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REG. NR. /9-

U D S K R I r T

af

OVERFREDNINGSNÆVNETS KENDELSESPROTOKOL

År 1962, den ll. juli afsagde overfredningsnævnet
på grundlag af mundtlig og skriftlig votering følgende

k e n d e l s e

i sagen nr. 1355/59 vedrørende fredning af en del af Hærvejen
i øster Løgum sogn i Åbenrå amto

I den af fredningsnævnet for Åbenrå amt den 21. au-
gust 1959 afsagte kendelse hedder det~

ilSiden 1925 har fredningsnævnet for Åbenrå amtsråds-
kreds foretaget fredninger af og ved den del af Oksevejen, der
ligger i Åbenrå amtsrådskredso

I efteråret 1958 har Danmarks Naturfredningsforening
og Nationalmuse0t begæret en samlet fredning af de ikke asfal-
terede dele af Oksevejen og andre udvidelser af de hidtil ske-
te fredninger.

Med hensyn til øster Løgum sogn, som nærværende ken-
delse alene angår, begæres under don nu rejste sag en samlet
fredning af de dele af det matrikulære vejareal, hvori selve
vejen henligger som grusvej, således at don nuværende tilstand
med hensyn til befæstning, vejprofil, diger m.mo opretholdes.
Endvidere ønskes visse private arealer omkring Hærulfstenen
fredet lnod bebyggelse og beplantning og en tilsvarende fred-
ning af en bræmme på private jorder langs hver side af den
grusbelagte vejstrækning, der går fra amtsskellet til Diagonal-
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vejen. Den nævnte strækning er ca. 3,5 km lang. Yderligere
søges fredning af Immervad bro's omgivelser og af nedennævnte
sten og stenkiste, der er nærmere betegnet på den kendelsen
bilagte fortegnelse og plan.

T dette sogn er der tidligere truffet følgende fred-
ningsdispositioner, som nævnes i stedlige rækk8følge fra nord
til syd:

Ved beslutning af 21. november 1925, truffet af na-
turfredningsnævnene for Åbenrå og Haderslev amter, er den i
det daværende amtsskel beliggende Immervad bro, der fører
Oksevejon over vandløbet Rudbæk, tilligemed skelstenene på
brodækkc::tblevet fredet. T beslutningen anførr..)sbI. a., at ved-
ligeholdelsen af broen påhviler øster Løgum sogn.

Det bemærkes, at Rudbæk senere er blevet uddybet og
reguleret, og i forbindelse hermed er vandløbet forlagt ca.
lo m mod nord ved Immervad bro, hvis to underløb siden ligger
tørre, en ny bro forbinder den gamle vej i de to amter. Fra
et sted ca. 70 m syd for vandløbet er vejen imidlertid blevct
udrettet og i lige linie ført over en anden ny bro, der ligger
ca. 90 m østligere. Det mellem vejenG beliggende trekantede
areal syd for vandløbet, der henligger udyrket, tilhører østor
Løgum sogn. Vejene er kommunale veje.

Ved beslutning af 2. oktober 1926 er Oksevejen og
dens tilliggende sidearealer og diger i en længde af ca. 150
m og en bredde af indtil ca. 60 m blevet fredet.

Efter at Hærulfstenon i 1951 var ført fra Tyskland
tilbage til dens tidligere plads i vejens vestlige side - vist
på det nærværende kondulsc v0dlagte afrids af matrikelkortet,
udfærdiget den 28. september 1957 - er der truffet bostcrr~olsG
om fredning af en vis strækning af vejen på hver side af ste-
nen. Herom citeres fra frodningsnævnets protokol for mødet
den 17. deccmbclr 1953 følgendo: II ••••••• Kommissionen besigti-
gedo sammen med de mødte den omhandlede vejstrækning, ca. 260
m lang fra skellet imellem art.nr. 2 og art.nr. 14 af Hovslund
i nord. Vejstrækningen henligger i sin oprindelige brodde med
et dige mod vest, på hvilket dige runostenen er anbragt ca.
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36 ID fra vGjstrækningens sydlige grænse. Vejstrækningens bred~
de er ca. 20 m; den befæstode kørebane har en bredde af ca.
5 ID. - Amtslandinspektøren oplyser, at diget~ hvorpå rlillosto-
nen er rojst~ ikke hører med til vejarealet, idet vojarealot
kun når til foden af diget. Han bemærker videre, at diget på
hele strækningen bør inddrages under vejarealet, hvilken ind-
dragning vil kunne; ske ved en grænseregulering . - Sognr;råds-
formanden ønsker diget inddraget under vejarualot som af amts-
landinspektøren foreslået. - Gårdejer Tiedemann (det stedlige
nævnsmodlom) ønsker fredningen udstrakt længere mod nord, så-
ledes at grænsen mod øst går til dat ved fredningsnævnets be-
slutning af 2. oktober 1926 fredede areal og mod vest til
nordgrænsun af art. nr. 2. Skelregulering ønskes også hl;r fore-
taget, således at de bestående diger på bogge sider inddrages
under vejaroalet. - Sognerådsformanden kan tiltræde den fore-
slåede yderligere fredning. - Nævnet kan godkende fredningen
af drlnævnte vejstrækninger, horundor de foresHiede skolregu-
leringer, og vil, når skelroguleringorne har fundet st8d, af-
fatte udkast til den frodningsdeklaration, som sognerådet vil
have at udstede. Det forudsættes, at lodsejerne vil gå med til
skolruguloringerno. II

Skelrogulering8rno har fundet sted med d0 private
lodsejeros tilslutning.

Næ\met har herefter angåonde dun ~ndelige ordning
af spørgsmålet forelagt 0stGr I'øg"LUD.sogneråd et udkast til do-
klarat ion, hvori det bI. a. hl;c.1der~ fi. o. • •• Ve j strækningen skal
forblive) hGnliggendc i sin nuværendc; tilstand og brcdd(~, så-
lGdes at der ikke må forotagos ændringc.:raf ve j en eller de
langs denn~ gående diger. Vejen n~ således ikke asfalterss
eller på anden mådo bcfæstes9 ond ved belægning af skærvor og
grus~ og digGrne må ikke beplantcs eller beskadiges VGd pløj-
ning, afgravning eller på andcm måde. II

Sognerådot har imidlortid vægret sig ved at undur-
skrive doklarationsudkastot9 og har som bogrundGlse herfor an-
ført, at det er videregående end tilsagnet i 1953.

