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År 1952, den 23. oktober, afsagde overfredningsnævnet på grundlag
af mundtlig og skriftlig votering følgende

k e n d e l s e
i sagen nr. 972/50 vedrørende fredning af arealer nord for ~Staldbak-
kerne" på og i forbindelse med Randbøl hede.

Den af fredningsn~vnet for Vejle amt den 6. januar 1950 afsagte
kendelse er sålydende:

"Ved overfredningsn:evnets kendelse af 19. november 1932, der del-
vis stadf~ster en af fredningsn~vnet for Vejle amtsr~dskreds den
18. november 1930 afsagt kendelse er bestemt, at arealer under Randbøl
hede skal fredes, således at de skal forblive henliggende i naturtil-
stand. Herunder er indbefattet de såkaldte "staldbakker" •

Af hensyn til interessen i at fremskaffe den frie udsigt til de
fredede arealer fra den nord for arealerne førende landevej og til at
bevare den udsigt, der nu findes fra samme vej, har Danmarks naturfred-
ningsforening nu rejst fredningssag med påstand om, at de arealer,
der er beliggende mellem det fredede areal og landevejen, og som nu
er matrikuleret under nr. 7a, 70 og 4h af Frederikshåb koloni, Randbø1
sogn, tilhørende g4rdejer Peter Jørgensen, Rugstedlund pr. Vejle, og
bestyrer Lauritz Knuds en,. Liegård, Egtved, belægges mød servitut om,
at den nuværende beplantning skal fjernes og at det med hensyn til
det ikke beplantede areal i forbindelse med det nu. beplantede areal
bestemmes, at d1ssemsxealer ingensinde m~ bepl~tes eller bebygges
eller på anden m4de71orsynes med indretninger, der hindrer det frie
udsyn til den fredede Randbøl hede, hvorved arealets benyttelse til
almindeligt landbrug ikke vil blive hindret.

Den foreslåede fredning er anbefalet af naturfredningerådet.
Lodsejerne har modsat sig fredningenr ide~ de navnlig har anført,

at de har erhvervet arealerne, der hører under Reventlow hedegård,
netop for at tilplante dem, og at fredningen af Randb~l hede allerede
har gjort et utåle11gt indgreb i deres ejendoDsret-'uden noget rimeligt
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hav~nde landskabelig ~stetisk betydning. Det må anses for et væsent-
ligt gode, at der skaffes og bevares udsigt fra den offentlige vej til
de fredede arealer og navnlig til st~ldbakkerne, der betegnes som
meget ejendommelige "indla.ndsklitter".

En forhandling med lodsejerne om fredning har imidlertid været
forgæves.

Da n~vnet nu m~ mene, at det ikke har nogen kompetence til at på-
byde f'Bldning af plant~Lgen p:l de omhandlede arealer eller p:!lbydefor-
andring i forholdene, finder n~vnet ikke at kunne imødekomme anmodnin-
gen om at kr~ve den foreliggende b~plantning fjernet, ej heller at be-
l~gge arealet bestemmelse om, at beplantningen ikke må holdes vedlige.

Derimod er nævnet enedes om iøvrigt at tage fredningsbeg~ringen. de~_fort~l følge og bestemmer/nerved, at de ikke beplantede arealer under
ti, matr. nr. 4h, 7a og 7c af Frederikshåb koloni, Randbøl sogn, som er

b~liggende mellom landevejen og matr. nr. 7b og 4p af Frederikshåb
koloni, og som er indtegnet med rødt på det som bilag O fremlagte kort,
og som udgør lL2900 m2, ingensinde må bebygges eller b~plantes eller
forsJ'"11csmed in~.retningel' af nogen art, som kan hindre den fri e udsigt
t~l den fredede nandbøl hede fra landevejen.

Der har ~ret ført forhandlinger med lodsejerne om erstatning og
til disse forhandlinger har ~ret indvarslet samtlige i ejendommene
int~resserede panthaver~ og andre berettigede.

Det har ikke været muligt at opnå nogen for1igsmæssig ordning.
Idet det bemærkes, at arealerne for tiden benyttes som landbrugs-

jord, og at der ikke sker nogen indskrænkning 1 s~dan benyttelse, at
boniteten er ringe, og at der ikke skønnes at VEre mulighed for andene benytt0lse end agerbrug eller beplantning med nåletræer, finder nævnet,
at erstatningen passende findes at kunne bestemmes til 2000 kr., hvor-
af 2/3 udredes af statskassen og 1/3 af Vejle amtsfond.

Af ersta~ningsbe10bet vil halvdelen VBre at tilbyde kreditforenin-
een af jydske landejendomsbesiddere til ~~skrivning på foreningens
pantebrev, medens rest~n udbetales til ejerne.

Denne kendelse vil VBre at tinglyse som servitutstiftende p~
ejendommen matr. nr. 7a, 7c og 4h af Fredariksh~b koloni, Randbøl sogn,
og tillige de matr. nr., der i forening med disse m4tte udgøre en sam-
let ejendom.

Påtaleberettiget er fredningsn~vnet for Vejle amtsrådskreds og
Danmarks nnturfredningsforening hver for sig eller de institutioner,

.e som eventuelt måtte tr:ede i stedet for disse."
I
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Konklusi onen er B alydende:
"De ovennævnte arealer af matr. nr. 7a, 7e

koloni, Randbøl sogn; bør fredes i det ovenfor
den anførte måde.

For fredningsservitutten ydes erstatning som foran anført.
P~taleberettiget, er fredningsn~vnet for Vejle amtsr~dskreds eller

Danmarks naturfredningsf'orening hver for sig eller de institutioner,
som m'tte tI~de i stedet for disse.

At efterlwmme efter adf:erd efter loven. II

Kendelsen er forelagt overfredningsn:evnet i medfør af naturfred-
ningslovens § 19, 3. Gtk., hvo!hos den er indanke t af lodsejerne, som
principalt har p~st~et fredningen ophævet, subsidiært indskr~nket.
Mest subsidi~rt har ajerne p~st~et erstatningen forhøjet til 5000 kr.

Overfredningsn~vnet har den 7. juli 1950 besigtiget de omhandlede
arealer og forhandlet med ejerne og andre i sagen interesserede. Det
konst~teredes, at der er god udsigt til de fredede arealer af Randbøl
hede fra andre offentlige veje end den nord fOl' arealerne gående
landevej.

Gårdejer Peter Jørgensen og forpagter Laurits Knudsen tilbød,
under foruds~tning af, at den foreliggende fredningssag opgives,
vederlagsfrit at give almenheden adgang til den bakke, hvortil der
fører en sti fra den offentlige sognevej (hulvejen) gennem bakkerne,
samt at afgive et areal til en parkeringsplads ved sognevejen ud til
landevejen med plads til mindst 10 automobiler. Om en s~dan ordning
skulle der føres nærmere forhandling med tredningsn~vnets formand.

Overfradningsn~vnet vedtog herefter p~ de ovennævnte vilk~r at.
ophæve fredningskendelsen.

Under 24. marts 1952 er der i henhold
tinglyst en s~lydende, af fredningsn~vnet
deklaration:

IlUndertegnede ejere af ejendommen matr. nr. 7c Frederikshaab,
Randb~l, og mat!'. nI'. 7b Frederikshaab, Randbøl, gJlrdejer Peter Jørgen-
sen, rtugsted, og forpagter Laurits Knudsen, L1egaard, deklarerer herved
for os og efterf~lgende ejere af forn~vnte ejeadom, at den trekant, der
fremkommer mellem landevejen Egtved-Billund, den østre grænse for den
ny overkørsel fra denne landevej til Almstokvejen og Almstokvejens
tidligere overkørsel til fornævnte landevej, således som denne trekant
er indtegnet p~ hoslagte at landinspektør Ernstsen udf~rdiget 'kort
for fremtiden Skal henligge som parkeringsplads for almenheden.

Denne servitut vil være at lyse p~ matr. nr. 70 Frederikshaab,

,
og 4h af FrederikShåb

'1anfør~~ o~fang og p~

til det s~ledes passerede
fo~ Vejle amt godkendt,
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Randbøl, og de matr. ore, der i forbindelse med denne m~tte udgøre
en landbrugsejendom.

Endvidere tillægger vi almenheden ret til gående færdsel fra for-
n~vnte landevej (Egtved-Billund) ad den gamle Vorbassevej (Studevejen)
over matr. nr. 70 og 7b Frederikshaab, Randbøl, til og ad stien, der
fører mod nordvest til den mermest ved og vest for vejen liggende
bakk~ hørende til de såkaldte staldbakker, ligeledes som indtegnet
P:3 hoslagte rids.

Sidstn~vnte del af deklarationen vil være at tinglyse som servitut
p~ matr. nr. 70 og 7b Frederikshaab, Randbøl, og de matr. nre., der
i forbindelse med disse m~tte udgøre en landbrugs~jendom.

.. Med hensyn til de ejendommen p~hvilende h~ftelser, servitutter og
__ andre byrder henvises til ejendommens blad i tingbogen.

P~taleberettiget efter nær~rende deklaratiop er fredningsn~vnet
for Vejle amt.

Fredningsn~vnet for Vejle amt er på den anden side forpligtet til
åt lade opstille på torn~vnte parkeringsplads et skilt, der betegner
denne som parkeringsplads, samt til på samme sted at anbringe en plakat,
der angiver reglerne for ovennævnte f~rdsel og angiver, at færdsel
iøvrigt ikke er tilladt uden ejernes samtykke."

T h i b e s t e m m e s :
Overfredningsn~vnet godkender den ovennævnte servitut som fredningR-

servitut. Herefter ophBves den af fredniftgen~vnet for Vejle amt den
6. januar 1950 afsagte kendelse vedr0rel1de fredning nf arealer nord

e for "Staldbakkerne" på og i forbindelse med Ran~b"l Hede.
En kopi mærket nr. VE. 103 at ovennævnte kort er vedh~ftet nær-

~rende kendelse.

Udekr1ttens rigtighed bekræftes.

<ff~,~-
F. Gra~

overt~ed~1ftg8nævnetB sekretær

B213360
Linje  
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REG.NR.a~

I~-/?!Z.af
Overfredningsnævnets Forhandlings- og Kendelsesprotokol.

AJ.r 1932 den 19. N ovember afsagde Overfredningsnævnet paa
Grundlag af den skriftlige Votering følgende

K ~ n d e l s e

i Sagen angaaende li'redningaf en Del af Randbøl Hede.
Den af Fredningsn/f;vnetfor Vejle Amtsraadskreds den 18. No-

vember 1930 i denne Sag afsagte Kendelse er forelagt Overfrednings-
nævnet i Medfør af § 16 i Lov om Naturfredning Nr. 245 af 8. Maj
1917, hvorhos Kendelsen er indanket for Overfredningsnævnet af Land-
mændene Peder Hansen Bennetsen som Bjer af Matr. Nr. 40 af Frederik~
haab, Hans Hansen som Bjer af Matr. Nr. 4b ibid., Thomas Severin
Bennetsen som Ejer af Matr. Nr. 4d ibid., Jacob Nielsen Nissen som
Ejer af Matr. Nr. 2e af St. Almstok, Benjamin Callesen som Ejer af
~atr. Nr. lb ibid., Jacob Peder 0hlenschlæger som Ejer af Matr. Nr.
2f ibid., Niels Christensen som Bjer af Mutr. Nr. la af Guldbergs-
minde, Otto Villadsen som Ejer af r.latr.Nr. li' ibid., Johannes Bem-" "

net sen som Bjer af fu~tr. Nr. 4a af Frederiksh~ab og P. Sørensen som
Ejer af ~atr. Nr. 8a ibid. og lb af Guldbergsminde.

Endvidere er den af ]'redningsnævnet fO:r-Ribe Amtsraadskreds
den ll. December 1930 i Sagen afsagte Kendelse i Medfør af Naturfred-
ningslovens § 14, 2. Stk., jfr. § 11, 2. Stk. forelagt Overfred-
ningsnævnet af Justitsministeriet.

Overfredningsnævnet har ved et den 21. September 1931 afholdt,
Aastedsmøde besigtiget de af Fredningsnævnenes Kendelser omhandlede
Arealer, hvorefter der er afholdt Møder med de i Sagen interesserede
Parter.

I

Da der ikke mellem Ejerne af de'paagwldende Ejendomme og OverJ'
Ifredningsn~vnet har kunnet opnaas Enighed om iJtørrelsen af de Er-
I

-I Istatningar, der vil være at udrede for Paalæggelsen paa Ejendommene
af en Servitut som omhandlet i den af Fredninesnwvnet for Vejle Amts~
raadskreis afsagte Kendelse, har Sagen v!:l;retforelagt den i Henhold
til Lov Nr. 523 af 15. December 1922 neJsatte T/:l.ksationskornmission,
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der har fastsat de Erstatningsbeløb, der vil ViXre at udrede i Anled-
ning af Fredningen, saaledes:
MIltr. Nr. 6c Frederiksnaade, (

Vorbasse Sogn, fredet Areal· 16,8430 ha, Kr. 757,93
- lla,llb,llc ibid.
- lb St.Almstok, Rand-

bøl Sogn,

283,1510 - , 8.494,53

12,4230 -
9,6830 -
6,8750

- 2f ibid.
2e ibid.

- 7,4h og 4e Frederiks-
haab, Randbøl Sogn - 104,7060 -

14,0720 -
13,0270 -

- 4d ibid.
- 4a ibid.
- 4b ibid.

4c ibid. 26,5380
- 8a Frederikshaab og

lb Guldbergsminde,
Randbøl Sogn

- la ibid.
166,3920 -

18,2370 -
20.5510 -- lf ibid.

lalt
===================

,~ "For de Arealer, store henholdsvis 3,2450 ha og 5,8700 ha af Mat~.·
- -J ;'~:.- ~

4i og 5c Frederikshaab, Rundbøl ;Jogn, der omfat t.esaf Fredningelr~'!.r;,,'
~il~~'h,n de paagældende Ejere ikke krævet nogen Erst<::ltning. '-.i'~' :~

De 2 førstnwvnte Erstatningsbeløb tilli.gemed ,Renter 5'10VI~·l:
fra den 11. December 1930 til .tletalingsl{er og dlle de øvrige Ers
ningsbe1øb till~gerne~ Renter 5% p.a. fra den 18. November 1930 tii :~i~
Be taling sker.

Taksationskommissionen har derhos bestemt, at der af de 11
sidstnævnte Erstatningsbeløb vil v~re at udbetale Panthaverne i ved-
kommende Ejendomme, saafremt de maatte ønske det, 2/3 af Beløbene til
Afslcrivning paa Pantebrevene i deres Priori tets orden.

Ved Fastsættelse af Ers tatningerne er ,let derhos en Forud-
sutning, at de fre~ede Arealer opmaales i Marken, hvilket er sket ved'
O'Terfrednjngsn!l::vnets It'oranstaltning, og afm':Brkeumed varige Mllirlcert ...

s.unt, hvo! det ikke drejer s1$ om hele M&trikulunumre, s!f;rskiltmatrik
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leres ved Fredningsnævnets Foranstaltning uden Udgift for Ejerne.
Under Sagens Behandling for OverfredningsnåJvnet er det

)plyst, at Jydsk Landhypotekforening i Aarhus, der har Pant i Ejen-
'lommen r.11: tr. Nr. 2f af St.'Almstok By, Randbøl Sogn, tilhørende
Jacob Peder Øhlenschlæeer, har nedlagt Paastand paa, at en Del af
~rstatningsbeløbene udbetales Foreningen, at Ejendommen Matr. Nr. la
af Guldbergsminde, tidligere tilhørende Niels Christensen, eJ::'over-
taget af Jydsk Landhypotekforening, Aarhus, ~ Ejendo~1en Matr. Nr.
lf ibid. er overdraget fra Otto Villadsen til Vi5go Bennetsen, og at
Kreditforeningen for jydske Landejendomsbesiddere intet har at erin-
jre imod~ at Erstatnin~en forsaavidt angusr Ej1mdommen Matr. Nr',4b
:>35c a.f ]'rede:rikshaab og la og lf af GuldberJ::lIninde,udbetales ved-
Kommende Ejere.

Under Sagens BehandlinG for OverfrednlngsnUJvnet hår derhos
""fejlelililtshistoriske Samfund" tilbudt at yde et Tilskud til Fred-
ningens Gennemførelse af 300 Kr.

Da Overfrednin8snævnet i alt vcllsentliet kan tiltrwde de
Betragtninger, der af Fredningsnævnet for Vejle Amtsraadskreds er
anført i dettes Kendelse, og da lIlanskønner, at de Grunde, der gør
det ønskeligt, at de i Vejle AU/t beliggende AI"ealer af Randbøl
Hede belug5es llledFredningsservitut som af Fredningsnævnet bestemt,
ogsaa er tilstede med Hensyn til de Arealer af R~ndbøl Hede, der er
beliggende i ltibe AI!lt,og som er ønsket freded = af de forskellige
N9.turfre(1ningsor~anisationer, idet Pormaalet !lI=den Fredning efter
Overfred.ningsn~vnets l!'orlneningikke fuldt vil Kunne naaes, saafremt
(1enne kun omfatter de i Vejle Amt beliggende .R:t"ealer,vil den af
Vejle Amts Fredningsnwvn afsagte Kendelse v~re at stadfæste med de
nedenfor anførte Ændringer, hvorhos de Arealer af Matr. Nr. 6c af
Frederiksnaade, Vorbasse Sogn, og Matr. Nr.lla, llb og Ile ibid., der
findes ind tegnede paa den vedhæftede Kortkalke , og hvis sydøstlige I

Grænse er indtegnet med Rødt, vil være at belægge med samme FredningJ
servitut, som bestemt i Kendelsen af 18. November 19'0 med Hensyn
til de i Vejle Amt beliggende Arealer.

Af de Arealer, der omfattes af den af Fredningsnævnet for
Vejle Amtsraadskreds afsagte Kendelse, udgaar dog et 0,75 ha stort
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Araa1 af U2.tr. Nr. 4d af Frederikshaab, Randbøl Sogn, samt et mindre

beplantet Areal, beliggende mod Vest langs Græn~en til Matr. Nr. 4h

ibid. Endvidere udgaar den paa Matr. Nr. 7 af Frederikshaab belig-

gende 0,55 ha store Plantage af de'~realer, der omfattes af Fredningen,

id'3t der ikke i Naturfredningsloven haves Hj emmel til at best emme

Fj'3rnelse af allerede foretagen Beplantning.

