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REG. NR. 06S'1J.O~V

• Overfredningsnævnets afgørelse

af 20. maj 1988

om fredning af Rygbjerg og Vedsted søer
med omgivelser i Vojens Kommune, Sønder-
jyllands Amt, (sag nr. 2681/86) .

..
Fredningsnævnet for Sønderjyllands Amts Nordlige Fredningskreds har
ved kendelse af 23. juni 1986 bestemt fredning efter naturfredningslo-
vens kapitel III af Rygbjerg og Vedsted søer med omgivelser i Vojens
Kommune, ialt ca. 158 hå. Fredningen omfatter helt eller delvis 17
ejendomme (løbenumre). Fredningssagen er rejst af Danmarks Naturfred-
ningsforening i 1981.

Fredningsnævnets kendelse er i medfør af naturfredningslovens § 25 fo-
relagt Overfredningsnævnet til efterprøvelse.

Hele fredningsområdet er landzone. Omkring to tredjedele af området
er omfattet af almindeligt gældende beskyttelsesregler i naturfred-
ningslovens (§ 43 om vådområder samt §§ 47 a og 53 om en beskyttelses-
linie omkring henholdsvis søer og fortidsminder). Godt 20 ha er til-
lige omfattet af særlige fredningsbestemmelser pålagt i 1938, 1949,
1950 og 1951.
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De fleste af de ankende ejere har ønsket fredningsbestemmelserne ænd-
ret, så de bliver mindre restriktive for landbrugsdriften. Det gæl-
der særligt fredningen s påbud om en hævning af vandstanden i Præste-
gårdsmosen og Bansø. Endvidere bør fredningen ikke indeholde bestem-
melser om markmøddinger og ensilagestakke m.v., idet sådanne forhold
nu er reguleret tilfredsstillende ved almindeligt gældende bestemmel-
ser i medfør af miljøbeskyttelsesloven.

e
e.

Ejeren af den vestligst beliggende ejendom i fredningsamrådet har øn-
sket områdets afgrænsning mod vest ændret, og ejeren af Rygbjerg sø
har ønsket forskellige ændringer af fredningsbestemmelserne om sej-
lads på søen.

•
Vedsted Menighedsråd har under Overfredningsnævnets besigtigelse og
med tilslutning af Stiftsøvrigheden ønsket, at fredningen ikke skal
være til hinder for opførelse af 4-5 ældreboliger på den østlige del
af matr.nr. 34 Vedbøl, Vedsted.

Sønderjyllands Amtsråd, Naturfredningsrådet og Danmarks Naturfred-
ningsforening har anbefalet, at fredningen gennemføres i det væsent-
lige som bestemt af Fredningsnævnet. Det er navnlig af stor betyd-
ning, at den omhandlede vandstandshævning bliver foretaget, idet Ryg-
bjerg sø ellers ikke vil kunne bevares som en uforurenet og forholds-
vis næringsfattig sø. Amtet har frarådet, at Menighedsrådets anmod-
ning bliver efterkommet •

• I sagens behandling har deltaget 8 af Overfredningsnævnets 10 medlem-
mer.

Over fredningsnævnet skal enstemmigt udtale:

Det tiltrædes, at der fastsættes fredningsbestemmelser efter natur-
fredningslovens kapitel III for Rygbjerg og Vedsted søer med omgivel-
ser. Fredningsformålet gør det ikke påkrævet, at fredningen omfatter
matr.nr. 26 Arnitlund, Vedsted, i den udstrækning, som Fredningsnæv-
net har bestemt, og til delvis imødekommelse af ejerens ønske kan
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yderligere ca. 8 ha af ejendommen udgå af fredningen. Det bemærkes
herved, at landskabelige hensyn vel taler imod, at der foretages rå-
stofindvinding på arealet, men dette kan hindres ved Amtsrådets afgø-
relse i medfør af råstofloven.

Over fredningsnævnet kan i øvrigt tiltræde fredningsamrådets afgræns-
ning.

Om fredningens indhold bemærkes:•
e
e

Der bør foretages foranstaltninger med henblik på at forbedre tilstan-
den af Rygbjerg sø, selvom dette vil begrænse mulighederne for land-
brugsmæssig udnyttelse af de omliggende arealer. Det tiltrædes, at
denne natur genopretning sikres gennemført ved påbud efter naturfred-
ningslovens § 18, stk. 4, til Sønderjyllands Amtsråd om at lukke, hen-
holdsvis ændre afløbene fra Præstegårdsmosen og Ban sø til Rygbjerg sø.

Efter indholdet af Miljøministeriets bekendtgørelse om husdyr gødning
og ensilage m.v. (bekendtgørelse nr. 668 af oktober 1987) findes der
ikke tilstrækkelig anledning til, at fredningen skal indholde bestem-
melser om naturmøddinger og ensilagestakke m.v., men de særlige fred-
ningsbestemmelser om udbringeise af husdyrgødning må opretholdes, for
at dep tilstræbte beskyttelse af Rygbjerg og Vedsted søer kan opnås.

Også i enkelte andre henseender bør fredningsbestemmelserne ændres til
delvis imødekommelse af ejernes ønsker, således som det fremgår af de
nedenfor fastsatte bestemmelser.

På det foreliggende grundlag er det ikke muligt for Overfredningsnæv-
net at tage stilling til, om der kan tillades opførelse af bebyggelse
på matr.nr. 34 Vedbøl, Vedsted. Spørgsmålet må vurderes også på bag-
grund af Kommunens byplanlægning og må derfor, når spørgsmålet bliver
aktuelt, forelægges for Fredningsnævnet til behandling efter reglerne
i naturfredningslovens § 34 eller § 34 a.

Idet Fredningsnævnets kendelse af 23. juni 1986 ophæves, fastsættes
herefter følgende fredningsbestemmelser for det ca. 150 ha store om-
råde, som er afgrænset på kortet der hører tilOverfredningsnævnets
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afgørelse (fredningskortet), og som helt eller delvis omfatter de på
vedhæftede fortegnelse anførte matrikelnumre:

§ l. Fredninqens formål.

••e

Fredningen har til formål at sikre grundlaget for et rigt og
varieret dyre- og planteliv i fredningsområdet samt at sikre
opretholdelsen af de landskabelige, naturvidenskabelige og kul-
turhistoriske værdier i området. Fredningen skal særligt sik-
re Rygbjerg og Vedsted søer som uforurenede, næringsfattige
vådområder og sikre, at oltidshøjene og Vedsted Kirke fortsat
fremtræder fritliggende og markant i landskabet •

§ 2. Bevarinq af området.

Det fredede område skal bevares i dets nuværende tilstand.
Der må således bl.a. ikke foretages terrænændringer eller ænd-
ringer af den hidtidige anvendelse af arealerne, og der må ikke
opføres yderligere bebyggelse eller foretages tilplantning,
medmindre en sådan tilstandsændring er tilladt i de følgende
bestemmelser eller tillades ved en dispensation efter § ll.

§ 3. Terrænændringer.

Som anført i § 2 må der ikke foretages terrænændringer. Der
må således ikke ske udnyttelse af forekomster i jorden, og der
må ikke foretages opfyldning, planering eller afgravning.

§ 4. Beplantning.

Uden for eksisterende haver må der ikke foretages tilplantning
med træer og buske.

Der må ikke plantes nye læhegn, men bestående læhegn må gen-
plantes, når det sker med løvfældende træer eller buske af
dansk oprindelse.

Genplantning af bevoksningerne på matr.nr. 84 og 130 Høgelund,
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Vedsted, skal ske med løvfældende træer eller buske af dansk
oprindelse.

§ 5. Afvandinq oq ~andindvindinq.

Udyrkede arealer, herunder vådområder, må ikke yderligere af-
vandes.

e
e
e

Der må ikke foretages vandindvinding, der sænker vandstanden i
Rygbjerg og Vedsted søer. Dette forbud er dog ikke til hinder
for, at en før 23. juni 1986 meddelt tilladelse efter vandfor-
syningsloven til vandindvinding kan udnyttes i den resterende
del af tilladeIsens gyldighedsperiode.

§ 6. Særliqe bestemmelser om Ryqb,jerq oq Vedsted søer.

På hver sø må der kun sejles med indtil 4 robåde eller sejljol-
ler. Windsurfing er ikke tilladt.

Der må kun forefindes bade- og bådebroer i følgende omfang:

l. I Rygbjerg sø ud for matr.nr. 81 Vedbøl, Vedsted, indtil 4
simple lave træbroer med eventuelt rækværk. Brolængden fra
søbred må ikke overstige 5 m.

•
2. I Vedsted sø ud for matr.nr. 128 Vedbøl, Vedsted, en of-

fentlig tilgængelig badebro med højst 2 tværgående broer.
Brolængden fra søbred må ikke overstige 40 m, og ingen af
de tværgående broer må være længere end 20 m.

§ 7. Arealernes drift iøvriqt.

Udyrkede arealer, herunder vådområder, må ikke opdyrkes.

Der må ikke ledes spildevand til vådområderne, herunder til
vandløb i fredningsområdet.

Der må ikke gødskes eller sprøjtes med insekt- og ukrudtsbekæm-
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pelsesmidler hverken på udyrkede arealer eller på skovarealer-
ne, der støder op til Rygbjerg og Vedsted søer, eller inden for
en afstand af 10 m fra disse søers bredder. Sprøjtning med in-
sektbekæmpelsesmidler er dog tilladt ved akutte insektangreb
på kreaturer.

e
e
e

Der må ikke udbringes husdyrgødning på arealer, der ligger in-
den for en afstand af 50 m fra Rygbjerg og Vedsted søer. I pe-
rioden l. december - 15. marts og iøvrigt i perioder med frost
eller sne må der heller ikke udbringes husdyrgødning på area-
ler med fald mod søerne; disse arealer er særligt afgrænset på
fredningskortet.

Naturen må ikke forurenes ved henlæggelse af affald.

§ 8. Vejanlæg.

Der må ikke anlægges nye veje eller foretages regulering af be-
stående veje. Dette forbud gælder ikke veje, der er nødvendi-
ge for land- og skovbrugsdriften, og som følger det naturlige
terræn.

§ 9. Bebyqgelse oq andre faste konstruktioner oq anlæq.

•
Det følger af § 2, at der ikke må opføres ny bebyggelse, herun-
der skure, boder og transformerstationer. Fredningen er dog
ikke til hinder for, at der i tilknytning til eksisterende be-
byggelse opføres nødvendige driftsbygninger på eksisterende
landbrugsejendomme. Fredningen er heller ikke til hinder for,
at der opstilles læskure af midlertidig karakter til kreaturer.

Der må heller ikke etableres andre faste konstruktioner og an-
læg end bygninger. Eksempelvis må der ikke opstilles master
og vindmøller eller etableres motorbaner, skydebaner eller op-
1ags- og lossepladser.

Der må kun hegne s med almindelige kreaturhegn, som ikke må være
højere end 120 cm.

B213360
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Fredningsnævnet kan tillade, at kirkegården omkring Vedsted
Kirke udvides ind på den nordlige del af matr.nr. 130 Vedbøl,
Vedsted, hvis hensynet til at sikre Vedsted sø som et uforure-
net vådområde ikke taler afgørende imod. Arealet, der medgår
til kirkegårdsudvidelsen, udgår af fredningen, når udvidelsen
er gennemført.

Naturpleje.

Det pålægges Sønderjyllands Amtsråd inden 2 år at lade udføre
følgende foranstaltninger:

l. Afløbet fra Bansø til Rygbjerg sø hæves ca. 60 cm ved 2
overløbsbygværker, som anbringes henholdsvis ca. 30 m og
ca. 140 m opstrøms udløbet i Rygbjerg sø i henholdsvis ko-
te 42,15 m DNN og kote 42,17 m DNN.

2. Afløbet fra Præstegårdsmosen på matr.nr. 11 Vedbøl, Ved-
sted, til Rygbjerg sø lukkes.

3. Til opsamling af vej vand fra Skovbyvej anlægges et regn-
vandsbassin i den del af fredningsamrådet, som ligger øst
for Skovby vej , om fornødent efter yderligere arealerhver-
veise. Bassinet omgives af løvfældende træer af dansk
oprindelse.

Det pålægges Amtsrådet at vedligeholde de ovennævnte foran-
staltninger og forestå driften af regnvandsbassinet •

Sønderjyllands Amtsråd har ret til at anbringe en belufter i
både Rygbje~g sø og Vedsted sø med det formål, at de iltfri
bundlag bliver tilført ilt om sommeren.

Til opfyldelse af fredningens formål har Sønderjyllands Amts-
råd i øvrigt ret til uden udgift for vedkommende ejere at lade
udføre naturpleje på udyrkede arealer, herunder vådområder.
Enhver sådan pleje foranstaltning skal dog være enten tiltrådt
af ejeren eller godkendt af Fredningsnævnet.

B213360
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§ ll. Dispensationer.

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

§ 12. Ophævelse af tidliqere fredninqer.

Følgende fredningskendelser og -deklarationer m.v. ophæves:

e
e
•

l. Fredningsnævnets kendelse af 23. april 1938 vedrørende en
del af matr.nr. 40 Vedbøl, Vedsted.

2. Overfredningsnævnets kendelse af 3. december 1949 vedrøren-
de nu matr.nr. 12, 16, 27, 49 og 83 Høgelund Vedsted og
del af matr.nr. 34 Vedbøl, Vedsted.

3. Deklaration tinglyst den 22. december 1950 på matr.nr. 31
Vedbøl, Vedsted.

4. Deklaration tinglyst den 13. juli 1951 på matr.nr. 32, 34,
40 og 130 V dbøl, Vedsted.

På overfredningSn~~gne _
/(~?;t- L.0cCCC(C"7

Bendt Anaersen
overfredningsnævnets formand•

bop

B213360
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F O R T E G N E L S E

over

matrikelnumre, der er berørt af Overfredningsnævnets af-
gørelse af 20. maj 1988 om fredning af Rygbjerg og Ved-
sted søer med omgivelser i Vojens Kommune, Sønderjyllands
Amt ( sag nr. 2681/86).

Af Abkær1 Vedsted:
Matr.nr. 20.

Af Arnitlund1 Vedsted:
Matr.nr. 26 og 43.

Af Høge1und1 Vedsted:
Matr.nr. 7, 12, 16, 27, 31, 49, 83, 84, 95, 130 og 201.

Af Vedbøl1 Vedsted:
Matr.nr. 9, 16, 17, 20, 31, 34, 40, 81, 82, 103, 109, 127, 128, 129, 130,
132, 139, 149 og 168.
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Overfredningsnævnets afgørelse• af 20. maj 1988

om erstatning i anledning af fredningen af Ryg-
bjerg og Vedsted søer med omgivelser i Vojens Kom-
mune, Sønderjyllands Amt (sag nr. 2681/86).

•
Fredningsnævnet for Sønderjyllands Amts Nordlige Fredningskreds har
ved kendelse af 23. juni 1986 fastsat erstatningen i anledning af den
samtidig besluttede fredning af Rygbjerg og Vedsted søer med omgivel-
ser. Erstatning er tilkendt ejerne af 14 ejendomme med ialt 252.270
kr.

Fredningsnævnet har tilkendt erstatning efter en grundtakst på 800 kr.
pr. ha, som er beliggende i fredningsområdet, dog ikke for vådområder
omfattet af naturfredningslovens § 43, for fredskovspligtige arealer
og for arealer i offentligt eje, og dog kun med 400 kr. pr. ha for a-
realer, der er omfattet af naturfredningslovens §§ 47 a og 53 (beskyt-
telseslinierne omkring søer og fortidsminder). Ud over de således be-
regnede beløb har Fredningsnævnet tilkendt erstatning med 22.500 kr.
pr. ha eng og 15.000 kr. pr. ha granskov, der berøres af den ved fred-

/
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ningen påbudte vandstandshævning, idet handelsværdien af disse are-
aler herved er skønnet at være henholdsvis 30.000 kr og 20.000 kr.
pr. ha. Den efter grundtaksten beregnede erstatning er endvidere
forhøjet med 400 kr. pr. ha for arealer, der er berørt af forbudet
mod markmøddinger, og 6.000 kr. pr. ha. for arealer, der er berørt af
forbudet mod udbringeise af husdyrgødning. Der er fastsat et mindste-
beløb på 500 kr. pr. ejendom (løbenummer) i privat eje.