De fornævnte frcdningsdispositionGr angår dele af

•
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don strækning, som endnu ikke er asfalteret.
På den udbyggede og asfalterede strækning fra Diago-

naIve jon til øster LØgunl - Rise sogneskel er den i det nævnte
sogneskol stående vejvisersten mud påskriften nWeg nach Ripen

und FoldiJ?,g.broeII blevet fredet ved beslutning af 2. oktober
1926.

l,

Den nye sag har
maj ~ 3. juni og
bosigtigelse.
Under besigtigelsen er dE,t konstat0ret, at de fakti-

ske forhold ikke stummer med matrikelkortet~ der er udarbejdot
i 1872-76, idet det har vist sig, at forskellige lodsejere
har inddraget en del af vej arealet og taget det i brug på sam-
me måde som deres tilstødendG jorder. Dette skal være sket
ind8nfor de sidste 20 år. Vejarealet er ifølge matriklen af
varierendu brodde fra ca. 15 til ca. 50 m, medens d8n faktiske
bredde på grund af lodsejernus handlinger forskelligc stc;der
nu kun er ca. lo m. Den befæstede kørebana ..,.dur ivørigt ikke
går midt igennem det matrikulære areal, men snart ligger nær-
mere d0t ene snart det andet skel - er 5 m og makadamiseret.
Dc gamle diger er bevaret visse stc.c1·,;r,mcm er delvis skjul t
af tilføgot og tilgroet sand, dur ligeledes har aflejrct sig
mrnlgG steder på rabatternc.

Sognerådets stilling til frcdningsønskorno er føl-

1958, 27.
foretagot

nævnet behandlet i møder 31. oktober
21. august 1959. Endvidere er der

gcnd(;~
Man er enig i, at den fornævnte trekant, som dannes

af don gamle OksGvej, Rudbækk,m og den nye vej ~ total t fredes,
således at selve kørebanen på dette stykke af Oksevejen for-
bliver grusbelagt. Det øvrige areal skal forblive: henliggendc:
i naturtilstand og må ikke beplantes eller bebyggos9 ligesom
d~r ikke må anbringes skure, boder9 master olIer andre skæm-
mende indretningGr. Der må ikke forotages ændrinscr i tcrræn-
forrr..erneeller foretages gravning efter sten, grus, sand eller
lignendo. Selvsåede træer og buske fjernos vod nævnets foran-
staltning.

Med hensyn til den øvrige del af v0.jstrækningcn vil
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man forbeholde sig ret til at asfaltere selve kørebanen i en
bredde af 7 m, medens man iøvrigt er indforståGt med frednin-
gen. I så hcmse(md8 bemærkes 9 at sognerådet er enig is at si-
derne udenfor kørebanen bevares og ikke grøftes. På stl;der9

hvor det cfter sagkyndig undersøgelse er nødvendigt9 anbrin-
ges dræn eller anden afvanding uden grøftning 9 mod at der
herfor ydes on erstatning af fredningsmidlerne. Det er OV8r-
ladt til nævnet at fastsætte størrelsen. Sognerådut har or-
klæret9 at man vil søge at formå lodsejerno, til hvis jorder
der er inddraget vejarealer, til at genoprette den tidligere
tilstand ifølge matrikolkortet.

Sognerådet har oplyst, at asfalteringen først vil
blive for(:;taget i forbindelsG med on eventuel t kommendo vej-
udbygning i Haderslev amt, således at det heromhandlode vej-
stykke.:dorve.:dgøres til lcd i en gunnoIDgQcndG vej fra Haders-
lev - Rangstrupvojen til Hellovao - Bovvejan.

Amtsvojinspektøren for Åb-:;nrnamtsrådskrods har an-
ført, at man af hensyn til donne muligt kommendo vej må nære
be~ænkelighed ved en fredning af den del af Oksevejen, dor
endnu ikko er udbygget. Zfter amtsvn jinspektørens men ing må ttc;
en asfaltering kunno indskrænkes til 6 m bredde.

Heroverfor har Nationalmuseet og Danmarks Naturfred-
ningsforening udtalt 9 at man er wlc af stand til. at brx1ømme
nødvendigheden af at asfaltere det pågældende vejstykko, men
man må hævde9 at en asfalterine; vil betyde en betydelig æste-
tisk og historisk forringelse af vejstykket. Hvis resultatet
af nævrlets overvejelser bliver, at vejstykket asfalteres i en
bredde af h m, skal man henstille, at de på det pågældende
vejstykke værende gamle diger, stenkiste etc. behandles med
den største varsomhed og sikres ved fredning.

For det tilfælde at sognGrådet ikke får medhold i
spørgsmålet om asfaltering, modsætter sognerådet sig frednin-
gen ~ bortset fra trekanten ved Immervad bro. Det gøres gælden-
de, at den trafikudvikling, som har fundet sted de senere år,
har bevirkot, at man nu ikke mener at burde opgive tanken om
asfaltering af de grusbelagte strækninger gannem øster IJøgum

s·
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kommune~ herunder også vejstykket ved Hærulfstenen og den i
1926 fredede strækning. Man har derfor fra sognerådets side
pro~esteret mod en fredning uden asfalteringsforbehold. Her-
ved fremhæv()s~ at den tilstand, som vejen nu har - belagt med
grus og skærver - ikke svarer til den historiske OksGvej~ som
henlå uden befæstels(3 som sandet lyngv8 j .

Nævnet er af den opfattelse, at det ud fra kultur-
historiske grunde vel er af betydning for almenhedEm at frede
det omhandlede vejareal~ men finder på den anden sid8~ at
vigtige samfundsmæssige hensyn taler for at tillempe frednin-
gen dGt af sognerådet tagne forbehold om en asfaltering i til-
fælde af en udbygning i Haderslev amt af et ve janlæg , der for-
binder Oksevejen med Hadersll;v - Rangstrupvejen. Herved bemær-
kes, at den nærmeste asfaltorccte voj~ nemlig Diagonalvejen
fra Hovslund broen til Strandelhjørnkrydsot~ er oa. 7 km læn-
gere end den direkte forbindelse ad Oksevejen. Bndvidcre anfø-
res~ at det har været medvirkende til nævnGts holdninG? at dor?
såfremt Oksevejen bevares i sin nuværende tilstand, kunne ven-
tes anlagt cm modernc; udbyggGt ve;j nær og parallel t med denne?
hvilket ville indvirke uheldigt på fredningen.