Endelig vil den af dette Fredningsnwvn llled liensyn til fors!.~,!\-i.
lig n·iJrmere angivne Arealer trufne Bestemmelse om, at de skal Udga~~: i~
Kultur, v~.re at ændre derhen, at disse Arealer ikke maa vl.fre Gensta; jl

\ .~ll{,~
De for de paagu::ldende Fredninger fast sat te }:rsta tningebe"lø-'t 1

l ~, l
af hvilke 4.500 Kr. er tilbudt udredet af "Selskabet til Randbøl (" ~

Hedes Bevarelse" og 2.000 Kr. af Danmarks Naturfredningsforening,' il,i!1\..~ r.r ,j'.
'~, ., l-

og af hviHe 9.252 Kr.46 Øre vedrører de i Ribe f.rut beliggende Ars H

for fremtidig Dyrkning.

2f ibid.

Kr. 310,57

242,07

309,37

3.427,22

351,80

371,35

1.664,21

1.027,95

lej·, medens Resten 14.842 Kr.27 Øre vedrører de i Vejle Amt beligg

Arealer, vil vl.fre at udrede som nedenfor anført.

T h i b e s t e m m e s :
Den af Fredningsnu;vnet for Vejle Amtsraadskreds den

18. November 1930 afsagte Kendelse vedrørende Fredning af
. \

Arealer af .dandbøl Hede stadfæstes, dog at de ve(ikommende Ej ere ti
kowmende Eratatningsbeløb fastsættes saaledes:

Matr. Nr. lb St.Almstok,
Randbøl Sogn

2e ibid.

7,4 og 4e af Frederiks-
haab, Randbøl ~ogn

4d ibid.

5.768,04

855,92

513,77

tilligemed ftenter 5% p.a. fra den 18. November llJ30 til Betaling sker,

at et Areal stort 0,75 ha af det nordvestlit3e Hjorne af Matr. Nr. 4d af

4a ibid.

4b ibid.

40 ibid.

8a Frederikshaab og 1b
Guldbergsminde,
Randbøl ~ogn,

la ibid.

lf ibid.
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l ,. ~" ,l :,,/:":::,:,,~'6c E'rederibmaade, Vorbasse Sogn, og af Matr. Nr. lla, llb og lle ibid."
l! )~;;'~\:t~ hvis sydøst lige Grænse er indtegnet med Rødt, vil Vi;creat frede saalede~'
. I·:,:.C} ~ at de in3en,Jinde maa bebygges, beplantes, drænes, grøftes, opdyrkes el-I~,,~olltti I '

'I ~~r\l
1.- ~,';,"l ~ler indhegne s , ligesom Lyngen ejheller Illaaslaas eller afbrwndes , at

I $~'j), .~'. l \\" .' der eJ'heller paa Arealerne maa reJ'ses Master til 1!elefon-eller elektri-. . ,-
,I i,'rt

I: ~ 'I ~t:tske Ledni~gor eller andet, der kan virke forstyrrende for Udsynet,
~ '1'1>.v,.r~\'I:lo '. l ".

" ~,\';~";! • og at den over hiatr. Nr. lla og llb Frederiksnaacle, gaaende gamle Stude-
Il '\\\"I:I~"\ i

,.~J, II'"\\ ',:!;i\t:~~t~I vej skal forblive llenliggende i samme Tilstand som nu.

ti'~t~n,~:t
l ~1~ '~ fi~:\-~t

i ~~'('~'~~I~'
1~':~'~'~

~i~1~~t Matr. Nr. lla, llb og llc ibid., den umyndigerkl~rede Grosserer H.H.
~I -'\1.~~.;;;t~~'lo.I, 1\;\
il' I'" \,:tI ~1;-tr,LT iI i' ,.?;.~,1
l ..;fr ~ ~.li j ~~i:,li~'" fI'II'QI\~l :";'.,riet.l~jX1'/:::~:.
ilp
1 .\.( ".,.,'

I
1_
,"
I
)

\

I:
i

l
!,

l
I
~

Frederikshaab, Randbøl Sogn, et mindre, beplantet Areal, ligeledes be-
liggende paa det te Mutrikulsnummer mod Vest Lillg,; Grænsen til l\latr.
Nr. 4h ibid., og den paa Matr. Nr. 7 af Frederikshaab beliggende
0)55 ha store Plantage udgaar af de Arealer, der omfattes af Frednin-
gen, og at den af Fredningsnwvnet IDedHensyn til forskellige Arealer
trufne Bestemmelse om, at disse ~kal udgaa af Kultur, ændres derhen,
at de paag~;ldende krealer ikke maa vtere Genstand for fremtidig Dyrkning.

De paa vedhæftede Kortkalke indtegnede Arealer af Matr. Nr.

I Brstatning for denne Fredning vil der v~re at udrede til
Ejeren af Matr. Nr. 6e Frederiksnaade 757 Kr.93 0re og til Ejeren af

Pahl, 8.494 Kr.53 Øre, alt med Renter 5~ p.a. fra den ll. December
1930 til Betaling sker, og saaledes, at det Grosserer Pahl tilkommende
Erstatningsbeløb vil vwre at udbetale mod Kvittering af Overformynde-

De samlede Erstatningsbeløb, 24.094 Kr.73 Øre, vil være at ud.
rede med 4.500 Kr. af IISelskabet til Randbøl Hedes Bevarelse", 2.000 Kr.
af Danmarks Naturfredningsforening, og 300 Kr. af "Vejle Amts historiske
Samfundll,medens Restbeløbet tilligemed Renter 5~ p.a. til Betaling sker,
af 14.842 Kr.27 Øre fra den 18. November 1930 og af 9.252·Kr.46 Øre fra
den ll. December 1930, vil v~re at udrede med 2/3 af Statskassen og
1/3 af Vejle og Ribe Amts Repartitionsfonds, jfr. Naturfredninsslovens .),

i ijl

§ 13, 2. Stk., eller med 11.529 Kr.82 Øre af Statskassen, 3.550 Kr.75 'øJI
af Vejle Amts Repartitionsfond og 2.214 Kr.16 Øre af Ribe Amts Repa~t1-,'
tionsfond, alt med Renter som n~vnt. I

I'Af Erstatningsbeløbene vil 2/3 vwre at tilbyde Panthaverne 1 I'

de paagwldende Ejendomme til Afsl\rivning paa Pan t.·3brevenei deres Prio- I,

ritetsorden.

B213360
Linje  
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Forhand1ingsrrotok(j11en for Fredningsnwvnet for Vejle Amtsraadskreds.
af

r

Aar 1935 den 28. December Kl. 14 holdt Fredningsn~vnet for
V,:jle l.mtMode paa Civildommerkontoret i Vejle i Anlednin6 uf Saeen
HngaaeYcde J!'rednin6af yd erlie,ere Arealer af Hu11d b:"lHe de.

Ver fremlagdes:

~or ~jerne Bnkcfru Thorsen 0t Assio~ent Sr1ing Thorsen
mødte lleGtyrer Johnsen.

Nævnets Medlem~er var mødt.
~or 3elskabet til Rundbø1 Hedes Bevarelse mødte Formanden

Tand1wGe Berthelsen.
Mellem tandkæge Berthelsen paa SelGkabets Vegne og Bjerne

af Natrl Nr. 7 Frederikshaab, H~ndbø1 Sogn ved Bestyrer Johnsen
blev indgaaet Overenskomst om, at de 2 paa lC::lrtetBilag B angivne
Arealer af Matr. Nr. 7 store henholdsvis 48350 m2 og 6300 m2 ind-
drages under det ved Fredningsn~vnets Kendelse af 18. November
1930 og Overfrednin6sn,;Jvnets Kendelse .:lf19. November 1932 fredede
Are",l :lf Hculdbøl Hede, ::3cwledesat altsaa d" i disse Kendelser
fastsatte Bestemmelser ogsaa er gwldende for nævnte Arealer, der
er beliggende indenfor den ved KendeL:ierne fredede Del af RE.ndbø1
Heue. 'ri1de ved Kendelserne fastsatte Bestemmelser føjes, at de
paa Arealet paH 6300 m2 staaende Naaletræer skal vtere fjernede af
Ejerne inden 1. JHnuar 1939. De om Arealerne anbragte Frednings-
pæle bortfjernes af Ejeren inden Udeangen af Januar 1936.

For denne Fredningsoverenskomst yder Selskabet til Rand- 'I

,
Ibøl Hedes Bevarelse Ejerne en Erstatning af 1200 Kr. Denne Fred-j

. ,
ningsbestemmelse respekterer de paa l:..jendommentil Dato tinglyste' !

Forhæftelser, hvorom henvises til Ejendommens Blad i ~ingbogen.
Ifølge Attest af Lundin8pektør Ernstsen paahviler en den 20. No-
vember 1924 tinglyste Deklaration om Fredskovsforpligtelse ikke de
ved denne Overenskomst fredede Arealer.

P.wtaleretten :ned Hensyn til 1enne Jervi tut tillægses som



t
--LL

-
ved ovennævnte Kendelse fastsat dels FredniI1~;snwvnet for Vejle Amt,

I.....

eventuelt den Myndighed, som n-.J3rmest maatte tr~de i Nævnets Sted,

dels Naturfredningskorniteen i Vejle og Danmarks Naturfredningsfor-

enine, dels endelig Vejle Amt.

N!i..rv~rende }'orlig beJ{rxftes ved de "redkommendes Und~rskrif;

i Pr" t okollen.

William Berthels en Ole J 0IuJ.:3en. :'~~,
" .'~~

~ \ 4"~"'f~ I

1t'ormanden bpm""rkede, bt ved den i Hrmhold til' Overfred.,f;/~'"
i,~'1lE,'j!

nin[:sn:Lvnets Kendelse foregaae.Je Ud-Jtylminfj f de fredede Areal:itt~;li
, ·ft ~'H

(L'llldbru:!',sministeriets ~Jkrivelse af 15. November 1935) er de 2.i"..:t~l'
,q~1iill

omlland13de Arealer lnec1tbgne under det freded: Areal af Matr. Nr«'~L
"~I~~~ltl

hviltet Areal ved UJstykningcn er l1etegnet 'i.: cl tL tr. Nr. 7b af·U:~11,\n,~,~'
Frederil,shaab, Handb0l Sogn. ,,!.:'lILr."....a'.\.t

f ....( l;:

'l'andlw[;e 13erthelsen L1cibetulte til ]I,'J..vnet Erstatnings' ,~,·.,I)~r

beløbet 1200 Kr. i Check af D.D. trukken af Vejle Bunk

A. Rudbeck J. Krag Chr. H. Pedersen

banken i København til 'lo.ncllllige Berthelsens ')rure, for hvis

tagelse }'ormandens Underskrift i Protokollen er Kvittering.

Mødet hævet.
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Udskrift

af

frednil.gsnæVlJets protokol for Vejle amtsrådskreds.

-',

,.r 1950, den 6. januar afsagdes vedrørende

J. nr. 28/1946

fredning ~f ureuler nord for

stald bakkel'ne jla og i forbiuuelse

Uled Handb,<:llhede

sålydEnde

k e n d e l s e.

ved overfredningsnævnets kendelse af 19. november 1932, der delvis

stadfet,ster en ~Lffredningsnævnet for Vejle amtsradskl'eds den 18. november

1930 afsagt kendelse er bestemt, at arealer under Hundbøl hede skal fredes,

således at de Eikal forblive henliggende i uaturtilsti:.lCld. Herunder er

indbef:;lttet de såkaldte "staldbakker".

.("1
:"

Af hensyn til interessen i at frecskaffe dell f tie udsigt til de

fredede arealer fra den nord for arealerne førende luntievej og til at

bevare elen udsigt, der nu findes fra samme vej, har '~unmarks naturfred-

ningsfoTenil1g nu rejst fredningssag med påstand om, at de arealer, der er

beligGande melJ.em (let f.redede areal og landevejen, 0t: som nu er matrikuleret

under nr. 7 a, 7 c og 4 h af l"rederiksh!\tb koloni, Randbøl sogn, tilhIdrende

gårdeji~r Peter Jørgensen, Hugstedlund pr. Vejle, og bestyrer Lauritz Knud-

sen, Llegård, l!Jgtved, belægges med servitut om, at den nuvlilrende beplaut-

ning sknl fjernes og at -det med hensyn til det ikke beplan tede areal i

forbind( Ise med det nu beplantede areal bestemmes, at

sinde l.lå beplantes eller bebygges €ller på ande!l måde

retninl~er, der hindrer det frie udsyn til den frt':dede

i
disse arealer ingen- J
må forsynes med iJ!1d- ,"

"IRo.ndbøl hede, hvorved :

arealets berJytt~lse til almindeligt landbrug ikJte vil blive hind:r'et. , l
I

'i DEn foresl,iede fred ning er anbefalet af naturfredningsråd et.

Lodse jerne har modsat sig fredningen, idet dG Li.lvnlig hur anført



a~haJ:' erhvervet arealerne, der hører under Revcntlo'N hedegclrd, netop

for at t i.lplunte dem, oB at fredningen <lf Handbøl hede 2.l1erede har gjort

et utåle1igt indgreb i deres ejendomsret uden noget rimsligi formål.

Nævil<:,tel" enedes om at e;å itjJ for den foreslaede fredning som havende

landskabelig æstetisk betydning. Det må ~nGes for et v<cseutligt gode, at

der skuf','es og bevC:l:cesudsigt fra derl offelJtlit,'€ vej til de fredede arealer

og navnIie til stilabakke:rne, der bete{;nes BOll, JjIq~et ejl:ndoillmelige "ind-

lund:3klitter" •

l!,;nl'orhuudli:Jg med lodsejer:Je om fl'cdniJlr; h,lr iil.id LertiJ va,ret

.r'urgmves.

Da lEvnet nu m8.mene, at det ikke hul' nogen Kon~et~uce til at p'byde

'~'~ældning af plar, t agen på de omhandlede arealer e Ile r pUlJyde foruml rin~ i

forholdell€, finde C' nævnet il<ke <.J. t l<urme iwødekounne ar,mollllingen om a t kræve

den foreli.t;gende bepluntnillg fjernet, ej heller at bell.~.;ge arealet bl;)~tehl1llelse

011, at beplautningen ikke må hold es vedli;se.

])erjlDod er nlevnet enedes om iøvrigt at tage fredninesbegmrinee n til

følge oe bestemmer derfor herved, at de ikke beplantede arealer under matr.

nr. 4 h, '7 a OG7 c af Frederikshåb koloni, HandblJl <l og11 , som er beliggende

mellem ltl.ndevejen og matr. nr. 7 b og 4 p af ]!'recJeriksh .....b koloni, og som

er indtel;net med rødt på det som bilug O fremJucte kort, og som ude;,øf
\ 2
112900 m , ingensUlde må bebygges eller beIllantes eller forsynes med ind-

retninGer af nog.ell art, som kan hindre den frie udsigt til den fredede

Randbøl hede fra lalJdeve jen.

Del' lur været ført forhandlinger med lodsejerne om erstatning og til

disse forhandlingEr har været indvurslet samtlige i ejer.dommene interesserede

panthavere og and re be:ce tti gede.

Det har ikke været muligt at opnå nogen forligsmæsGig ordning.

Idet det bell18;:rkes, at arealerne for tiden benyttes :30rn landbrugs jord.

og at der ikke sker nogen indskrænkning i·sådan benytte18e, at bomiteten

er ringe, og at d er ikke skønnes at være muliiJled for andeu benyttelse

end agerbrug eller beplantning med nåletrwer, finder nævnet, at erstatningen

passerrl e findes l:lt kunne bestemmes til 2000 kr. hvoraf 2/3 udredes af stats-

kassen og 1/3 af Vejle amtsfond.

Af e:CBtatnin{'sbeløbet vil halvdelen være at tilbyde kreditforeningen

af jydske landejenjomsbesiddere til afskpivning på foreningens panteb;rev,.

medens l'elJten udbetales til e jerne.

,-.

Dennl' kendE::ls.: vil være at tirJblyse som servitutstHtende pli ejen-
1
I

I
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dom .en matr. nr. 7 a, 7 c ae; 4 h af l!'reuc:rilcshab koloni, ~ndbøl 150811, OE:,

- tillie;e d..:;mutr. r.r. der i forel1ilj~ med disse måtte uu~ø.ce en 13::z.1et ejendom.

I'L,taleberettiget er' frednitlUJll.:tJvnet for Vf!jle ~1l.:trn.·ld[]1~reds 0:'-; D:'ll1Inarks

lJaturfre(J,litll!,sforE nille; hVf:r for siG eJ lpr de insti tuti.or.crrtl 'som eventuelt

mLtte tr~le i utedet for Ji8se.

T h i b e :3 t E: m lil e s:
De ov(~nn;;.:vnte arealer af n:,1tr. lJr. '7 a, 7 c o~ 4 h ,d' El'ec1eriJmhab

koloni, U1lldbøl segl], bor fl'edes i det oVf:lJfor ..l.nL;rte OJ1f:ll1C; og pa dell

:1l1f0rte m,ide•

.b'or l.'redninCGservituten ydes erstatninc som l'oran :.l',furt.

l'..l.ta LC'beretti.c,et er fredningsnwvuet for Vejle ~Ult~:l'tldsl;:reds eller

·'··'''1marks laturfredniJl cforellillG hver i'or sig eller de ill,.titutioner som

m~tte trr.cdc i ste(jet for dieoe.

C. Hudbec:. J ohs. Dt.1HJe t Li t: lJ •

11'1/ Lll

Udskriftens rittighed oekr~ftes.

. I
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Genpart

KENDELSE
afsagt af

Fredningsnævnet for Veile Amt den 18. November 1930.

