog bestemmelsen i 8.6. sidste punktum.

D. Bestemmelser vedrørende offentlighedens adgang.

1. Offentligheden har adgang til udyrkede arealer i overenssstem-
meIse med reglerne i naturbeskyttelsesloven.

E. Bestemmelser vedrørende pleje.



5, 1. Fredningsmyndighederne er berettiget til at foretage pleje
til opfyldelse af fredningens formål efter forhandling med
berørte ejere og uden udgift for disse.

F. Bestemmelser vedrørende vandløbsvedligeholdelse.

1. Fredningen er ikke til hinder for, at der kan foretages
sædvanlig vandløbsvedligeholdelse.

2. Restaureringsprojekter, der tjener til forbedring af
vandløbets biologiske og kulturhistoriske forhold, skal kunne
gennemføres.

G. Bestemmelser vedrørende dispensation.

1. Fredningsnævnet kan dispensere fra ovennævnte bestemmelser,
såfremt dette ikke strider mod fredningens formål.

-0-0-0-0-0-

Fortegnelse over matr.nr., som helt eller delvis er omfattet af
fredningen:

Matr.nr. 110, 267, 375, 518, 631, 674, 704, 830, 910, 911,
1121, 1152, 1245, 1260, 1802, 2120, 2122, 2123, 2135 og
løgumkloster.

926,
2164

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

Kendelsen
forelægges
eventuelt
kendelsen
ø, inden 4

skal ikke i medfør af lov om naturbeskyttelse § 42
for Naturklagenævnet til efterprøvelse. Den, der
ønsker indsigelser behandlet, skal selv indanke

til Naturklagenævnet, Vermundsgade 38B, 2100 København
uger fra den dag, kendelsen er meddelt den pågældende.

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

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

De nævnte arealer fredes som for ~b~mt.

Thomas Lauritsen Koustr~ Sv.Aa.Kristoffersen

.
I

J
\
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DISPENSATIONER>

Afgørelser - Reg. nr.: 07859.00

Dispensationer i perioden: 30-07-1993- 27-04-2007



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

Ar 1993 den 30. juli afsagde Fredningsnævnet for Sønderjyllands
amt i sag

j.nr. XXX/92 Fredning af Bredeådalen ved
løgumkloster i Løgumkloster
kommune

sålydende

E R S T A T N I N G S K E N D E L S E

Fredningsnævnet har samtidig hermed afsagt kendelse af fredning
af 32 ha af Bredeådalen ved Løgumkloster i Løgumkloster kommune.

Ejerne af matr. nr. 110 og 830 Løgumkloster samt del af matr.
nr. 926 Løgumkloster, Frank Reinhard Petersen og Lilly Lund, har
fremsat krav om erstatning uden at kravet er opgjort.

Ejeren af matr. nr. 1216 Løgumkloster, Vivian Nielsen, hvis
areal ikke er undergivet fredning, men som er nabo til det
areal, hvorpå nævnet har tilladt etableret campingplads, har
påstået erstatning bl.a. for ulemper ved forøget trafik, støj
m.v. samt for ulemper ved offentlighedens adgang og for
udsigtsforringelse i anledning af bestemmelsen om etablering af
levende hegn.

Herudover har Løgumkloster kommune fremsat krav om en erstatning
på 200.000 kr. som følge af de ved fredningen skete indskrænk-
ninger i landbrugsdriften på matr. nr. 631 Løgumkloster.
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Fredningsnævnets erstatningsfastsættelse:

Det fredede areal er i hovedsagen landbrugsareal. Arealet er i
forvejen undergivet naturbeskyttelseslovens beskyttelseslinier
ved å og skov, dog ligger 0,9 ha af Løgumkloster Efterskoles
areal 0,1 ha af Frank Reinhold Petersens/Lilly Lunds og 0,1 ha
af Niels Tastensens areal udenfor beskyttelseslinier (lb.nr. 7,
nr. 9 og nr. 11). Fredning af arealer, som i forvejen er pålagt
indskrænkninger, medfører normalt, at der gives en erstatning,
der er lavere end det generelle erstatningsniveau, som for
fredningen af lidet tyngende karakter, for tiden ligger på 1.000
kr. pr. ha.