De indenfor ve.Jarc;alet værende træer og buske vil
være at fjerne efter nævnets nærmore bestemmelse. Bevoksning~
som senerG måtte fremkomme, bortryddes.

Fredningen omfatter don i vejen? ca. 1400 m syd for
ImmGrvad bro, beliggende stGnkiste, som skal forblive i den
nuværende tilstand? sålænge vejGn ikke asfalteres? til hvilken
tid Nationalmuseet træffer afgørelsG om? hvorledes der bør
forholdes m0d dette gamle bygningsværk. De på det fredede are-
al berOGnde gamle afmærkningss-l~en fredes ligelGdes og skal
forblive på plads. Kiste og sten angives på den nedenfor nævn-
te plan. Denne bestemmelse gælder også den asfaltorede stræk-
ning.

,

I overensstemmelse mod foranstående bestemmer nævnet
herefter i henhold til § l i lovbokendtgørolse nr. 106 af 21.
marts 1959~ dels at det trekantformede areal af art.nr. 53
Hovslund beliggende mollem den gamle Oksevej og den nyu ved
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Immervad bro og bestående af parcellerne nro 132/37, 136/38,
171/38 og 182/37 af kortblad 2 Hovslund fredes som foran an-
ført, dels at de ligeledes under art.nr. 53 hørende arealer
af Oksevejen mellem den gamle bmnervad bro og Diagonalvojen
vil være at frede i der0s matrikulære omfang, dog således at
en asfaltering ikke må uc1strækkes til kørebanebredde på mere
end 6 m.

For dræning ydes i henhold tillovbekendtgørelsens
§ 17 en erstatning, der skønsmæssigt fastsættes til 10.000 kr.

Med hensyn til retableringen bestemmes i medfør af
lovbekendtgørelsens § 27, at denne i mangel af forlig med de
pågældende lodsejere vil være at søgG gennemført ved domsto-
lene.

Vedrørende landbrugsarealerne parcelnumrcno 131/14
og 70/15, kortblad 11 af ar~.nr. 115 af Hovslund, tilhørende
landmand Peter Jessen, og som udGør ca. lo ha, er der opnået
enighed laed ojeren om, at disse arealer, der danner baggrund
for Hærulfstenen, fredes mod beplantning og bebyggelse, bort-
set fra landbrugsbygninger, som det tillades at placero i dGt
sydøstlige hjørne af området på cm grund højst 50 m langs vej ..
en og 100 m i sydskellet regnet fra vejen. Samtidig mod byg-
ningernes opførelse skal der plantes et løvtræs læbælte p~
7-10 m indonfor det nævnte område (50 x 100 m). ~jeron under·-
kaster sig Hedeselskabets anvisning med hensyn til beskaffen-
heden af træerne og mod hensyn til tilsyn. For fredningsnævnet
for Åbenrå amtsrådskreds skal der forelægges tegning over bYG-
ningerne med beliggenhedsplan til godkendelse. På arealet må
ikke anbringes skure, boder, master eller andre skæmnlende ind-
retninger. Der må ikke foretages ændringer i terrænformerno
eller foretages gravning efter sten, grus, sand eller lignende.
Der ydes en erstatning på 5.000 kr., som tilfalder ejeren, i-
det panthaverne ikke har stillet l~rav om nogen andel. Denne
ordning stadfæstes ved nærværende l'Gndelse i henhold til lov-
bekendtgørelsens § 19 jfr. § 17.

Derimod har nævliet forgæves søgt on ordning af area-
lerne øst for vejen udfor R~rulfstenen. Langs den østligo side

B213360
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,l' af vejen er der her et læbælte af nåletræer, som hindrer ud-
sigten mod en ca. 200 m mod øst beliggende gravhøj. Da ejeren,
gårdejer Mads Paulsen, imidlertid har stillet sig afvisende~
finder nævnet, at det hereftl;r vil være mest hensigtsmæssigt
at behandle spørgsmålet om udsigtsfredningen i forbindelse
med bræmmefredningsspørgsmålet vedrørende hele vej strækningen,
hvorom forhandlingerne endnu ikke er afsluttet. Spørgsmålet
viI derfor ikko være at påkende ved nærværende kendeIse.

Nævnet bestemmer1 at erstatningerne, da der er tale
om en fredning af den i lovbolrentltgørelscns § 17, stk. 2 ~ om-
handledo art j findes at burde udredes med 9/10 af statskassen
og med l/lo af Åbenrå amtsfond.

Påtaleret tilkommer fredningsnæ'lIlet for llbenrå amts-
rådskreds og Nationalmuseet hver for sig.

Kondelsen med tilhørcm.<1e fortegnelse og plan vil væ-
re at tinglyse som servitutstiftendo på de pågældende ejon-
domme."

Konklusionen or sålydende;

,
l1:qefornævnte arealer fredes som anført.
I erstatninger udredes til øster JJ0gum kommunl":

10.000 kr. og til land:rnandPoter ,Tessen 5.000 kr. For sidst-
nævntes vedkommende tilfalder erstatningen ejeren.

Erstatningerne udredes med 9/10 af statskassen og
med l/lo af Åbenrå amtsfond.

Påtaleret tilkommer fredningsnævnet for Jlbenrå amts-
rådskreds og Nationalmuseet hver for sig."