Fredningsnævnets erstatningstilkendelser er i medfør af naturfred-
ningslovens § 25 forelagt Overfredningsnævnet til efterprøveise og er
tillige påklaget til OVer fredningsnævnet af 12 ejere repræsenteret af
Fælleslandboforeningen for Nordslesvig og Landskontoret for Landboret.

•• De ankende ejere har påstået grundtaksten forhøjet til 1.200 kr. pr.
ha og herved påberåbt sig, at fredningssagen er rejst allerede i
1981. Grundtaksten bør også anvendes på arealer omfattet af natur-
fredningslovens § 43, stk. 2 (bortset fra søerne), idet disse vådområ-
der har. været udnyttet til græsning, og mindstebeløbet til en ejer på-
stås forhøjet til 1.000 kr.

•

De ankende ejere har endvidere påstået en forhøjelse af de beløb, som
Fredningsnævnet har tilkendt som tillæg til grundtaksten. De arealer,
der vil blive berørt af vandstandshævningen, bliver helt uanvendelige
til landbrugsdrift, og værdiforringelsen af disse arealer er derfor
30.000 kr. pr. ha svarende til det beløb, hvortil Fredningsnævnet med
rette har anslået deres handelsværdi. For de arealer, som omfattes
af gødningsrestriktioner i perioden l. december - 15. marts, påstås
tillægget forhøjet til 4.000 kr. pr. ha, idet anvendelse af staldgød-
ning på disse arealer vil blive næsten udelukket. For de arealer,
hvortil der overhovedet ikke må udbringes husdyrgødning, påstås tillæg-
get forhøjet til 10.000 kr. pr. ha, idet forbudet medfører et ekstra
forbrug af handelsgødning på disse arealer og får driftsmæssige konse-
kvenser for bedrifterne med husdyr.

•

Der påstås dernæst tilkendt en særlig erstatning for forbudet mod
gødskning og sprøjtning i et 10 m bredt bælte langs søerne. Disse a-

(
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realer vil miste størstedelen af deres værdi, og erstatningstillægget
påstås fastsat til 24.000 kr. svarende til 80 % af arealernes handels-
værdi.

I sagens behandling har deltaget 8 af Overfredningsnævnets 10 medlemmer.

Overfredningsnævnet skal udtale:

Ved anden afgørelse af dags dato har Overfredningsnævnet tiltrådt den
omhandlede fredning med en enkelt ændring af fredningsområdets af-
grænsning og nogle ændringer af fredningsbestemmelsernes indhold.

Det tiltrædes, at erstatning tilkendes private ejere efter en grund-
takst med varierende tillæg i anledning af særligt byrdefulde fred-
ningsbestemmelser.

Grundtaksten bør· forhøjes til 1.000 kr. pr. ha, dog kun 500 kr. pr.
ha for arealer, som er omfattet af naturfredningslovens § 47 a og/el-
ler § 53. Det tiltrædes, at der ikke tilkendes erstatning efter
grundtaksten for arealer, som er omfattet af naturfredningslovens
§ 43, for fredskovspligtige arealer og for tidligere fredede arealer.
Det tiltrædes endvidere, at mindstebeløbet til en ejer fastsættes til
500 kr •

Over fredningsnævnet kan give ejerne medhold i, at den påbudte vand-
standshævning kan fremkalde et større tab for ejerne, end Frednings-
nævnet har antaget .

Det må således lægges til grund, at de arealer, der berøres af vand-
standshævningen, og som ikke har været omfattet af naturfredningslo-
vens § 43, stk 2, samt yderligere ca. 0,5 ha af ejendommen under
lb.nr. 2 ikke længere vil kunne udnyttes landbrugsrnæssigt. Erstatnin-
gen vedrørende disse arealer bør derfor - som påstået af ejerne -
fastsættes til arealernes fulde handelsværdi. Denne handelsværdi kan
imidlertid ikke ansættes til et større beløb end 25.000 kr. pr. ha.
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Når erstatningen således tilkendes med 25.000 kr. pr. ha, kan der ik-
ke tillige tilkendes erstatning efter grundtaksten for så vidt angår
disse arealer.

Vandstandshævningen vil også berøre arealer, der er omfattet af natur-
fredningslovens § 43, og som i dag er uden vandspejl. For disse area-
ler findes erstatningen at burde fastsættes til 1.500 kr. pr. ha.

e•
Overfredningsnævnet kan endvidere give ejerne medhold i, at gødsk-
nings- og sprøjtningsforbudet i et 10 m bredt bælte langs Rygbjerg og
Vedsted søer må medføre et særligt erstatningstillæg. Tillægget kan
imidlertid ikke fastsættes til et større beløb end 6.000 kr. pr. ha
svarende til halvdelen af den anslåede handelsværdi af disse sønære
arealer.

Miljøministeriets bekendtgørelse af 24. januar 1986 indeholder for-
skrifter, der sigter på at begrænse forurening og gener fra produk-
tion, opbevaring og anverrdelse af husdyrgødning, ensilage m.v. For-
budet mod udbringeIse af husdyrgødning på et yderligere 40 m bredt
bælte langs søerne kan i betragtning af bekendtgørelsens almindeligt
gældende bestemmelser ikke begrunde et erstatningstillæg af den stør-
relse, som Fredningsnævnet har tilkendt. Dette erstatningstillæg fin-
des at måtte nedsættes til 2.500 kr. pr. ha •

• Bestemmelserne i den nævnte bekendtgørelse medfører endvidere, at der
ikke kan tilkendes erstatning ud over grundtaksten for de arealer med
fald mod søerne, hvorpå der i perioden l. december - 15. marts og i-
øvrigt i perioder med frost eller sne ikke må udbringes husdyrgødning.

Overfredningsnævnets ovennævnte beslutninger er truffet enstemmigt,
dog at et mindretal på 2 medlemmer har stemt for, at der ikke tilken-
des erstatning efter grundtaksten for så vidt angår arealer omfattet
af naturfredningslovens § 47 a og/eller § 53.

Erstatning i anledning af fredningen tilkendes herefter således, idet
de beregnede beløb afrundes, og der tages hensyn til stedfundne ejer-

.'
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skifter:

Lb.nr. l, Kristine Schmidt som tidliger e-
jer eller Sv. E. Nielsen som nuværende ejer:

9,8 ha a 1.000 kr. (grundtakst) 9.800 kr.
4,1 ha a 500 kr. (halv grundtakst) 2.050 kr.
1,6 ha a o Kr. (§ 43-område) O kr.
0,6 ha a 25.000 kr. (udgår af drift) 15.000 kr.

e
e

16,l ha ialt 26.850 kr.
1,4 ha a 1.500 kr. (§ 43-udgår af drift) 2.100 kr.
0,3 ha EJ 6.000 kr. (10 m bæltet) 1.800 kr.
1,0 ha a 2.500 Kr. (40 m bæltet) 2.500 kr. 33.250 kr.

•

Lb.nr. 2, Helge Larsen:

5,8 ha a 1,000 kr. (grundtakst) 5.800 kr.
2,4 ha a 500 kr. (halv grundtakst) 1.200 kr.
2,4 ha a O kr. (§ 43-område) O kr.
1,4 ha a 25.000 kr. (udgår af drift) 35.000 kr.

12,O ha ialt 42.000 kr .
1,6 ha a 1.500 kr. (§ 43-udgår af drift) 2.400 kr. 44.400 kr.

Lb.nr. 3, Jens Hansen:

2,1 ha a 1.000 kr. (grundtakst) 2.100 kr.

Lb.nr. 4, Vojens Kommune: o kr.
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Lb.nr. 5, Christian Kjær som tidligere ejer
eller Karl Otto Frank som nuværende ejer:

1,3 ha a 1.000 kr. (grundtakst)
0,6 ha a 500 kr. (halv grundtakst)

1.300 kr.
300 kr.

1,9 ha ialt 1.600 kr. 1.600 kr.

Lb.nr. 6, Jørgen Hansen:
e

2,3 ha a 1.000 kr. (grundtakst) 2.300 kr.
e 8,0 ha a 500 kr. (halv grundtakst) 4.000 kr.

• 3,5 ha a O kr. (tidligere fredet) O kr .

13,8 ha ialt 6.300 kr.
0,6 ha a 6.000 kr. (lO m bæltet) 3.600 kr.
2,2 ha a 2.500 kr. (40 m bæltet) 5.500 kr. 15.400 kr.

Lb.nr. 7, Kurt Lynge Kristensen:

4,6 ha a 500 kr. (halv grundtakst) 2.300 kr.
0,3 ha a O kr. (§ 43 område) O kr.

,I 3,4 ha a O kr. (tidligere fredet) O kr.
0,2 ha a 25.000 kr. (udgår af drift) 5.000 kr.

8,5 ha ialt 7.300 kr.e 0,3 ha a 1.500 kr. (§ 43-udgår af drift) 450 kr.
0,5 ha a 6.000 kr. (lO m bæltet) 3.000 kr.
2,0 ha a 2.500 kr. (40 m bæltet) 5.000 kr. 15.750 kr.
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Lb.nr. 8, Jørgen R. Mortensen:

1,3 ha a 1.000 kr. (grundtakst)
0,2 ha a 500 kr. (halv grundtakst)
7,5 ha a o kr. (tidligere fredet)

1.300 kr.
100 kr.

O kr.

1.400 kr.
600 kr.

1.250 kr. 3.250 kr.

9,0 ha ialt
0,1 ha a 6.000 kr. (10 m bæltet)
0,5 ha a 2.500 kr. (40 m bæltet)

e
e

Lb.nr. 9, Brdr. Thomsen A/S stad-
fæstelse af mindstebeløbet 500 kr.

Lb.nr.ID, Hertha Jenisch stad-
fæstelse af mindstebeløbet 500 kr.

Lb.nr.II, Vedsted Menighedsråd:

8,2 ha a 1.000 kr. (grundtakst) 8.200 kr.
13,5 ha a 500 kr. (halv grundtakst) 6.750 kr.
10,2 ha a O kr. (fredskov/tidligere fredet) O kr.
9,8 ha a O kr. (§ 43 område) O kr.
4,6 ha a 25.000 kr. (udgår af drift) 115.000 kr.

46,3 ha ialt
2,0 ha a 1.500 kr. (§ 43-udgår af drift)
0,4 ha a 6.000 kr. (10 m bæltet)
1,6 ha a 2.500 kr. ( 40 m bæltet)

129.950 kr.
3.000 kr.
2.400 kr.
4.000 kr. 139.350 kr.
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Lb.nr.12, Vedsted Kirke:

0,9 ha a 500 kr. (halv grundtakst)
0,4 ha a o kr. (tidligere fredet)

1,3 ha ialt
0,3 ha a 2.500 kr. (40 m bæltet)

Lb.nr.13, Age Nielsen som tidligere ejer
eller Niels Lund som nuværende ejer:

4,6 ha a 1.000 kr. (grundtakst)
3,2 ha a 500 kr. (halv grundtakst)

7,8 ha ialt
0,6 ha a 2.500 kr. (40 m bæltet)

Lb.nr.14, Christian Nielsen:

8,0 ha a 1.000 kr. (grundtakst)
1,9 ha a 500 kr. (halv grundtakst)
0,3 ha a 25.000 kr. (udgår af drift)

10,2 ha ialt

Lb.nr.16, Kristian Nissen:

4,9 ha a 1.000 kr. (grundtakst)

Lb.nr.17, Sønderjyllands Amtskommune:

Lb.nr.18, Staten v/Motorvejskontoret:

8

450 kr.
O kr.

450 kr.
750 kr. 1.200 kr.

4.600 kr.
1.600 kr.

6.200 kr.
1.500 kr. 7.700 kr.

8.000 kr.
950 kr.

7.500 kr.

16.450 kr. 16.450 kr.

4.900 kr.

o kr.

o kr.



Erstatningsbeløbene forrentes efter naturfredningslovens § 19, stk.
4, l. pkt., fra den 23. juni 1986 (datoen for Fredningsnævnets afgø-
relse) med en årlig rente, der er l % højere end den til enhver tid
fastsatte diskonto.

•e

Fredningsnævnet har som godtgørelse for sagkyndig bistand tillagt de
ejere, der var repræsenteret af Fælleslandboforeningen for Nordsles-
vig, et samlet beløb på 12.000 kr. I godtgørelse for sagkyndig bi-
stand under sagens behandling for Overfredningsnævnet tillægges der
de ejere, som har været repræsenteret af Fælleslandboforeningen for
Nordslesvig og Landskontoret for Landboret, et samlet beløb på 5.000
kr., der udbetales til Fælleslandboforeningen. Der tillægges endvide-
re ejeren under lb.nr. 10 et beløb på 1.500 kr., der udbetales direk-
te til advokat Peter H. Meyer.

Efter enstemmig beslutning udredes den samlede erstatning på 286.350
kr. med renter og de tilkendte omkostningsbeløb på ialt 18.500 kr. med
75 % af staten og 25 % af Sønderjyllands Amtskommune.

•

Overfredningsnævnets afgørelse af erstatningsspørgsmålene kan påkla-
ges til Taksationskommissionen vedrørende Naturfredning (adr.: Slots-
rnarken 13, 2970 Hørsholm) af de ejere, som har indbragt Fredningsnæv-
nets erstatningstilkendelse for Over fredningsnævnet , samt af Miljømi-
nisteren og Sønderjyllands Amtsråd. Klagefristen er 4 uger fra den
dag, Overfredningsnævnets afgørelse er meddelt den klageberettigede •
Størrelsen af de tilkendte omkostningsbeløb kan dog ikke påklages.

bop
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-
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Den 23. juni 1986 afsagde fredningsnævnet
for Sønderjyllands amts nordlige fredningskreds i sag

F. 184/81 Fredning af Rygbjerg og Ved-
sted sØer med omgivelser i
Vojens kommune,

sålydende
K E N D E L S E

e
e
e

Ved skrivelse af 22. september 1981 rejste Dan-
marks Naturfredningsforening fredningssag for Rygbjerg
og Vedsted søer med omgivelser, beliggende ca. 10 km
sydvest for Haderslev i Vojens kommune, ialt ca. 158 ha.

Fredningsforslaget var begrundet i ønsket om
at bevare et i geologisk, arkæologisk, biologisk og æs-
tetisk henseende særpræget landskab for eftertiden og
bevare søerne som uforurenede vandområder.

Fredningssagen har været bekendtgjort i Statstidende,
- - "'
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Jydske Tidende, Vestkysten og Der Nordschleswiger for den
28. august 1982 og i Budstikken den 31. august 1982.

Følgende matr. nr. le er helt eller delvist omfat-
tet af fredningspåstanden:
Matr. nr.1e 20 Abkær, Vedsted, 26 og 43 Arnitlund, Vedsted,
7, 12, 16,31,49,83, 84, 95, 130 og 201 Høgelund Vedsted,
9, 16, 17, 20, 31, 34, 40. 81, 82, 103, 109, 127, 128, 129,
130, 132, 139, 149 og 168 Vedbøl, Vedsted.

Der er afholdt møde i fredningsnævnet den ll. ok-
tober 1982 med deltagelse af de berørte lodsejere og insti-
tutioner.

Landbrugskonsulent Gunnar Fink, Fælleslandbofore-
ningen for Nordslesvig, der repræsenterer nogle lodsejere,
redegjorde for lodsejernes indstilling til sagen.

Flere lodsejere udtalte sig.
Fredningsnævnet har ladet foretage undersøgelse

af de fysiske konsekvenser af hel eller delvis lukning af
afløb fra Bansø og Præstegårdsmosen samt af muligheden
for etablering af et regnvandsbassin.

Lodsejerne har ikke kunnet akceptere ønsket om
hel eller delvis lukning af ovennævnte afløb.

I sag F. 9/85 har fredningsnævnet behandlet sag
om dispensation fra fredningssagen samt naturfredningslo-
vens § 47a til opførelse af pensionistboliger og præste-
gård ved Vedsted kirke på matr. nr. 34 Vedbøl, Vedsted.

I sag F. 81/85 har fredningsnævnet truffet afgø-
relse vedrørende dispensation fra naturfredningslovens
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§ 47a til opfyldning af den østlige del af matr.nr. 81 Vedbøl.

I sag F. 132/85 har fredningsnævnet meddelt af-
slag på ansøgning om tilladelse til at have en jolle med
sænkekøl liggende i Rygbjerg sø.