Nærværende fredning, der er en statusquo-fredning, må anses for
mindre tyngende, idet fredningen så godt som ikke medfører nogen
indskrænkning i den nuværende anvendelse af arealerne.

Nævnet finder herefter, at der er ydet fuld erstatning for
eventuelle tab og ulemper, som fredningen påfører ejerne, når
erstatningen uanset allerede eksisterende beskyttelseslinie,
hvor der sædvanligvis kun ydes halv erstatning, fastsættes til
1.000 kr. pr. ha, dog minimum 1.000 kr.

Der tilkendes ikke erstatning til Løgumkloster kommune og til
Sønderjyllands amt. For så vidt angår matr. nr. 631 Løgumkloster
er dette matr. nr. i sin helhed undergivet byggelinien ved å og
skov.

Der tilkendes heller ikke erstatning til Vivian Nielsen, da det
er uafklaret, hvorvidt der vil blive etableret campingplads med
forøget færdsel til følge.

Den restaurerede Brede å er endnu ikke approberet i Kort- og
men nævnet skønner, at eventuelle

de i nærværende kendelse beregnede arealer,
basis af et af amtets vandløbsvæsen den 4.

MatrikelstyreIsen,
arealafgivelser fra
der er udregnet på
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december 1990 udarbejdede oversigtskort, vil være så beskedne,
at erstatningsbeløbene, der er endelige, kan fastsættes således:

lb.nr. 1 Løgumkloster kommune 0,00 kr.
lb.nr. 2 Sønderjyllands amt 0,00 kr.
lb.nr. 3 Made Grande v/Peter Hansen for 0,5 ha 1.000,00 kr.
lb.nr. 4 Andelsboligforeningen "Ved Møllen"

udgået af fredningen
lb.nr. 5 Andelsboligforeningen Lobæk for

udgået af fredningen
lb.nr. 6 Kirkemusikskolen for 0,5 ha 1.000,00 kr.e lb.nr. 7 Løgumkloster Efterskole for 1,2 ha 1.200,00 kr.
lb.nr. 8 Andreas R.Petersen for 2,3 ha 2.300,00 kr.
lb.nr. 9 Frank R.Petersen m.fl. for 2,96 ha 2.960,00 kr.
lb.nr. 10 Anne M.Petersen m.fI. for 0,5 ha 1.000,00 kr.
lb.nr. 11 Niels Tastensen for 0,8 ha 1.000,00 kr.
lb.nr. 12 Sparekassen Løgumkloster

udgået af fredningen
lb.nr. 13 Vivian Nielsen m.fl.

udgået af fredningen

Den samlede erstatning andrager 10.460,00 kr.

Fredningen
den, og de
ejerne.

findes ikke at medføre forringelse af
anførte erstatningsbeløb kan derfor

pantesikkerhe-
udbetales til

Beløbene forrentes fra kendeisens dato med en årlig rente, der
svarer til den til enhver tid af Danmarks Nationalbank fastsatte
diskonto.

Det samlede erstatningsbeløb med renter udredes af Staten med 75%
og af Sønderjyllands amt med 25%.

Denne afgørelse kan påklages til Naturklagenævnet,
38 B, 2100 København ø, inden 4 uger fra denne dag,
meddelt den pågældende.

Vermundsgade
kendelsen er
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Klageberettiget er ejere og brugere af arealerne samt de i § 43
i lov om naturbeskyttelse nævnte myndigheder og organisationer.

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

I erstatning udredes til ejere 10.460,00 kr. med en
der svarer til den af Danmarks Nationalbank til
fastsatte diskontor fra kendeIsens dato til betaling

årlig rente,
enhver tid

sker.

Erstatningen med renter udredes af Staten med 75% og af
Sønderjyllands amt med 25%.