Igenm>m PH Aarrække har flt'r været Ønsker frt'l1lme om Bevarelse for Nutidl'n
og Efterslægten af el nogenlunde stort ~al1lmenhængl'lHle Arl'al af den fra gammel
Tid karakteristiske jy~ke Hede, og dis~t> Ønsker har l'fterhaanden samlet !>ig om
Randhøl IIl'dt" )wliggende dt'ls i Handhol Sogn, Veile Amt, dels i Vorha~se Sogn,
Bilw Am\. For Fredningsnævnl'ne for di!>sp to Amter har Sagen foreliggft fra H)26,
da Veile Turistforening henvendte sig til NmvlH'ne derom, hvilket medførte el fa'lIes
Nu'vnsmøde den 27. August '>. A. Imidlertid var der den Gang ikkl' Midler til Stl'de
IiI Hjælp ved Sagl'm Fremme, og Sagen indskrænkl'des da paa Mødet til kun at
angaa en Del af HedelI i Randbøl Sogn. Efter at Nævnet for Vl'ile Amt den a.
Dl'cem/wr ~. A. havde tilskrevel Vt'ilP Turistforl'ning, at Nævnl't i alt Fald for Tiden
ikke vilde '>e sig i Sland til at fn~mnH' Sagen, lIledmindre der ad privat Vej lil-
vt'jeiJragtes l't Tibkud til Sagens Fremme, fik Nævnet den 2[) .• Januar HJ27 fra
TUl'i~lforeningeu Meddell'lsp om, at denne ikke i Øjehlikket kunde tilvejehringe det

I øllskede Tilskud, og derefter udsl'ndlt' Nævnet Skrivelser til TurisLl'oreningen og dl'
paagældl'ndt' Lod!>cjl're, hvori l11eddelte~, at Nævnet ikke for Tiden kunde frel11me
Sagen, ml'dl'n~ dl't tilføjedl's, at Sa~.wn eVI'Htuelt st>lwre vilde hlive gelloptagen.
Ht'I'l'ftcr hlev der ved Initialiv fra interc!>serl'de Personer i Vl'ile dann('\ "Sel!>ka/wt
IiI Randhol Hl'des Bevarl'be", hvilkel Selskah indsamll'de Pt'ngl' til Sagl'ns Fremme.

, St'bkahel traadll' ~enen' i Forhindl'lse nwd Danmarks Naludn'dningsfort'ning !>amt
" den imidll'rlid dannedl' Naturfrl'dning!>komite i Veile, '>0111 tog Sagen i sin Ilnand

og gl'nlwlIl nogen Tid søgtl' al fan Sagl'n gennemført ad frivillig Vej ved Forhand-
linger '>ærlig med dl' størrl' Locbejerl'. Dis'>l' Forhnndlinger førk dog kun til nega-
tivt HI''>ullat, og ved Skrivl'lse af 17. Oklober 1029 henvendte dl'refler Naturfredning'>-
komiteen '>ig til Fredning!>IHPvnl'lH' for Veile og Bill(' Amter nwd Anl110dning 0111at
tag!' Sagen op til fornyel Bl'1wndling efter Begknw i Loven om Naturfredning.
Od oply!>les i denne SkriVl'lse, al der ~om Bidrag til Fredningen af Selskahet til
Randhøl [ledes Bevarelse kunde '>lille'> i hvcrL Fald 4500 Kr. til Raadighed, samt at
der fra andt'n Side gennem J)anll1ark~ Nalurfredningsfor('ning var tilsngt et Beløb
af 2000 Kr., dl'r slod til Dispo!>itioll, IIllllr FI'(~dningen var gennemført. Efter Mod-
la/-wbl'1I af denne Henvendels(' blev Sagen forelngt for Natlll'frl'dningsraadet, hvilket
i Erklæring af H. Decl'mht'l' 192B med nærmere Motivering, hentet saav('l fra land-
skal)('li~e ,>om naturvidcnskalH'lige (geologiske, zoologi-.ke, bolaniske) Hensyn, udtaler,
nI del maa nnses for i /wj Grad ønskeligt, at del /H'Il' Omrandl' inddrages under
en Fredning. Dl' lo Nævn har derefter i Fællesskab afholdt Møder med Lodscjl'rne
den la. DC<'l'mber lB2H og den !J. Maj 1H30, paa hvilket sidste Møde Sagen hlev
optagen til [{cndel!>e, dog at Afsigelst'n af saadnn efter et almindeligt Ønske i>kulde
udsættes, for nI dt'r i Mellt'mtiden kundl' gøres et Forsøg pan al faa Sngen ordnel
paa dl'1I Maadt', al IIedc~t+,kahd med Stats~tøtle skulde kølw og dt'rel'tt>r frede
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maa tilplantes mpd Træer -, Pl- ArNlI paa 4 ha i den vestlige Del af ovennævntp
Mntr. Nr. 4 c Frederikshaah, ~nmt en(fl·Jjg den østlige Opl, 4],:, ha nI' Matr. Nr. 4b
Frederikshaah (Ejer: Hans Hnns('n), dog ikke den nuværpndp Gaardsplads for Gaar-
d(>n "Kirstinely~t·· paa sidstnævnte Mntr. Nr., forsaavidt det drejer sig om nlminde-
ligp Landbrugsbygninger.

For de Arealer, der hereftf'r inddrages under den egentligt' Fredning, linder
Nævnet, at Fredningsservituten - i Overensstemmelse med det derom foreliggende'
Forslag fra Naturfredningskomitepn - hør gaa ud paa,

a t Arl'nlerne skal hevares i deres nuværende naturlige Tilstnnd, saaledes
a t de ingcnsindp maa lH'bygges, hvprkpn varig eller midlprtidig,
a t de ikke maa beplantes, drænes, grøftes, opdyrkps eller indhegnl~s, ligesom Lyngen

ej hellf'r maa slaas eller afhrændes,
a t der ikke maa rt'jses Master til Telefon- eller plektriske Lpdninger eller andet,

der kan virke forstyrrende for Udsynet, samt
a t den gamle, san kaldte Studevej ogsaa skal henliggf' i samn1f' Tilsland som nu.

- Det hemærkes herved særlig, at der under Sagen har værd rejst Spørgsmaal
om Bevarelse for Ejerne af Ht'Hen til Indhegning, sanledes at Area lerne fremtidig
kunde anvende~ til løsgaaendp Dyr, hvilket formentlig kunde lH'virke en væsentlig
Nedsættelse af Erstatningen til Ejerne. Nævnet har paa Møderne forhandlpt herom
med -Ejerne; men der er ikke herved frl'mkommel bestemte Holdepunkter for en
Ordning i denne Hpnseende, og da paa dpn anden Side Eksistensen af saadannp
Indhegninger, sædvanlig ~lf Pigtraad, vil va're en Forringt'lse af Fredning<'ns Betyd-
ning, har NævneL ment at maatle gelllwmførp Sagen uden IndhegningsrPl for Ejerne.

Ydprgræn~en for det Omraade, som inddragl's under Fredningen, er angivet
pau det· llllder Sagen som Litra O fremlagte, al' den antaglle Landinspektør ud-
arbejdede Kort, skygget med grønt, hvill.pL KorL vedlueftes nærværende Kendelse.
(ir:pnsen e'r fastsat af Nævnet efter gentagne Hesigtigelser af de naturlige Forhold
i Marken i Forening med Landinspektøren, og Grænsen er derdiN af denne ind-
Il'gneL paa Kortet.· Indenfor denne Ydergrænse findes der imidlertid tre Enklaver
(paa MalI'. Nl'. 7, 4h og 4c Frederik~h:lab), hvilke ikke inddrnge~ under den t'gentligl'
Fn'dning, dog at der paahpgges Enklave'rne Bebyggelses- og for saa vidt angaar Arealet
paa Matr. Nr. 7 tillige Beplantnings-Servitut. IIl'rom pr det fornødne hemu'rkeL
ovenfor under Afsnittet om Fredningsservilutens Indhold. Den Indskæring i Fred-
ning~omraadets ellers naturlige Ydergrænse, som findp~ paa Matr. Nr. 2 c AlmsLok, skyl~
des, al det paagældende Areal alleredp er opdyrke't og derfor, af de foran nævnte Grunde,
ikke inddrage~ lIllder Fredningen, og Nævnet har ej heller ment. at hurde paalægge
dette Areal Behyggelses- eller Beplantnings-ServituL som for Enklaverne fa~tsat. Del sam-
It~de An'al af det undl'r den egentlige Fredning inddragne Omraade - dl' tre Enklaver
paa Mnlr. Nr. Nr. 7, 4 II og 4 c Frederikshanh altsaa ikke medregnede -- udgør for
VI>ile Amt ifølge Landin~peklørens Arcalheregning (Sagens Bilag N) 45fl,O!lI1ha og
heslaar af følgende - - her i Hækkefølge efter dere~ Beliggenhed paa Kortet anførte --
Matr. Nr. af Handhøl Sogn, ved hvilkl' del paa Fortegnebpn 1'1' anført om de hell
eller kun delvis er inddraget under Fn'dningen:

St. Almstok.
l h (delvis), 2 f (delvi~), 2 e (delvis).

Frederikshaab.
7 (delvis), 4 h (ddvis), 4 d (delvb), 4 ri (delvis), 4 i (delvis), ;l c (delvis), 4 e

(11<'11),4 h (delvis), 4 (' (delvis), H a (delvis).

fluldbergsminde.
l II (delvi~), l f (delvi~), 1a (delvis).

Hvad dernæ~1 angaar Spørgsmaalel om dl'n Erslatning, der bør ydes for Paa-
la'ggelse af Fredningsservitulen, har Nævnet ikke kunnet enes om en i sin Helh<;d
fælles Afgørelse, idet Formanden ikke ved Hovedspørgsmaalet har kunnet tiltræde
de to andn' Medlemnwrs Standpunkt. Dt'Lte gaar ud paa, at der ved Fastsættelsen
af Er~talningen skal tages v:p~entligl Hensyn til Hedejordens Egnethed IiI Opdyrk-
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Af nu tilplantet .Jord 'inddragp-s ligeledes eft<'r det foran hemærkede undpr
d<'n egentlige Fredning dels O,f>,> ha paa nævnt<' Matr. Nr. 7 Fredl'riksh:wlJ, dels O,:!
ha paa Matr. NI'. 4 d Frt'derikshaah. Herfor lillægges der EjPfIle i særlig J<.=rstatning
henholdsvis iaH 200 Kr. og iaH 75 Kr.

Medens der efter de faktisk(' Forhold ikke findc~ (,rund Iii at yde nogen Er-
statning for den ovpn1'or omtalte, de saakaldte Enklav('r paa Matr. Nr. 7, 4 (' og
4 b Frederikshaah paalagle Bebyggclspsservilut, fin(ks der for dpn sammesteds om-
talte Beplanlningssprvilul paa den nu dyrk('de Dpl af na.'vnk Matr. Nr. 7 at hurdp
ydes (>n Erstatning af ialt 400 1(1'.

IdPl endnu hema>rke~, at der ikke for <lP fredede Arcai<'r af Matr. Nr. 4 i
Frpderik~haah (Ejer: Tandlæge Bertiwlsen) og Matr. Nr. 5 (' smstds. (Ejer: l{unst-
maler Miirtens) er "egæret nogen Erstatning, hlivN altsaa del samledp ErslatningsI)('løh:

Dt'n ovpnnævnte alminc!pligp Erstatning .. , Kr. 80 01'1'
00
00
00
00
00

1fl,273
100
400
200

7[)

400

fDl' særlige l~rstatninger I
- -------_.

Tilsammen .. , 1(i,448 Kr. 80 0rt'

Fra Panthaverne i d(' paag:cldende EjPIHiomnll' foreligg(>r dpr i Sagen følgPIHie
Udtalelspr:

Kn'dilfort'ningpn af jydske Landl'jendomsl)('sidderl' har paa Mødet den 13.
D(~('emher Hl2IJ I'rkl:erel, at den som Panthaver ikke' forlanger Andel i evpntut'lIt'
Erstatninger, for~aavidt d<'l kun angaar Fn>dning af Hed(', Iworimod Kredilforenin-
gt'n forheholdt saadant Krav, ~aafr<'11l1 der mnallp "Iiv(~ Spørgsmaal om, al dyrkpdl'
Arpaler og Plantagpr ~kulde tilhag<'føl't>s ~()m Hedl'. Eftpr ved Skrivp1sc fra Nævnpt
af 27. Septl'ml)('r d. A. at vmr(' op!y"t om, at dette sidst<, Forhehold i Handlml Sogn
kun fnar Bl'lydning med H<'nsyn til ovennævnte Areal af 1,f>% ha i det nordøstre
Hjørne af Matr. Nr. 4 (' Frederik~h:lHh, har Kreditforeningen imidlertid i Skrivelse
af 2. Oktoher d. A. (Sagens Bilag Q) . udtalt, al dl"l intt'1 har imod, nt den paa-
g:pldellde Erstatuing udhetall's Ejeren til fri H.aadigllt'd.

Handcbhanken i Aahenraa hnvde ved Sagens Begyndelse Pant i Matl". Nr. 8 a
Fredcrikshaah og MalI". NI', 1 h Gllldher~sminde (se Sagens Bilag C li) og havde ved
Mødel deu 13. Ikcemher l H2H forheholdl sig Andel i Er~tatningen; 11H'11denne
Panten,t er ~enere afly~t (~e Sagpn~.Bilag 11), hvorefter delle Spørgsmaal hortfalder .

.Jy(bk Land-HypotIwkfol"eHing, der el" Panlhaver i MalI' NI". 2 f SI. Almstok
og Matr. NI". 1 a (iuldht'rgMllindt', har derimod paa lIenve'Hll'lse fra Na~vnet udlalt
i Skl"ivpl"p af (j. Okloher d. A. (Sagens Bilag H), Ilt Hypolhekforl'nin~en ikke kan
frafald(' sit i Mødpt dpn 1:~. Decpmlll'r Hl29 fremsatte ((rav om And(>1 i de paa-
g:x.'ldeude Erstatningpr. 1\1pd Hensyn Iii detle Punkt har N:pvlll't genoplage! Sagt'n~
Behandling paa l'I Modt' den 31. Oktoher d. A. med dp l'aagæl<ll'ndp Ejere og
J-1ypot!H'kforl'ningl'n. P:w ddt<, Mode l'rklæn>de de )"('"pl'kliVl' Ejl'rt' saavl'! ~Olll

lIypothl'kforeningl'n, at dl' hver for sig gjol"de J(rav paa at ,fan Erstalningeus fulde
Beløh udl)('taH, for J-1~'I)(ltl)('kforeningens VpdkomnH'(k ~Olll ek~lraordinærl' Afdrag
p:w dp respl'klive Laan. N:PVIH't find<'r, at de IHwga'ldellClt' ErslatningPI" -- der
for Matr. Nr. 2 f SI. Alm"tok vil udgc1I'1' ca. 225 I{r. og for MalI'. Nr. 1 a (iuld-
l)('rg.,minde ca. 1100 Kl'. - hor fonIPIes "aalt'dl'~, al Hypollwkforl'ningl'lI faal' hen-
holdsvi~ 7~l og 700 Kr., nH'ril'ns He~t(,1l tilf:ilder Ejel'lll'.

(øvrigt foreligger d,'r ikkt' undpr Sag(>n Er.'italningspaa~tande fra Panlha\'I'J'(~
piler andn' nl'lliglH'(bhavel"(~ I'nd Ejprne.

Det ~:lInll'de Er~tnlning~I)('løh for Handhøl Sogm Vl'dkomnH'ndl' audrngPI' i-Iom
foranførl efl('1' Nævnel~ Flcrlal~ Ansætl('bl' lG,448 1(1'. 80 0re. lll'ri vil imidl('rtid
fragaa dl' indsamlede Bidrag, ca. H500 Kr., I'lh'r den Dpl hpraf, SOI1l forholdsl1la',,~ig
vil falde paa Fredningen i Hnndhøl Sogu. HI'~t<>n af Er~latnil1gell vil Vlen' at ud-
I"('d<' af del olI'pntlige <'fIN H('gh>rne i Nallll'fredniugslovl'ns ~ 1:1; nH'U NU'vnet
vil i nærværende Tilf:elde tinde, al Heglen i dpllIH' Be~t<~lIlnH'lse" 2dl'l Slykke hor
kOl1lnH' IiI Anvendel",' ~aalpd,'~, al Slalskas~pn overlagn Udn'dl'bl'n af dl' to
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afsagt den ll. December 1930.

Fredningsnwvnene for Vejle og Ribe Amter har angaaende Fred-
ning af Randbøl og Vorbasse Heder afholdt to Fællesmøder den 13. De-
cember '1929 og den 9. Maj 1930, hvorhos Ribenævnet har afholdt flere
Møder til nærmere Besigtigelse og Taxation af den Del af Heden, som
ligger i Ribe Amt, for at tage Spørgsmaalet om Predning af disse Area-
ler under Overvejelse og Faakendelse.

Allerede i 1926 var Sagen Genstand for Overvejelse, uden at
det førte til noget positivt Resultat, tildels fordi der manglede de
fornødne Nidler til Sagens Gennemførelse.

Efter at der var dannet et Selskab til Randbøl Hedes BevarelsE
og en Naturfredningskomite for Vejle og Omegn, blev der fra denne Ko-
mite den 17. Oktober 1929 rettet en Henvendelse til ~redningsnævnene
om at tage Sagen op til fornyet Drøftelse, idet man oplyste, at der
kunde stilles ca. 6.500 Kr. til Raadighed.

Det Area+, der ønskedes fredet i Ribe A~t, var Ejendommene:
af Areal

Matr. Nr. lla Frederiksnaade Koloni, Vorbasse Sogn, 157.3700 m2

llb 77.9400 -
lle 47.4600

og en Del af
Matr. Nr. 6c 16.2300 -
altnsaaledes, som dette er afsat paa et Kort, der følger Kendelsen, og
Komiteen henstillede til Opnaaelse af dette Øjemed til Fredningsnævnet,
at Arealerne blev belagte med Fredningsservitut, gaaende ud paa:
at de skal bevares i deres nuværende, naturlige Tilstand, saaledes
at de navnlig ingensinde maa bebygges,

.~
at der ikke maa beplantes, drænes, grøftes eller indhegnes, ligesom

Lyngen ejheller maa slaaes eller afbrændes,
!1der ejheller maa rejses Telefon- eller elektriske Ledninger eller

andet, der kan virke forstyrrende for Udsynet, og
at den gamle Studevej skal blive henliggende i samme Tilstand som nu.
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Fredningsnævnet for Hibe ~nt, der oprindelig ikke var stemt
for Fredning af de paagældende Arealer, er, sæ)"lig efter de Oplys-
ninger, der derefter blev tilvejebragt fra Videnskabsmænd og Kunstne-
re, kommet til det Resultat, at det vil være heldigt, om Fredning af•
Randbøl og Vorbasse Hede som Helhed kan fremmes, for at der derved
kan bevares et sammenhængende Hedeareal af en ejendommelig landskab~
Interesse og mod sin sli;:rligeDyre- og Plantefauna. ,:~t

,t' ~l
Bf ter at Fredningsnævnet havde afhold t Taxationsmøde, ps.:'I,'

"!hvilket det konstateredes, at Arealerne under l.lutr.Nr. lla, llb ø
110 for Størstedelen bestaa:r af Hede, hvoraf en Del er afbrændt f .;:1 II
3 a 4 Aar siden, men begyndt at gaa i Lyng igen, og at der paa de~t
Areal ligger den afbrændte Honolulu-l'lantage ca. 44,8 ha stor, de~r~

, 'lir
fOT Størs,;edelen er efterplantet, og en mindre Plantage ca. l heL,;'r.',]-J'~

der er anlagt 1902, samt Matr. Nr. 6c er flad ~[ede, hvoraf en Del\" ,"'I','

vandlidende, og at Størstedelen af Arealet egner sig til Opdyrkn1
. I

kom Nwvnet til det Resultat, at den Erstatning, der burde fastsæt
I

for at paalægge Ejendommene den ønskede l!'redningsservitut, burde,
':l

tes til 60 Kr. pr. ha for watr. Nr. lla, llb of llo's Vedkommen~e
100 Kr. pr. ha for ~atr. Nr. 60'S Vedkommende, under Hensyn tili'

';k

Paalæggelsen af en saadan Servitut gør Ejendommene omtrent værdi.t
~~:for Ejerne, idet der ikke levnes dem anden Brul:!. end Græsnines- , "

Jagtret, medens de, skønt de ved Servitutten blev forhindrede ~V
dyrkning, ikke blev frigjorte for Gkattepligten. l

llwvnet fandt paa det den 9. Maj 1930 afholdte Møde Anl.
til at foreslaa Naturfredningskomiteen, at Sagen blev stillet
indtil den Henvendelse, som Nævnets ~ormand lovede at rette til
danske Hedeselskab" om at arbe jde for K.øb af hele Arealet, havde fUn- I

det Sted, og Afsigelse af Kendelsen om Fredning blev derefter udsat,
til der forelaa Afgørelse med ITensyn til Hedeselskabets Stilling.