:et af nævnets medlemmer afgav sålydonde
D i s S o n s~

Jeg kan ikke tiltrædo~ at der til fr€dning af vejon
knyttes noget forbehold om asfaltering. Sagen drejer sig om
at sikre for eftertiden de endnu ikke asfalterede og grøftede
rester af vejen med dens diger og sidearealer. Som led i Hær-
vejen fra Viborg til Slesvig, hvillwn vejs kulturhistoriske
betydning bl.a. fremgår af Hugo Mathiesens bog om Hærvojen,

r
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er denne fredning en sag af national betydning? ja endog af
interesse udover landets grænser. I forhold hertil er spørgs-
målet om det nye ve janlæg , som endnu ikke er aktuelt? men som
ad åre skulle komme for at give bedre forbindelse mellem Ha-
derslev og landegrænsen ved Padborg kun af egnsmæssig og i

hvert fald af mindre væsentlig betydning, hvorfor dot må vige.
Hertil kommer, at en asfaltering ville komme i strid med de
allerede bestående fredninger, dor er mærket med frednings-
sten og kendt af sognerådet. Den omstændighed, at den nuvæ-
rende grusede kørebane ikke sta~mor fra gammel tid, kan efter
min opfattelse ikke være afgørende, idet fredningen må være
hjemlet ved selve linjeføringen af vejen, som gennem århundre-
der har ligget her med dens karakteristiske diger og sidearea-
ler, og som det må være fredningens formål at bevare i den
nuværende tilstand? inden der sker yderligere skadQ~ som f.eks.
ved asfaltering. ny

Den omtalte/forbindelsesvej måtte kunne placeres i
passende afstand fra de fredede arealer og bygningsværker m.m.?
og dette bør sikres.

løvrigt er jeg enig i kendelse.

:

t·'-
Fortegnelse

over
vejafmærkningssten og andre sten, der omfattes af frednings-
nævnets kendelse af d.d. vedrørende Oksevejen i øster Løgum
sogn.

Vod Immervad bro:
2 sten i vestsiden af v~jen lige nord for broen og
l sten i østsiden af vejen lige syd for broen mod
utydelig indskrift, dor formentlig betyder liLygum
I~irch Spiel ".

Ved stenkisten ca. 1400 m sydligere:
3 sten med ca. 5 mIs mellemrum i vestsiden af vejen
lige syd for stGnkisten.
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Ved ve,jen"der Imqq.,ve~tfører til ,K9gager~
l sten lige syd for Koagervejens udmunding.

Ca. 30 m sydligere ud for en mark henhørende til landmand
Peter Andresens ejendom, art.nr. 2 m.fl. af Hovslund~

l sten ved et led i den vestlige vejside.
Ud for en mark henhørende til landmand Hans Thomsens ejendom,
art.nr. 5 m.fl. af Hovslund~

Flere sten i og ved diget i østsiden af vcjon på
nordsiden af vejen til Frelle Johansens ejendom.

I På den asfalterede vejstrækning ud for planta~en lige syd for
Diaf?onalv(;jen~

2 sten på hver side af indkørslen til plantagen.
Ca. 700 m nord for Pottervejen~

l sten i vejens vestside med utydelig indskrift på
to sider, der muligvis betyder øster Løgym og Stran-
delhjørn. "

, Sagen er forelagt overfredningsnævnet i medfør af
naturfredningslovens § 19, stk. 3, hvorhos kendelsen efter
samråd med Nationalmuseet er indanket af Danmarks Naturfred-
ningsforening.

, .

Overfredningsnævnet har den 5. juli 1960 besigtiget
de pågældende arealer og forhandlet med den ankende samt re-
præsentanter for øster Løgum sogneråd, Nationalmuseet og Åben-
rå amts vejinspektorat.

Danmarks Naturfredningsforening nedlagde med henvis-
ning til den i dissensen fremsatte motivering påstand om æn-
dring af fredningsnævnets kendelse for såvidt angår den grus-
belagte del af hærvejen gennem Løgum sogn, der eftar forenin-
gens og Nationalmuseets opfattelse ikke bør asfalteres. Denne
påstand støttedes tillige af en af naturfredningsrådet under
29. juni 1960 afgiven udtalelse, hvori det fremhæves, at en
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ningasfaltbelæg/ikke lader sig forene med de historiske traditio-
ner og vil borttage vejens særlige atmosfære.

Sognerådet og vej inspektoratet, der iøvrigt udtalte9

at en vejbredde på 6 m vil være tilstrækkelig, fremførtG9 at
det var absolut nødvendigt at asfaltere det omhandlede vej-
stykke af hensyn til trafikken. Det var meget vanskeligt at
finde en erstatning for hærvejen, der her udgjorde en natur-
lig fortsættelse af vejen syd for Nybøl og Rødekro og med for-
bindelse til Haderslev og Vojens. Også omkostningsspørgsmålet
spillede en rolle.

Overfredningsnævnet har siden åstedsmødet gentagne
gange drøftet sagen og søgt at se denne strækning af hærvejen
i sammenhæng med andre bevarede delo af oldtidsvejen.

Ud fra den erkendelse, at det ville være af særlig
kulturhistorisk intcresse~ om man kunne bevare en vejstrækning
på 100 m på hver side af Hærulfstenen i grusbelagt stand, har
man forespurgt sognerådet, om dot kunne tiltræde dette. Her-
til har sognerådet i skrivelse af lo. februar 1961 medGelt,
at man af trafikmæssige grunde ikke kan gå med til, at den om-
handlede strækning bevares grusbelagt.

Bt flertal på 6 af overfredningsnævnets medlermner
mener under hensyn til det af sognerådet og vejinspektoratet
fremførte at måtte lægge til grund 9 at hærvejen gennem øster
Løgum kODm1une indgår som et ret stærkt befærdet led i det
stedlige trafiknet, og at manglende udbygning af vejen vil
føre til, at man må benytte en teFJaelig stor omvej. Uanset
værdien af de fremhævede kulturhistoriske hensyn finder dis-
se medlemmer herefter ikke, at der er fornødent grundlag for
at forlange, at denne vej skal henligge som en grusvej.

~t medlem, der imidlertid var forhindret i at del-
tage i sagens endelige behandling, har under de indledende
drøftelser udtalt som sit principielle synspunkt, at han fandt
det inkonsekvent at frode en oldtidsvej og derefter modernisere
dens vejbolægning.

Kendelse vil være at afsige i overensstemmelse med
flertallet.

I
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Et kort nr. Åb. 108 over fredningsområdet er tillige
med en fortegnelse over vejafmærkningssten og andre sten~ der
omfattes af kendelsen vedhæftet denne.

I

i~

:

T h i b e s t e m m e s~
Den af fredningsnævnet for Åbenrå amt den 21. august

1959 afsagte kendelse vedrørende fredning af en del af hærvej-
en i øster Løgum sogn stadfæstes.