Fredningsnævnet finder, at der knytter sig så væ-
~
l
!
\

sentlige landskabelige, naturvidenskabelige og kulturhistori-
ske værdier til området, at det bør undergives fredning ef-
ter naturfredningsloven. Beslutningen herom er truffet af
formanden for fredningsnævnet og det amtsrådsvalgte medlem.
Det kommunevalgte medlem har ment, at naturfredningsloven
giver tilstrækkelig beskyttelse af området, og at området
derfor ikke bør undergives fredning.

••e'

Fredningsnævnet har derefter enstemmigt fastsat
fredningsbestemmelserne for de områder, som er afgrænset
på det vedhæftede kort, og som omfatter 155,2 ha, således:
§ l. Fredningens formål.

Fredningen har til formål at bevare de væsentlige
landskabelige, naturvidenskabelige og kulturhisto-
riske værdier i området.

§ 2. Bevaring af områderne •
Det meget varierede og geologisk set instruktive
landskab skal friholdes for byggeri og slØrende be-
plantninger, medmindre en sådan ændring i områdernes
tilstand er tilladt i de følgende bestemmelser.
Rygbjerg og Vedsted søer skal bevares og plejes som
næringsfattige søer. Tilførslen af næringssalte og
andre forurenende stoffer til søerne skal begrænses
mest muligt.
Fredningen skal sikre, at de væsentligste kultur-
historiske elementer inden for fredningsområdet -



- 4 -

oldtidshøjene og Vedsted kirke - fortsat fremtræder
fritliggende og markante i landskabet.

§ 3. Terrænændringer.

Ændringer i terræn og terrænformer, f.eks. udnyttelse
af forekomster i jorden eller opfyldning og planering,
er ikke tilladt.

§ 4. Beplantning.

•ee

Mindre beplantninger, læhegn og beplantninger omkring
eksisterende bebyggelse kan bevares i det nuværende
omfang, først og fremmest med de for egnen karakteri-
stiske løvfældende træer og buske.
Uden for eksisterende haver må tilplantning med træer
og buske ikke finde sted.
Genplantning af levende hegn og etablering af nye
uden for eksisterende haver kræver fredningsnævnets
forudgående tilladelse og skal ske med danske lØvfæl-
dende træer og buske. I bevoksningerne på matr. nr.
84 og 130 Høgelund, Vedsted, skal genplantning ske
med danske lØvfældende træer og buske .
Hegning må kun ske med almindelige kreaturhegn, max.
højde 120 cm.

§ 5. Bebyggelse m.v. og andre konstruktioner og anlæg.

Bebyggelse må ikke finde sted. Dog skal det være
tilladt at opføre nødvendige driftsbygninger til
eksisterende landbrugsejendomme, når bygningerne
placeres i tilknytning til eksisterende bebyggelse,
ligesom det skal være tilladt at opstille læskure
af midlertidig karakter til kreaturer.
Eventuel ansøgning om opførelse af en præstegård
i tilknytning til Vedsted kirke kan behandles af
fredningsnævnet som dispensationssag, jfr. § 12.
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Der må ikke opstilles master, vindmøller, transfor-
matorstationer og lignende skæmmende indretninger.
Der må ikke etableres nye bade- og bådebroer. I Ryg-
bjerg sø er det ud for matr. nr. 81 Vedbøl, Vedsted,
tilladt at opsætte/bibeholde hØjst 4 simple lave træ-
broer med en længde på hØjst 5 m pr. bro, målt fra sø-
bred til broende og uden gelænder eller anden påbyg-
ninQ.
I Vedsted se er det ud for matr. nr. 128 Vedbøl, Vedsted,
tilladt at bibeholde den offentlig tilgængelige bade-
bro, der hØjst m5 være 40 m lang målt fra søbred til
broende og med hØjst 2 tværgående broer på hver hØjst
20 m.
Sønderjyllands amtsråd anlægger og vedligeholder et
regnvandsbassin på matr. nr. 9, 20 og 103 Vedbøl,
Vedsted, til opsamling af vejvand fra Skovbyvej.
Amtskommunen erhverver den berørte del af matr. nr.
103 Vedbøl og tilplanter arealet med danske løvfæl-
dende træer. Driften forestås af amtskommunen.
Arealerne må ikke benyttes til motorbane, skydebane,
oplags- eller losseplads, flyveplads eller lignende,
ligesom der ikke må henkastes affald inden for det
fredede område. Roekuler og halm- og træstakke, i
det omfang disse indgår i den normale land- og skov-
brugsdrift, er tilladt.
Efter dispensation, jfr. § 12, kan kirkegården om-
kring Vedsted kirke udvides ind på den nordlige del
af matr. nr. 130 Vedbøl, Vedsted, i overensstemmelse
med skitser af juli 1984, fremlagt af menighedsrådet.
Når kirkegården er anlagt og godkendt, udgår det ind-
dragede areal af fredningen.
Vejanlæg og vejreguleringer må ikke gennemføres, bort-
set fra de for land- og skovbrugsdriften nødvendige
veje, som følger det naturlige terræn.
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§ 6. Afvanding og vandindvinding.

§ 7.

§ 8.

•

Udyrkede arealer, herunder vådområder, må ikke yder-
ligere afvandes.
Vandindvinding, der sænker vandstanden i søerne, må
ikke finde sted.
Bestående vandindvindingsrettigheder berøres ikke
af bestemmelsen.

Afløb fra Bansø til Rygbjerg sø og afløb fra Præste-
gårdsmosen til Rygbjerg sø.

Afløbet fra Bansø til Rygbjerg sø hæves ca. 60 cm
Vf:':O 2 overh:ibsbygværker, som placeres ca. 30 m, henholds-
vis 140 m opstrøms udløbet i Rygbjerg sø, i henholds-
vis kote 42,15 m DNN og kote 42,17 m DNN.
Afløbet fra Præstegårdsmosen på matr. nr. 11 Vedbøl,
Vedsted, til Rygbjerg sø lukkes.
Mulige skader på landbrugsarealer, som er en følge
af vandstandsh~vningen, og som er konstateret senest
10 år efter, at afløbene er stemmet op/lukket, kan
indbringes for fredningsn~vnet til afgørelse, herunder
til eventuel yderligere erstatningsfastsættelse.
Foranstaltningerne foretages af Sønderjyllands amts-
råd som plejemyndighed senest 2 år efter endelig ken-
delse.

Markmøddinger, ensilagestakke og lignende.

På arealer med fald ned mod søerne må der ikke an-
lægges markmøddinger, ensilagestakke og lignende,
der kan afgive forurenende væsker. De pågældende are-
aler er angivet på kortbilaget.
Det skal være tilladt ejeren af matr. nr. 20 Vedbøl,
Vedsted, at lægge m~ddings- og ensilagestakke på den
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del af matr. nr. 20 Vedbøl, Vedsted, der ligger
mellem driftsbygningerne og skellet til matr. nr.
16 smst. Det er en forudsætning, at der forud er
etableret en afskærende orøft eller lignende ind-
retning, som sikrer, at m~ddinovan8 og lignende
ikke kan løbe til Vedsted sø.

§ 9. Arealernes drift icvrigt.

Udyrkede arealer, herunder vådområder, må ikke op-
dyrkes.
på udyrkede arealer og skovarealer, der støder op
til Rygbjerg og Vedsted søer samt på en 10 m bred
zone langs disse søers bredder er sødskning og sprøjt-
ning med insekt- og ukrudtsbekæmpelsesmidler ikke ti 1-
ladt.
Der må ikke udbringes husdyrgødning (fast gødning,
gylle, ajle) på arealer, der ligger nærmere end
50 m fra Rygbjerg og Vedsted søer.

•e
e

I perioden l. december - 15. marts og iøvrigt i
perioder med frost eller sne må der ikke udbringes
husdyrgødning på arealer med fald ned mod søerne .
De pågældende arealer er angivet på kortbilaget,jfr.
§ 8.
Yderligere tilledning af spildevand til vådområ-
derne (moser, søer og vandløb) er ikke tilladt.
Sejlads på Rygbjerg og Vedsted søer må kun ske med
robåde. Der må ikke bruges motor eller sejl. Wind-
surfing er ikke tilladt.

§ lo. Naturpleje.

Det skal være fredningsmyndighederne tilladt at
foretage en aktiv pleje på udyrkede arealer og våd-
områder, i overensstemmelse med fredningens formål,

•
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således at der skabes grundlag for et rigt og vari-
eret dyre- og planteliv inden for hele det fredede
område.

Sønderjyllands amtsråd forestår plejen efter samråd
med ejerne og uden udgift for disse. I tilfælde af
uenighed afgøres sagen af fredningsnævnet.
Det skal være Sønderjyllands amtsråd tilladt i sø-
erne at placere en belufter, der om sommeren kan
tilføre ilt til de iltfrie bundlag.

§ ll. Ophævelse af ældre fredninger.

Følgende fredningsafgørelser ophæves, idet disse er
indeholdt i ovenstående:

a. Fredningsnævnets beslutning af 23. april 1938 om
bevarelse af omgivelserne omkring 6 gravhøje. Be-
rørte areal: Del af matr. nr. 40 Vedbøl, Vedsted.

b. Overfredningsnævnets kendelse af 3. december 1949
om bevarelse af Vedsted ås med omgivelser. Be-
rørte areal: Matr. nr. 16, 49 og del af matr. nr.
34, alle VedbØl, Vedsted.

c. Fredningsnævnets deklarationer af 24. oktober
1950 og 14. december 1950 om bevarelse af Ved-
sted kirkes omgivelser. BerØrte areal: Matr. nr.
31 og del af matr. nr. 34.40 og 130, ajle Vedbøl, Vedsted.

§ 12. Dispensationer.

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

Fredningsnævnet har ved anden afgørelse af dags dato
fastsat det samlede erstatningsbeløb i anledning af fred-

I

I

[
~.
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ningen til 251.200 kr., hvortil kommer omkostningsbeløb
og renter. Af disse beløb betaler staten 75% og Sønder-
jyllands amtskommune 25%.

Fredningsnævnets afgørelse i fredningssagen kan på-
klages tiloverfredningsnævnet, Amaliegade 7, 1256 Køben-
havn K., efter reglerne i naturfredningslovens § 26. Klage-
fristen er 4 uger fra den dag, afgørelsen er meddelt den
klageberettigede.

Ib Lind Larsen B. Diemer Nis Mikkelsen

ri
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Den 23. juni 1986 afsagde fredningsnævnet
for Sønderjyllands amts nordlige fredningskreds i sag

F. 184/81 Fredning af Rygbjerg og Ved-
sted søer med omgivelser
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Vojens kommune,
sålydende

K E N D E L S E

Fredningsnævnet har ved anden kendelse af dags
dato bestemt, at Rygbjerg og Vedsted søer med omgivelser,
ialt 155,2 ha, undergives fredning.

Konsulent Gunnar Fink, Fælleslandboforentngen
for Nordslesvig, har i skrivelse af 16. september 1985

.:
,I

r
l,
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I

for lodsejere lb.nr. 1,2,3,5,6,7,8,9,11,12,13,14 og 16
fremsat sålydende erstatningskrav:
"For arealer beliggende indenfor fredningsgrænser kræves

en generel arealerstatning pci 1.200 kr. pr. ha, som kom-
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pensation for ulemperne ved de pålagte fredningsbestem-
melser.

••
For restriktioner på arealer med fald ned mod søerne,
---, kræves yderligere en tillægserstatning ud over
arealerstatningen på kr. 4.000 pr. ha for ejendomsfor-
ringeise.
For restriktioner på arealer med totalt forbud mod ud-
bringning af husdyrgødning (nærmere end 50 m fra Ryg-
bjerg og Vedsted søer) --- kræves en tillægserstatning
udover arealerstatningen på kr. 10.000 pr. ha for ejen-
domsforringelse
For arealer som i givet fald vil blive oversvømmet som
følge af vandstandshævninger kræves en erstatning pr.
30.000 kr. pr. ha.

IJ

,;

t\

Fredningsnævnet har vedtaget at yde erstatning
på generelt 800 kr. pr. ha.

For arealer omfattet af naturfredningslovens
§ 47a og § 53 fastsættes halve grundtakster, 400 kr .
pr. ha.•

.' e
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Der betales ikke erstatning for arealer omfat-
tet af naturfredningslovens § 43, stk. 2, og for arealer
med fredskovspligt.

Der tilkendes ikke erstatning for arealer of-
fentligt eje.

Erstatning for arealer, der berØres af vandstands-
hævning, fastsættes til yderligere 22.500 kr. pr. ha for
engarealer og 15.000 kr. pr. ha for arealer med granskov,
udregnet på grundlag af arealværdier på henholdsvis 30.000
kr. og 20.000 kr. pr. ha og en værdiforringelse på 75%.

For arealer berørt af forbud mod markmøddinger
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fastsættes erstatningen til yderligere 400 kr. pr. ha.
For arealer med forbud mod husdyrgødning fast-

sættes erstatningen til yderligere 6.000 kr. pr. ha.
Der fastsættes en mindsteerstatning på 500 kr.

pr. ejendom (løbenummer).

I~ Erstatning tilkendes herefter således:

Lb.nr. l. Kristine Schmidt.

l;

24,4 ha under fredning.
16,3 ha landbrugsjord al 800 kr. 13.040 kr.

0,4 ha omfattet af naturfred-
ningslovens § 53 al
400 kr. 160 kr.

4,7 ha omfattet af naturfred-
ningslovens § 47a al
400 kr. 1.880 kr.

1,6 ha vådområde omfattet af
naturfredningslovens
§ 43, stk. 2. O kr.

4,2 ha forbud mod markmøddin-
ger a I 400 kr. 1.680 kr.

1,3 ha forbud mod husdyrgødning
al 6.000 kr. 7.800 kr.

0,4 ha risiko for vandstandshæv-
ning al 22.500 kr. 9.000 kr. 33.560 kr.

I
l

'i

I
,

,Ir

!II e
l,

l: Lb.nr. 2. Helge Larsen.
I
I I
, ,
l
l~

12,0 ha under fredning.
3,6 ha landbrugsjord al 800 kr. 2.880 kr.
2,6 ha omfattet af naturfred-

ningslovens § 53 al 400 kr. 1.040 kr.
0,1 ha omfattet af naturfred-

ningslovens § 47a al
400 kr. 40 kr.

2,2 ha vådområde omfattet af
naturfredningslovens
§ 43, stk. 2 O kr.

4,5 ha forbud mod markmøddinger
al 400 kr. 1.800 kr.

\l.
':

I

l'
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1
0,8 ha risiko for vandstandshcPv- 18.000 kr. 23.760 kr.',I ning (lI 22.500 kr.

l-i Lb. nr. 3. Jens Hansen.
i

'I' 2, l ha under fredning, land-
brugsjord al 800 kr. 1. 680 kr. l .680 kr.

!Ir
I Lb. nr. 4. Vojens kommune.l: e1\

0,5 ha under fredning. O kr.

- Lb. nr. 5. Christian Kj ær.

i
l ,9 ha under fredning.
l ,3 ha landbrugsjord al 800 kr. l .04 o kr.
0,6 ha omfattet af naturfred-

ningslovens § 53 al 400 kr. 240 kr. l .280 kr.
I

f Lb. nr. 6 . Jørgen Hansen.
~

II 13,8 ha under fredning.'~

II 2,5 ha landbrugsjord a' 800 kr. 2.000 kr.
l.

'( e 7,2 ha omfattet af naturfred-

J.

ningslovens § 53 al 400 kr. 2.880 kr.
o, l ha fredskov. o kr.e:i' 4, l ha landbrugsjord omfattet

{\ - af naturfredningslovens
/t § 47a a' 400 kr. l.640 kr.,
l 4,8 ha forbud mod markmøddinger'I

, f al 400 kr. l.920 kr.
I 2,7 ha forbud mod husdyrgødningI~
I a' 6.000 kr. 16.200 kr. 24.640 kr.

I !
l Lb. nr. 7 . Kurt Lynge Kristensen.
,l

8,5 ha under fredning.
2,8 ha landbrugsjord omfattet

I af naturfredningslovens,
§ 53 al 400 kr. l.120 kr.,

'f e 0,2 ha vådområde omfattet af
I naturfredningslovens
~ § 43, stk. 2 , o kr.

l



5,4 ha landbrugsjord omfattet
af naturfredningslovens
§ 47a al 400 kr. 2.160 kr.