11edeselskabet har imidlertid ment, at denne Opgave laa uden~
for Selskabets Formaal.

I,iedensNævnet nu mener, som ovenfor anført, at det vilde værE
af Betydning, om de paagældende Arealer kunde blive erhvervede til

. I

Ejendom, for at en rationel Fredning kunde finde Sted, maa det anse
en Ordnin3, hvorved der lægges Fredningsservitut af Indhold som be-
gært paa 3jendommene, for ufyldestgørende.
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Servitutten er paa den ene Side saa omfattende, at den lægge:
en død Haand paa Ejernes Dispositioner med Hensyn til Opdyrkning og
Salg, hvorfor Gennemførelsen af Servituttens Bestemmelser maa antages
at ville blive mødt med stadig Modvilje fra Ejernes Side og derved
vanskeliggør~ og paa den anden Side vil der ikke ved at belægge Ejen·
å.ommene med Servitutten opnaaes, hvad der efter Nævnets Mening maa an·
ses for nødvendig til Gennemførelse af Fredningsøjemedet. Lodsejernel
Ret til at lade Kreaturerne grwsse paa de fredede Arealer vil føre
til en ~orringelse af Plantefaunaen, og den frie Adgang til Jagt
virke ødelæggende for den ejendommelige Bestand af Dyre- og Fugle-
vildt, og den Omstændighed, at Plantagerne ikkElbliver fjernede, og
€n~elte opdyrkede Smaapareellex, beliggende i det omhandlede Areal,
ikke faar Lov til at gaa i Lyng igen, vil virke forstyrrende paa He-
delandskabets Karakter.

Under saadanne Forhold mener Nævnet ikke at kunne efterkomme
Rekvirenternes Begæring om at belægge Arealet Qed Fredningsservitut-
ten, ogsaa under Hensyn til, at Paalæggelsen af en saadan Servitut
efter Resultatet af Nævnets Taxation vil blive omtrent lige saa kost-
bar som en Erhvervelse af Arealerne.

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

Den af Naturfredningskomiteen for Vejle og Omegn fremsatte
Legæring om Fredning af Matr. Nr. lla, llb og 11e og en Del af
Matr. Nr. 60 af Frederiksnaade Koloni, Vorbasse Sogn, i Forbindelse
med den under Vejle Amt beliggende Handbøl Hede, kan ikke tages til
Følge.

Esmann H. Skjøde J. Petersen
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Afgørelser - Reg. nr.: 
Herunder ses afgørelser i dispensationssager for denne fredning



at de ingens inde må bebygges, hverken ·.._)~igeller midlertidig,
at de ikke må beplantes, dr~nes, grøftes, opdyrkes eller indhegnes,

ligesom lyngen ej heller ma slås eller afbr~ndes,r·
)1 at der ikke må rejses master til telefon- eller elektriske lednin-
I

i' ger eller andet, der kan virke forstyrrende for udsynet, samt
bi" at den gamle, s~~kaldte Studevej også skal henligge i samme til-r stand som nu.
~ I skrivelse af 15. september 1950 ansøgte landsretssagfører Chr.
r Munk, Vejle, for de påg331dende lodsejere om en 'Bndring af frednings-

,

1'%'" .,.' servi tutten, således at der gives tilladelse dels til indhegning af
',' n~rmere angivne dele af det fredede areal, dels til anlæg af et nyt
,

( brandb~lte og til bevarelse af et brandb~lte, som uden tilladelse fra
ti' fredningsmyndighederne er udvidet.

Overfredningsn~vnet har i denne anledning den 5. juli 1951 besig-
tiget de påg~ldende arealer og forhandlet med ejerne og andre i sagen

I

interesserede. Man har endvidere indhentet erklæringer bl.a. fra
Danmarks naturfredningsforenin~ og naturfredningsrådet samt drøftet
sagen 1 flere møder.

Da den ønskede indhegning vil tillade en mere intensiv afgræsning
af de påg~ldende arealer end hidtil, hvilket efter det for overfred-
ningsn~vnet oplyste kan medføre en sådan ~ndring af botaniske og
jordbundsmæssige forhold, at de bl.a. for land- og hedeskovbrugets

l.~ ~praksis betydningsfulde studier af disse forhold vil blive umuliggjort,
~ " har overfredningsnllvnet ikke ment at kunne tillade indhegningen.
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OVEf~REDNINGSNÆVNETS KENDELSESPROTOKOL.---------------------------------------

År 1952, den 19. september, afsag~e overfredningsnævnet på grund-
lag af mundtlig og skriftlig votering følgende

t i l l æ g s k e n d e 1 s e
til overfredningsn~vnets kendelse af 19. november 1932 i sagen nr.
127/31 vedrørende fredning af Randbøl Hede.

r den af fredningsn~vnet for Vejle amt under 18. november 1930
afsagte kendelse, stadf~stet ved overfredningsn~vnets fornævnte ken-
delse, bestemtes om de af fredningen omfattede arealer,

at arealerne skal bevares i deres nuv~rende naturlige tilstand,
således

~Il'"



. ,

2.
4t Derimod kan man tillade, at brandbæltet i skellet mellem

matr. nr. 70 og 7b af Frederikshaab bevares i sin nuværende udstræk-
ning, samt at der anl~gges et brandbælte fra Skellet mellem matr.
nr. la og Ih smstds. mod nordvest og udenom Kongenshøj i overens-
stemmelse med det n~rværende kendelse vedh~ftede kort nr. Va. 102.

T h i b e s t e m m e s :
Den af overfredningsnævnet den 19. november 1932 afsagte ken-

delse vedrørende fredning af Randbøl Hede skal ikke ~re til hinder
for, at brandb~ltet i Skellet mellem matr. nr. 70 og 7b af Frederiks-
haab bevares i sin nuværende udstr~kning eller til hinder for, at
der anl~gges et brandb~lte fra skellet mellem matr. nr. la og Ih
smstds. mod nordvest og udenom Kongenshøj, alt i overensstemmelse
med det nærværende kendelse vedh~ftede kort nr. Ve. 102.
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Udskriftens rigtighed
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År 1960, den 22. februar, afsagde overfredningsnævnet på
grundlag af mundtlig og skriftlig votering folgende

t i l l æ g s k e n d e l s e
tiloverfredningsnævnets kendelse af 19. november 1932 i sagen
nr. 127/31 vedrorende fredning af Randbol Hede.

r den af fredningsnævn3t for Vejle amt under 18. november
1930 afsagte kendelse, stadfæstet ved overfredningsnævnets
fornævnte kendelse, bestemtes om de af fredningen omfattede are-
aler
at arealerne skal bevares i deres nuværende naturlige tilstand,

således
at de ingensinde må bebygges, hverken varigt eller midlertidigt,
at de ikke må beplantes, drænes, groftes, opdyrkes eller ind-

hegnes, ligesom lyngen ej heller må slås eller afbrændes,
at der ikke må rejses master til telefon- eller elektriske led-

ninger eller andet, der kan virke forstyrrende for udsynet,
samt

at den gamle, såkaldte studevej, også skal henligge i samme
tilstand som nu.
r skrivelse af 26. maj 1959 har Det Grønske Fideikommis,

som i 1948 erhvervede den i Ribe amt beliggende del af Randbøl
Hede, matr.nr. ll~, d og ~ af Frederiksnåde, Vorbasse, ansøgt
om tilladelse til hvert år under kontrol at afbrænde et passende
stykke hede.

Som begrundelse for ansogningen anføres følgende:
"Vegetationen på heden var ved erhvervelsen endnu stærkt

præget af den i 1945 stedfundne, af den tyske besættelsesmagt
forårsagede brand. På den afbrændte plantages areal fandtes græs.

På det øvrige areal fandtes rig tyttebær- og revliugveg6ta-
tion, iblandet fremspirende lyng. Denne vegetation afgav gode

-----
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livsvilkår for en artsrig og talrig fauna. Af storre pattedyr
råvildt, harer og ræve. Af større fugle agerhøns og urfugle.

I løbet af de siden da forlobne år har lyngen imidlertid
fuldstændig taget herredømmet over arcalet~ Tyttebær, revling
og græs er næsten totalt forsvundet. Lyngen er knæhøj og grim,
efter insektangreb og sygdom stedvis halvdød, med kun sparsom
blom8tring. Faunaen af pattedyr og større fugle er næsten totalt
forsvllildetaf mangel på ernærin6smulighed. Der forekommer enkelte
stykker råvildt (omstrejfende), ingen harer, ingen ræve, ingen
agerhøns og kun nogle ganske få urfugle. Det hele er ved at for-

\

falde til en trist ørken.
Den for egnens befolkning tidligere betydningsfulde tyttebær-

plukning er oph~rt, og udsætning af bistader i heden under lyngens
blomstringstid er ved at ophøre.

Sagen har i forbindelse med en demonstration af forholdene
på stedet været drøftet med overførster J.O~ Fabricius. Denne har
som medlem af reservatrådet oplyst, at tilsvarende iagttagelser
er gjort på de under rå~et henhørende hedearealer. Efter indgå-ner
ende overvejelser har man/besluttet hvert år under kontrol at
afbrænde et passende stykke hede for derved at starte en ny vege-
tationsturnus. Overførsteren anbefalede stærkt, at noget tilsva-
rende skeie på Randbol Hede ~11

Ansøgningen er anbefalet af naturfredningsrådet.
Overfredningsnævnet finder, at ansogningen bor imodekommes.

Herom er der 27. oktober 1959 givet ansøgeren meddelelse.
T h i b e s t e m m e s :
Overfredningsnævnets kendelse af 19. november 1932 i sag nr.

127/31 vedrørende fredning af Randbøl Hede skal ikke være til
hinder for, at ejeren af den i Ribe amt beliggende del af Randbøl

~
Hede, matr.nr. ll~, d og ~ af Frederiksnåde, Vorbasse, hvert år
under kontrol afbrænder et stykke hede.

Y)C'-~' gtighed bekræftes.
;7fl.
f-:~

overfredningsnævnets sekretær
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År 1975, den 29. september
nævnet følgende

, afsagde overfrednings-

t i l l æ g s k e n d ~ l s e

i sagen nr. 127/~1 om fredning af et areal af Randbøl hede, jfr.
overfredningsnævnets kendelse af 19. r.ovem"ber1932.

T h i b e s t e m ID e s:
Overfredningsnævnets kendelse skal - som udtalt i skri-

velse af 7. maj 1975 - ikke være til hinder for, at der omkring
de på vedføjede kort viste arealer a= matr.nr. l i, Guldbergs-
minde, og 8 Q, Frederikshåb, som en forsøgsmæssig ordning - fore-
tages indhegning til løsdrift af kvæg på den nedenfor nærmere
angivne måde:

Det tillades ejeren - foreløbig i 5 år regnet fra den
l. januar 1975 - at indhegne et areal på ca. 130 ha af den frede-
de hede, dog at der vil være at opsætte "møllerI! eller lignende,
således at offentlighedens adgang ~il arealerne bibeholdes.

I den pågældende periode tillades det ejendommens ejer
på det nævnte areal at lade græsse et antal Herefordkvæg, dog
ikke ud over et kreatur pr. ha (3 kalve = et stort kreatur).
Græsningen må ske hele året, men uden tilskudsfoder og uden opfø-
relse af læskur.



2.

De nærmere enkeltheder ved forsøgsgræsningen skal ske
under tilsyn af naturfredningsrådet eller den, hvem rådet måtte
bemyndige hertil, og aftaler mellem ejeren og rådet er genstand
for anke til fredningsnævnet.

Såfremt naturfredningsrådet efter 2 års forløb måtte mene,
at det forannævnte antal dyr er for højt, vil rådet ktmne forlan-

e
e

ge græsningsintensiteten nedbragt med anke til fredningsnævnet.
Såfremt fredningsmynjighederne ønsker at opsige forsøget,

skal dette ske med l års varsel til udgangen af 5 års perioden.
I modsat fald fortsætter forsøgsrækken. i yderligere 5 år, således
at naturfredningsrådet fortsat skal kunne kræve antallet af enheder
nedbragt.

Spørgsmålet om en tilstrækkelig ~iln::ingaf offentlighedens
fortsatte adgang til de omhandlede arealer overlades til frednings-
planudvalgets afgørelse. Forannævnte ordning forudsætter således,
at der vil kunne opretholdes en tilfredsstillende adgang for of-
fentligheden til det fredede areal.

Udskriftens rigtighed
bekræft~'.

-- y. ~.1. rUA-( ~

V' J. Fisker

kb.
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'"FREDNINGSNÆVNET
FOR,eRIBE AMTs FREDNINGSKREDS

Frilvadvej 3 • 6800 Varde

Tdr. (05)220399

REG. NR. O O Dlvl>oI .OfnJ

Varde, den - 3 [.W J 1984·

Brev nr. G O 5 8 7

/jd.
Formanden

J. nr. 295/1983.

Under henvisning til naturfredningslovens § 58 skal
nævnet herved meddele, at nævnet dags dato har tilskrevet Statsskov-
væsenet, Randbøl Skovdistrikt, 7183 .Randbøl, således:

"Under henvisning til Skovd1striktets skrivelse at
24. april 1984 til nævnet vedlagt l. korrektur til skilt angå-
ende publikums adgang til Randbøl Hede, der er fredet ved ken-
delse af Id. november 1930 og 19. november 1932, skal nævnet
herved meddele, at man for sit vedkouunende intet har at er1n<1re
imod forslaget.

Nævnets afgørelse kan, senest 4 uger etter at afgør.l.en
er meddelt ae pågældende, indbringes for Overfredningsnævnet. Ama-
liegade 1, 1256 København K. at andrsgeren, Ribe amtsråd, pr~
kommunen, Danmar~s Natur!redn1ngsforen1n~ 08 FredningsstyrelseD.
J!r. naturfredningslovens § 58.

Evt. akiltn1ng må derfor ikke foretages inden klage fristen.
udløb.

Såfremt en klage er indg1vet, må nævnets godkendelse ikke
udnyttes, førend sagen er tsrd1gbebandlet af Overfredn1ngSP8VDet.

Denne 60dkendelae borttalder, såfremt den ikke er udDJttet
ineen 5 år. II

• .J0 :

P. n. v.
E. b, A

h1- /1CN-}/ \
Kirsten Ma1gaard

sekr.
,'.

" " l ! .']

1~··.."_::". :.. I '. \,.'\!d ~{.
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Fredningsn.vne1:
forVejle lats sydlige fredningskreds

Sekretariatet
Domhuset, 6000 Kolding.

:r11 e t' on: 755228OO ( lok a l 5O10)

--"y- ~ ._IU1tllyrt3'Sen

REG. NR. O o ~~ ffl 2 6 OKT. 1989
BA/MW

Kolding, d.25.10.1989.
FVAS.nr. 144/1989.

Randbøl Statsskovdistrikt,
Gøddinggård,
7183 Randbøl.

Overfor fredningsnævnet er der ansøgt om tilladelse til at
stabilgrus i lavningerne på Studevejen op til Staldbakkerne
dommen matr. nr. 7 ~ Frederikshåb, Randbøl.

pålægge
på ejen-

Ejendommen er omfattet af Randbø~ Hede-fredningen.

Ønsket om pålægning af stabilgrus begrundes af ejeren, Randbøl
Sta~sskovdistrikt, med, at dette er nødvendigt af hensyn til færdsel
med brandslukningskøretøjer. Gruset ønskes kun udlagt i vejens sum-
pede lavninger.

Efter det anførte meddeler nævnet dispensation i medfør af natur-
fredningslovens § 34.

Efter naturfredningslovens § 64 a bortfalder tilladelsen, såfremt
den ikke er udnyttet inden 5 år fra dens meddelelse.

Afgørelsen kan efter naturfredningslovens § 58 indbringes for Over-
fredningsnævnet, Slotsmarken 15, 2970 Hørsholm, af Miljøministeriet,
Vejle Amtsråd, Danmarks Naturfredningsforening samt kommunen.

Klagefristen er 4 uger fra den dag, afgørelsen er meddelt, og tilla-
delsen kan derfor ikke udnyttes før ankefristens udløb.

W$~
Børge Andersen

KOPI er sendt til:
~) Skov- og Naturstyrelsen. Slotsmarken 13, 2970 Hørsholm (3 expl.)
21' Danmarks Naturfredningsforening, Nørregade 2, 1165 Kbh. K.
3) Vejle amts landskabskontor j.nr. 8-70-53-4-605-3-89.
4) Egtved Kommune, tekn. forv., 6040 Egtved.
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Fredningsnævnet
for

Vejle emts sydlige fredningskreds
, Sekretariatet

Domhuset, 6000 Kolding.
Telefon: 75522800 (lokal 5010)

BA/MW
Kolding,
FVAS. nr.

d. 19.12.1990
137/1990

Randbøl Statsskovdistrikt,
Gjøddinggård,
Førstballevej 2,
7183 Randbøl.