Thomas Lauritsen
l~Å

S.A KoustrØ SV.Aa. Kristoffersen



~. REG.NR. ?85'1.00

·SCANNET
FREDNINGSNÆVNET FOR SØNDERJYLLANDS AMT

Domhuset, Kongevej41, 6400 Sønderborg, tlf. 73424121, fax. 74424123

Den 19. september 2001 kl. 10.00 afholdt Fredningsnævnet for
Sønderjyllands Amt møde ved Åved, Løgumkloster, med
formanden, dommer Claus Kejser,
Thomas Lauritzen og suppleanten
medlem, Børge Andersen.

det amtsrådsvalgte medlem
for det kommunalvalgte

Der foretages:

J.nr. 11/2001:
Ansøgning fra Løgumkloster kommune om tilladelse til
opførelse af en 4. længe på St. Åvej, Åvedvej 5-7, matr.nr.
631 Løgumkloster.
- § 50 -

(fortsat fra den 16. maj 2001)

For Sønderjyllands Amt mødte Poul Jørgen Christensen .

• For Løgumkloster kommune mødte borgmester Kaj Armann,
formanden for Teknik- og miljøudvalget Hans Jørgen Meyer og
kommuneingeniør Ingemann Andersen.

Arkitekt Harald Christensen, Tønder, var mødt.

For Danmarks Naturfredningsforenings lokalkomite mødte Kenny
Snitgård.

For Friluftsrådets amtsafdeling mødte Svend Kristiansen.

Formanden redegjorde kort
herunder formål og baggrund.

for fredningsbestemmelserne,

Ingemann Andersen redegjorde for dispensationsansøgningen
Skov~ogNaturst~relsen /
,J.nr. SN 2001w 1:1l)!-dlJ'o
Akt. nr. 13 - . l2il--
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under henvisning til det i forrige møde anførte og oplyste.
videre, at der nu foreligger et konkret byggeprojekt, der
forventes at tilgodese de ønsker, som Norsk Hydro måtte have
til bygningen. Projektet tager højde for de bemærkninger, der
blev fremsat i sidste møde.

Harald Christensen foreviste tegninger over byggeprojektet og
bemærkede, at det har været lidt vanskeligt at udforme disse,
når man ikke på forhånd med sikkerhed ved, hvad bygningen
skal bruges til. Den nye længe skal opføres som traditionelt
muret byggeri med vandskurede vægge, der males hvide, rødt
tegltag og hvide træfacadepartie;r-(vinduer og døre). Kviste
udføres i zink, ligesom der vil blive udført en markeret
gesims. Bygningens størrelse vil være uforandret i forhold
til den tidligere skitse og vil have omtrent samme bredde som
stuehuset.

Harald Christensen fremlagde tegninger dateret 28. august
20D-l.-

Poul Jørgen Christensen bemærkede, at Amtet kan anbefale det
nu foreliggende byggeprojekt. Det primære må være, at
bygningen neutraliserer sig selv i forhold til omgivelserne,
idet der jo allerede er sket en væsentlig forandring af
ejendommens vestlige og nordlige længe. Ved det nye projekt
sikres, at der ikke fremkommer en tredie bygningsform,
hvilket ville medføre et uacceptabelt bygningsbillede. Det er
vigtigt, at der udarbejdes en lokalplan for området, så man
får fastlagt, hvad der fremover kan ske på ejendommen. Det
byggeprojekt, der nu foreligger, må være det, der indgår i
lokalplanen - hverken mere eller mindre.

Kenny Snitgård bemærkede, at det er vigtigt, at bygningerne
fremstår som en gård set ude fra. I øvrigt kunne han
tilslutte sig Amtets indstilling.

Svend Kristiansen bemærkede, at det er vigtigt, at projektet
indgår l den kommende lokalplan og var i øvrigt enig i
Amtets betragtninger.