I erstatning udbetales til
øster r,øgum kommune 10.000 kr.
Landmand Poter Jessen 5.000 Ir

Erstatningsudgiften? ialt 15.000 kr.? udredes med
9/10 af statskassen og med l/lo af Åbenrå amtsfond.

, Kaas-Petersen

I-
I
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forhandlingsprotokollen for fre~ingsnævnet for Åbenrå amtsrådskreds.
--00000--

- I

År 1959, fredag den 21. august blev af fredningsnævnet for Åben-
rå amtsrådskreds i
J. nr. 115/58
Reg. nr. 95

Sag angående udvidelse af fredninger af
og ved Oksevejen i Åbenrå amtsrådskreds

afsagt sålydende
k e n d e 1 s e:

Siden 1925 har fredningsnævnet for Åbenrå amtsrådskreds foreta-
get forskellige fredninger af og ved den del af Oksevejen, der ligger
i Åbenrå amtsrådskreds.

I efteråret 1958 har Danmarks Naturfredningsforening og National-
museet begæret en samlet fredning af de ikke asfalterede dele af Okse-
vejen og andre udvidelser af de hidtil skete fredninger.

Med hensyn til øster Løgum sogn, som nærværende kendelse alene
angår, begæres under den nu rejste sag en samlet fredning af de dele af
det matrikulære vejareal, hvori selve vejen henligger som grusvej, så-
ledes at den nuværende tilstand med hensyn til befæstning, vejprofil,
diger m.m. opretholdes. Endvidere ønskes visse private arealer omkring
Hærulfstenen fredet mod bebyggelse og beplantning og en tilsvarende

I) jV

~ fredning af en bræmme på private jorder langs hver side af den grusbe-
1'"

lagte vejstrækning, der går fra amtsskellet til Diagonalvejen. Den
nævnte strækning er ca. 3.5 km lang. Yderligere søges fredning af Im-

tt; mervad bro's omgivelser og af nedennævnte sten og stenkiste, der er
nærmere betegnet på den kendelsen bilagte fortegnelse og plan.
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I dette sogn er der tidligere truffet følgende fredningsdisposi-
··tt tioner, som nævnes i stedlige rækkefølge fra nord til syd:

Ved beslutning af 21. november 1925, truffet af naturfrednings-
nævnene for Åbenrå og Haderslev amter, er den i det daværende amtsskel

4t beliggende Immervad bro, der fører Oksevejen over vandløbet Rudbæk,
~ tilligemed skelstenene på brodækket blevet fredet. I beslutningen anfø-

res bl. a., at vedligeholdelsen af broen påhviler øster Løgum sogn.
Det bemærkes, at Rudbæk senere er blevet uddybet og reguleret~

og i forbindelse hermed er vandløbet forlagt ca. lo m mod nord ved Im-
mervad bro, hvis to underløb siden ligger tørre; en ny bro forbinder
den gamle vej i de to amter. Fra et sted ca. 70 m syd for vandløbet er
vejen imidlertid blevet udrettet og i lige linie ført over en anden ny
bro, der ligger ca. 90 m østligere. Det mellem vejene beliggende tre-
kantede areal syd for vandløbet, der henligger udyrket, tilhører øster
Løgum sogn. Vejene er kommunale veje.

Ved beslutning af 2. oktober 1926 er Oksevejen og dens tilliggen-
de sidearealer og diger i en længde af ca. 150 m og en bredde af indtil
ca. 60 m blevet fredet.

Efter at Hærulfstenen i 1951 var ført fra Tyskland tilbage til 'l
dens tidligere plads i vejens vestlige side - vist på det nærværende
kendelse vedlagte afrids af matrikelkortet, udfærdiget den 28. septem-
ber 1957 - er der truffet bestemmelse om fredning af en vis strækning
af vejen på hver side af stenen. Herom citeres fra fredningsnævnets
protokol for mødet den 17. december 1953 følgende: ••• "Kommissi-
onen besigtigede sammen med de mødte den omhandlede vejstrækning, ca.
260 m lang fra skellet imellem art. nr. 2 og art. nr. 14 af Hovslund i

;. nord. Vejstrækningen henligger i sin oprindelige bredde med et dige
mod vest, på hvilket dige runestenen er anbragt ca. 36 m fra vejstræk-
ningens sydlige grænse. Vejstrækningens bredde er ca. 20 m; den befæs-
tede kørebane har en bredde af ca. 5 m.- Amtslandinspektøren oplyser,
at diget, hvorpå runestenen er rejst, ikke hører med til vejarealet,
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idet vejarealet kun når til foden af diget. Han bemærker videre, at
~tt diget på hele strækningen bør inddrages under vejarealet, hvilken ind-

dragning vil kunne ske ved en grænseregulering. - Sognerådsformanden
ønsker diget inddraget under vejarealet som af amtslandinspektøren

"

",

.'

.'.

foreslået. - Gårdejer Tiedemann (det stedlige nævnsmedlem) ønsker fred-
ningen udstrakt længere mod nord, således at grænsen mod øst går til
det ved fredningsnævnets beslutning af 2. oktober 1926 fredede areal
og mod vest til nordgrænsen af art. nr. 2. Skelregulering ønskes også
her foretaget, således at de bestående diger på begge sider inddrages
under vejarealet. - Sognerådsformanden kan tiltræde den foreslåede
yderligere fredning. - Nævnet kan godkende fredningen af de nævnte vej-
strækninger, herunder de foreslåede skelreguleringer, og vil, når skel-
reguleringerne har fundet sted, affatte udkast til den fredningsdekla-
ration, som sognerådet vil have at udstede. Det forudsættes, at lods-
ejerne vil gå med til skelreguleringerne."

Skelreguleringerne har fundet sted med de private lodsejeres til-
slutning.

Nævnet har herefter angående den endelige ordning af spørgsmålet
forelagt øster Løgum sogneråd et udkast til deklaration, hvori det bl.
a. hedder~ •.• "Vejstrækningen skal forblive henliggende i sin nuvæ-
rende tilstand og bredde, således at der ikke må foretages ændringer
af vejen eller de langs denne gående diger. Vejen må således ikke as-
faIteres eller på anden måde befæstes, end ved belægning af skærver og
grus, og digerne må ikke beplantes eller beskadiges ved pløjning, af-
gravning eller på anden måde."