Modtaget I
Skov- og Naturstym1sen

2 O DEC. 1990

•
• Idet henvises til distriktets skrivelse af 31. oktober 1990 om yder-

ligere begrænsning af publikums adgang på Randbøl Hede af hensyn til
urfuglebestanden godkender nævnet herved, at den nuværende lukketid
udvides til at omfatte perioden 1. marts - 1. august, foreløbig i 5
år, jfr. naturfredningslovens § 56, stk. 2, 2. pkt.

Nævnet har intet at erindre mod en udvidelse af den gule rute som
vist på det medsendte kort.

Afgørelsen kan efter naturfredningslovens § 58 indbringes for Over-
fredningsnævnet, Slotsmarken 15, 2970 Hørsholm, af Miljøministeriet,
Vejle Amtsråd, Danmarks Naturfredningsforening samt kommunen.

•
Klagefristen er 4 uger fra den dag, afgørelsen er meddelt, og tilla-
delsen kan derfor ikke udnyttes før ankefristens udløb .

Børge Andersen

KOPI er sendt til:
~) Skov- 0R Naturstyrelsen, Slotsmarken 13, 2970 Hørsholm.
2) Danmarks Naturfredningsforening, Nørregade 2, 1165 Kbh. K.
3) Vejle amts landskabskontor j.nr. 8-70-53~1-605-24-90.
4) Egtved Kommune, Tekn. forv., 6040 Egtved.

Miljøministeriet
Skov- og Naturstyre1sen
J.nr. SN I'lill (() - c:> t!> \g
Akt. nr, \ •



FREDNINGSNÆVNET FOR
VEJLE AMT
RE I-r:EN I HORSENS,-
8700 HORSENS
TLF. (75) 621300 (KUN FORMIDDAG)

HORSENS. DEN 26. 10. 1993.

FA. NR. 35/1993.

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

Nævnets afgørelse efter naturbeskyttelseslovens § 50.
stk. l kan efter lovens § 78 påklages til Naturklage-
nævnet af den, der har begæret frednlngsnæVnets afgø-
relse og forskelllge myndigheder. Klagefrlsten er 4 ug~'
fra den dag, afgørelsen er meddelt den pågældende klage-
berettigede. Klagen indgives skriftl~gt til frednings-
nævne t, der videresende~ den til Na turklagenævne t.
En tilladelse kan ikke udnyttes, før udløbet af klage-
fristen.
Nævnets tilladelse fritager ikke for at indhente for-
nøden tilladelse fra andre myndigheder. Forpligtelser
ifølge tinglyste servitutter er forbeholdt.
Ifølge naturbeslcyttelseslovens § 66 stk. Z bortfalder
en tilladelse efter § 50 stk. l hvis den ikke er ud-
nyttet inden 3 år efter, at den er meddelt.

Ang. ansøgning om dispensation til etablering af nedsivningsanlæg
i fredet område,(Randbøl Hede),.

Den 7. oktober 1993 har De tilskrevet Fredningsnævnet således:

"
Vejle Amt har den 4. oktober 11993 modtaget en ansøgning fra Jens
chr. Lauridsen, om etablering af et nedsivningsanlæg på ejendommen
matr. nr. 4 n Frederikshåb, Randbøl, der tilhører Niels Peter Niel-
sen, Frederikshåbvej 42, Randbøl.

Nedsivningsanlægget ønskes placeret på et hedeareal, der er omfattet
af Overfredningsnævnets tillægskendelse af 22. februar 1960 om fred-
ning af Randbøl Hede. Af kendelsen fremgår det bl.a., at arealerne
skal bevares i deres nuværende tilstand.

Anlægget nedlægges så tæt på Frederikshåbvej, som det er praktisk
muligt i nordgående: retning over en ca. 300 m lang strækning. Af
en tidligere fremsendt ansøgning, modtaget den 22. juni 1993, frem-
går det, at indgrebet vil blive udført med maskine. Maskinen graver
en smal rende, hvori ledningerne nedlægges. Det opgravede materiale
lægges tilbage umiddelbart efter nedlægningen af ledningerne og i
den rækkefølge det er gravet op, således at lyngtørven placer~s ø-
verst.

Det er amtets opfattelse, at det ansøgte ikke er uforeneligt med
4a fredningens formål, hvorfor en dispensation fra fredningen kan an-

befales. Dispensaitonen bør dog betinges af, at det nødvendige grave-

l.



arbejde udføres med størst mulig hensyntagen til hedevegatatio-tt nen, at der ikke etableres synlige dele af anlægget feks. rense-
brønde eller lignende og at det berørte areal på heden reetable-
res som en del af arbejdets udførelse.

Hedearealet er beskyttet efter naturbeskyttelseslovens paragraf
3. Amtet afventer Fredningsnævnets stillingtagen, inden amtet
kan realitetsbehandle sagen. Amtet er dog indstillet på at med-
dele den fornødne dispensation, idet indgrebet ikke skønnes at
medføre ændringer i hedearealets naturtilstand. Af hensyn til
ansøgers videre dispostitioner anmodes om, at sagens behandling
fremmes.

"

Fredningsnævnet tillader herved for sit vedkommende det ansøgte.

P. N. V.

J. Bruun.

Kopi til:
l. Danmarks Naturfredningsforening
2. Skov- og Naturstyrelsen (x2)
3. Egtved kommune
4. Jens Chr. Lauridsen, Frederikshåbvej 49, 7183 Randbøl
5. Niels Peter Nielsen, Frederikshåbvej, 7183 Randbøl.

l



FREDNINGSNÆVNET FOR
VEJLE AMT
REnEN I HORSENS
8700 HORSENS
TLF. (75) 621300 (KUN FORMIDDAG)

HORSENS. DEN 7. dec. 1993

FA. NR. 3 7 / l 9 9 3

Randbøl Statsskovdistrikt,
Gjøddinggaard,
Førstballevej 2,
7183 Randbøl.

Nævnecs afgørelse efter naturbeskyttelseslovens § 50,
sek. l kan efcer lovens § 78 påklages til Naturklage-
nævnet af den, der har begæret frednlngsnævnecs afgø-
relse og forskellige myndlgheder. Klagefriscen er 4 uge,
fra den dag, afgørelsen er meddelt den pågældende klage-
berettigede. Klagen indgives skriftligt til frednings-
nævnet, der vlderesende~ der. til Nacurklagenævnet.
En tilladelse kan ikke udnyttes, før udløbet af klage-
fristen.
Nævnets tilladelse fritager ikke for at indhente for-
nøden tilladelse fra andre myndigheder. Forpligtelser
ifølge tinglysce servitutter er forbeholdt.
Ifølge naturbeskyttelseslavens § 66 stk. 2 bortfalder
en tilladelse efter § 50 stk. l hvis den ikke er ud-
nyttec inden 3 år efter, at den er meddelt.

e Ang. S$~ælplø,ininq på Randbøl Hede.

Den 29. oktober 1993 har De til Fredningsnævnets udtalelse frem-
sendt ansøgning om tilladelse til at foretage afskrælning af
lyngtørv på et ca. 1,2 ha stort areal af den fredede Randbøl Hede.

Sagen har været forelagt for Vejle ~mtskommunes fredningsafdeling,
som i en skrivelse af 17. november 1993 udtaler:

,,----------
Formålet hermed er et forsøg på at forbedre spredningsbetingelser-
ne for den meget sjældne plante Vår kobjælde (Pulsatilla vernalis),
der nu kun findes i en lille bestand på kun 3 eksemplarer på en
lokalitet på den sydøstlige del af heden.

Det fremgår bl.a. af skovdistriktets redegørelse, at afskrælnin-
gen af lyngtørven udføres med gummiged, at den afskrællede lyng-
tørv fjernes fra området og at operationen udføres med størst mu-.
lig hensyntagen til den omgivende hede.

Der er i fredningsbestemmelserne for Randbøl Hede bl.a. åbnet
mulighed for årlig at foretage afbrænding af et stykke hede med
henblik på pleje og foryngelse af hedevegetationen.

Det foreliggende projekt betragtes herfra som et led i skovdi-
striktets pleje af Randbøl Hede. Det er derfor opfattelsen her,
at projektet falder ind under bestemmelserne i § 3 i Miljømini-
steriets bekendtgørelse nr. 551 af 22. juni 1992 om pleje af
fredede arealer og fortidsminder samt om tilsyn.

l2\l/O-OO\~ ) 41\J.
•
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Særskilt godkendelse fra Fredningsnævnet/dispensation fra fred-
ningens bestemmelser skønnes derfor ufornøden.

Afskrælningen af lyngtørven på ca. 1,2 ha af den beskyttede hede
betragtes herfra som en foranstaltning, der rækker ud over almin-
delig pleje af områdets hidtidige tilstand, og som derfor kræver
amtets tilladelse efter naturbeskyttelseslovens § 3. En tilladelse
synes ubetænkelig, men amtet vil foreløbig afvente Fredningsnæv-
nets stillingtagen til ovennævnte
- - - - - - - - - - - II •

• Fredningsnævnet tillader herved for sit vedkommende det ansøgte .

J. Bruun

Kopi til:
Vejle Amtskommunes fredningsafdeling
Danmarks Naturfredningsforening
Skov-og Naturstyrelsen
Egtved Kommune.



FREDNINGSNÆVNET FOR
VEJLE'P"MT
REnEN I HORSENS

.00 HORSENS
~LF. (75) 621300(KUN FORMIDDAG)

02~:L. 00

HORSENS,OEN 10.4.1996.

FA. NR. 9/1996.

Vejle Amt,
Teknik og Miljø,
Naturpleje afdelingen,
7 J 00 vejle.

Nævnets afgørelse efter naturbeskyttdseslovens § 50,
stk. l kan efter lovens § 78 påkla~ ; til Naturklage-
nævnet af den, der har begæret fredningsnævnets afgø-
relse og forskellige nyndigheder. llagefr1sten er 4 uger
fra den dag, afgørelsen er meddelt den pågældende kla~e-
berettigede. Klagen indgives skriftligt til frednings-
nævne t, der videresende" den til Na turklagenævne t.
En tilladelse kan ikke udnyttes, før udløbet af klage-
fristen.
Nævnets tilladelse fritager ikke for at indhente for-
nøden tilladelse fra andre myndigheder. Forpligtelser
ifølge tinglyste servitutter er forbeholdt.
Ifølge naturbeskyttelseslovens § 66 stk. 2 bortfalder
en tilladelse efter § 50 stk. l hvis den ikke er ud-
nyttet inden 3 år efter, at den er meddelt.

Ang, at:~kralning af lyngtørv på n'ede~areal af Randoøl Ht;de,

Den 15. marts 1996 har De tilskrevet Fredningsnævnet således:

"
Som det fremgår af vedlagte hrev har Randhøl Statsskovdistrikt planer om
- som et forsHg - at opfHre en kopi af en hronzealderhøj i minifonnat. på et
arenl tæt ved den fredecle l~andh01 Hede

Til omg ved opoygning af højen er der brug for af.~krælning af lyngtørv på
ca. 300 m2 hede, sQm er planlagt til at. foregå på det fredede areal i
nærheden.

Skovdist.riktet lægger op til, at det af.~krællede areal enten retahleres eller
indgår som forsøg i forhindeise med distriktet.s hedepleje.

Ran.dhøl Ilede hlev fredet ved Overfredningsnævnets kendelse af
19, I f. J 932, og det er sekretatiatets opfattelse, af af.~krælning af Jyngtørv
på det fredede areal principielt må forudsætte Frednjngsnævnets
dispensation ener naturheskyttelseslovens § 50.

Det herørte areal inden for fredningen er imidl.ertid såre oeskedent, og det
overlades henned til nævnets snarlige vurdering og afgørelse, om en
egentlig dispensation er nødvendig, eller om Fredningsnævnet vil vælge
blot aLtage skovdistriktets projekt t.iIefterretning:

Efter vores opfattelse hør det af'ikællede areal ikke retaoleres, f.eks. ved
tilhagelægning af de gamle lyngtørv, når iorsøget er slut. Derimod bør

«:;)(,-
C'\.. et <::,Y\.) \.:r. \\. (r 0- 0003
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arealet henligge til naturlig tilgroning som led i skovdistriktets forsøg med
pleje af heder.

Afskrælning af lyngtørven på hedearealet kræver særskilt tilladelse fra
amtet etter naturheskyttelseslovens § 3. Vi er herfra indstillet på at tillade
dette.

Idet Fredningsnævnet kan tiltræde det af amtet anførte tillader
Fredningsnævnet herved fClrsit vedkommende det ansøgte.

P. N.V.

J. Bruun .

Kopi til:
1. Danmarks Naturfredningsforening

)<, 2. Skov- og Naturstyrelsen (x2)
3. Egtved kommune
4. Randbøl Statsskovdistrikt, Gjøddinggård, Førstballevej 2, 7183

Randbøl.



FREDNINGSNÆVNET FOR VEJLE AMT tlf. 75 52 28 00

Modtaget i
Skov- og Naturstyrelsen

- - 6 MAJ 1999

Domhusgade 24
6000 Kolding

Fax 7552 4408

Skov- og Naturstyrelsen
Randbøl Statsskovdistrikt
Gjøddinggård
Forstballevej 2
7183 Randbøl

FOTOKOPI
FREDNINGSNÆVNET

Abent fra 08 00 - 14,00
Gennemvalg 75507111

Lokal 5103 - Birgitte Andersen

Den 5. maj 1999

Vort j. nr. FVA 16/99

Deres j. nr. 2740/RA

Ansøgning om dispensation til etablering af forsøg med plejemetoder på

Randbøl Hede til reduktion af blåtop

• Sagen er indbragt for Fredningsnævnet ved Deres skrivelse af 25. marts 1999.

Fredningsnævnet har sendt sagen til udtalelse hos Vejle amt, der har svaret ved

skrivelse af 21. april 1999, hvori det hedder:

"I-ferved tilbagesendes ansøgning fra Skov- og Naturstyrelsen, v/Randbøl
Statsskovdistrikt om tilladelse til at iværksætte forsøg med forskellige
plejemetoder til bekæmpelse/reduktion af blåtop inden for det fredede
område på Randbøl Hede.

•
På den del af det fredede område, der ligger i Vejle Amt, har skovdistriktet
udvalgt et forsøgsområde på ca. 12 ha. Et tilsvarende stort areal er udvalgt
til forsøg på heden i Ribe Amt.

Arealet i Vejle Amt har matr.nr. 8e m.fl. Frederikshåb, Randbøl.

Det fremgår af det foreliggende materiale, at forsøgsområdet opdeles i 12,
ca. 0,5 ha store parceller. De planlagte plejemetoder spænder bl.a. over
forskellige former for afskrælning af lyngtørv, pløjning i forskellige dybder,
fræsning og/eller afbrænding, efterfulgt af pløjning og dyrkning/udpining/
græsning.

Der er lagt op til, at projektet gennemføres ved en forskningsinstitution, og
det forventes, at projektet vil kunne være med til at belyse generelle
vanskeligheder med hedepleje i Damnark.

Randbøl Hede, der er på næsten 800 ha, blev fredet ved
Overfredningsnævnets kendelse af 19. november 1932. Fredningssagene startede i sin tid på privat initiativ. Der er ikke indsat særlige
høringsberettigede parter i kendelsen.

i'lfi:;';- J;; .-~.1.'rr;iministeriet
r)~\.jv- 0:5 Natursvrelsen
J',nr. SN 1~:S6- \ 'X. '~\\Oowj ~.. ~. Q
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Et af formålene med fredningen er, at de fredede arealer ikke må beplantes,
drænes, grøftes, opdyrkes eller indhegnes, ligesom lyngen ej heller må slås
eller afbrændes. -

I en senere tillægskendelse er det bestemt, at der som led i pleje af det
fredede område hvert år kan afbrændes et stykke af heden. Det er også
siden anerkendt, at fredningen ikke skal være til hinder for hegning og
afgræsning som led i hedens pleje. I 1984 traf Fredningsnævnet beslutning
om, at en række plejeforanstaltninger til genskabelse af den karakteristiske
vegetation af lyng m.v., som Randbøl Skovdistrikt ønskede at iværksætte,
ikke kunne anses for at være i strid med fredningens formål.

Hvor problemet år tilbage var kraftig tilgroning med græsarten bølget bunke,
er det nu blåtop, der breder sig voldsomt på hederne herhjemme.

Der er derfor god begrundelse for at etablere de ønskede forsøg med
forskellige plejemetoder.

Set i forhold til det fredede områdes samlede areal er det sekretariatets
vurdering, at udlæg af det pågældende forsøgsområde hverken vil medføre
gener for publikums færdsel på heden, eller forringe oplevelsen af Randbøl
Hede som det helt unikke naturområde, det er.

Vi skal derfor anbefale, at Fredningsnævnet giver den for iværksættelsen af
forsøget nødvendige dispensation efter naturbeskyttelseslovens § 50, stk. 1,
uden særlige betingelser i forventning om, at afmærkningspæle m.v. på
forsøgsarealet gøres så diskrete som muligt.

Amtet er indstillet på at tillade forsøgsprojekter efter naturbeskyttelsesloven,
men foreløbig afventer vi Fredningsnævnets afgørelse.

Fredningsnævnets afgørelse:

Efter det af Vejle Amt anførte giver Fredningsnævnet i medfør af natur-

beskyttelseslovens § 50, stk. 1, dispensation til det ansøgte forsøg med plejeme-

toder på Randbøl Hede til reduktion af blåtop.

Nævnets afgørelse kan påklages i overensstemmelse med reglerne i naturbeskyt-

telseslovens kapitel 12. Klage skal indgives skriftligt til Fredningsnævnet for Vejle

amt, Domhusgade 24, 6000 Kolding, inden 4 uger fra den dag, afgørelsen er

mec;1delt.Rettidig klage har opsættende virkning for den påklagede afgørelse, med

mindre klagemyndigheden bestemmer andet.
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Tilladelsen bortfalder, hvis den ikke udnyttes inden 3 år fra dato.

Andre myndigheders tilladelse kan være nødvendig.

Kopi af denne skrivelse er sendt til Vejle Amt, Teknik og Miljø, Naturafdelingen,

Damhaven 12, 7100 Vejle U. nr. 8-70-51-8-605-4-99), til Egtved kommune, Tek-

nisk forvaltning, 6040 Egtved, til Danmarks Naturfredningsforenings lokalkomite vI

formanden, Alex K. Madsen, Koldingvej 48, 6040 Egtved, til Danmarks Naturfred-

ningsforening, Madsnedøgade 20, 2100 København ø, og til Skov- og Natursty-

relsen, Haraldsgade 53, 2100 København 0.

tit Med venlig hilsen

~~ -
/Preben Bag;(

formand



Ansøgning fra Randbøl Statsskovdist-
rikt til gennemførelse af forsøg med
plejemetoder på Randbøl Hede til re-
duktion af blåtoppen.