Borgmester Kaj Armann oplyste, at kommunen ønsker at kunne
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genemføre en byggesag hurtigt, såfremt der fra Norsk Hydro's
side opstår ønsker herom, og således at man ikke skal afvente
Fredningsnævnets afgørelse. Der arbejder i øjeblikket 15
personer på "Aaved". Der bliver ingen produktion på
ejendommen. Der er alene tale om en udviklingsafdeling med et
mindre udviklingsværksted. Der er ingen udvendig aktivitet.

Poul Jørgen Christensen anførte, at det er vigtigt, at
aktiviterne på ejendommen ikke ændrer karakter, og at den
alene anvendes til liberalt erhverv.

FREDNINGSNÆVNET S AFGØRELSE:

Fredningen af ådalen har bl.a. til formål at bevare områdets
landskabelige kvaliteter, og det er bestemt, at arealerne
skal henligge i vedvarende græs.

Det er oplyste, at gården Aaved tidligere har været 4-længet.

I forbindelse med opførelse af den ansøgte østlige længe skal
en garage/udhusbygning nedrives. Efter opførelse af længen
vil ejendommens bygninger minde om en 4 længet gård, og den
samlede bebyggelse må formodes at fremstå som mere harmonisk
end det eksisterende byggeri.

Det ansøgte kan herefter ikke antages at stride mod
fredningens formål, hvorfor Nævnet efter naturbeskyttelses'-
lovens § 50, stk. l, meddeler dispensation til opførelse af
en østlig længe i overensstemmelse med facadeudkast af 28.
juli og tegninger af 28. august 2001 samt arkitekt Harald
Christensens ovenfor citerede beskrivelse af byggeriet.

Det er et vilkår, at ejendommens anvendelse ikke ændrer
karakter, og at den således fortsat alene benyttes til
liberalt erhverv/kontorformål, hvorfor produktions- og
reparationsvirksomhed o.l. ikke er tilladt.

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

j
i
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Claus Ke'V

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

Først når det efter klagefristens udløb er konstateret, at
afgørelsen ikke er indbragt for Naturklagenævnet, kan dis-
pensationen udnyttes.

Klage skal indsendes skriftligt til Fredningsnævnet for Søn-

derjyllands Amt, Dommerkontoret, Kongevej 41, 6400 Sønder-

borg, der vider~sender klagen til Naturklagenævnet sammen med
sagens dokumenter.

/kb
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FREDNINGSNÆVNET FOR SØNDERJYLLANDS ArVrr
Domhuset, Kongevej 41,6400Sønderborg, tit 73Å2~tN~T1~ MOdtaget;SC&~ ~ ov- og Naturstyrelsen

l~JAN. 2002

Den 9. januar 2002 behandlede formanden, dommer Claus
Kejser, følgende sag på dommerkontoret:

J.nr. 28/2001:

Ansøgr~ing fra Niels A. Testensen om dispensation til
bekæmp~lse af skræpper på en eng, matr.nr. 1121 Løgumkloster.

§ Sp. -' -J

• , r

Der fremlagdes skrivelse af 5. november 2001 med bilag fra
Sønderjyllands Amt, Fredningsnævnet s tekniske sekretariat,
jfr.nr. 8-70-51-3-521-4-01.

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

Det fremgår af sagen, at ejendommen er omfattet af Natur-
klagenævnets afgørelse af 28. august 1996 om fredning af
Bredeådalen ved Løgumkloster. Fredningen har til formål at
bevare områdets landskabelige kvaliteter og regulere
offentlighedens adgang til området. Det er om areal an-
vendelsen fastsat, at arealerne skal henligge i vedvarende
græs og kun må drives med græsning og/eller høslet. Det
fremgår af Naturklagenævnets bemærkninger til afgørelsen, at
der efter fredningens formål ikke er tilstrækkelig anledning
til at forbyde sprøjtning på arealerne i vedvarende græs.

Ved skrivelse af 2. november 2001 har Sønderjyllands Amt
meddelt dispensation i medfør af naturbeskyttelseslovens § 3ti til det ansøgte på en række nærmere angivne vilkår.