0,1 ha landbrugsjord, tidligere
fredet, uden for beskyt-
telseslinier, al 800 kr. 80 kr.

7,7 ha landbrugsjord, forbud mod
markmøddinger al 400 kr. 3.080 kr.

2,5 ha landbrugsjord, forbud mod
husdyrgødning al 6.000 kr. 15.000 kr.

0,1 ha risiko for vandstandshæv-ning al 22.500 kr. 2.250 kr. 23.690 kr.

- 5 -

li
I'
I ~
I'

I

I

I
II Lb. nr. 8. Jørgen R. Mortensen.

9,6 ha under fredning.
2,2 ha (inclusive 0,75 ha, som

påregnes afstået til
amtskommunen) landbrugs-
jord a I 800 kr.

6,2 ha landbrugsjord omfattet
af naturfredningslovens
§ 53 al 400 kr.

1,2 ha landbrugsjord omfattet
af naturfredningslovens
§ 47a a I 400 kr.

2,1 ha landbrugsjord, forbud
mod markmøddinger al
400 kr.

0,6 ha landbrugsjord, forbud
mod husdyrgødning al
6.000 kr.

,

I·~el,.
le

Lb. nr. 9. A/S Brdr. Thomsen.

0,6 ha under fredning.
0,4 ha landbrugsjord, tidligere

fredet, uden beskyttel-
seslinier, al 800 kr.

0,2 ha landbrugsjord, omfattet
af naturfredningslovens
§ 47a al 400 kr.
forhøjet til mindstebeløbet

I

li
'e.
/.

I ~

\ \

1.760 kr.

2.480 kr.

480 kr.

840 kr.

3.600 kr. 9.160 kr.

320 kr.

80 kr.
500 kr.
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r Lb. nr. lo. Hertha Jenisch.

11 ,4 ha under fredning.
l, 0,7 ha sommerhusområde + skov

r omfattet af naturfred-
ningslovens § 47a al 400 kr. 280 kr.

10,7 ha vådområde omfattet af
naturfredningslovens o kr.§ 43, stk. 2 .

j'. e forhøjet t il mindstebeløbet 500 kr.
I
"I

I~

Lb. nr. 11. Vedsted Menighedsråd.
,,"
I -l 46,5 ha (inclusive sø) under fredning.
I' lo ,o ha landbrugsjord al 800 kr. 8.000 kr.t

I 10,9 ha landbrugsjord omfattet af
" naturfredningslovens § 53
Ilt a.1 400 kr. 4.360 kr.

"! 6,2 ha fredskov uden for højbe-
i skyttelseslinie,

l: 9,6 ha vådområde omfattet af,
naturfredningslovens § 43,
stk. 2 , uden for højbe- o kr.skyttelseslinie,

9,5 ha landbrugsjord, omfattet
af naturfredningslovense § 47a al 400 kr. 3.800 kr.

I 0,3 ha landbrugsjord, tidligere
e fredet, uden beskyttelses-

[ linier al 800 kr. 240 kr.
e 6,3 ha forbud mod markmøddinger

al 400 kr. 2.520 kr.,
I

ri

l ,7 ha forbud mod husdyrgødningal 6.000 kr. 10.200 kr.
\ 3,5 ha risiko for vandstandshæv-r,

-( ning al 22.500 kr. 78.750 kr. 107.870 k r .
l,

I'I Lb. 12. Vedsted kirke." nr.li
'I•

l ,3 ha under fredning.
l ,3 ha landbrugsjord omfattet

af naturfredningslovens
§ 47a al 400 kr. 520 kr.~ e' f,

I
f
I
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Lb. nr. 17. Sønderjyllands
teknisk forvalt

Adkomstforholdene ord
berigtigelse af ekspr

Lb. nr. 18. Motorvejskontore

50 m2 skråning.

Erstatningsbeløbene f
med en årlig rente, der er
tid af Danmarks Nationalbank• Det samlede erstatnin
med renter og omkostninger b
25% af Sønderjyllands amtsko

Fredningsnævnets afgø
fredningsnævnet, Amaliegade
reglerne i naturfredningslov
uger fra den dag, afgørelsen
gede.

Ib Lind Larsen B. Di I
I

I,,

- 7 -

1,3 ha forbud mod markmøddinger
al 400 kr.

0,3 ha forbud mod husdyrgødning
a I 6.000 kr.

Lb. nr. 13. Age Nielsen.

7,8 ha under fredning.
4,6 ha landbrugsjord al 800 kr.
3,2 ha omfattet af naturfred-

ningslovens § 47a
al 400 kr.

5,2 ha forbud mod markmøddinger
al 400 kr.

0,6 ha forbud mod husdyrgødning
al 6.000 kr.

Lb. nr. 14. Christian Nielsen.

9,9 ha under fredning.
8,0 ha landbrugsjord al 800 kr.
0,3 ha omfattet af naturfred-

ningslovens § 53
al 400 kr.

1,6 ha omfattet af naturfred-
ningslovens § 47aal 400 kr.

,(

(

(

2,3 ha forbud mod markmøddinger
al 400 kr.

0,01 ha skov, risiko for vand-
standshævning al 15.000
kr.

Lb. nr. 15. Udgår.

Lb. nr. 16. Kristian Nissen.

4,9 ha omfattet af fredningen,
landbrugsjord, ingen
indskrænkninger,
a I 800 kr .

520 kr.

1.800 kr. 2.840 kr.

3.680 kr.

1.280 kr.

2.080 kr.

3.600 kr. 10.640 kr.

6.400 kr.

120 kr.

640 kr.

920 kr.

150 kr. 8.230 kr.

3.920 kr. 3.920 kr.
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REG. NR. o S9~.020

FREDNINGSNÆVNET FOR SØNDERJYLLANDS
AMTS NORDLIGE FREDNINGSKREDS

Civildommerkontoret
Gammelting 2

6100 Haderslev
Tlf. 04 52 38 02

J.nr. F. 139/88

Haderslev, den 15. november 1988.

Ved skrivelse af 24. oktober 1988 har Sønderjyllands Amtskommune,
fredningsafdelingen, fremsendt ansøgning .fra Kurt kristensen, Hø-
gelundvej 17, Vedsted, 6500 Vojens, om dispensation fra natur-
fredningsloven til en vildtbeplantning på matr. nr. 127 Vedbøl,
Vedsted.

Det ansøgte er omfattet af naturfredningslovens § 34 (fredningen
af Rygbjerg og Vedsted søer med omgivelser, jfr. overfrednings-
nævnets afgørelse af 20. maj 1988).

Det fremgår af sagen, at formålet med tilplantningen er at udnyt-
te et areal til vildtpleje, der er pålagt gødskningsbegrænsninger.
Der er plantet en række piletræer i hele bæltets længde, i en
afstand af ca. 5 m fra søbredden. Det er telefonisk oplyst, at
der ønskes plantet relativt lavtvoksende træer og buske, og der
agtes ikke plantet nåletræer.

Fredningsafdelingen har besigtiget arealet og ved fremsendelsen
til fredningsnævnet blandt andet oplyst:

"at det ansøgte areal skråner ned mod Rygbjerg Sø, og at en even-
tuel plantning, såfremt den ikke får lov at vokse højere end ca.
10 m, ikke vil være synlig fra den offentlig vej, da den vil væ-
re dækket dels af et levende hegn, dels af gravhøjen syd for det
ansøgte område.

Ifølge overfredningsnævnets kendelse af 20. maj 1988 må der ikke
foretages tilplantning udenfor eksisterende haver.

Fredningsafdelingen finder, at det ansøg~e er i overensstemmelse



:1
si.

med fredningens hovedmål, idet plantningen vil medvirke til at
begrænse udvaskningen af næringsstoffer til Rygbjerg Sø, således
som det er anført i ansøgningen. Plantningen vil ikke hindre ind-
blikket til søen, såfremt den ikke bliver højere end ca. 10 m,
dette kan opnås ved plantning af buske og af relativt lavtvoksen-
de træer (f.eks. Abild og Småbladet Lind), som skæres ned med
passende mellemrum. Endelig finder man, at plantningen vil være
naturlig for området, såfremt der vælges danske løvfældende ar-
ter. Af h€nsyn til bladfald i søen bør det ikke plantes nærmere
denne end de allerede plantede piletræer."

I
Fredningsnævnet meddeler i medfør af naturfredningslovens § 34
(fredningen af Rygbjerg og Vedsted søer) dispensation til den
ansøgte plantning på følgende vilkår:

at der anvendes danske løvfældende træer og buske,

at plantningen ikke hindrer indblikket over Rygbjerg Sø fra den
offentlige vej, Langdyssevej, svarende til en skønnet maksi-
malhøj de på ca. 10 m, og

at der ikke plantes nærmere søen end den eksisterende række pile-
træer .

• 1<-4--< ~~A41f~~ _
Lind Larsen . Nis Mikkelsen ~u. C. Jensen

Fredningsnævnet! afgørelsekan påklages til~_
fredningsnævnetsenestA uger fraden dag, afgv>rel-
sen er meddelt.En tilladelseellerdispensationmå
Ikke udnyttes,førklagefristener udløbet.Er klage
Indgivet,må tilladelsenellerdispensationenikke
udn~ttes,med mindre den opretholdes~f overfred-
ningsnævnet.Tilladelsenbortfalder.såfremtden ikke
er-udnyttetInden5 år fradens meddelelse.

Sendt til:
Sønderjyllands Amtskommune, fredningsafdelingen.j.nr.8-70-52-1-543-1-87.
Vojens kommune, teknisk forvaltning.

~ Danmarks Naturfredningsforening + lokalkomitåen.
Skov- og Naturstyrelsen. 3 ekspl.

- - ----- .._----
Kurt Kristensen, Høgelundvej 17, Vedsted. 6500 Vojens.
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U D S K R I F T
af

FORHANDLINGSPROTOKOLLEN
for

Fredningsnævnet for Sønderjyllands
Amts Nordlige Fredningskreds.

Den 14. november 1988 kl. 14,30 afholdt Fredningsnævnet for Søn-
derjyllands Amts Nordlige Fredningskreds møde ved Vedsted Kirke.
Nævnet var repræsenteret af formanden civildommer Ib Lind Lar-
sen, Haderslev, det amtsrådsvalgte medlem, Nis Mikkelsen, Simmer-
sted, og det af Vojens Kommune valgte medlem, T. B. C. Jensen,
Vojens.
Som sekretær medvirkede civildommer Torkil Rasmussen, Kolding.

Der foretoges:

F. 41/87

Dispensation fra naturfrednings-
lovens § 34 (fredningen af Ved-
sted Kirkes omgivelser) til til-
plantning af matr. nr. 130 Vedbøl,
Vedsted.

Der fremlagdes:

1. Ansøgning af 18. marts 1987 fra Vedsted Menighedsråd med på-
tegninger,

2-5. tegninger,

Foto venter
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6. kopi af skrivelse af 14. maj 1987 fra landskabsarkitekt, kir-
kegårdskonsulent J. P. Junggreen Have til Haderslev Stifsøvrig-
hed,

7. skrivelse af 23. juli 1987 fra Sønderjyllands Amtskommune,
fredningsafdelingen,

8. kopi af skrivelse af 29. august 1987 fra landskabsarkitekt,
kirkegårdskonsulent r. P. Junggreen Have til Haderslev
Stiftsøvrighed,

9. kopi af nævnets fremsendelsesskrivelse af 29. juli 1987 til
Haderslev Stiftsøvrighed,

10. kopi af skrivelse af 30. marts 1988 fra Kgl. Bygningsinspek-
tør til Haderslev Stiftsøvrighed,

11. skrivelse af 5. juli 1988 fra Haderslev Stiftsøvrighed.

12. skrivelse af 19. august 1988 fra Vedsted Menighedsråd med 2
påtegninger, og

13. indkaldelse med indvarslingsliste.

For Sønderjyllands Amtskommune, fredningsafdelingen, mødte land-
inspektør Palle Grønlund.

For Haderslev Stiftsøvrighed mødte fuldmægtig Margrethe Wind og
med hende landskabsarkitekt r. P. Junggreen Have.

For menighedsrådet mødte formanden Christa Petersen og medlem-
merne Ole Olesen, Chr. Hansen, Lorenz Bentsen, Jens Rossen, Carl
Bruun og Nis Jensen.

For Vojens Kommune mødte afdelingsleder August Møller og arkitekt
Hans Linding.



e For Danmarks Naturfredningsforening, lokalkomiteen, mødte civil-
ingeniør Kirsten Lund Frandsen.

Sagen drøftedes, og der var enighed om, at der kan meddeles dis-
pensation som ansøgt.

Efter stedfunden intern votering meddelte nævnet dispensation
fra naturfredningslovens § 34 (fredningen af Vedsted Kirkes om-
giveIser), jfr. overfredningsnævnets afgørelse § 9, sidste stk.

I

til den ansøgte beplantning. Beplantningen udføres, 80111 angivet
på den fremlagte beplantningsplan af december 1987 fra landskabs-
arkitekt r. P. Junggreen Have, således at arealet indrettes til
kirkegård og beplantes på betingelse af,

I at den offentlige sti bibeholdes,

at der på den nordligste del af arealet (fra det punkt, hvor ter-
rænet falder ned mod kirken) kun sås græs eller plantes spred-
te træer, således at udsigten fra vejen til kirken bevares,

at der på arealet nord for kirken (øst for P-pladsen) kun beplan-
tes på en måde, så kirken kan ses fra vejen,

at arealet tilpantes med danske løvfældende træer, og

Ir at der ikke placeres gravsteder nærmere Vedsted Sø end vist på
den fremlagte skitse af juli 1984.

Sagen sluttet.

Mødet hævet.

Lind Larsen
~::~~~~~:~~:~t:e~~~r:'se kan påklages til ~ er~
sen er meddelt . uger fra den dag, afgøre1_
Ikke udnyttes, iØ;~,~~:1r~~~:neller dispensaiion må
Indgivet, må tilladel e~ udløbet. Er k/age
udnyttes med ml'ndrsedn eller dIspensationen ikke
.' e en opretholde tnmgsnævnet. Til/ade/ b • s a overtred-

er Udnyttet Ind 5 å sen ortta/der, satremt den ikke
en r fra dens meddelelse.

Ud-

...
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skriftens rigtighed bekræftes.
Fredningsnævnet for Sønderjyllands Amts Nord-
lige Fredningskreds, den 29. november 1988.

/.' .~-~
~~en

Sendt til:
Sønderjyllands Amtskommune, fredningsafdelingen, j.nr. 8-70-52-6-543-1-87.
Vojens Kommune, teknisk forvaltning.
Skov- og Naturstyrelsen, 3 ekspl.
- -- ---- -- --- --- -- - - - ~.~-- - - .
Danmarks Naturfredningsforening + lokalkomiteen.
Haderslev Stiftsøvrighed.
Vedsted Menighedsråd v/formanden Christa Petersen.
Medlemmerne.
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Skov- og Naturstyrelsen
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REG.NR. o59Q .O~

u D S K R I F T
af

FORHANDLINGSPROTOKOLLEN
for

Fredningsnævnet for Sønderjyllands
Amts Nordlige Fredningskreds

'I. "'Jlodtaget I
·,,(lV· og NaturstvrelSl'm

l - nv'-
::; ; !'I i ·'9S·
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Den 7. oktober 1991 kl. 14 afholdt Fredningsnævnet for Sønderjyl-
lands Amts Nordlige Fred~ingskreds møde ved Vedsted Kirke, Vo-
jens Kommune. Nævnet var repræsenteret af formanden, civildommer
Jørgen Dahm Frederiksen, Sønderborg, det amtsrådsvalgte medlem,
gårdejer Thomas Lauridsen, Stubbum, Christiansfeld, og det af
Vojens Kommune valgte medlem, Niels Juhl, Sommersted.

Der foretages:

F. 62/91
jfr. F. 58/91

Genoptagelse af sag F. 58/91 om dispensation
fra naturfredningslovens § 34 (fredningen af
Rygbjerg og Vedsted søer med omgivelser) til
om- og tilbygning til eksisterende kapelbyg-
ning ved Vedsted Kirke, Vojens Kommune. Matr.
nr. 31 Vedbøl, Vedsted.

Fredningsnævnet har i møde den 2. september 1991 vedtaget at ind-
stille til Kirkeministeriet, at der meddeles dispensation fra
deklaration vedrørende fredning af Vedsted Kirkes imgivelser.