1 6 SE? 1999

( J. nr. 16/1999 ). REG.Nit o).~~. 00

I et brev af 25. marts 1999 har Randbøl Statsskovdistrikt
ansøgt fredningsnævnet om dispensation i medfør af naturbe-
skyttelseslovens § 50 til at gennemføre forsøg med plejeme-
toder på Randbøl Hede til reduktion af blåtoppen og bevarelse
af heden.

Fredningsnævnet har behandlet sagen og har besluttet at med-
dele Randbøl Statsskovdistrikt den ansøgte dispensation.

Sagens omstændigheder:

I 1926 blev der efter begæring af Vejle turistforening rejst
fredningssag vedrørende Randbøl Hede, fordi turistforeningen
ønskede at bevare et sammenhængende hedeareal af stor
landskabelig interesse og med en særlig dyre- og plantefauna.
Dele af Randbøl Hede blev fredet ved overfredningsnævnets
kendelse afsagt den 19. november 1932. I forbindelse med
gennemførelsen af sagen blev den fredede del af heden pålagt
fredningsbestemmelser om blandt andet, at arealerne aldrig
måtte bebygges, beplantes, drænes, grøftes, opdyrkes eller
indhegnes, ligesom lyngen hverken måtte slåes eller afbræn-
des, og at den gamle studevej skulle forblive henliggende i
samme tilstand "som nu".

Gennem adskillige år har græs og blåtop udgjort et voksende
problem i driften af Randbøl Hede. Randbøl Statsskovdistrikt,
der har ansvaret for heden, har derfor overvejet forskellige
plejemetoder til bekæmpelse af blåtoppen og har besluttet at
iværksætte forsøg for at afprøve praksisnære metoder til
fornyelse af hedens dværgbuskekulturer.

Randbøl Statsskovdistrikt har i et brev af 25. marts 1999
ansøgt fredningsnævnet for Ribe amt om dispensation til at
iværksætte forskellige plejeforsøg, der er nærmere beskrevet

• ~ '. J ' ~~i';t
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i en "Skitse til forsøg med plejernetoder på Randbøl Hede,
særligt rettet mod reduktion af blåtop", dateret september

4t 1998. Det fremgår af denne skitse, at forsøgene tænkes anlagt
på Randbøl Hede, dels syd for "mergelbanesporet" ca. 300 m
nord for skellet til Guldbergsmihde på "overføgne sande", og
dels i den vestlige "Grønske" hede på "afføgne sande". Det
fremgår endvidere af skitsen, at de arealer, hvor forsøgene
skal finde sted, skal deles i felter, der hver er på ~ ha -
50 x 100 meter, at der mellem felterne placeres en 10 meter
bred zone, som ikke indgår i undersøgelsen, at de enkel te
felter anlægges tilfældigt på forsøgsarealerne, der skønnes
at ville optage ca. 25 ha., og at felterne afmærkes med ce-
mentsten eller egepæle. I skitsen har Randbøl Statsskovdist-
rikt beskrevet plejemetoderne således:

"1. Afskrælning af lyngtørv med specialmaskine Matria-
let opfanges og fjernes. Afskrælning så vidt muligt ikke
dybere end at blåtoppens opsvulmede stængelbaser netop
fjernes.

2. Som 1. Men afskrælning lidt dybere, således at der af og
til er kontakt med sandet.

3. Alm. pløjning ikke for dybt. Afbrænding af det oppløjede
overfladelag, herefter udpining med dyrkning af f.eks.
rug i 2 år. (Metoden kunne i givet fald blive en demon-
stration af hedens kulturhistorie.

4. Fræsning ( alm. traktorfræsning) og afskrabning af løs-
net tørv til mineraljordsniveau.

5. Afbrænding mod vinden i aug. eller september.
6. som 5., men i februar-april.
7. som 5. med efterfølgende pløjning.
8. som 7. med efterfølgende udpining ved dyrkning af f.eks

rug i 2 år. (Kulturhistorisk metode) .
9. som 5 med efterfølgende behandling med slagleklipper.

10. som 5 med efterfølgende græsning med et højt græsnings-
tryk.

11. som 5, men afbrænding gentages, evt. med gas til svidning,
af nyspiret blåtop.

12. O-parcel.



Denne skitse til forsøg med plejernetoder har været behandlet
på Randbøl Hedegruppens møde den 4. september 1998. Randbøl

/4t Hedegruppen kunne anbefale projektet, både til løsning af de
aktuelle problemer på Randbøl Hede og til belysning af gene-
relle vanskeligheder med hedepleje i Danmark .

Herefter vil sagen blive forelagt Skov - og Naturstyrelsens
centrale del og FSL.
Hvis tanken nyder fremme, skal skitsen raffineres til et
egentligt projekt, herunder med konkret udpegning af forsøg-
sarealer "

I brevet af 25. marts 1999 har Randbøl Statsskovdistrikt en-
delig anført, at de enkelte forsøgsmetoder muligvis vil blive
ændret i forbindelse med drøftelser, som distriktet skal have
med Forskningscentret for Skov og Landskab, men i princippet
er det en vifte af"de metoder, der vil blive anvendt.

Under fredningsnævnets behan?ling af sagen, har nævnet anmo-
det Danmarks Naturfredningsforening om en udtalelse.

I et brev af 30. juni 1999 har Danmarks Naturfredningsfore-
nings lokalkomi te oplyst, at kom iteens medlemmer har
behandlet sagen og er enige om, at et kontrolleret forsøg,
som det foreslåede kan være af stor værdi med henblik på at
finde metoder til at bevare heden; komiteen anbefaler derfor
statsskovdistriktets forslag.

Fredningsnævnets afgørelse:

De forsøg med plejernetoder, som Randbøl Statsskovdistrikt har
foreslået sat i værk for at bekæmpe blåtoppen, således at det
oprindelige hedeareal genskabes, strider principiel t mod de
fredningsbestemmelser, der er pålagt den fredede del af he-
den. Da forsøget imidlertid skal tjene det formål at genskabe
heden, finder fredningsnævnet, at der skal meddeles Randbøl
Statsskovdistrikt dispensation i medfør af naturbeskyttel-
seslovens § 50 fra bestemmelserne i Overfredningsnævnets
kendelse af 19. november 1932 til at iværksætte det foreslå-
ede forsøg.



Klagevejledning:

e De'nne afgørelse kan senest 4 uger efter, at afgørelsen er
meddelt de pågældende, indbringes for naturklagenævnet, Fre-
deriksborggade 15, 1360 København K, af ansøgeren, Ribe
amtskommune, Billund kommune, Danmarks Naturfredningsfore-
ning , Skov - og naturstyrelsen, lokale foreninger og andre,
som har væsentlig interesse i afgørelsen.

Klage sendes til fredningsnævnet, der videresender sagen til
naturklagenævnet.

Proj ektet må derfor ikke påbegyndes inden klagefristens ud-
løb.

Såfremt en klage er indgivet,
udnyttes, førend afgørelsen er
af naturklagenævnet.

må nævnets dispensation ikke
færdigbehandlet og stadfæstet

Denne dispensation bortfalder, såfremt den ikke er udnyttet
inden 3 år.

Fredningsnævnet for Ribe amt,
Esbj erg, den . sep i:rnber1999.

Skov- og Naturstyrelsen

8. kontor

Haraldsgade 53

2100 København 0.
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Fredningsnævnet for vejlHm'f -

Vejle Amt
Teknik & Miljø
Udvalget
Damhaven 12
7100 Vejle

Randbøl Hede Fredningen

Afgørelse om pleje af privatejet fredet areal på Randbøl Hede, matr. nr.
4 n, Frederikshåb, Randbøl

Sagen er indbragt for Fredningsnævnet ved Vejle Amts brev af 26. maj
2004, hvori det hedder:

"Udvalget for TeknIk og Miljø har på SItmøde den 3. marts 2004 vedtaget at sende vedlag-
te plejeplan l høring hos Niels Peter Balsgård Nielsen, som ejer ovennævnte areal, med
henblIk på at få gennemført en pleje på arealet.

Niels Peter Balsgård Nielsen ønsker ikke den beskrevne pleje gennemført.

Vejle Amt skal derfor anmode Fredningsnævnet om at træffe afgørelse om gennemførelse
af den ønske pleje.

Ifølge Bekendtgørelse om pleje af fredede arealer og fortidsmll1der, nr. 837 af 4. september
2000 kan amtet jfr. § l gennemføre plejeforanstaltmnger på Ikke statsejede fredede arealer,
når dette tjener fredningens formål og ikke strider mod fredmngsbestemmelserne. Såfremt
lodsejeren ikke ønsker den beskrevne pleje gennemført, forelægges plejeplanen for Fred-
ningsnævnet, der træffer endelig afgørelse om geImemførelse af pleje foranstaltningerne.

Planen har været sendt l 4 ugers høring hos Niels Peter Balsgård Nielsen fra den 20. apnl tIl
den 19. maj 2004.

Sagsforløb
Vejle Amt har i foråret holdt 2 møder med NIels Peter Balsgård NIelsen samt foretaget en
besigtigelse af arealet sammen med ham.

Der er ved begge møder blevet lagt stor vægt på, at der ved gennemførelse af plejen vil
kunne tages hensyn tIl lodsejerens interesser - både ved at gennemføre plejen I flere etaper,
og ved at bevare enkelte markante træer og buske efter aftale med ham i forbmdelse med
afbrændlllgen. Det har ImIdlertId Ikke være muligt at nå tIl enighed med NIels Peter Bals-
gård NIe1s'm om en plejeplan for onuådet.

Hans argumenter er, at han Ikke ønsker træer fældet på SIt areal af hensyn tIl Jagtinteresser-
I1C på området. Desuden mener han, at pleJe ved afbrændmg el unødvendIgt, Idet han me-
ner, lyngen vtl spire af SIg selv Endelig mener han, at den pleJe, der el fOIetaget I form af
afbrændll1g på de øVllg~Gl.eleaf Randbøl Hed~, Ikkt; har medfØlt, at der kommer mere he-

o .:::>KOV-og N atursP'relSende lyng pa arealcl'l1e tl
J.nr. SN 2001012..11/10 -OCOl
Akt. nr. L.~ -'-' Bil.

Domhusgade 24
6000 Kolding
man-tor 9-15, fre 8-14
Tlf. 7631 9600
Fax 7631 9641

CVR nr. 21-65-95-09

Nævnets J.nr. FVA 25/2004
Deres j.nr. 8.70.52.2-7

3. august 2004



Baggrund
Vejle Amt og Randbøl Skovdistrikt har I en årrække gennemført naturpleje på Randbøl He-
de med henblIk på at leve op til fredningens målsætrllng, som er at bevare området som he-
de, domineret af dværgbuske, herunder hedelyng. Vejle Amt og Randbøl Skovdistrikt har
derfor løbende foretaget afbrænding af heden på både de pnvatejede og statsejede arealer.

Vejle Amt og Randbøl Statsskovdistrikt vurderer, at der er behov for at foretage en pleje på
det pågældende areal. Hedelyngen har nået en alder, hvor den er begyndt at degenerere, og
mange buske er døde eller er ved at dø. Lyngen er desuden blevet yderlIgere svækket på
gnmd af de seneste års angreb afbladbiller.

Formål med at foretage en afbrænding er derfor at forynge hedelyngen, og samtIdig be-
grænse bladbll1eangrebene. Endehg bør der ryddes opvækst for at sikre, at arealet ikke vok-
ser til i krat."

Der har været foretaget besigtigelse den 2. august 2004.

Der henvises til vedlagte referat.

• Om ejendommens beliggenhed henvises til vedlagte kort.

Fredningsnævnets afgørelse:

Fredningsnævnet er enig med Vejle Amt i, at det må anses for fredningens
formål at bevare området som hede, domineret af dværgbuske, herunder he-
delyng, og at der bør træffes foranstaltninger til pleje af arealerne, jf. be-
kendtgørelse nr. 837 af 4. september 2000. Under henvisning til den tvivl,
der kan være om effekten af de foreslåede plejeforanstaltninger, finder Fred-
ningsnævnet foreløbig alene at kunne godkende de foreslåede plejeforans-
taltninger på arealet benævnt etape 1, således at nævnets stillingtagen til ple-
jeforanstaltningerne på arealerne benævnt etape 2-4 udsættes i fem år, sådan
at erfaringerne med etape 1 på det tidspunkt kan indgå i nævnets beslut-
ningsgrundlag .• 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.

Det er en betingelse for Naturklagenævnets behandling af Deres klage, at De
indbetaler et gebyr på 500 kr. til Naturklagenævnet. Nævnet vil sende Dem
en opkrævning på gebyret, når nævnet har modtaget klagen fra Frednings-
nævnet. Naturklagenævnet vil ikke påbegynde behandling af klagen, før ge-
byret er modtaget. Vejledning om gebyrordningen kan findes på Naturklage-
nævnets hjemmeside www.nkn.dk

Gebyret tilbagebetales, hvis De får helt eller delvis medhold i Deres klage.

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

Andre myndigheders tilladelse kan være nødvendig.

Side 2/3

http://www.nkn.dk
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Modtaget i
Skov- Ol! Natllr~tvrel~"n

li, AU6 "~'''I= li G"I • t.......!f

Kopi af af dette brev er sendt til Niels Peter Balsgård Nielsen, Frederikshåb-
vej 42, 7183 Randbøl, til Egtved kommune, Teknisk Forvaltning, Tybovej
2, 6040 Egtved, til Danmarks Naturfredningsforenings lokalkomite vi Anne
Birgitte Levisen, Ødsted Skovvej 10, 0dsted, 7100 Vejle, til Danmarks Na-
turfredningsforening, Madsnedøgade 20, 2] 00 København ø, til Friluftsrå-
det, vi amtsfonnand Lars R. Petersen, 8jenevej 91, 8700 Horsens, til Fri-
luftsrådet, Scandiagde 13, 2450 København SV, og til Skov- og Naturstyrel-
sen, Haraldsgade 53, 2100 København ø.

Med venlig hilsen

Æz-',/ q" H-] --

reben Bagger
fonnand

Side 3/3
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P-plads ved Frederikshåbvej 49 er angivet med rød markering



Fredningsnævnet for Vejle amt

Domhusgade 24
6000 Kolding
Tlf. 76 31 9600
CVR nr. 21-65-95-09

Nævnets j.nr. FVA 25/2004

Randbøl Hede Fredningen 3. august 2004

REFERAT AF BESIGTIGELSE DEN 2. AUGUST 2004 KL. 11.00 PÅ
ADRESSEN FREDERIKSHÅBVEJ 49, 7183 RANDBØL

FVA 25/2004

Plejeplan for privatejet areal
matr. nr. 4 n Frederikshåb, Randbøl
inden for Randbøl Hede Fredningen

Fredningsnævnet bestod afkommunevalgt medlem Inger Barfoed, amtsråds-
valgt medlem Kristian Bundgaard og formanden, dommer Preben Bagger.

Følgende var mødt:

Ejeren Niels Peter Balsgård Nielsen
For Vejle Amt, Teknik og Miljø, Henriette Lang Sørensen
For Danmarks Naturfredningsforenings Lokalkomite Jørgen Juul Petersen.

Egtved Kommune. Friluftsrådet og Skov - og Naturstyrelsen var indkaldt,
men ikke mødt.

Henriette Lang Sørensen, Vejle Amt, redegjorde for ansøgningen. Hele area-
let brændte i 1975, hvilket betyder, at de lyngplanter, der spirede frem efter
branden, nu har nået slutningen på deres levealder og er begyndt at gå ud.
Der har desuden været et kraftigt angreb af bladbiller de seneste år, ligesom
der bør ryddes op i opvækst for at forhindre, at arealet gror til i krat. Af-
brænding har været den traditionelle metode til foryngelse af bestanden af
lyngplanter.

Niels Peter Balsgård Nielsen anførte, at han ikke kan se noget formål med
plejeplanen. Når et areal fredes, må det være meningen, at naturen skal pas-
se sig selv uden kunstige indgreb. Desuden viser erfaringen, at afbrændin-
gen ikke har nogen effekt, og da slet ikke på forekomsten af blåtop. En hede
med spredte træer og buske er efter de lokale beboeres mening også pænere
at se på end den ensfonnige plantevækst, der kommer efter plejeforanstalt-
ningeme. Endelig vil plejeplanen være til skade for vildtet .og forringe jagten
på arealet.



Der blev foretaget besigtigelse af en del af arealet og af et tilstødende areal,
hvorpå der er foretaget afbrænding for to år siden. Det kunne konstateres, at
der var nyspirede lyngplanter på begge arealer. Henriette Lang Sørensen op-
lyste, at der stort set ikke er blåtop på de omhandlede arealer, og at afbræn-
ding af heden gennem tiderne har været den traditionelle metode til fornyel-
se af lyngen. Amtet forventer ikke, at der efter afbrænding vil fremkomme et
fuldstændigt lyngdække, men at der ved afbrænding fjernes kvælstof, hvil-
ket giver lyngplanterne bedre betingelser. Det vil være muligt at skåne en-
kelte markante træer trods afbrænding.

Jørgen Juul Petersen, Danmarks Naturfredningsforenings Lokalkomite, an-
førte, at Naturfredningsforeningen støtter amtets ønske om en plejeplan.
Formålet med fredningen i 30 'erne har klart været at bevare lyngheden.

Formanden konstaterede, at de mødte havde haft lejlighed til at udtale sig.

Efter drøftelse tilkendegav nævnet, at der vil nævnet skønner, at plejeplanen
bør gennemføres for så vidt angår etape 1, men i øvrigt udsættes i fem år,
hvorefter planen kan tages op til fornyet overvejelse.

Nævnet vil fremsende en skriftlig afgørelse med klagevejledning.

Mødet blev sluttet ca. kl. 12.00.

ÆL-
reben Bagger

formand

Side 2/2



Fredningsnævnet for Vejle amt

Vejle Amt
Teknik og Miljø
Naturgruppen
Damhaven 12
7100 Vejle

Domhusgade 24
6000 Kolding
man-tor 9-15, fre 8-14
Tlf. 7631 9600
Fax76319641

CVR nr. 21-65-95-09

Nævnets j .nr. FVA 9/2006
Deres j.nr. 8.70.51.8-155

• Randbøl Hede 21. marts 2006

Ansøgning om etablering af "bar jord" inden for Randbøl Hede Fred-
ningen

Sagen er indbragt for Fredningsnævnet ved Vejle Amts brev af 17. februar
2006, hvor det hedder:

"Randbol Skovdistrikt har den 31. januar 2006 ansøgt om tIlladelse til etablering af arealer,
hvor der foretages pløjning eller afskrabning af græstørv i intervaller på 5 år. Det samlede
areal, som vil blive omfattet af plejen i både Vejle og Ribe Amter, er 136 ha set i forhold tIl
hedens samlede areal på omkring 800 ha. Det betyder, at omkrmg 1/6 af Randbøl Hede vil
blive berørt over en årrække.