Skov~og Nl:"\turstlielsen
J.nr. SN 2001 o \ :t\\ ~-00 \ I
Akt. nr. ~ •
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Amtet har i en redegørelse overfor Nævnet bl.a. anført, at en
væsentlig forudsætning for bevaring af områdets landskabelige
kvaliteter er, at Ådalen holdes fri for tilgroning af buske
og træer. Tilgroningen med skræpper forringer i stigende grad
muligheden for at fastholde den afgræsning af engen, som i
øjeblikket finder sted med heste, og hvis afgræsningen må
opgives, vil buske og træer efterhånden indfinde sig på
arealet.

Danmarks Naturfredningsforening, der i sin tid var
sagsrejser, har haft lejlighed til at udtale sig, men er ikke
fremkommet med nogen bemærkninger i anledning af ansøgningen.

FREDNINGSNÆVNETS AFGØRELSE:

Efter de foreliggende oplysninger vil en tilladelse til det
ansøgte tjene til en sikring af fredningens formål som
ovenfor beskrevet. Under disse omstændigheder kan Nævnet i
medfør af naturbeskyttelseslovens § 50, stk. 1, meddele
dispensation til det ansøgte på de vilkår, der er anført i
Sønderjyllands Amts skrivelse af 2. november 2001.

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

Claus ~lfY

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

derjyllands Amt, Doxmnerkontoret, Kongevej 41, 6400 Sønder-

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

/kb
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FREDNINGSNÆVNET FOR SYDJYLLAND, SYDLIG DEL
Domhuset, Kongevej 41,6400 Søuderborg, tlf. 73424121, fax. 74 42 41 23

SCANNET.
Modtaget!

Skov- og NatuTftyrelHa

19 MIS. 2007

Den 12. marts 2007 behandlede formanden, dommer Claus Kejser, følg-
ende sag på dommerkontoret:

J.nr. 4/2007

Ansøgning fra Thomas Sørensen om tilladelse til at erstatte et
eksisterende skur på matr.nr. 910 Løgumkloster, Tønder kommune,
med et nyt skur.

- § 50-

Der fremlagde s skrivelse af 27. februar 2007 med bilag fra Tønder
kommune, j.nr. 1304127.

Det bemærkes, at sagen har været behandlet af Nævnets formand i medfør
af forretningsorden § 10, stk. 5.

Det fremgår af sagen, at ejendommen er omfattet af Naturklagenævnets
afgørelse af 28. august 1996 om fredning af Bredeådalen. Fredningen har
til formål at bevare områdets landskabelige kvaliteter og regulere
offentlighedens adgang til området. Under arealanvendelsen er anført, at
arealerne skal henligge i vedvarende græs, og at de kun må drives med
græsning og/eller høslet.

Det fremgår af kommunens brev, at et eksisterende skur fungerer som
læskur for helårsgræssende heste. Det er på ca. 55 m2 og ønskes erstattet
med et skur på 70 m2• Ansøger er efter det oplyste dog indforstået med, at
skurets størrelse reduceres til ca. 55 m2• Det eksisterende skur er i meget
dårlig stand og tjenlig til udskiftning. Det er væsentligt for at kunne
fastholde græsningen på arealerne i den nordvestlige del af fredningen.
Skuret ligger delvist skjult bag et levende hegn.

Tønder kommune har anbefalet, at der meddeles dispensation på nærmere
vilkår.

FREDNINGSNÆVNETS AFGØRELSE:

Efter det oplyste vil en dispensation ikke være i strid med fredningen s
formål. I medfør af naturbeskyttelseslovens § 50, stk. 1, meddeler Nævnet
derfor dispensation til fornyelse af skuret på vilkår, at det nye skur ikke
bliver større end 55 m2, og at alt gammelt materiale inel. gammel strøelse
og foder i og omkring skuret fjernes.

Si\...- '7 - 1'2 I - 00 ?:>Jb
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Imedfør af naturbeskyttelseslovens § 66 bortfalder tilladelsen, såfremt den
ikke er udnyttet inden 3 år fra dato.