Sognerådet har imidlertid vægret sig ved at underskrive deklara-
tionsudkastet, og har som begrundolse herfor anført, at det er videre-
gående end tilsagnet i 1953.

De fornævnte fredningsdispositioner angår dele af den strækning,
som endnu ikke er asfalteret.

På den udbyggede og asfalterede strækning fra Diagonalvejen til
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øster Løgum - Rise sogneskel er den i det nævnte sogneskel stående vej-

..e visersten med påskriften "Weg nach Ripen und Foldingbroe" blevet fredet

e
,1

ved beslutning af 2. oktober 1926.
Den nye sag har nævnet behandlet i møder 31. oktober 1958, 27.

maj, 3. juni og 21. august 1959. Endvidere er der foretaget besigtigel-
se.

Under besigtigelsen er det konstateret, at de faktiske forhold
ikke stemmer med matrikelkortet, der er udarbejdet i 1872-76, idet det
har vist sig, at forskellige lodsejere har inddraget en del af vejare-
alet og taget det i brug på samme måde som deres tilstødende jorder.

.. Dette skal være sket indenfor de sidste 20 år. Vejarealet er ifølge ma-
triklen af varierende bredde fra ca. 15 til ca. 50 m, medens den fak-
tiske bredde på grund af lodsejernes handlinger forskellige steder nu
kun er ca. lo m. Den befæstede kørebane - der iøvrigt ikke går midt

"
l, igennem det matrikulære areal, men snart ligger nærmere det ene snart

det andet skel - er 5 m og makadamiseret. De gamle diger er bevaret vis-
se steder, men er delvis skjult af tilføget og tilgroet sand, der lige-
ledes har aflejret sig mange steder på rabatterne.

Sognerådets stilling til fredningsønskerne er følgende~
Man er enig i, at den fornævnte trekant, som dannes af den gamle

.Jt'

Oksevej, Rudbækken og den nye vej, totalt fredes, således at selve
kørebanen på dette stykke af Oksevejen forbliver grusbelagt. Det øvri-
ge areal skal forblive henliggende i naturtilstand og må ikke beplantes
eller bebygges, ligesom der ikke må anbringes skure, boder, master el-
ler andre skæmmende indretninger. Der må ikke foretages ændringer i

'. terrænformerne eller foretages gravning efter sten, grus, sand eller
lignende. Selvsåede træer og buske fjernes ved nævnets foranstaltning.

Med hensyn til den øvrige del af vejstrækningen vil man forbehol-
de sig ret til at asfaltere selve kørebanen i en bredde af 7 m, medens
man iøvrigt er indforstået med fredningen. I så henseende bemærkes, at
sognerådet er enig i, at siderne udenfor kørebanen bevares og ikke
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grøftes. På steder, hvor det efter sagkyndig undersøgelse er nødven-
digt, anbringes dræn eller anden afvanding uden grøftning, mod at der
herfor ydes en erstatning af fredningsmidlerne. Det er overladt til
nævnet at fastsætte størrelsen. Sognerådet har erklæret, at man vil
søge at formå lodsejerne,til hvis jorder der er inddraget vejarealer,
til at genoprette den tidligere tilstand ifølge matrikelkortet.

Sognerådet har oplyst, at asfalteringen først vil blive foreta-
get i forbindelse med en eventuelt kommende vejudbygning i Haderslev
amt, således at det heromhandlede vejstykke derved gøres til led i en
gennemgående vej fra Haderslev - Rangstrupvejen til Hellevad - Bov-
vejen .

Amtsvejinspektøren for Åbenrå amtsrådskreds har anført, at man
af hensyn til denne muligt kommende vej må nære betænkelighed ved en
fredning af den del af OksGvejen, der endnu ikke er udbygget. Efter
amtsvejinspektørens mening måtte en asfaltering kunne indskrænkes til
6 ID bredde.

Horoverfor har Nationalmuseet og Danmarks Naturfredningsforening
udtalt, at man er ude af stand til at bedømme nødvendigheden af at as-
faltere det pågældende vejstykke, men man må hævde, at en asfaltering
vil betyde en betydelig æstetisk og historisk forringelse af vejstyk-
ket. Hvis resultatet af nævnets overvejelser bliver, at vejstykket as-
faIteres i en bredde af 6 m, skal man henstille, at de på det pågælden-
de vejstykke værende gamle diger, stew{iste etc. behandles med den
største varsomhed og sikres ved fredning.

For det tilfælde at sognerådet ikke får medhold i spørgsmålet
om asfaltering, modsætter sognerådet sig fredningen, bortset fra tre-
kanten ved Immervad bro. Det gøres gældende, at don trafikudvikling,
som har fundet sted de senere år, har bevirket, at man nu ikke mener
at burde opgive tanken om asfaltering af de grusbelagte strækninger
gennem øster Løgum kommune, herunder også vejstykket ved Hærulfstenen
og den i 1926 fredede strækning. Man har derfor fra sognerådet side
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protesteret mod en fredning uden asfalteringsforbehold. Herved frem-
hæves, at den tilstand, som vejen nu har - belagt med grus og skærver -
ikke svarer til den historiske Oksevej, som henlå uden befæstelse som
sandet lyngvej.

Nævnet er af den opfattelse, at det ud fra kulturhistoriske
grunde vel er af betydning for almenheden at frede det omhandlede vej-
areal, men finder på den anden side, at vigtige samfundsmæssige hensyn
taler for at tillempe fredningen det af sognerådet tagne forbehold om
en asfaltering i tilfælde af en udbygning i Haderslev amt af et vejan-
læg, der forbinder Oksevejen med Haderslev - Rangstrupvejen. Herved be-

tt mærkes, at den nærmeste asfalterede vej, nemlig Diagonalvejen fra Hovs-
lund broen til Strandelhjørnkrydset, er ca. 7 km længere end den direk-
te forbindelse ad Oksevejen. Endvidere anføres, at det har været med-
virkende til nævnets holdning, at der, såfremt Oksevejen bevares i sin
nuværende tilstand, kunne ventes anlagt en moderne udbygget vej nær og
paralelt med denne, hvilket ville indvirke uheldigt på fredningen.