Jørgen Helk, Skov- og Naturstyrelsen, har telefonisk gjort
opmærksom på, at deklarationen er aflyst ved Overfredningsnævnets
kendelse af 20. maj 1988 om fredning af Rygbjerg og Vedsted med
omgivelser.

For Sønderjyllands Amt, Landskabskontoret, mødte overassistent
Sonja Lorentzen.

For Vojens Kommune mødte planlægningschef August Møller og arki-
tekt Hans Linding .
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For Danmarks Naturfredningsforenings lokalkomite mødte medlem af
komiteen Willy Jensen.

Samtlige mødte indstillede til fredningsnævnet, at der meddeles
dispensation til det ansøgte.

Fredningsnævnet meddelte dispensation i henhold til naturfred-
ningslovens § 34 til den ansøgte bygning, således at det over-
lades til parterne at aftale formen for belægning ved bygningen.

J. Dahm Frederiksen Thomas Lauridsen Niels Juhl

Fredningsnævnets afgørelse kan påklages tilOverfredningsnævnet,
Slotsmarken 15, 2970 Hørsholm, senest 4 uger fra den dag, afgø-
relsen er meddelt. En tilladelse eller dispensation må ikke ud-
nyttes, før klagefristen er udløbet. Er klage indgivet, må til-
ladelse eller dispensation ikke udnyttes, med mindre den opret-
holdes af Overfredningsnævnet. Tilladelsen bortfalder, såfremt
den ikke er udnyttet inden 5 år fra dens meddelelse.

Sagen sluttet .

Mødet hævet

J. Dahm Frederiksen

Udskriftens rigtighed bekræftes.
Fredningsnævnet for Sønderjyllands Amts
Nordlige Fredningskreds ,den 11 OKT. 1991r ·

. O.hm Fre~
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REG. HR. 5g 2 .O 2.

Den 7. oktober 1991 kl. 13,30 afholdt Fredningsnævnet for Sønder-
jyllands Amts Nordlige Fredningskreds møde ved Rygbjerg Sø.
Nævnet var repræsenteret af formanden, civildommer Jørgen Dahm
Frederiksen, Sønderborg, det amtsrådsvalgte medlem, gårdejer Tho-
mas Lauridsen, Stubbum, Christiansfeld, og det af Vojens Kommune
valgte medlem, Niels Juhl, Sommersted.

Der foretoges:

F. 59/91

Sag om dispensation i henhold til natur-
fredningslovens § 34 (fredning af Ryg-
bjerg og Vedsted søer med omgivelser i
Vojens Kommune) til nyt byggeri på matr.
nr. 130 Høgelund, Vedsted, tilhørende
Herta Jenisch, Hamborg.

Der fremlagdes:

1. skrivelse af 4. september 1991 fra Sønderjyllands Amt, land-
skabskontoret,

2. indkaldelse af 4. september 1991 fra samme til mødet d.d.,

3. kopi af skrivelse af 7. august 1991 fra advokatfirmaet Meyer
& Partnere, Haderslev, til Vojens Kommune,

4. tegning og

5. kort.
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For Sønderjyllands Amt, teknisk udvalg, mødte medlemmerne, Arne
Buhrkall og Jan Nøjsen sammen med overassistent Sonja lorentzen.

For Vojens Kommune mødte planlægningschef August Møller og
arkitekt Hans linding.

For Danmarks Naturfredningsforening, lokalkomiteen, mødte Willy
Jensen .•tt For lodsejeren, Hertha Augusta Jenisch, mødte advokat Peter H.
Meyer.

I

~.,

Der foretoges
gammelt skur,
opførelse.

besigtigelse. Hvor der har ligget et mindre
er en 40-50 m2 stor bygning (bådehal) under

Sonja lorentzen redegjorde for den proceduremæssige behandling
af sager om dispensation fra både fredninger og naturfred-
ningslovens beskyttelseslinier. Før Sønderjyllands Amt som fri-
kommune overtog administrationen af beskyttelseslinierne, afgjor-
des sagerne af fredningsnævnet i møderne efter forhandling med
parterne og øvrige indbudte. Til den i denne sag omhandlede
bebyggelse kræves dispensation fra fredningen af fredningsnævnet
i henhold til naturfredningslovens § 34 og dispensation fra
Sønderjyllands Amt i henhold til naturfredningslovens § 47a
(søbeskyttelseslinien) samt tilladelse af amtet i henhold til
by- og landzoneloven (landzone). Ved besigtigelsen deltager 2 af
teknisk udvalgs medlemmer. Sagen behandles derefter af det
samlede udvalg i et udvalgsmøde på amtsgården, hvor afgørelsen
træffes ved almindeligt stemmeflertal. Efter udvalgsmødet sendes
sagen til fredningsnævnet til behandling i henhold til natur-
fredningslovens § 34. Ved fredningsnævnets behandling af sagen
yder amtsrådet bistand for fredningsnævnet i henhold til
bekendtgørelse af forretningsordenen for fredningsnævn.
Sønderjyllands Amt henstiller, at fredningsnævnet først træffer
sin afgørelse, efter at amtets afgørelse foreligger, og at
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amtets afgørelse indsættes i fredningsnævnet s skrivelse.

Sonja Lorentzen foreviste billeder af det gamle skur og af den
nye bygning under opførelse.

Sonja Lorentzen henviste til fredningsnævn ets sag, bilag 3,
skrivelse af 7. august 1991 fra advokat Peter Meyer, hvorefter
skuret har stået på arealet siden slutningen af tredserne. Da
skuret således er opført efter indføjelse af søbeskyttel-
seslinien i naturfredningsloven i 1961, og da dispensation fra
søbeskyttelseslinien ikke er meddelt, er skuret ikke lovlig
opført. Skuret er ikke omtalt i fredningsnævnets og Over-
fredningsnævnets kendelser. Hun deltog ikke selv i behandlingen
af fredningssagen.

På forespørgsel oplyser fredningsnævnets sekretær, der var for-
mand for fredningsnævnet under behandlingen af fredningssagen,
at der ikke blev taget stilling til skuret under fredningssagen,
og at der ved skuret var beplantning, som nu er fjernet.

Peter Meyer henviste til sin skrivelse af 7. august 1991. Han an-
moder om, at der meddeles tilladelse til færdiggørelse af
skuret, der er under opførelse. Han vil undersøge, hvornår det
gamle skur blev opført og meddele Sønderjyllands Amt resultatet
af sine undersøgelser. Han anmoder om, at Sønderjyllands Amt
venter med at træffe afgørelse i sagen, til han er færdig m .ed
sine undersøgelser. Hvis der meddeles afslag på det nye skur,
der er under opførelse, vil han sende ansøgning til
Sønderjyllands Amt om tilladelse til, at der opføres en hytte af
samme dimensioner, som den der var, og som falder godt ind i
naturen. Det gamle skur var temmelig faldefærdigt, da det blev
fjernet.

August Møller oplyste, at han deltog i fredningsnævnets møder
under fredningssagen. Ved lodsejerens sommerhus ligger et
redskabsskur, som er registreret. Det skur, der nu er tale om,
ligger på den modsatte side af søen. Det er ikke registreret, og
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han kan ikke anbefale eller godkende, at skuret opføres. Han
ønsker overhovedet ikke noget skur på dette sted.

Willy Jensen udtalte, at skuret, der er under opførelse, er
ulovligt, og han påstår det fjernet.

Sagen udsat.

Mødet hævet.
ee J. Dahm Frederiksen

Udskriftens rigtighed bekræftes.
Fredningsnævmnet for Sønderjyllands
Nordlige Fredningskreds. den

Amts
t 1 OKT. 1991"" .

aaFr~

I
Udskrift sendt til:
Advokat Peter Meyer, Haderslev, j.nr. 0891335.
Herta Jenisch, Foszbergermor 19, Langenhorn, 0-2000 Hamborg.
Sønderjyllands Amt, landskabskontoret, j.nr. 8-70-53-1-543-3/91.
Vojens Kommune, teknisk forvaltning.
Danmarks naturfredningsforening, lokalkomiteen.
Medlemmerne.
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Den 4. november 1991 kl. 13 afholdt Fredningsnævnet for Sønder-
jyllands Amts Nordlige Fredningskreds møde p~ Vojens Rådhus.
Nævnet var repræsenteret af formanden, civildommer Jørgen Dahm
Frederiksen, Sønderborg, det ~mtsrådsvalgte medlem, gårdejer Tho-
mas Lauritsen, Stubbum, Christiansfeld, og det af Vojens Kommune
valgte medlem, Niels Juhl, Sommersted.

Der foretoges:

F. 59/91

Sag om dispensation fra naturfrednings-
lovens § 34 (fredning af Rygbjerg og
Vedsted søer med omgivelser i Vojens
Kommune) til nyt byggeri på matr. nr.
130 Høgelund, Vedsted, tilhørende
Herta Augusta Jenisch, Hamborg,
- fortsat -

De på mødet den 7. oktober 1991 fremlagte bilag var til stede.

Der fremlagdes:

6. skrivelse af 8. oktober 1991 fra Sønderjyllands Amt med refe-
rat af møde den 7. oktober 1991,

7. skrivelse af 24. oktober 1991 fra Sønderjyllands Amt indehol-
dende afgørelse truffet af udvalget for teknik og miljø samme
dag, og

8. mødeindkaldelse.

aJ. Sl\J 12.ll!6 - 0027 ILt
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Ifølge den fremlagte skrivelse af 24. oktober 1991 fra Sønder-
jyllands Amt, bilag 7, har udvalget for teknik og miljø på mødet
vedtaget at meddele afslag på ansøgningen om lovliggørelse af
det påbegyndte byggeri af et bådeskur. Udvalget har lagt til
grund, at det tidligere bådeskur på sted~t, som var delvist
faldet sammen på grund af ælde og råd, er opført i slutningen af
tredserne uden tilladelse og således ulovligt opført. Udvalget
pålægger ansøgeren at fjerne den ulovligt opførte bygning senest
14 dage efter modtagelse af afgørelsen.

Fredningsnævnet voterede.
til det ansøgte i henhold
kræve skuret fjernet inden
sen.

Der var enighed om at meddele afslag
til naturfredningslovens § 34 og at
14 dage efter modtagelse af afgørel-

Kopi af Sønderjyllands Amts skrivelse af 24. oktober 1991 til
fredningsnævnet med klagevejledning vedhæftes udskrift af fred-
ningsnævnets møde.

J. Dahm Frederiksen Thomas Lauritsen Niels Juhl

Fredningsnævnets afgørelse kan påklages tilOverfredningsnævnet,
Slotsrnarken 15, 2970 Hørsholm, senest 4 uger fra den dag, afgø-
relsen er meddelt.

Sagen sluttet.

Mødet hævet.

Udskriftens rigtighed bekræftes.Fredningsnævnet for Sønderjyllands Amts
Nordlige Fredningskreds, den 11. november 1991

~~e1!;d~~
ass
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FREDNINGSNÆVNET FOR SØNDERJYLLANDS AMT
Dommerkontoret, Nørregade 31,
627 Tønder. - Telf. 74 72 22 05. ·w ••

Den 15. september 1992 foretog formanden, dommer S.A. Koustrup,
følgende sag på dommerkontoret:

J.nr. XIII/92 Ansøgning fra Herta A. Jenisch, Flensborg,
om tilladelse til at genopføre et bådskur
ved Rygbjerg Sø, matr.nr. 130 Høgelund,
Vojens kommune.•
- Naturfredningslovens § 34 jfr. nu natur-

beskyttelseslavens § 50, samt planlæg-
ningslovens § 35 -

Der fremlagdes skrivelse af 20. august 1992 med bilag fra amts-
kommunen, j.nr. 8-70-53-1-543-3-91.

Det fremgår af sagen, at ansøgeren tidligere har fået afslag på
en anmodning om lovliggørelse af et allerede opført 48 m2 stort
bådeskur, der skulle erstatte et tidligere bådeskur. Dette både-
skur er fjernet.

Det er nu ved et vidneudsagn godtgjort, at et ældre bådeskur alle-
rede stod der i slutningen af halvtredserne. Søbeskyttelsesli-
niebestemmelserne blev indført i 1961.

Amtskommunens tekniske udvalg har derfor tilkendegivet, at det
tidligere skur må betragtes som lovligt opført, hvorefter ansøger
har en genopførelsesret.

Det fremgår endvidere af sagen, at Danmarks Naturfredningsfore-

...., "~,:ll
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ning ikke kan anbefale, at der gives tilladelse til anbringelse
af et bådskur på det sted, hvor der tidligere var et sådant.

Vojens kommune har meddelt, at man efter de nye oplysninger kan
acceptere et mindre redskabsskur, når det opføres i tilknytning
til den eksisterende bebyggelse.

Nævnet skal udtale:

•
Efter de nu foreliggende oplysninger og i overensstemmelse med
amtskommunens indstilling, er der i nævnet enighed om at meddele
den ansøgte tilladelse i medfør af naturfredningslovens § 34,
jfr. nu naturbeskyttelseslovens § 50, samt efter bemyndigelse fra
amtskommunen efter planlægningslavens § 35, på følgende vilkår:

at bådeskurets størrelse bliver på max 24 m2

at bådeskuret placeres i tilknytning til den eksisterende
bebyggelse mod øst, og

at der til fredningsnævnet indsendes beliggenhedsplan, bygnings-
tegning med angivelse af farve- og materialevalg (skal være
mørke jordfarver) til godkendelse.

I medfør af
såfremt den

lov om naturbeskyttelse, § 66, bortfalder
ikke er 'Jdnyttet i;/ldi 3 år fra (',to.

s.f7o~(;~
tilladelsen,

/ha

Afgørelsen efter naturbeskyttelseslaven kan inden 4 uger fra
dens modtagelse indklaqes for Naturklagenævnet af ansøgeren og
forskellige myndigheder. Først når det efter klagefristens udløb
er konstateret, at afgørelsen ikke er indbragt for Naturklaqe-
nævnet, kan dispensationen udnyttes.
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Klage 'skal indsendes skriftligt til Fredningsnævnet for Sønder-
jyllands amt, Dommerkontoret. Nørregade 31, 6270 Tønder, der
videresender klagen til Naturklagenævnet sammen med sagens do-
kumenter.

Der vedlæqqes en klagevejledninq i henhold til planlægninqsloven.
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Dommerkontoret, Nørregade 31,
6270 Tønder. - Telf. 74 72 22 05.

Den 19. januar 1993 foretog formanden, dommer S.A. Koustrup, føl-
gende sag på dommerkontoret: /

J.nr. XXXV/92 Ansøgning
dingsværk,
ombygning
ledningen

fra Sønderjyllands Højspæn-
Aabenraa, om tilladelse til

af en delstrækning af 150 kV
Enstedværk-Tyrstryp.•

§ 50 - .Fredning af R~gbjerg og
Vedsted søer.

Der fremlagdes skrivelse af 11. januar 1993 med bilag fra
Sønderjyllands amt, landskabskontoret, j.nr. 8-70-51-2-543-1-92.

Det fremgår af sagen,
udskiftes, er placeret i
fredningen af Rygbjerg og

at en mast, mast nr. 61,
et området, der er beliggende
Vedsted søer .

som skal
indenfor

Ifølge de
opstilles
skæmmende

for området gældende fredningsbestemmelser, må
master, vindmøller, transformerstationer og

indretninger.

der ikke
lignende

Det fremgår af ansøgningen, at der ikke er tale om yderligere
master i forhold til eksisterende master, men om en udskiftning
af masterne fra 2-bens til l-bens master, og at masterne så vidt
muligt vil blive placeret samme sted, som de eksisterende.

Amtskommunen har meddelt, at man kan anbefale en dispensation fra
fredningsbestemmelserne Rygbjerg og Vedsted søer, og at amtet i
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medfør af naturbeskyttelseslovens kap. 3 vedrørende anlæg i det
åbne land er sindet senere at meddele godkendelse til udskift-
ningen.

Nævnets afgørelse:

Da der er tale om en ombytning/udskiftning af master fra 2-bens
til l-bens master, der fortrinsvis placeres, hvor de tidligere
master er anbragt, finder nævnet, at udskiftningen ikke strider
imod fredningens formål.

Nævnet meddeler herved tilladelse til det ansøgte i medfør af
naturbeskyttelseslovens § 50.

Nævnet skal gøre opmærksom o at udskiftningen, jfr. ovenstå-pa,
ende, tillige kræver tilladelse fra Sønderjyllands amt.