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

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

For klage skal betales et gebyr på 500 kr. til Naturklagenævnet. Når
Naturklagenævnet har modtaget sagen fra Fredningsnævnet, vil
Naturklagenævnet opkræve gebyret hos klageren, og såfremt en fastsat
betalingsfrist ikke overholdes, vil klagen blive afvist. Gebyret
tilbagebetales, hvis klageren får helt eller delvist medhold.
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FREDNINGSNÆVNET FOR SYDJYLLAND, SYDLIG DEL
Domhuset, Kongevej 41, 6400 Sønderborg, tlf. 73 42 41 21, fax. 74 42 41 2

RECiNI +85'1.00
Modtaget I

Skov- og Natur~tyrelsen

SCANNET
- 2 MAJ 2007

Den 27. april 2007 behandlede formanden, dommer Claus Kejser, følgende sag på
dommerkontoret:

J.nr. 5/2007

Ansøgning fra Tønder kommune på vegne Michael Rasmussen om dispensation
til en landslejr på de fredede arealer i Bredeådalen ved Løgumkloster, Tønder
kommune.

- §50-

Der fremlagdes skrivelse af 8. marts 2007 med bilag fra Tønder kommune, j.nr.
883765.

Det bemærkes, at sagen af Nævnet har været behandlet på skriftligt grundlag, og at det
ministervalgte medlem Inge Adriansen, og det kommunalvalgte medlem, Morten
Olesen, har deltaget i afgørelsen.

Det fremgår af sagen, at det pågældende areal er fredet ved Naturklagenævnets
kendelse af28. august 1996. Den umiddelbare anledning til rejsning affredningssagen
var en plan om etablering af en campingplads i Adalen. Ved afgørelsen anførte
Naturklagenævnet, at navnlig områdets landskabelige kvaliteter i kombination med
beliggenheden i forhold til Løgumkloster by, gjorde det væsentligt, at den omhandlede
del af Bredeådalen ved pålæg af fredningsbestemmelser blev sikret mod forstyrrende
arealanvendelse. Nævnet anså det for ganske uacceptabelt, at fredningen skulle
muliggøre etablering af en campingplads i området.

Fredningen har til formål at bevare områdets landskabelige kvaliteter og regulere
offentlighedens adgang til området. Arealet skal henligge i vedvarende græs og må
drives med græsning og/eller høslæt. Der må ikke opføres bygninger, herunder skure
eller boder eller etableres andre faste konstruktioner. Der må ikke anbringes
campingvogne eller telte.

Det fremgår af ansøgningen, at landslejren afvikles i perioden 14. - 21. juli 2007, men
at opstilling og nedtagning vil strække sig over cirka 1 uge før og efter selve lejren,
altså i alt 3 uger. Tønder kommuner ejer arealerne og påtager sig ansvaret for, at de er
ryddet senest 1. august 2007, og at eventuelt nedslidte arealer er isået græs igen, både
af hensyn til fredningsbestemmelserne og til forpagterne af arealerne. Kommunen vil
således sikre, at arealet forbliver uændret efter lejren.

Danmarks Naturfredningsforening, der i sin tid var sagsrejser, har haft lejlighed til at
udtale sig, men er ikke fremkommet med nogen bemærkninger.
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FREDNINGSNÆVNETS AFGØRELSE:

Under hensyn til den periode, hvori lejren afvikles, og særligt i betragtning af, at
Tønder kommune vil sikre retablering af området, kan det ikke antages, at en
dispensation vil være i strid med fredningens formål. I medfør af
naturbeskyttelseslovens § 50, stk. 1, meddeler Fredningsnævnet derfor dispensation til
det ansøgte.

Claus(;~(

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

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

For klage skal betales et gebyr på 500 kr. til Naturklagenævnet. Når Naturklagenævnet
har modtaget sagen fra Fredningsnævnet, vil Naturklagenævnet opkræve gebyret hos
klageren, og såfremt en fastsat betalingsfrist ikke overholdes, vil klagen blive afvist.
Gebyret tilbagebetales, hvis klageren får helt eller delvist medhold.
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