De indenfor vejarealet værende træer og buske vil være at fjerne
l~ efter nævnets nærmere bestemmelse. Bevoksning, som senere måtte frem-

komme, bortryddes.
Fredningen omfatter, den i vejen, ca. 1400 m syd for Immervad

bro, beliggende stenkiste, som skal forblive i dens nuværende tilstand,
sålænge vejen ikke asfalteres, til hvilken tid Nationalmuseet træffer
afgørelse om, hvorledes der bør forholdes med dette gamle bygningsværk.
De på det fredede areal beroende gamle afmærkningssten fredes ligeledes
og skal forblive på plads. Kiste og sten angives på den nedenfor nævn-
te plan. Denne bestemmelse gælder også den asfalterede strækning.

I overenstemmeIse med foranstående bestemmer nævnet herefter i
henhold til § l i lovbekendtgørelse nr. 106 af 21. marts 1959, dels at
det trekantformede areal af art. nr. 53 Hovslund beliggende mellem den

tt gamle Oksevej og den nye ved Immervad bro og bestående af parcellerne
nr. 132/37, 136/38, 171/38 og 182/37 af kortblad 2 Hovslund fredes som
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foran anført, dels at de ligeledes under art. nr. 53 hørende arealer
af Oksevejen mellem den gamle Immervad bro og Diagonalvejen vil være
at frede i deres matrikulære omfang, dog således at en asfaltering
ikke må udstrækkes til kørebanebredde på mere end 6 m.

4t For dræning ydes i henhold tillovbekendtgørelsens § 17 en er-

.1

"
L,

statning, der skønsmæssigt fastsættes til 10.000 kr.
Med hensyn til retableringen bestemmes i medfør af lovbekendtgø-

reIsens § 27, at denne i mangel af forlig med de pågældende lodsejere
vil være at søge gennemført ved domstolene.

Vedrørende landbrugsarealerne parcel numrene 131/14 og 70/15
kortblad 11 af art. nr. 115 af Hovslund, tilhørende landmand Peter Jes-
sen, og som udgør ca. lo ha, er der opnået enighed med ejeren om, at
disse arealer, der danner baggrund for Hærulfstenen, fredes mod beplant-'
ning og bebyggelse, bortset fra landbrugsbygninger, som det tillades
at placere i det sydøstlige hjørne af området på en grund højst 50 m
langs vejen og 100 m i sydskellet regnet fra vejen. Samtidig med byg-
ningernes opførelse skal der plantes et løvtræs læbælte på 7-10 m
indenfor det nævnte område (50 x 100 m). Ejeren underkaster sig Hede-
selskabets anvisning med hensyn til beskaffenheden af træerne og med
hensyn til tilsyn. For fredningsnævnet for Åbenrå amtsrådskreds skal
der forelægges tegning over bygninberne med beliggenhedsplan til god-
kendelse. På arealet må ikke anbringes skure, boder, master eller andre
skæmmende indretninger. Der må ikke foretages ændringer i terrænformer-
ne eller foretages gravning efter sten, grus, sand eller lignende. Der
ydes en erstatning på 5.000 kr., som tilfalder ejeren, idet panthaverne
ikke har stillet krav om nogen andel. Denne ordning stadfæstes ved nær-
værende kendelse i henhold tillovbekendtgørelsens § l jfr. § 17.

Derimod har nævnet forgæves søgt en ordning af arealerne øst for
vejen udfor Hærulfstenen. Langs den østlige side af vejen er der her

tt, et læbælte af nåletræer, som hindrer udsigten mod en ca. 200 m mod øst
beliggende gravhøj. Da ejeren, gårdejer Mads Paulsen, imidlertid har
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stillet sig afvisende, finder nævnet, at det herefter vil være mest
hensigtsmæssigt at behandle spørgsmålet om udsigtsfredningen i forbin-
delse med bræmmefredningsspørgsmålet vedrørende hele vejstrækningen~
hvorom forhandlingerne endnu ikke er afsluttet. Spørgsmålet vil derfor

e ikke være at påkende ved nærværende kendelse.

"

II,

~'

•
~,•...

.'

Nævnet bestemmer, at erstatningerne, da dor er tale om en fred-
ning af den i lovbekendtgørelsens § 17 stk. 2 omhandlede art, findes
at burde udredes med 9/10 af statskassen og med l/lo af Åbenrå amtsfond.

Påtaleret tilkommer fredningsnævnet for Åbenrå amtsrådskreds og
Nationalmuseet hver for sig.

Kendelsen med tilhørende fortegnelse og plan vil være at tinglyse
som servitutstiftende på de pågældende ejendomme,

T h i b e s t e m m e S~

De fornævnte arealer fredes som anført.
I erstatninger udredes til øster Løgum kommune 10.000 kr, og til

landmand Peter Jessen 5.000 kr. For sidstnævntes vedkommende tilfalder

•

erstatningen ejeren.
Erstatningerne udredes med 9/10 af statskassen og med l/lo af

Åbenrå amtsfond.
Påtaleret tilkommer fredningsnævnet for Åbenrå amtsrådskreds og

Nationalmuseet hver for sig,
Gerhard Jensen, Senius Tiedemann.Holger Frandsen.

--00000--
Et af nævnets medlemmer afgav sålydende

D i s s e n s~
Jeg kan ikke tiltræde, at der til fredning af vejen knyttes noget

forbehold om asfaltering. Sagen drejer sig om at sikre for eftertiden
de endnu ikke asfalterede og grøftede rester af vejen med dens diger og
sidearealer. Som led i Hærvejen fra Viborg til Slesvig, hvilken vejs

tt kulturhistoriske betydning bl. a. fremgår af Hugo Mathiesens bog om
Hærvejen, er denne fredning en sag af national betydning, ja endog af
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int0resse udover landets grænser. I forhold hertil er spørgsmålet om
det nye vejanlæg, som endnu ikke er aktuelt, men som ad åre skulle kom-
me for at give bedre forbindelse mellem Haderslev og landegrænsen ved
Padborg kun af egnsmæssig og i hvert fald af mindre væsentlig betyd-
ning, hvorfor det må vige. Hertil kommer, at en asfaltering ville kom-
me i strid med de allerede bestående fredninger, der er mærket med
fredningssten og kendt af sognerådet. Don omstændighed, at den nuværen-
de grusede kørebane ikke stammer fra gammel tid, kan efter min opfat-
telse ikke være afgørende, idet fredningen må være hjemlet ved selve
linjeføringen af vejen, som gennem århundreder har ligget her med dens I

karakteristiske diger og sidearealer, og som det må være fredningens
formål at bevare i den nuværende tilstand, inden der sker yderligere
skade, som f. eks. ved asfaltering.