I medfør af lov om naturbesk 'ttelse, §
ikke er u nyttet inden

S. A. ou'::r~

66, bortfalder
3 år fra dato.tilladelsen, såfremt den

/ha

tt Afgørelsen kan inden 4 uger fra dens modtagelse indklage s for
Naturklagenævnet af ansøgeren og forskellige myndigheder. Først
når det efter klagefristens udløb er konstateret, at afgørelsen
ikke er indbragt for Naturklagenævnet, kan dispensationen udnyt-
tes.

Klage skal indsendes skriftligt til Fredningsnævnet for Sønder-
jyllands amt, Dommerkontoret, Nørregade 31, 6270 Tønder, der
videresender klagen til Naturklagenævnet sammen med sagens do-
kumenter.



Miljøministeriet
Skov- og Naturstyrelsen
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KOlltor Referenlc Dato !oufllalnl

Landskab HJH 28. januar 1993 SN 1211/8-0027

Advokatgruppen Danmark
Nørregade 23-25
Postbox 382
6100 Haderslev

Vedr. tilladelse til opførelse af bådeskur på matr.nr. 130

Bøgelund, Vedsted. Deres j.nr. 0891335•• Ved afgørelse af 15. september 1992 har Fredningsnævnet for
Sønderjyllands Amt givet Deres klient, Fr. Herta Jenisch, afslag
til at genopføre et bådeskur ved Rygbjerg Sø på ovennævnte
matr.nr. Fredningsnævnet har i stedet på visse vilkår dispenseret
fra fredningen om Rygbjerg og Vedsted søer til at opføre et
bådeskur ved Deres klients sommerhus på matr.nr. 81 Høgelund,
Vedsted. I fredningsnævnets afgørelse er optaget de påkrævede
afgørelser i henhold til Zone loven og Naturbeskyttelseslovens §

16 truffet den 20. august 1992 af Sønderjyllands Amtsråd
v/udvalget for teknik og miljø.

Ved skrivelse med bilag af 12. oktober 1992 har De på Deres
klients vegne påklaget fredningsnævnets og amtets afgørelser til
Overfredningsnævnet/Planstyrelsen med påstand, at skuret tillades
placeret ved søkanten på matr.nr. 130 som ansøgt.

Som tidligere meddelt har Naturklagenævnet - der har afløst
Overfredningsnævnet og fra 1. januar 1993 har overtaget Plan-
styrelsen opgaver m.h.t. klager over zonelovsafgørelser - den 4.
november 1992 videresendt klagen til Skov- og Naturstyrelsen til
afgørelse for så vidt angår fredningsnævnets afgørelse i henhold
til fredningen og amtets afgørelse i-henhold til Naturbeskyttel-
seslovens § 16.

tt Skov- og Naturstyrelsen stadfæster herved disse afgørelser.
Postadresse Telefoll Telex Telefax

Slotsmarken 13
2970 Hørsholm 45765376 21 485 NATURE DK 45765477
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Såvel matr.nr. 81 som nr. 130 er omfattet af fredning af Rygbjerg
og Vedsted søer med omgivelser gennemført ved overfrednings-
nævnets afgørelse af 20. maj 1988 samt af søbeskyttelseslinie i
henhold til Naturbeskyttelseslovens § 16 (tidligere Naturfred-
ningslovens § 47a) .

Fredningen har til formål at sikre et rigt og varieret dyre- og
planteliv og opretholde de landskabelige, naturvidenskabelige og
kulturhistoriske værdier i området. Der må ikke foretages
terrænændringer og der må ikke opføres ny bebyggelse.

I Deres klage anføres, at det tidligere skur må betragtes som
lovlig opført, hvorfor Deres klient har en genopførelsesret.

på forespørgsel fra Landskontoret for Landboret om genopførelse
af bebyggelse i fredet område efter brand m.v. har Overfrednings-
nævnet i skr. af 14. december 1984 udtalt:

"En sådan bestemmelse er gennem lang tid ikke optaget i OFN's
fredningsafgørelser. OFN har anset det for rigtigst, at spørgs-
målet om muligheden for at kunne genopføre en bebyggelse efter
dens hændelige undergang afgøres konkret efter alm. retsgrundsæt-
ninger og således, at der evt. kan knyttes betingelser til en
tilladelse, f.eks. om en ændret placering af bebyggelsen, om dens
ydre fremtræden eller om etablering af en slørende beplantning.
De alm. retsgrundsætninger, der vil finde anvendelse, kan
udtrykkes således, at der - evt. på visse betingelser - skal'
gives tilladelse til en genopførelse, medmindre der foreligger
omstændigheder som klart taler herimod. Sådanne retsgrundsæt-
ninger er bl.a. udtrykt af Folketingets ombudsmand i relation til
bestemmelserne om bebyggelse i landzone i by- og landzoneloven,
se ombudsmandens årsberetning for 1979, s. 277, og for 1975, s.
52 og 448."

Da det gamle bådeskur efter det foreliggende ikke gik hændeligt
til grunde og der ikke i forbindelse med fjernelsen af det blev
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søgt om tilladelse til opførelse af nyt bådeskur samt da der ikke
blev fremført ønske om tilladelse til erstatningsbyggeri i
forbindelse med Overfredningsnævnets behandling af fredningssagen
kan Skov- og Naturstyrelsen, på trods af amtets tilkendegivelse,
ikke anerkende Deres påstand om genopførelsesret.

Skov- og ~aturstyrelsen finder iøvrigt ikke baggrund for at ændre
fredningsnævnets afgørelse om dispensation fra fredningen og
amtets afgørelse om dispensation fra søbeskyttelseslinien.

Denne afgørelse betyder, at amtets afgørelse efter zoneloven
ligeledes står ved magt.

StyreIsens afgørelse er endelig og kan ikke indbringes for anden
administrativ myndighed. Eventuel retssag til prøvelse af
afgørelse skal være anlagt inden 6 måneder.

Der vedlægges en række fotografier, der tilhører Deres klient.

Med venlig hilsen

Jørgen Helk

Kopi til orientering:
- Sønderjyllands Amt (j.nr. 8-70-53-1-543-3-91)
- vojens Kommune (j.nr. 02.00.08G01-002-91)
- Danmarks Naturfredningsforening
- Fredningsnævnet for Sønderjyllands Amt (j.nr. XIII/92) -

nævnets akter vedlagt.



FREDNINGSNÆVNET FOR SØNDERJYLLANDS AMT
Dommerkontoret, Nørregade 31,
6270 Tønder.
Telefon 74 72 22 05.
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Den 20. maj 1996 foretog formanden, dommer S.A. Koustrup,
følgende sag på dommerkontoret:

J. nr. 19/96 Ansøgning fra Sønderjyllands amt om til-

ladelse til at opstille en 3.200 liters

tank til flydende ild på matr.nr. 128

Vedbøl, Vojens kommune.

§ 50

Fredning af Vedsted og Rygbjerg søer med

omgivelser.

Der fremlagdes skrivelse af 10. maj 1996 med bilag fra
Sønderjyllands amt, j.nr. 8-70-51-4-543-1-96.

Ifølge kendelsen må der ikke opføres ny bebyggelse, herunder
faste konstruktioner og anlæg, men der må i forbindelse med
en restaurering af søerne anbringes beluftere i begge søer
med det formål at tilføre de iltfri/iltfattige bundlag ilt.

Det er oplyst, at tanken agtes opstillet på P-pladsen ved
Vedsted sø, og at tanken fjernes efter endt brug. Tanken har
en højde på 4,6 m. Der opsættes et 1,80 m højt metalhegn
(grå) omkring tanken.

Fredningsnævnets afgørelse:

Da formålet med fredningen bl.a. er at retablere Vedsted sø,
strider det ansøgte ikke imod fredningens formål.

Itt Nævnet meddeler herved i medfør af naturbeskyttelseslovens §

MiljØ- og Enetiilnin1øtielikidelsetil opstilling af en 4,6 m høj tank til
Skov- og Naturstyrelsen
J.nr. SN 1996·', :2..11/ :; _ (' (' c: C; aw:
Akt. nr. \



flydende ilt det anførte sted samt til opstilling af et 1,80
m højt metalhegn.

Tilladelsen gælder så længe søens tilstand tilsiger en
ilttilførsel, dog ikke ud over 5 år fra 1. juni 1996.

ens § 66 bortfalder tilla-
3 år fra dato.

S.A.

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

Klage skal indsendes skriftligt til Fredningsnævnet for
påtegning Sønderjyllands amt, Dommerkontoret, Nørregade 31,
6270 Tønder, der videresender klagen til Naturklagenævnet
sammen med sagens dokumenter.



FREDNINGSNÆVNET FOR SØNDERJYLLANDS AMT
Dommerkontoret, Nørregade 31,
6270 Tønder.
Telefon 74 72 22 05.
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År 1996 den 6. juni foretog formanden, dommer S.A. Koustrup,
følgende sag på dommerkontoret:

J. nr. 24/96 Ansøgning fra Helle og Jan Søberg, Vojens

om tilladelse til at opfylde et areal på

matr.nr. 17 Vedbøl, Vojens kommune .•
Fredning af Rygbjerg og Vedsted søer.

§ 50

Der fremlagdes skrivelse af 28. maj 1996 med bilag fra
Sønderjyllands amt, j.nr. 8-70-51-3-543-2-96.

Det fremgår af sagen, at der ønskes opfyldt et areal på ca.
40 x 40 m. Der er tale om en lavning. Arealet er beliggende
umiddelbart i tilknytning til ejendommens bygninger. Der er
tidligere foretaget en opfyldning, hvorved der er opstået
stej le skråninger. Arealet vil efter endt opfyldning indgå
som en mere harmonisk helhed med bløde skråninger.

Amtet har anbefalet det ansøgte.

Det fremgår af fredningekendelsen, at det fredede område skal
bevares i dets nuværende tilstand, og at der ikke må
foretages terrænændringer.

Fredningsnævnets afgørelse:

Det fremgår af et medsendt kort, at ejendommens bygninger
ligger udenfor fredningen, og at det aktuelle areal, som
ønskes opfyldt, ligger lige ind til fredningsgrænsen. Under

• hensyn hertil og tilopfyldningens begrænsede omfang, samt da
jA'f' E .oof.vlnningen ikke strider imod fredningens formål, meddeler
,vl1 Jø. og nerglJØ1D'"tmtlft
3kov· og Naturstyrelsen
J.nr. SN 1996 - / ~)/!!y - ("C""'C' 5" ~
\kl, nr. ,~)



nævnet herved i medfør af naturbeskyttelseslovens § 50
tilladelse til det ansøgte.

Nævnet skal påpege, at der ikke må ske beskadigelse af diget
vest for opfyldningen, samt at opfyldningen skal ske med
uforurenet jordfyld.

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

Det er tillige oplyst, at der senere ønskes opført en
staldbygning i umiddelbar tilknytning til ejendommen, men
dette kræver ikke dispensation fra fredningsnævnet, da det i
fredningenskendelsen er anført, at fredningen ikke er til
hinder for, at der i tilknytning til eksisterende bebyggelse
opføres nødvendige driftsb gninger på eksisterende
landbrugsjord.

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

Klage skal indsendes skriftligt til Fredningsnævnet for
påtegning sønderjyllands amt, Dommerkontoret, Nørregade 31,
6270 Tønder, der videresender klagen til Naturklagenævnet
sammen med sagens dokumenter.
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Den 19. april 1996 kl. 11,00 afholdt Fredningsnævnet for
Sønderjyllands amt møde i Vedsted med formanden, dommer S.A.
Koustrup, suppleanten for det amtsrådsvalgte medlem, Jan
Nøjsen og det kommunalvalgte medlem Torben Hansen.

Der foretoges:

• J.nr. 11/96 Ansøgning fra landmand Jørn Mortensen,
Tøndervej 18, Vedsted, om tilladelse til
at tilplante et areal på ca. l ha af
matr.nr. 40 Vedbøl, Vedsted, med jule-
træer, Vojens kommune.

§ 50

Fredningssag: Rugbjerg og Vedsted søer
med omgivelser.

For Sønderjyllands amt mødte sagsbehandler Sonja Lorentzen.

For Danmarks Naturfredningsforenings
Arvid Sørensen.

lokalkomite mødte

For Vojens kommune mødte Hans Linding.

Ansøgeren Jørn Mortensen var til stede.

Haderslev Statsskovdistrikt havde meldt afbud.

Formanden gennemgik sagens bilag.

Der foretoges besigtigelse.

Ansøaeren oplyste at han plejer at have arealet tilstået
Miljø- og EnergImmlSt'Elnet '
Skov- og Naturst

7
yrelsen
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med byg, men nu gerne vil prøve en anden afgrøde. Han er
indforstået med, at det i en evt. tilladelse anføres, at
højden på træerne ikke må overstige 2 meter. Der er tale om
at plante nordmannsgran. Der skal formentlig opsættes et
dyrehegn på 1,50 meter omkring marken.

Arvid Sørensen, Hans Linding og Sonja Lorentzen gav udtryk
for, at de ikke mente, at der i denne sag var anført nogen
speciel grund til, at nævnet skulle give dispensation, og
at man principielt skulle fastholde fredningen.

Formanden oplyste, at Skov- og Naturstyrelsen har meddelt,
at man ikke har indvendinger imod det ansøgte, hverken i
relation til gravhøjen på nabomarken eller til selve
beplantningen.

Ved besigtigelsen konstateredes det, at det omhandlede
areal af matr. nr. 40 Vedbøl er beliggende på
fredningsgrænsen helt ind mod Slukefter Kro og anden
bebyggelse. Fredningsgrænsen er trukket helt ind til
bebyggelsen. Bygningerne til ansøgerens ejendom, der ligger
ved siden af hotellet, ligger lige ud til det ansøgte
areal. Op til den vestlige del af arealet ligger et
parcelhus med en have. Havehegnet ud mod marken, hvor
ansøgeren agter at plante juletræer, er et levende hegn med
en højde på ca. 2 meter. I den del af arealet har ansøgeren
allerede plantet grantræer på et område på 200-250 m2. Mod
syd grænser det ansøgte areal ned til et moseområde, der
ligger en del lavere, således at der her er en naturlig
afgrænsning mellem marken og det naturområde, som mosen er
en del af.

FredninKsnævnets ofKøre/Se:

Det fredede areal udgør ca. 150 ha. Det anmsøgte areal
udgør ca. 1 ha og ligger på fredningsgrænsen op til
bebyggelsen omkring kroen i Vedsted og helt ind til
ansøgerens landbrugsbygninger. En tilplantning vil ikke
tage udsynet til Vedsted kirke, til Vedsted Sø eller til
gravhøjen på den anden side af en vej ned til Vedsted sø.
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En tilplantning vil helt eller delvis skjule en nyere
tilbygget værelsesfløj til Slukefter Kro.

Under hensyn til det anførte er der i nævnet enighed om, at
en tilladelse til tilplantning det pågældende sted ikke vil
stride imod fredningens formål, selvom der i
fredningskendelsen er et generelt forbud mod beplantning.
Nævnet meddeler derfor i medfør af naturbeskyttelseslovens
§ 50 tilladelse til det ansøgte på vilkår, at træerne ikke
bliver højere end 2 meter.

I medfør af naturbeskyttelsesl vens § 66 bortfalder tilla-
delsen, såfremt den ikke er yttet inden 3 år fra dato.

L~~d\S.A. oustr17 J

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

Klage skal indsendes skriftligt til Fredningsnævnet for
Sønderjyllands amt, Dommerkontoret, Nørregade 31, 6270
Tønder, der videresender klagen til Naturklagenævnet sammen
med sagens dokumenter.
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FREDNINGSNÆVNET FOR SØNDERJYLLANDS AMT
Dommerkontoret, Nørregade 31,
6270 Tønder.
Telf. 74 72 22 05.

Modtaget B
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Den 29. januar 1997 foretog formanden, dommer S.A. Koustrup,
følgende sag på dommerkontoret:

J.nr. 2/97 Ansøgning fra Kurt Karlsen, Vojens, dels
om tilladelse til at etablere en
vildtremise ved at tilplante ca. 3000 m2

af en lavtliggende græsmark, dels om
tilladelse til at udtynde nogle vildtvok-
sende piletræer, dels om tilladelse til
at tilplante et område syd for nogle
vandhuller. Matr.nr. 43 Arnitlund, Ved-
sted i Vojens kommune.