Arealerne ligger inden for "Fredning af Randbøl Hede i Egtved Kommune, Vejle Amt (127/
31)" og er udpeget som EU-habltatornråde nr. 071.

• AfOverfredningsnævnets tillægskendelse af 19. september 1952 til Fredningsnævnets ken-
delse af 18. november 1930, stadfæstet af Overfredningsnævnet den 19. november 1932,
bestemmes bl.a., at arealerne skal bevares l deres nuværende naturlige tilstand, således at de
ikke må beplantes, drænes, grøftes, opdyrke s m.m. Af Frednings-nævnets afgørelse af 28.
februar 1984 (FVAS j.nr. 142/83) meddeles dispensation til Randbøl Skovdistrikt og Vejle
Amt til: "at iværksæt-te den hedepleje, der må anses for egnet tIl formålet. .. , helUnder bl.a.
foretage afbrændmg."

Vejle Amt vurderer, at en dispensation fra fredningen til etablermg af "bar jords" arealer er
nødvendig, da der samlet set er tale om et større areal, og mdgrebet medfører en betydelIg
jordbehandling.

Projektbeskrivelse
Baggrunden for at kunne igangsætte projektet er beskrevet l vedlagte notat: "Multgheder for
at etablere "bar jord" på Randbøl Hede", udarbcjdet af Cand. SCIent, Hans Jørgen Degn,
Degn Consult, 2005.

Formålet med projektet er at skabe stønc mangfoldighed af specielle dYI og planter, der er
tilknyttet den bare jords bIOtoper.

• "Bar jOld" er et element l bevarelsen af tØrIl: clværgbuskheder og en udpræget mangelvare
på Randbøl Hede set I forhold til tldlIgele I de senele år el der kommet mere fokus på be-
tydnl11genaf "bal jord", og begrebet udgOl ct df elcmenternc l de kIltene!. som Danmarks
Mdjøunclersøgelser (DMU) har opstIllet rOI gUIlStlgbevanngsstatlls I EU-habltatomlåder I :::;~:,- rz / - 00) '1-:;',



bemærkmngerne fra DMU er det angivet, at dæknmgsgraden af "bar jord" gerne må være
>20% med nogle års mellerruum.

"Bar jord" er vigtig, fordi der til denne bIOtop er knyttet en lang række speCIelle dyr og
planter. Der tænkes Især på, at der på "bar jord" skabes områder med et varmere m.ikrokh-
ma, som fx varmeelskende msekter og krybdyr VIInyde godt af. Desuden vil "bar jord" væ-
re voksested for lyskrævende og langsomt voksencle planter og mange arter aflav.

l notatet fra Degn Consult gives der en argumentation for etablenng af bar jord, og en op-
tegnelse af de arealer, hvor det vil kunne foretages, uden at gribe væsentligt ind i de ku1t1lf-
forhold, der er en vigtig del af hedens udvlklmg.

Plejen ønskes gennemført ved en løbende etablering afbar jord på 10-15 ha, der med et m-
terval på 5 år pløjes eller afskrabes. Arealer, som vJ1blIve omfattet I Vejle Amt, er vist på
kortet nedenfor.

•
Pløjnmgen vil kun bhve foretaget på arealer, der t.idhgere har været anvendt som brandbæl-
ter (vist med gule streger). Brandbælter fra før 1951 fnholdes. Afskrabning af græstørv vil
kun blive foretaget på arealer, der tidlIgere har været landbrugSjord (vist med mørkerød) el-
ler plantage (vist med grøn). Marker fra før 1908 fnholdes for mdgreb af kulturhistoriske
hensyn. Jomfruelig jord, som ikke tidlIgere har været genstand for jordbehandlmg eller
dyrknmg, vil ikke bhve mddraget.

Det afskrabede materiale, hovedsageligt græstørv, vil blive fjernet, og efter aftale med en
lokal landmand blIve nedpløjet på hans egen jord.

Randbøl Skovdistrikt vil løbende sørge for, at effekten på msekt og plantelivet bliver under-
søgt.

Vejle Amt er mdstillet på at give den nødvendige tilladelse efter naturbeskyttelsesloven, og
Vejle Amt kan som sekretariat anbefale, at freclmngsnævnet dispenserer fra frednmgsken-
clelsen, så projektet kan realiseres. "

Om ejendommens beliggenhed henvises til vedlagte kortbilag.

Fredningsnævnets afgørelse:

• Under henvisning til det af Vejle amt anførte meddeler Fredningsnævnet i
medfør af naturbeskyttelseslovens § 5O, stk. 1, dispensation til det ansøgte,
der ikke skønnes at stride mod fredningens formål. Det fremgår af Amtets
ansøgning, at marker, der er gået ud af drift før 1908, friholdes for indgreb.
Disse marker er mårkeret med stjerne på side 10 i Hans Jørgen Degns notat
og Amtet har over for Nævnet oplyst, at der ved udførelsen vil blive draget
omsorg for, at disse marker ikke berøres uanset markeringen på det kort, der
er sendt med ansøgningen.

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 påkla-
gede afgørelse, med mindre klagemyndigheden bestemmer andet.

Det er en betingelse for Naturklagenævnets behandling af Deres klage, at De
indbetaler et gebyr på 500 kr. til Naturklagenævnet. Nævnet vil sende Dem
en opkrævning på gebyret, når nævnet har modtaget klagen fra Frednings-
nævnet. Naturklagenævnet vil ikke påbegynde behandling af klagen, før ge-
byret er modtaget. Vejledning 0111 gebyrordnlllgen kan findes på Naturklage-
nævnets h.lemmeside www.nkn.dk
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Gebyret tilbagebetales, hvis De får helt eller delvis medhold i Deres klage.

Andre myndigheders tilladelse kan være nødvendig.

Kopi af denne skrivelse er sendt til Randbøl Skovdistrikt, Førstballevej 2,
7183 Randbøl, til Egtved Kommune, Teknik og Mi ljø, Tybovej 2, 6040 Egt-
ved, til Danmarks Naturfredningsforenings lokalkomite vi formanden Anne
Birgitte Levisen, 0dsted Skovvej 10, 0dsted, 7100 Vejle, til Danmarks Na-
turfredningsforening, Madsnedøgade 20, 2100 København 0, til Friluftsrå-
det v/ amtsformand Peder Rasmussen, Calvinsvej 53, 7000 Fredericia, til
Friluftsrådet, Scandiagade 13, 2450 København SV, og til Skov- og Natur-
styrelsen, Haraldsgade 53, 2100 København 0.

Med venlig hil sen

• Anf;;r'
nævnsformand

•
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Plejen ønskes gennemført ved en løbende etablering af bar jord på

10-15 ha, der med et interval på 5 år pløj es eller afskrabes. Arealer,

SOlTI vil blive omfattet iVejle Amt, er vist på kortet nedenfor.
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•
Fredningsnævnet
for
Ribe amt

Dispensation til etablering af "bar jord" på Randbøl Hede
(Fredningsnævnets j. nr. 35/2006)

Randbøl Statsskovdistrikt har udarbejdet et projekt til pleje af Randbøl He-
de. Det er formålet med projektet at skabe en større mangfoldighed af speci-
elle dyr og planter, der er tilknyttet den bare jords biotoper. I følge projektet
skal plejen ske ved, at der etableres arealer, hvor der foretages pløjning eller
afskrabning af græstørv i intervaller på 5 år.

•
Randbøl Hede blev fredet ved Overfredningsnævnets kendelse af 19. no-
vember 1932. Det er formålet med fredningen at beskytte landskabet og at
bevare hedearealet.

Da fredningen af Randbøl Hede er en "status quo fredning", skal frednings-
nævnet tage stilling til, om der i medfør af naturbeskyttelseslovens § 50, stk.
1, kan meddeles Randbøl Statsskovdistrikt dispensation til projektets gen-
nemførelse.

Fredningsnævnet har behandlet sagen på skriftligt grundlag og har besluttet
at meddele skovdistriktet dispensation imedfør af naturbeskyttelseslovens §
50, stk. 1, til projektets gennemførelse på de vilkår, der er anført nedenfor
under afsnittet "Fredningsnævnets afgørelse".

Sagens baggrund

•
Ved kendelsen, afsagt den 19. november 1932, traf Overfredningsnævnet
bestemmelse om fredning af Randbøl Hede. Kendelsen omfattede blandt an-
det ejendommene matr. nr. 11 ~, 11 g og 11 ~ Frederiksnåde Koloni, Vor-
basse, der i dag ejes af Skovstyreisen og administreres af Randbøl Stats-
skovdistrikt. Det fremgår af fredningsbestemmelserne, at de fredede arealer

"ingensinde maa bebygges, beplantes, drænes, grøftes, opdyrkes
eller indhegnes, ligesom Lyngen ejheller maa slaas eller afbræn-
des, at der ej heller på Arealerne må rejses Master til Telefon -
eller elektriske Ledninger eller andet, der kan virke forstyrrende
for Udsynet, og at den over Matr. Nr. 11 a og 11 b Frederiksnaa-
de gaaende, gamle Studevej skal forblive henliggende i samme
Tilstand som nu. "

•
Den 31. januar 2006 ansøgte Randbøl Statsskovdistrikt Ribe amt om tilla-
delse til at pleje Randbøl Hede ved etablering af arealer, hvor der foretages
pløjning eller afskrabning af græstørv i intervaller på 5 år for at skabe større
mangfoldighed af specielle dyr og planter, som er tilknyttet den bare jords
biotoper.

De arealer, der berøres af projektet, er ejendommene matr. nr. 11 ~ 11 g og
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•
11 ~ Frederiksnåde Koloni, Vorbasse.

Ribe amt, Natur - og Landskabskontoret, forelagde ved et brev af 16. august
2006 skovdistriktets ansøgning for fredningsnævnet. I brevet har amtet
blandt andet anført:

"

•
"Bar jord" er et element i bevarelsen aftørre dværgbuskheder og
en udpræget mangelvare på Randbøl Hede set i forhold til tidli-
gere. I de senere år er der kommet mere fokus på betydningen af
"Bar jord", og begrebet udgør et af elementerne i de kriterier,
som Danmarks Miljøundersøgelse (DMU) har opstillet for gun-
stig bevaringsstatus i EF-habitatområder. I bemærkningerne fra
DMU er det angivet, at dækningsgraden af "bar jord" gerne må
være> 20 % med nogle års mellemrum.

De berørte arealer, hvorpå der påtænkes at etablere "bar jord", er
tidligere brandbælter, plantager og landbrugsjord.

Det samlede areal, som vil blive omfattet af plejen i det ansøgte
projekt i både Vejle og Ribe Amter, er 136 ha set i forhold til he-
dens samlede areal på omkring 800 ha. Det betyder, at omkring
1/6 af Randbøl Hede vil blive berørt over en årrække. Knap
halvdelen af det berørte areal ligger i Ribe Amt .

•
Ribe Amt vurderer, at etablering af bar jord vil være til gavn for
plante - og dyrelivet i området og at det vil fremme udviklingen
hen imod en gunstig bevaringsstatus for habitatområdet, og at
tiltagene ikke vil stride imod fredningens formål om at bevare
landskabet og hedearealet.

Fredningsnævnet i Vejle Amt har meddelt dispensation til det
ansøgte, på den del af heden, der befinder sig i Vejle Amt, i
medfør af naturbeskyttelseslovens § 50, stk. l, idet Frednings-
nævnet i Vejle Amt skønner, at en gennemførelse af det ansøgte
projekt ikke strider mod fredningen. Det fremhæves, at marker,
som er gået ud af drift før 1908, skal friholdes for indgreb. Den-
ne type marker indgår ikke i den del af heden som ligger i Ribe
Amt.

•
Ribe Amt har til hensigt, efter Fredningsnævnets godkendelse, at
give dispensation fra Naturbeskyttelseslovens § 3 til de god-
kendte tiltag .

Ribe Amt indstiller hermed at der gives dispensation til at etab-
lere "bar jordsområder" som ansøgt, til godkendelse i Frednings-
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nævnet."

I et notat af 30. august 2006 vedrørende "ansøgning om dispensation efter
naturbeskyttelsesloven til etablering af "bar jord" på Randbøl Hede" har am-
tet blandt andet anført:

" Randbøl Statsskovdistrikt har den 31. januar 2006 an-
søgt Ribe Amt om tilladelse til at pleje heden ved etablering af
arealer, hvor der foretages pløjning eller afskrabning af 10-15 ha
græstørv ad gangen i intervaller på 5 år. Projektets arealer og de-
res tidligere anvendelse fremgår af vedlagte kortbilag.

§ 3, fredning og internationale beskyttelsesområder

Arealerne på Randbøl Hede, som er omfattet af projektet, er be-
skyttet efter naturbeskyttelseslovens § 3.

Arealerne ligger indenfor "Fredning af Randbøl Hede i Billund
kommune, Ribe Amt i henhold til Overfredningsnævnets afgø-
relse af 19. november 1932 (sag nr. 551/8) og er udpeget som
EF-habitatområde nr. 71 Randbøl Hede og klitter i Frederikshåb
Plantage. Området er også udpeget som EF-fuglebeskyttelses-
område nr. 46 Randbøl Hede.

Baggrund

Baggrunden for at kunne igangsætte projektet er beskrevet i et
notat, udarbejdet af Cand. Scient Hans Jørgen Degn: "Mulighe-
der for at etablere "bar jord" på Randbøl Hede", Degn Consult
2005.

Formålet med projektet er at skabe større mangfoldighed af spe-
cielle dyr og planter, som er tilknyttet den bare j ords biotoper.

"Bar jord" er et element i bevarelsen af tørre dværgbuskheder og
en udpræget mangelvare på Randbøl Hede set i forhold til tidli-
gere. I de senere år er der kommet mere fokus på betydningen af
"Bar jord", og begrebet udgør et af elementerne i de kriterier,
som Danmarks Miljøundersøgelse (DMU) har opstillet for gun-
stig bevaringsstatus i EF-habitatområder. I bemærkningerne fra
DMU er det angivet, at dækningsgraden af "bar jord" gerne må
være> 20 % med nogle års mellemrum .

"Bar jord" er vigtig, fordi der til denne biotop er knyttet en lang
række specielle dyr og planter. Der tænkes især på, at der på "bar
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jord" skabes områder med et varmere mikroklima, som f.eks.
vannee1skende insekter og krybdyr vil nyde godt af. Desuden vil
"bar jord" være voksested for lyskrævende og langsomt voksen-
de planter og mange arter af lav. Fjernelse af den dominerende
blåtop vil også give en mere interessant og varieret hedeflora.

I notatet fra Degn Consult gives der en argumentation for etable-
ring af bar jord, og en optegnelse af de arealer, hvor det vil kun-
ne foretages, uden at gribe væsentligt ind i de kulturforhold, der
er en vigtig del af hedens udvikling. Pløjning vil kun blive fore-
taget på arealer, der tidligere har været anvendt til brandbælter
(vist med gule streger). Brandbælter fra før 1951 friholdes. Af-
skrabning af græstørv vil kun blive foretaget på arealer, der tidli-
gere har været landbrugsjord (vist med mørkerød) eller plantage
(vist med grøn). Jomfruelig jord, som ikke tidligere har været
genstand for jordbehandling eller dyrkning, vil ikke blive inddra-
get.

Det afskrabede materiale, hovedsageligt græstørv, vil blive fjer-
net, og efter aftale med en lokal landmand blive nedpløjet på
hans egen jord.

Randbøl Skovdistrikt vil løbende sørge for, at effekten på insekt
og planteliv bliver undersøgt.

Vurdering

Heden har fået højeste naturværdi (A) i amtets naturkvalitetsda-
tabase og betegnes som en græsagtig hede i mosaik med mose
og lynghede. Meget store dele er domineret af græs (blåtop),
men der findes sjældne arter, som er i fare for at forsvinde, hvis
der ikke etableres en passende pleje. Disse arter er også tilknyttet
naturtyperne i udpegningsgrundlaget for habitatområdet.

Samlet set vurderes det, at virkningen af afskrab og pløjning af
det øverste jordlag, hovedsageligt græstørv, vil forbedre vilkåre-
ne for de arter der knytter sig til udpegningsgrundlaget for habi-
tatområdet.

Det er amtets vurdering, at det lokale museum skal kontaktes før
arbejdet påbegyndes.

Det er Ribe Amts vurdering, at etablering af bar jord vil være til
gavn for plante - og dyrelivet i området og at det vil fremme ud-
viklingen hen imod en gunstig bevaringsstatus for habitatområ-
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•
det, og at tiltagene ikke vil stride imod fredningens formål om at
bevare landskabet og hedearealet" .

Fredningsnævnets behandling af sagen

Fredningsnævnet har behandlet sagen på skriftligt grundlag.

Fredningsnævnet har anmodet Ribe amt, Natur - og Landskabskontoret,
Skov - og Naturstyrelsen, Randbøl Statsskovdistrikt, Billund kommune,
Danmarks Naturfredningsforening, Danmarks Naturfredningsforenings 10-
kalkomite, Friluftsrådet, Dansk Ornitologisk Forening, Ribe Amts Mu-
seumsråd, Landboretligt udvalg, Varde, Landboretligt udvalg, Grindsted,
Dansk Botanisk Forening, Nature Invest NS og Skovselskabet Slauggaard
ApS om en udtalelse om projektet med svarfrist den 1. oktober 2006.

Ved svarfristens udløb forelå der udtalelser fra Randbøl Statsskovdistrikt,
Danmarks Naturfredningsforening, Ribe Amts Lanboforeninger og Nature
InvestNS.

I en udtalelse, dateret den 25. september 2006, har statsskovdistriktet blandt
andet anført, at skovdistriktet tilslutter sig Ribe amts vurderinger. Det hed-
der herefter i udtalelsen:

"Skovdistriktet finder det nødvendigt at foretage etablering af
områder med bar jord på Randbøl Hede, for at sikre gunstig be-
varelsestilstand for habitat-området.