Den omtalte ny forbindolsesvcj måtte kunne placeres i passende
afstand fra de fredede arealer og bygningsværker m.m., og dette bør
sikres.

løvrigt er jeg enig i kendelse.
--00000--
Udskrli'tenJ .clgtlgl1ed beluæltes
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Afgørelser - Reg. nr.: 00187.02
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OVERFREDNINGSNÆVN ET REG. NR. ,0 o l &7.620
Slotsmarken 15 BJ/ ic
2970 Hørsholm
Telefon 02 76 57 18

Hedeselskabet
Læplantningsafdelingen
A\lej 25
Lydum
6830 Nørre Nebel

Den 13.02.B9

J.nr. 1355/59-1/88

Fredningsnævnet for Sønderjyllands Amts Nordlige Fredningskreds har den 26. ok-
tober 1988 i medfør af naturfredningslovens § 34 meddelt tilladelse til plant-
ning af læhegn inden for det fredede område ved Hærulfstenen i Rødekro Kommu-
ne. Denne afgørelse har såvel Skov- og Naturstyrelsen som Sønderjyllands Amt
påklaget tilOverfredningsnævnet.

Den påtænkte læplantning vil på en længde af 150 m berøre matr.nr. 115 Hovs-
lund, øster Løgum, der er fredet ved Overfredningsnævnets kendelse af ll. juli
1962 om fredning af en del af Hærvejen i øster Løgum Sogn. Ifølge frednings-
kendelsen er arealet fredet mod beplantning og bebyggelse for at danne bag-
grund for Hærulfstenen og dermed sikre dennes fremtræden i landskabet vest for
Hærvejen.

Hedeselskabet, Læplantningsafdelingen, har nu meddelt, at lodsejeren efter en
nærmere orientering om Overfredningsnævnets kendelse af ll. juli 1962 har be-
sluttet at frafalde ønsket om hegnsetablering .

Over fredningsnævnet skal udtale:

Da den påtænkte plantning af læhegn inden for det fredede område ved Hærulfste-
nen ikke længere ønskes gennemført, ophæver Over fredningsnævnet herved Fred-
ningsnævnets tilladelse af 26. oktober 1988.

vicefor
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FREDNINGSNÆVNET FOR SØNDERJYLLANDS AMT• Domhuset, Kongevej 41, 6400 Sønderborg, tIl. 73424121, fax. 74424123

Den ll. december 1998 kl. 10.00 afholdt Fredningsnævnet for
Sønderjyllands Amt møde ved Urnehoved Tingsted med formanden
Claus Kejser, det amtsrådsvalgte medlem Thomas Lauritzen og
det kommunalvalgte medlem Jens Egon Jørgensen.

Der foretoges:
("'1 .. - ..

_ - - .' ~ "'l

J.nr. 69/1998:
Ansøgning fra Tinglev kommune om rabatregulering langs

tt Oksevejen.

- § 50 -

For Sønderjyllands Amt mødte Aksel Voigt.

For Tinglev kommune mødte Aksel Nielsen.

For Skov- og Naturstyrelsen, Kulturhistorisk kontor, mødte
Margareta Bekmose.

Det bemærkes, at den pågældende strækning af Oksevej en er
fredet ved kendelse af 21. august 1959, hvori det anføres, at
det af kulturhistoriske grunde er af almen betydning, at
vejen bevares som grusvej , og at dens rabatter bevares for
eftertiden i den nuværende tilstand.

Formanden bemærkede, at Sønderjyllands Amt i en skrivelse af
30. oktober 1998 bl.a. anfører, at der foregår en del tung
transport ad vej en i forbindelse med råstofudvinding , og at
vejen er temmelig påvirket af disse køretøjer og den megen
nedbør. Vejbanen er ret hullet, og materialet er slynget ud i
rabatten, hvor ,der er dannet en 10-20 cm høj og ca. 50 cm

.. bred vold. Volden består af sand og grus, som tydeligt
~"ljø-og E;wr·:;.~-1r&\mffi.lfel' fra vej banen, iblandet en del plantemateriale og
S;~ov-0.'/ L . ~turrtyrelsen
J.nc SN H)'.JlJ \ 9...\'1 ~-CO':L ') t13t1 .

.t ;lr



- 2 -

l' humus, der bevirker, at materialet fra volden ikke kan
II lægges tilbage igenll • For at sikre en tilstrækkelig
afvanding af vejbanen, skal den hæves, hvilket vil være
yderst bekosteligt, eller også skal volden fjernes.

Aksel Nielsen redegjorde nærmere for kommunens ønsker.

Margareta Bekmose bemærkede, at Skov- og Naturstyrelsen kan
tiltræde, at der sker en vis afskrabning af rabatten, men
således, at kommunen tilrettelægger arbejdets udførelse i
samråd med Haderslev museum.

FREDNINGSNÆVNETS AFGØRELSE:

Som anført i Sønderjyllands Amts skrivelse består volden
langs vejen i vidt omfang af materiale, der stammer fra
kørebanen. En afskrabning af denne vold kan på vilkår som
foreslået af Sønderjyllands Amt og Skov- og Naturstyrelsen
ikke antages ~t være i strid med fredningens formål.
Fredningsnævnet meddeler herefter i medfør af naturbe-
skyttelseslovens § 50, stk. l, dispensation til at Tinglev
kommune kan afskrabe den ovenfor beskrevne vold langs
Oksevejen på vilkår, at der ikke skrabes ned i de ældre lag
langs vejstrækningen, at arbejdet tilrettelægges i samråd med
Haderslev museum, der skal have adgang til at føre tilsyn med
arbejdet, og at vejbanen må hæves ved at pålægge nyt
materiale, såfremt den nævnte afskrabning ikke er til-
strækkelig til at sikre afvandingen af kørebanen.

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

Claus Kejser

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

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

Klage skal indsendes skriftligt til Fredningsnævnet for Søn-

derjyllands Amt, Dommerkontoret, Kongevej 41, 6400 Sønder-

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

1/'
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