•
- § 50 -

Der fremlagdes skrivelse af 27.d.m. med bilag fra Sønderjyl-
lands amt, Miljøområdet, j.nr. 8-70-51-3-543-12-96.

• Arealet ligger i det område, som er fredet i forbindelse med
fredningssagen om Rygbjerg og Vedsted søer.

Fredningens formål er at bevare de væsentlige landskabelige,
naturvidenskabelige og kulturhistoriske værdier i området.

Amtet har indstillet til nævnet, at der meddeles dispensation
til vildtremise og udtynding, idet det ansøgte vil forøge
områdets naturværdi, men ikke til tilplantning.

Amtet har yderligere oplyst, at ansøgeren efter forhandling
har frafaldet ansøgningen om tilplantningen.

• Fredningsnævnets afgørelse:
~. og Energiministeriet
Skov~ og Naturstyrelsen _/
J.nr. SN 1996 - \ J... \ \ I ~ -000 S !?if.
Akt. nr. <6
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Da det ikke strider imod fredningens formål, at der etableres
en vildtremise, og at der sker en udtynding, meddeler nævnet
herved i medfør af naturbeskyttelseslovens § 50 tilladelse
hertil på betingelse af, at tilplantningen sker med danske
løvfaldende træer og buske. Derimod kan der ikke meddeles
tilladelse til at tilplante områder syd for nogle vandhuller,
da der er tale om moseområder, som bør bevares i forholdsvis
åben tilstand.

bortfalder tilla-
3 år fra dato.

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

Klagen skal indsendes skriftligt til Fredningsnævnet for
sønderjyllands amt, Dommerkontoret, Nørregade 31, 6270
Tønder, der videresender klagen til Naturklagenævnet sammen
med sagens dokumenter .

•

•



FREDNINGSNÆVNET FOR SØNDERJYLLANDS AMT
Domhuset, Kongevej 41, 6400 Sønderborg, tlf. 73 42 41 21, fax. 74 42 41 23

)..,.REG. NR. 0592.. (J., .

Den 3. december 1997 behandlede formanden, dommer Claus
Kejser, følgende sag på dommerkontoret:

J.nr. 64/1997:

Ansøgning om tilladelse til forlængelse af tag på sommerhus
på matr.nr. 81 Vedbøl.

- § 50 -

Der fremlagdes skrivelse af 6. november 1997 med bilag fra
Sønderjyllands Amt, Miljøområdet, j.nr. 8-70-52-1-543-1-97.

Det bemærkes, at sagen af Nævnet har været behandlet på
skriftligt grundlag, og at det amtsrådsvalgte medlem, Tho-
mas Lauritzen, og det kommunalvalgte medlem, Torben Hansen,
har deltaget i afgørelsen.

Det fremgår af sagen, at ejendommen er omfattet af Over-
fredningsnævnets afgørelse af 20. maj 1988 om fredning af
Rygbjerg og Vedsted søer. Der ansøges om tilladelse til at
forlænge taget på et sommerhus ud over en eksisterende til-
bygning.

Fredningen har til formål at sikre opretholdelsen af de
landskabelige, naturvidenskabelige og kulturhistoriske vær-
dier i området, og der må ikke opføres ny bebyggelse m.v.

Sønderjyllands Amt har meddelt,
ninger til det ansøgte.

at det ikke har bemærk-
('
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FREDNINGSNÆVNETS AFGØRELSE:

Da det ansøgte ikke vil komme i strid med fredningens for-
mål, meddeler Nævnet dispensation, således at det tillades
at forlænge taget ud over den eksisterende tilbygning.

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

Amtet har oplyst, at det ansøgte kan kræve tilladelse efter
anden lovgivning, hvorfor ansøgeren forinden arbej dets
udførelse - må rette henvendelse til Vojens kommune.

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

Klage skal indsendes skriftligt til Fredningsnævnet for
Sønderjyllands Amt, Dommerkontoret, Kongevej 41, 6400 Søn-
derborg, der videresender klagen til Naturklagenævnet sam-
men med sagens dokumenter.

(
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FREDNINGSNÆVNET FOR SØNDERJYLLANDS AMT
Domhuset, Kongevej 41, 6400Sønderborg tlf. 7342.4121 fax 74424123
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Den 4. januar 2006 kl. 10.30 afholdt Fredningsnævnet for Sønderjyllands Amt møde
på ejendommen Lille Vedbølvej 6, 6500 Vojens, med formanden, dommer Claus
Kejser, det amtsrådsvalgte medlem Thomas Lauritzen, Christiansfeld, og det
kommunalvalgte medlem Jens Thestrup Schmidt.

Der foretoges:

J.nr. 39/2005
Ansøgning fra Jan Søberg, Lille Vedbølvej 6, 6500 Vojens, om dispensation til
plantning af læhegn ved et planlagt staldbyggeri på matr.nr. 17 Vedbøl Vedsted,
Vojens kommune.

• -§50-

For Sønderjyllands Amt mødte Helle Hartmann.

For Danmarks Naturfredningsforenings lokalkomite mødte Flemming Nissen.

For Friluftsrådet mødte Martin Martinsen.

Ansøger var til stede og oplyste, at der i forbindelse med en produktionsudvidelse
ønskes opført en ny kostald og en ny gylletank.

Formanden redegjorde kort for Overfredningsnævnets afgørelse af 20. maj 1988 om
fredning af Rygbjerg og Vedsted søer med omgivelser. Fredningen har til formål at
sikre grundlaget for et rigt og varieret dyre- og planteliv i fredningsområdet samt at
sikre opretholdelsen af de landskabelige, naturvidenskadelige og kulturhistoriske
værdier i området. Fredningen skal særligt sikre Rygbjerg og Vedsted søer som
uforurenede, næringsfattige vådområder og sikre, at oldtidshøjene og Vedsted kirke
fortsat fremtræder fritliggende og markant i området. Ifølge fredningskendelsen må der
ikke plantes nye læhegn.

Helle Hartmann oplyste, at fredningen ikke er til hinder for, at der i tilknytning til
eksisterende landbrugsbebyggelse opføres nødvendige driftsbygninger. Staldbygningen
kræver således ikke dispensation i forhold til fredningen. Amtets naturafdeling har
ønsket, at der gennemføres afværgeforanstaltninger til reduktion af ammoniakbclastning
af beskyttede naturområder og har derfor foreslået, at ansøger planter et hegn
umiddelbart nord for den nye stald med det formål at opsamle affaldsstoffer og således,
at afsætningen i naturområderne og søerne længere væk fra stalden formindskes.

Arealet, hvor den påtænkte stald ønskes opført, blev besigtiget.

Ansøger oplyste, at den nye stald på 40 x 60 meter ønskes opført parallelt med den
eksisterende. I en afstand af 20 meter fra denne stald ønskes plantet et hegn, der
samtidig med at reducere næringstilførslen til naturområderne vil sløre staldbygningen.

Helle Hartmann oplyste, at Vojens kommune telefonisk har tilkendegivet, at man var

M-YL\\) ~--=OJ)
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positivt indstillet overfor ansøgningen. Hegnet bør bestå af 3 rækker med
hjemmehørende træer og buske og skal ikke kun være en midlertidig foranstaltning.

Helle Hartmann oplyste videre, at hegnet ikke vil genere udsigten til højene eller til
kirken.

Friluftsrådet havde ingen bemærkninger til ansøgningen.

Ansøger anførte, at man for at opnå en sammenhæng kunne lade hegnet fortsætte fra
den nye staldbygning og forbi den nye gylletank for at sløre denne og hen til det
eksisterende hegn.

På forespørgsel fra formanden bemærkede ansøger, at han ansøger Fredningsnævnet ome dispensation til at plante et sådant hegn.

Helle Hartmann bemærkede, at Amtet ingen indvendinger har mod det nu ansøgte, idet
både stalden og den nye gylletank derved vil blive afskærmet.

De øvrige mødende kunne tilslutte sig Amtets bemærkninger.

FREDNINGSNÆVNETS AFGØRELSE:

Plantning af et læhegn som ansøgt til afskærmning af ny kostald og gylletank kan på
grund af allerede eksisterende bevoksning og bebyggelse ikke antages at få nogen
indvirkning på udsigten tiloldtidshøjene og kirken. Plantningen vil således ikke være i
strid med denne del af fredningsformålet. Herefter og da den tillige kan reducere
ammoniakbelastningen i området, meddeler Nævnet dispansation til plantning af et
læhegn som ansøgt under dette møde, jf. naturbeskyttelseslovens § 50, stk. 1. Det er et
vilkår, at hegnet skal bestå af løvfældende træer og buske af dansk oprindelse og som er
egnstypiske.

Dispensationen er ikke i strid med de forpligtelser, der fremgår af
naturbeskyttelseslovens § 50, stk. 2.

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

clausC;lt

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

Først når det efter klagefristens udløb er konstateret, at afgørelsen ikke er indbragt for
Naturklagenævnet, kan dispensationen udnyttes.
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Klage skal indsendes skriftligt til Fredningsnævnet for Sønderjyllands Amt,
Dommerkontoret, Kongevej 41, 6400 Sønderborg, der videresender klagen til
Naturklagenævnet sammen med sagens dokumenter.

For klage skal betales et gebyr på 500 kr. til Naturklagenævnet. Når Naturklagenævnet
har modtaget sagen fra Fredningsnævnet, vil Naturklagenævnet opkræve gebyret hos
klageren, og såfremt en fastsat betalingsfrist ikke overholdes, vil klagen blive afvist.
Gebyret tilbagebetales, hvis klageren får helt eller delvist medhold.
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J.nr.: FN SJS 43/2017: Ansøgning fra Eike Jensen om dispensation til placering af hegn og 
beplantning på ejendommen matr.nr. 26, Arnitlund, Vedsted indenfor det fredede område 
ved Vedsted Sø, Vojens. 
 
Fredningsnævnet har den 26. juni 2017 fra Eike Jensen modtaget en ansøgning om dispensation til 
placering af hegn og beplantningen på ejendommen matr.nr. 26, Arnitlund, Vedsted indenfor det 
fredede område ved Vedsted Sø, Vojens. 
 
Baggrunden for ansøgningen er et ønske om omlægning af produktionen på ejendommen fra skra-
beæg til frilandsæg. I den forbindelse skal der ifølge gældende regler herom etableres et udeareal på 
sammenlagt 11,5 ha, hvoraf ca. halvdelen vil skulle placeres indenfor det fredede område. Der vil 
skulle opføres trådhegn med en højde på ca. 170-180 cm. Ifølge ansøgeren er det ikke muligt at 
placere udearealer uden for det fredede område. 
 
Området er omfattet af Overfredningsnævnets kendelse, afsagt den 20. maj 1988 om fredningen af 
Rygbjerg og Vedsted Søer med omgivelser. Det fremgår af fredningsbestemmelserne blandt andet, 
at der må ikke opføres faste konstruktioner.  
 
Fredningsnævnet skal derfor meddele dispensation, hvis betingelserne herfor er opfyldt. 
 
Fredningsnævnet har tidligere foretaget besigtigelse, hvorfor denne ansøgning behandles på skrift-
ligt grundlag. 
 
Fredningsnævnet har besluttet at meddele Eike Jensen dispensation til det ansøgte i medfør af na-
turbeskyttelseslovens § 50, stk. 1, på de vilkår, der er anført i afsnittet ”Fredningsnævnets afgørel-

se”. 
 
Sagens baggrund 
 
Overfredningsnævnet har fastsat blandt andet følgende fredningsbestemmelser for de fredede area-
ler: 
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”§ l. Fredningens formål. 
 
Fredningen har til formål at sikre grundlaget for et rigt og varieret dyre- og planteliv i fred-
ningsområdet samt at sikre opretholdelsen af de landskabelige, naturvidenskabelige og kul-
turhistoriske værdier i området. Fredningen skal særligt sikre Rygbjerg og Vedsted søer 
som uforurenede, næringsfattige vådområder og sikre, at oltidshøjene og Vedsted Kirke 
fortsat fremtræder fritliggende og markant i landskabet.  
 
§ 2. Bevaring af området. 
 
Det fredede område skal bevares i dets nuværende tilstand. 
Der må således bl.a. ikke foretages terrænændringer eller ændringer af den hidtidige anven-
delse af arealerne, og der må ikke opføres yderligere bebyggelse eller foretages tilplantning, 
medmindre en sådan tilstandsændring er tilladt i de følgende bestemmelser eller tillades ved 
en dispensation efter § 11. 
 
§ 3. Terrænændringer. 
 
Som anført i § 2 må der ikke foretages terrænændringer. Der må således ikke ske udnyttelse 
af forekomster i jorden, og der må ikke foretages opfyldning, planering eller afgravning.  
… 
§ 7. Arealernes drift i øvrigt. 
… 
Naturen må ikke forurenes ved henlæggelse af affald. 
 
§ 9. Bebyggelse og andre faste konstruktioner og anlæg. 
 
Det følger af § 2, at der ikke må opføres ny bebyggelse, herunder skure, boder og transfor-
merstationer. Fredningen er dog ikke til hinder for, at der i tilknytning til eksisterende be-
byggelse opføres nødvendige driftsbygninger på eksisterende landbrugsejendomme. Fred-
ningen er heller ikke til hinder for, at der opstilles læskure af midlertidig karakter til kreatu-
rer. Der må heller ikke etableres andre faste konstruktioner og anlæg end bygninger. Ek-
sempelvis må der ikke opstilles master og vindmøller eller etableres motorbaner, skydeba-
ner eller oplags- og lossepladser. Der må kun hegnes med almindelige kreaturhegn, som ik-
ke må være højere end 120 cm. 
… 
§ 11. Dispensationer. 
 
En dispensation fra bestemmelserne i §§ 2-10 kan meddeles efter reglerne i naturfrednings-
lovens § 34, hvis det ansøgte ikke vil komme i strid med fredningens formål. 
…” 

 
Fredningsnævnets behandling af sagen 
 
Fredningsnævnet traf den 13. juni 2017 afgørelse om afslag på dispensation til placering af hegn og 
beplantning inden for en anden del af de fredede områder (FN SJS 22/2017).  
 
Det hedder i Fredningsnævnets afgørelse:  
 

”Ifølge naturbeskyttelseslovens § 50, stk. 1, kan fredningsnævnet dispensere fra bestemmelserne i en 
fredning, når det ansøgte ikke er i strid med fredningens formål. Videregående afvigelser fra en fred-
ning end nævnt i stk. 1, og helt eller delvis ophævelse af en fredning kan, jf. stk. 5, kun foretages efter 
reglerne om gennemførelse af fredninger.  
 
Det fremgår af kendelsen, at det er formålet med fredningen at sikre grundlaget for et rigt og varieret 
dyre- og planteliv i fredningsområdet samt at sikre opretholdelsen af de landskabelige, naturvidenska-
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belige og kulturhistoriske værdier i området. Fredningen skal særligt sikre Rygbjerg og Vedsted søer 
som uforurenede, næringsfattige vådområder og sikre, at oldtidshøjene og Vedsted Kirke fortsat frem-
træder fritliggende og markant i landskabet.  
 
Den ansøgning, som Fredningsnævnet skal tage stilling til, skal derfor vurderes med udgangspunkt i, at 
fredningen er en status quo-fredning. 
 
Fredningen er ikke til hinder for, at der i tilknytning til eksisterende bebyggelse opføres nødvendige 
driftsbygninger på eksisterende landbrugsejendomme. Fredningen er heller ikke til hinder for, at der 
opstilles læskure af midlertidig karakter til kreaturer. Der må ikke opføres nybygninger. Der må heller 
ikke etableres andre faste konstruktioner og anlæg end bygninger. Eksempelvis må der ikke opstilles 
master og vindmøller eller etableres motorbaner, skydebaner eller oplags- og lossepladser. Der må kun 
hegnes med almindelige kreaturhegn, som ikke må være højere end 120 cm.  
 
Baggrunden for ansøgningen er et ønske om omlægning af produktionen på ejendommen fra skrabeæg 
til frilandsæg. I den forbindelse skal der ifølge gældende regler herom etableres et udeareal på sammen-
lagt 11,5 ha, hvoraf ca. halvdelen vil skulle placeres indenfor det fredede område. Der vil skulle opføres 
trådhegn med en højde på ca. 170-180 cm, som efter forslaget vil gå tværs over det fredede område i 
retning mod Vedsted Sø og med pæle med 5 meters mellemrum.  
 