Arbejdet vil kun blive udført på arealer der ejes af Skov - og Na-
turstyreisen og som tidligere har været udsat for kulturpåvirknin-
ger, tidligere brandlinier og plantageområder. "

Danmarks Naturfredningsforenings lokalkomite har i en udtalelse af24. sep-
tember 2006 oplyst, at lokalkomiteen "tilslutter sig ansøgningen fra" Rand-
bøl Statsskovdistrikt", og har tilføjet, at foreningen ikke nærer ønsker om, at
fredningsnævnet foretager besigtigelse, inden der træffes afgørelse i sagen.

Nature Invest A/S har i et brev af 27. september 2006 oplyst, at selskabet
ønsker et møde med de implicerede parter i sagen om etablering af bar jord
på Randbøl Hede. Selskabet anfører herefter sin udtalelse:

•
"Randbøl Hede er under invasion af diverse eksotiske planter og
træer, som forstfolk under Skov og Naturstyrelsens ledelse har
gjort flittig brug af. Områder af heden atbrændes jævnligt, der-
udover benyttes en stor del af heden til græsning. For mig at se
strider alt sammen mod de intentioner overfredningsnævnet hav-
de til den oprindelige fredning. Endelig overflyves heden u-
standseligt i 150 m højde af helikopter fra Billund Aircenter med
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Vejle og Ribe Amts accept. Det sidste til trods for, at der for de
fleste EF Fuglebeskyttelsesområder gælder 300 meters højde.

"

Danmarks Naturfredningsforenings hovedafdeling har i en udtalelse af 29.
september 2006 meddelt, at naturfredningsforeningen støtter amtets vurde-
ring om etablering af bar jord på heden.

Ribe Amts landboforeninger har i et brev af 29. september 2006 oplyst, at
landboforeningerne ikke umiddelbart har indvendinger mod projektet og har
tilføjet, at'. "Landbruget er altid interesseret i at bibeholde vor fauna med så

stor diversitet som muligt, og det tror vi dette projekt er med til.

Der blev dog udtrykt betænkelighed ved at en tilstandsfredning
kan ændres på denne ret simple måde, og der lød en opfordring
til at overveje nøje, om det er en rigtig beslutning.

Som vi ser det, er det kun statslige arealer der bliver berørt, og
ingen af vore medlemmer har givet udtryk for utilfredshed over
for os".

Fredningsnævnets afgørelse:

Dele af Randbøl Hede blev fredet ved Overfredningsnævnets kendelse af 19.
november 1932. Det var formålet med fredningen at beskytte landskabet og
bevare heden.

Fredningsnævnet kan i medfør af naturbeskyttelseslovens § 50, stk. l, med-
dele dispensation fra fredningsbestemmelserne i Overfredningsnævnets ken-
delse, såfremt det ansøgte ikke strider mod formålet med fredningen.

Fredningsnævnet har tidligere meddelt dispensation til pleje af heden blandt
andet ved afbrænding af mindre områder. Denne pleje har medført, at op-
vækst af birk og fyr er blevet fjernet, og at lyngen overtager de afbrændte
arealer.

Det fremgår af udtalelsen fra statsskovdistriktet og amtets indstilling til fred-
ningsnævnet, at etableringen af bar jord kun vil ske på arealer, der tidligere
har været udsat for kulturpåvirkninger, nemlig tidligere brandlinier samt
landbrugs - og plantageområder, samt at projektet ikke berører de egentlige
hedearealer. Projektet er således begrænset til de nævnte arealer.

Da etablering af bar jord kan bidrage til bevarelsen af Randbøl Hede som en
tør dværgbuskhede, og da projektet i følge amtets vurdering har positiv be-
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tydning for heden og de arter, der er udpegningsgrundlaget for EF-habita-
tområde nr. 71 Randbøl Hede og klitter i Frederikshåb plantage samt EF-
fuglebeskyttelsesområde nr. 46 Randbøl Hede, vurderer fredningsnævnet, at
projektet hverken medfører forringelser for habitatområdet og fuglebeskyt-
telsesområdet, jf. § 4 og § 6 i bekendtgørelse nr. 477 af 7. juni 2003 om af-
grænsning og administration af internationale naturbeskyttelsesområder (Ef-
fuglebeskyttelsesområder, EF-habitatområder og Ramsarområder) eller stri-
der mod formålet med fredningen af Randbøl Hede.

Som følge af det anførte meddeler fredningsnævnet derfor Randbøl Stats-
skovdistrikt dispensation i medfør af naturbeskyttelseslovens § 50, stk. l, til
projektets gennemførelse, på vilkår,

• at afskrabning og pløjning begrænses til de områder, der er markeret på
vedhæftede kortbilag,

at afskrabning og pløjning skal foregå i perioden fra den 15. juli til den 15.
april på grund af ynglende fugle,

at afskrabning og pløjning skal følge landskabsformerne og ikke må efterla-
de skarpe kanter i terrænet,

at afskrabning og pløjning af søer og fugtige områder ikke må finde sted,

at afskrabning og pløjning af områder med sjældne dyre og plantearter ikke
må finde sted,

at brandbælter fra før 1951 og jomfruelig jord skal friholdes for indgreb,

at Esbjerg Museum skal konta1ctes, inden afskrabning og pløjning påbegyn-
des, og

at resultater fra de løbende undersøgelser, der påtænkes iværksat, skal ind-
rapporteres til Billund kommune for at følge effekten af projektet på he-
dens insekter og planteliv.

Klagevejledning:

•
Denne afgørelse kan senest 4 uger efter, at afgørelsen er meddelt de pågæl-
dende, indbringes for Naturklagenævnet, Frederiksborggade IS, 1360 Kø-
benhavn K, af Ribe amt, Natur - og Landskabskontoret, Skov - og Natursty-
relsen, Randbøl Statsskovdistrikt, Billund kommune, Danmarks Naturfred-
ningsforening, Danmarks Naturfredningsforenings lokalkomite, Friluftsrå-
det, Dansk Ornitologisk Forening, Ribe Amts Museumsråd, Landboretligt
udvalg, Varde, Landboretligt udvalg, Grindsted, Dansk Botanisk Forening,
Nature !nvest A/S og Skovselskabet Slauggaard ApS samt andre, som har en
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væsentlig interesse i afgørelsen.

Klage indsendes til fredningsnævnet, der videresender sagen til Narturklage-
nævnet.

Det er en betingelse for Naturklagenævnets behandling af klagen, at der ind-
betales et gebyr på 500 kr. til Naturklagenævnet. Nævnet vil sende en op-
krævning på gebyret til klageren, når nævnet har modtaget klagen fra fred-
ningsnævnet. Naturklagenævnet vil ikke påbegynde behandlingen af klagen,
før gebyret er modtaget. Vejledning om gebyrordningen kan findes på Na-
turklagenævnets hjemmeside www.nkn.dk.

Såfremt en klage indgives, må nævnets dispensation ikke udnyttes, før sagen
er færdigbehandlet og stadfæstet afNaturklagenævnet.

Denne dispensation bortfalder, såfremt den ikke er udnyttet inden 3 år.

ESb
ierg':J:;:::9

la From Petersen

Denne afgørelse er sendt til:

Randbøl Statsskovdistrikt, Førstballevej 2, 7183 Randbøl
Skov- og Naturstyrelsen, Haraldsgade 13,2100 København ø.
Ribe amt, Natur- og Landskabskontoret, Sorsigvej 35,6760 Ribe
Billund Kommune, Rådhuscentret l, 7190 Billund
Danmarks Naturfredningsforening, Masnedøgade 20, 2100 København ø
Danmarks Naturfredningsforenings lokalkomite, c/o Jeremy Watts, GI. Gre-
nevej 2, 6623 Vorbasse.
Friluftsrådet, c/o Axel Lindgren, Hjortevej 9,6715 Esbjerg V.
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FREDNINGSNÆVNET FOR SYDJYLLAND, NORDLIG DEL  
Kolding Åpark 11, 6000 Kolding - mail: sydjyllandnord@fredningsnaevn.dk  
 

 

Kolding, den 21. marts 2021  
  

 

Fredningsnævnets sagsnummer FN-SJN-15-2020: Ansøgning om dispensation til at efterlade 

skrab og afskrabet materiale efter en brand på Randbøl Hede. 

 

Fredningsregisteret reg. nr. 00282.00 fredning af arealer på Randbøl Hede. 

Fredningsnævnet har fra Naturstyrelsen, Trekantsområdet modtaget ansøgning om tilladelse at efter-

lade såvel skrab som afskrabet materiale efter en naturbrand i 2018 på matr.nr. 11a Frederiksnåde 

Koloni, Vorbasse, der ejes af Naturstyrelsen Trekantsområdet.   

Fredningsnævnet har efter udsendt høring truffet afgørelse på skriftligt grundlag uden besigtigelse. 

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

10, stk.5. Begrundelsen for afgørelse fremgår nedenfor i afsnittet om fredningsnævnets afgørelse. 

Sagens baggrund 

Arealerne er omfattet af Overfredningsnævnets afgørelse af 19. november 1932 om fredning af area-

ler på Randbøl Hede, der er en tilstandsfredning med bestemmelse om, at arealerne ikke må beplantes, 

drænes, grøftes, opdyrkes eller indhegnes, ligesom lyngen ikke må slås eller afbrændes.  

I ansøgningen er blandt andet følgende oplyst: 

”… I forbindelse med naturbranden på Randbøl Hede den 25. maj 2018 gennemførte beredskabet en 

række aktiviteter i arbejdet med at få begrænset og i sidste ende bekæmpet ilden. Et af tiltagene var 

afskrab af brandbar vegetation/førne med en gummiged for at skabe lokale brandbælter. Samlet blev 

der i den vestlige del af heden lavet skrab over en strækning på i alt ca. 500 m og i en skovlbredde på 

ca. 4-5 m. Det afskrabte materiale blev efterladt i mindre bunker langs forløbet (se vedlagte Luftfoto-

2019-skrab, samt fotos hvoraf såvel skrab som bunker fremgår).  

Naturstyrelsen har i samråd med Billund kommune vurderet hvad der kunne ske med sporene efter 

beredskabets aktiviteter på heden. Der har været 3 scenarier i spil: 1) det afskrabte materiale tilbage-

føres; 2) det afskrabte materiale fjernes helt fra heden og skrabene efterlades som barjord; 3) såvel 

skrab som bunker af afskrabt materiale efterlades som endnu et kulturlag i hedens historie. 

Umiddelbart hælder styrelsen til sidste model (3), hvor sporene efter beredskabets indsats efterlades 

som de er. Begrundelsen tager afsæt i en vurdering af hedelandskabets oprindelse med en stærk kul-

turpåvirkning, hedelandskabets sandflugtstopografi på stedet, samt Natura 2000 udpegningens ret-

ningslinjer. 

Vi betragter Randbøl Hede som et levende kulturlandskab, som er skabt gennem menneskelig aktivi-

tet gennem århundreder/årtusinder. Beredskabets skrab vurderer vi derfor vil kunne betragtes som 

endnu et lag i det levende kulturlandskab. Tilsvarende at gl. hjulspor, planteriller fra tidligere planta-

geanlæg, gl. brandbælter, flyverskjul fra Jägerplatz Fitting, mergelsporet m.v. ligger som kulturspor 

i hedelandskabet, så vil sporene efter bekæmpelsen af den omfattende hedebrand i 2018 udgøre et nyt 

lag i den samlede fortælling.  
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Hedelandskabet har i den vestlige del i forvejen en udpræget klittopografi fra tidligere tiders sand-

flugt. Det betyder, at skrab og de afskrabte bunker på ingen måder opleves markante eller skiller sig 

særligt ud i klitlandskabet.  

Endelig arbejder styrelsen løbende i arbejdet med hedeplejen med at opfylde Natura 2000 forpligti-

gelserne. Her er et af redskaberne netop at skabe barjord gennem skrab. Senest er der for få år siden 

lavet et større ”sildebensskrab” på den sydlige del af heden (se vedlagte Luftfoto-2019-sildebens-

skrab). Styrelsen vurderer derfor, at det ville forekomme såvel irrationelt som indgribende, hvis de 

utilsigtede skrab (beredskabets brandbælter) først blev retableret, for på et senere tidspunkt at ansøge 

om andre/nye barjordsskrab andet sted på heden. 

Naturstyrelsen ønsker derfor at ansøge om dispensation fra fredningen til at efterlade såvel skrab som 

afskrabt materiale fra beredskabets aktiviteter i forbindelse med naturbranden i 2018…”. 

 

 

Ovenfor eksempel på skrab og bunker. 
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Ovenfor eksempel på sildebensskrab. 

Billund Kommune har den 15. januar 2021 udtalt, at kommunen primært ønsker ansøgers model 2, 

men kan acceptere model 3. 

Danmarks Naturfredningsforening har den 20. december 2020 anbefalet model 3. 

Fredningsnævnets afgørelse 

Fredningen af arealer ved Randbøl Hede betyder, at det ansøgte projekt 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 an-

søgte ikke indebærer en forringelse af naturtyper og levesteder for arter eller betydelig forstyrrelse 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 af de grunde, som Naturstyrelsen har anført, at det ansøgte ikke er i strid 

med fredningens formål, hvorfor der meddeles dispensation til den ansøgte model 3, hvorefter såvel 
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skrab som bunker af afskrabet materiale fra beredskabets aktiviteter i forbindelse med naturbranden 

i 2018 efterlades som endnu et lag i hedens levende kulturlandskab. 

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 

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

hjemmeside 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 

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

afgørelsesudkast 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 

bortfalder, hvis den ikke udnyttes inden 3 år efter, at den er meddelt. 
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FREDNINGSNÆVNET FOR SYDJYLLAND, NORDLIG DEL  
Kolding Åpark 11, 6000 Kolding - mail: sydjyllandnord@fredningsnaevn.dk  
 

 

Kolding, den 29. juni 2022 

 

 

Fredningsnævnets sagsnummer FN-SJN-52-2021: Handicap-tilgængelig shelter ved Kirstine-

lyst. 

 

Fredningsregisteret reg. nr.: 00282.00: Randbøl Hede. 

Fredningsnævnet har den 1. december 2021 fra Naturstyrelsen Trekantsområdet modtaget en ansøg-

ning om tilladelse til at etablere et handicap-tilgængeligt shelter på matr.nr. 4b Frederikshåb, Rand-

bøl, som ejes af Naturstyrelsen. 

Fredningsnævnet har efter høring behandlet sagen på skriftligt grundlag. 

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

10, stk. 5.  

Fredningen 

Arealerne er omfattet af Overfredningsnævnets afgørelse af 19. november 1932 og 23. oktober 1952 

om fredning af arealer ved Randbøl Hede, der har til formål at bevare det store sammenhængende 

hedeområde, der er karakteristisk for den jyske hede. Der blev også lagt vægt på, at fredningen er af 

stor betydning for offentligheden. Fredningen har blandt andet bestemmelser om, at arealerne ikke 

må bebygges, hverken varigt eller midlertidigt uden fredningsnævnets tilladelse. 

Ansøgningen 

 

Det fremgår af ansøgningen blandt andet:  

”… 

 Naturrum Kirstinelyst er indrettet med handicap-parkering, handicapvenlig adgang til faciliteter om-

kring Naturrummet med udekøkken, overdækket grillplads, landskabsudstilling samt handicaptoilet. 

I området ligger 5 almindelige sheltere. Naturrum Kirstinelyst besøges årligt af 20-25.000 personer. 

Heraf er der ca. 5.000 årlige overnatninger i områdets sheltere. Med stedets popularitet og eksiste-

rende handicap egnethed ønsker Naturstyrelsen at kunne udvide tilgængeligheden til at kørestolsbru-

gere vil kunne få mulighed for at kunne overnatte på stedet. 

 

Der ønskes opsat en shelter tilpasset personer med bevægelses handicap. Ved hjælp af taljetræk og et 

siddesejl skal en person i kørestol kunne løftes ud af kørestolen og placeres på et udtræksleje, der 

efterfølgende kan skubbes ind i shelteren. Dimensioner på shelter indvendigt er 2,5 x 3,6 m med 

tagudhæng på 1,1 m i front og 0,4 m udhæng på sider. Frihøjde i front under udhæng er ca. 2,15 m. 

Shelteren opføres af lærk udvendigt og gran/fyr indvendigt. Brædder til beklædning i 1 på 2. Udven-

dig beklædning males sort. Tag med tagpap eller græstørv. Placeres på nedgravede betonfundamen-

ter. Der skal etableres en kørestolsegnet sti mellem handicap parkering og shelter, der overholder en 

hældning på maks. 5% og med en belægning af stenmel/slotsgrus. 

Neden for ses placering af det handicap-tilgængelige shelter, hvor stjernen er placeringen af det nye 

shelter og den røde linje stiadgang dertil. 
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Sagens behandling 

Naturstyrelsen og Vejle Kommune har oplyst, at arealerne er beliggende i Natura 2000-område 

”Randbøl Hede og Klitter i Frederikshåb Plantage” nr. 82, Habitatområde ”Randbøl Hede og Klitter 

i Frederikshåb Plantage” nr. 71 og Fuglebeskyttelsesområde ”Randbøl Hede” nr. 46, idet det vurde-

res, at det ansøgte ikke vil have negative påvirkninger på Natura 2000-området eller habitatområdet. 

Danmarks Naturfredningsforening har i mail af 28. januar 2022 blandt andet udtalt, at man anser det 

for vigtigt, at der er let adgang for befolkningen, herunder fysisk handicappede, til at opleve det fan-

tastiske område, som Randbøl Hede udgør. Derfor anbefales dispensation. 

Fredningsnævnets afgørelse 

Fredningen betyder, at det ansøgte projekt kræver fredningsnævnets dispensation i medfør af natur-

beskyttelseslovens § 50, stk. 1, hvorefter fredningsnævnet kan meddele dispensation, hvis det ansøgte 

ikke vil stride 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 an-

søgte ikke indebærer en forringelse af naturtyper og levesteder for arter eller betydelig forstyrrelse 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 vurderer efter sagens oplysninger, at en dispensation ikke vil være i strid med na-

turbeskyttelseslovens § 50, stk. 2 eller 3. 

Det ansøgte vil understøtte offentlighedens, herunder handicappedes adgang til og oplevelse af he-

den, og det vil ikke få nogen uheldig indvirkning på de landskabelige og naturmæssige værdier i 

området. 

På denne baggrund vurderer fredningsnævnet, at det ansøgte ikke vil være i strid med fredningens 

formål, hvorfor fredningsnævnet meddeler 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.  

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, 

http://www.naevneneshus/
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 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. 

 

http://www.naevneneshus/
http://www.naevneneshus/
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