Fredningsnævnet finder, at ansøgeren ikke i tilstrækkeligt omfang har undersøgt mulighederne for at 
placere det nødvendige udeareal på det forpagtede areal, der er beliggende uden for det fredede område 
eller andre muligheder uden for det fredede område.  
 
Fredningsnævnet kan derfor ikke på det foreliggende grundlag give tilladelse til det ansøgte, og fred-
ningsnævnet meddeler afslag til det ansøgte jf. naturbeskyttelseslovens § 50, stk. 1.” 

 
Fredningsnævnet har herefter den 26. juni 2017 modtaget en revideret ansøgning om placering af 
hegn og beplantning på ejendommen. Ifølge denne er en del af haven og et forpagtet areal inddraget 
i det til driften nødvendige udeareal. I forhold til den tidligere ansøgning er den del af udearealet, 
der ønskes placeret i det fredede areal reduceret til 4,25 ha. 
 
Det hedder i ansøgningen af 26. juni 2017 fra Eike Jensen ved Kolding Herreds Landbrugsforening:  
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   Det skal fremhæves, at hegnet vil fremstå diskret i landskabet, da man vil kunne se 
                             igennem det…  Ved ophør af produktionen vil trådhegnet blive fjernet. 

  

   
   Bilag 1 
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                                      Bilag 2 

 
 
Fredningsnævnet har ved mail af 7. juli 2017 anmodet Eike Jensen, Kolding Herreds Landbrugsfor-
ening, Lene Egtved Andersen, Haderslev Kommune, Miljøstyrelsen, Slot- og Kulturstyrelsen, Mu-
seum Sønderjylland, Danmarks Naturfredningsforening/København, Danmarks Naturfredningsfor-
ening/Haderslev, Dansk Botanisk Forening Jyllandskredsen, Dansk Ornitologisk Forening,  
Friluftsrådet/Sønderjylland og Friluftsrådet/Haderslev om eventuelle bemærkninger til ansøgningen 
med høringsfrist den 4. august 2017. 
 
Danmarks Naturfredningsforening har den 12. juli 2017 skrevet: 
 

”Det er DN-Haderslevs opfattelse, at den ændrede placering af hegnet fortsat vil være i strid med frednin-
gens formål. Naturfredningsforening indstiller, som mht. den tidligere behandlede ansøgning, at der ikke 
gives dispensation til det ansøgte, da hegnet vil være højere end 120 cm og dermed i strid med frednin-
gen. Hvis der gives dispensation bør der tilknyttes et vilkår om, at hegnet skal fjernes, når der ikke længe-
re holdes frilandshøns på ejendommen.” 

 
Haderslev Kommune har i mail af 13. juli 2017 skrevet: 
 

Haderslev kommune har ikke ønske om fornyet besigtigelse af det nu ansøgte hegnsprojekt på matr. 26 
Arnitlund. 
 
Den placering af hegn der er ansøgt d. 26. juni 2017 ligger uden for fortidsmindebeskyttelseslinje og der 
kræves derfor ikke dispensation i forhold til denne. Kommunen har ingen myndighedsrolle vedr. forløbet 
som det er tegnet umiddelbart uden for fortidmindebeskyttelseslinjen og har derfor ingen kommentarer til 
den del af hegnslinjen. 
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Den nye hegnslinje går en smule ind over sø- og åbeskyttelseslinjen og Haderslev kommune er fortsat 
indstillet på at der kan dispenseres i forhold til sø- og åbeskyttelseslinjen, hvis der kan dispenseres i for-
hold til fredningen. Det vurderes at fredningen er den mest restriktive. 
 
I forhold til fredningens formål vedr. de landskabelige hensyn og hensyn til at sikre at gravhøjene og 
Vedsted kirke ”fortsat fremtræder fritliggende og markant i landskabet”, kan vedlagte kortbilag give et 

indtryk af hvorvidt den ændrede hegnslinje adskiller sig væsentligt fra den første ansøgning. Jeg vedlæg-
ger en skitse af hegnslinjerne (ikke nødvendigvis helt nøjagtige) og et kort med højdekurver og hegnslin-
jerne. 

 

 
 
Fredningsnævnets afgørelse 
 
Ifølge naturbeskyttelseslovens § 50, stk. 1, kan fredningsnævnet dispensere fra bestemmelserne i en 
fredning, når det ansøgte ikke er i strid med fredningens formål. Videregående afvigelser fra en 
fredning end nævnt i stk. 1, og helt eller delvis ophævelse af en fredning kan, jf. stk. 5, kun foreta-
ges efter reglerne om gennemførelse af fredninger. 
 
Det fremgår af kendelsen, at det er formålet med fredningen at sikre grundlaget for et rigt og varie-
ret dyre- og planteliv i fredningsområdet samt at sikre opretholdelsen af de landskabelige, naturvi-
denskabelige og kulturhistoriske værdier i området. Fredningen skal særligt sikre Rygbjerg og Ved-
sted søer som uforurenede, næringsfattige vådområder og sikre, at oltidshøjene og Vedsted Kirke 
fortsat fremtræder fritliggende og markant i landskabet.  
 
Den ansøgning, som Fredningsnævnet skal tage stilling til, skal derfor vurderes med udgangspunkt 
i, at fredningen er en status quo-fredning. 
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Fredningen er ikke til hinder for, at der i tilknytning til eksisterende bebyggelse opføres nødvendige 
driftsbygninger på eksisterende landbrugsejendomme. Fredningen er heller ikke til hinder for, at der 
opstilles læskure af midlertidig karakter til kreaturer. Der må heller ikke etableres andre faste kon-
struktioner og anlæg end bygninger. Eksempelvis må der ikke opstilles master og vindmøller eller 
etableres motorbaner, skydebaner eller oplags- og lossepladser. Der må kun hegnes med almindeli-
ge kreaturhegn, som ikke må være højere end 120 cm. 
 
Baggrunden for ansøgningen er et ønske om omlægning af produktionen på ejendommen fra skra-
beæg til frilandsæg. I den forbindelse skal der ifølge gældende regler herom etableres et udeareal på 
sammenlagt 11,5 ha, hvoraf ca 4,25 ha vil skulle placeres indenfor det fredede område. Der vil skul-
le opføres trådhegn med en højde på ca. 170-180 cm. Ifølge den reviderede ansøgning har man i 
videst muligt omfang inddraget øvrige arealer udenfor det fredede område.  
 
Fredningsnævnet finder, at den nye placering af hegnet i større omfang tilgodeser fredningens for-
mål. Nævnet er enig i, at hegnet på trods af højden vil fremstå forholdsvis diskret i landskabet. En 
slørende beplantning vil i sig selv være et fremmedelement i det meget åbne landskab og et vilkår 
herom findes ikke at burde pålægges ansøgeren. Der gives herefter dispensation til det ansøgte efter 
naturbeskyttelseslovens § 50, stk. 1, på vilkår, 
 
at hegnet højst må være på 170 cm sikret med træpæle med ca. 5 meters afstand, og 
 
at hegnet fjernes, når produktionen ophører. 
 
Klagevejledning:  
 
Der kan inden 4 uger efter den dag, denne afgørelse er meddelt, klages til Planklage-
nævnet over afgørelsen. Hvis afgørelsen er offentligt bekendtgjort, regnes klagefristen 
dog altid fra bekendtgørelsen. 
 
Borgere, virksomheder, myndigheder og organisationer skal indsende klagen til Plan-
klagenævnets Klageportal via borger.dk eller virk.dk. 
 
Der er et direkte link til borger.dk og virk.dk via Planklagenævnets hjemmeside 
www.naevneneshus.dk/planklagenaevnet. 
 
Klagefristen udløber ved midnat på dagen for klagefristens udløb. 
 
En klage skal være tilgængelig for førsteinstansen i Klageportalen senest kl. 23:59 på 
den dag, hvor klagefristen udløber. Det indebærer, at klager har godkendt og betalt ge-
byr/bestilt faktura i Klageportalen. 
 
Klageren skal oplyse sit CPR-nummer eller CVR-nummer.  
  
Planklagenævnets hjemmeside indeholder information om beregning af klagefrister i de 
tilfælde, hvor en klager anmoder om at blive undtaget fra brug af Klageportalen. 
 
Klageberettigede er, jf. naturbeskyttelseslovens § 86: 
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• 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 for-

mål varetager væsentlige, rekreative interesser, når afgørelsen be-
rører sådanne interesser. 

 
Det er en betingelse for Planklagenævnets behandling af en klage, at den, der klager, 
indbetaler et gebyr. Gebyret udgør for privatpersoner 900 kr. Virksomheder, organisati-
oner og offentlige myndigheder skal betale 1.800 kr. for behandling af eller genoptagel-
se af en klage. Det nævnte gebyr reguleres den 1. januar hvert år efter den af Finansmi-
nisteriet fastsatte sats for det generelle pris- og lønindeks med virkning for klager, der 
modtages i nævnet fra og med den 1. februar 2017. Gebyret er endnu ikke reguleret for 
2017, men vil blive teknisk efterreguleret. 
 
Planklagenævnet påbegynder først behandlingen af en klage, når gebyret er modtaget. 
Klagegebyr opkræves af Planklagenævnet. Betaling af klagegebyr sker ved elektronisk 
overførsel eller ved indbetalingskort til Planklagenævnet. Gebyr skal indbetales inden-
for en af Planklagenævnet fastsat frist. Hvis gebyret ikke indbetales inden udløbet af 
fristen, afvises klagen. 

Vejledning om gebyrbetalingen kan findes på Planklagenævnets hjemmeside 
www.naevneneshus.dk/planklagenaevnet. 
 
Gebyret bliver tilbagebetalt, hvis klagen bliver afvist, fordi klagefristen er overskredet, 
klager ikke er klage-berettiget eller fordi Planklagenævnet ikke har kompetence til at 
behandle klagen. 
 
Gebyret tilbagebetales også, hvis klagesagen fører til, at den påklagede afgørelse ændres 
eller ophæves, eller hvis klager får helt eller delvist medhold i klagen. Hvis den eneste 
ændring af den påklagede afgørelse er forlængelse af en frist for efterkommelse af afgø-
relsen som følge af den tid, der er medgået til at behandle sagen i Planklagenævnet, til-
bagebetales gebyret dog ikke. 
 
Hvis klager trækker klagen tilbage, mens sagen er under behandling i nævnet, vil geby-
ret som udgangspunkt også blive betalt tilbage. Planklagenævnet kan dog beslutte, at 
gebyret ikke tilbagebetales, hvis klagen trækkes tilbage på et tidspunkt, hvor nævnet 
allerede har foretaget en stor del af sagsbehandlingen. 
 
Tilladelsen må i henhold til naturbeskyttelseslovens § 87, stk. 7, ikke udnyttes, før kla-
gefristen er udløbet, eller behandling af en eventuel klage måtte være afsluttet. 
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Det følger endvidere af naturbeskyttelseslovens § 50, stk. 1, jf. § 66, stk. 2, at tilladelsen 
bortfalder, hvis den ikke udnyttes inden 3 år efter, at den er givet. 
 
Såfremt projektets gennemførelse kræver tilladelse eller dispensation efter anden lov-
givning, skal ansøgerne rette henvendelse til den myndighed, der administrerer tilladel-
ser eller dispensationer i henhold til denne lovgivning.  
 

Fredningsnævnet for Sydjylland, Sydlig del 
Esbjerg, den 13. september 2017 

 
 

 
 
Denne afgørelse er sendt til: 
 
Eike Jensen, eikejen1@icloud.com 
Haderslev Kommune, post@haderslev.dk, hhar@haderslev.dk    
Miljøstyrelsen, mst@mst.dk; sofha@svana.dk  
Slot- og Kulturstyrelsen, post@slks.dk  
Museum Sønderjylland, tekr@museum-sonderjylland.dk  
Danmarks Naturfredningsforening/København, dn@dn.dk  
Danmarks Naturfredningsforening/Haderslev, bent.karlsson@mail.dk       
Dansk Botanisk Forening Jyllandskredsen, finn.borchsenius@sm.au.dk  
Dansk Ornitologisk Forening, jorn.vinther.sorensen@gmail.com  
Friluftsrådet centralt: fr@friluftsraadet.dk  
Friluftsrådet/Haderslev, soenderjylland@friluftsraadet.dk  
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57/2017 

 
J.nr.: FN SJS 57/2017: Ansøgning fra Vedsted Sogns Menighedsråd om tilladelse til at etable-
re en materialeplads på matrikel nr. 130 Vedbøl, Vedsted.  
 
Fredningsnævnet har den 30. september 2017 modtaget en ansøgning fra Vedsted Sogns Menig-
hedsråd om tilladelse til at etablere en materialeplads på ejendommen matrikel nr. 130 Vedbøl, 
Vedsted.  
 
Matrikelnummer 130 Vedbøl, Vedsted er omfattet af Overfredningsnævnets kendelse, afsagt den 
20. maj 1988, om fredningen af Rygbjerg og Vedsted Søer med omgivelser. Det fremgår af fred-
ningsbestemmelserne blandt andet, at der ikke må etableres oplagsplads og foretages terrænændrin-
ger.  
 
Fredningsnævnet skal derfor meddele dispensation fra fredningsbestemmelserne, såfremt projektet 
skal gennemføres.  
 
Fredningsnævnet har besluttet at meddele Vedsted Sogns Menighedsråd afslag for tiden på etable-
ring af en materialeplads som beskrevet under afsnittet ”Fredningsnævnets afgørelse”. 
 
Sagens baggrund 
 
Matrikelnummer 130 Vedbøl, Vedsted er omfattet af Overfredningsnævnets kendelse, afsagt den 
20. maj 1988 om fredningen af Rygbjerg og Vedsted Søer med omgivelser.  
 
Af fredningen fremgår blandt andet: 
 

”§ l. Fredningens formål. 
Fredningen har til formål at sikre grundlaget for et rigt og varieret dyre- og planteliv i fredningsområdet 
samt at sikre opretholdelsen af de landskabelige, naturvidenskabelige og kulturhistoriske værdier i områ-
det. Fredningen skal særligt sikre Rygbjerg og Vedsted søer som uforurenede, næringsfattige vådområder 
og sikre, at oldtidshøjene og Vedsted Kirke fortsat fremtræder fritliggende og markant i landskabet. 
 
§ 2. Bevaring af området. 
Det fredede område skal bevares i dets nuværende tilstand. 
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Der må således bl.a. ikke foretages terrænændringer eller ændringer af den hidtidige anvendelse af area-
lerne, og der må ikke opføres yderligere bebyggelse eller foretages tilplantning, medmindre en sådan til-
standsændring er tilladt i de følgende bestemmelser eller tillades ved en dispensation efter § 11. 
 
§ 3. Terrænændringer. 
Som anført i § 2 må der ikke foretages terrænændringer. Der må således ikke ske udnyttelse af forekom-
ster i jorden, og der må ikke foretages opfyldning, planering eller afgravning. 
… 
§ 7. Arealernes drift i øvrigt. 
… 
Naturen må ikke forurenes ved henlæggelse af affald. 
… 
§ 9. Bebyggelse og andre faste konstruktioner og anlæg. 
Det følger af § 2, at der ikke må opføres ny bebyggelse, herunder skure, boder og transformerstationer. 
Fredningen er dog ikke til hinder for, at der i tilknytning til eksisterende bebyggelse opføres nødvendige 
driftsbygninger på eksisterende landbrugsejendomme. Fredningen er heller ikke til hinder for, at der op-
stilles læskure af midlertidig karakter til kreaturer.  
 
Der må heller ikke etableres andre faste konstruktioner og anlæg end bygninger. Eksempelvis må der ikke 
opstilles master og vindmøller eller etableres motorbaner, skydebaner eller oplags- og lossepladser.  
 
Der må kun hegnes med almindelige kreaturhegn, som ikke må være højere end 120 cm. 
 
Fredningsnævnet kan tillade, at kirkegården omkring Vedsted Kirke udvides ind på den nordlige del af 
matr.nr. 130 Vedbøl, Vedsted, hvis hensynet til at sikre Vedsted sø som et uforurenet vådområde ikke ta-
ler afgørende imod. Arealet, der medgår til kirkegårdsudvidelsen, udgår af fredningen, når udvidelsen er 
gennemført. 
… 
§ 11. Dispensationer. 
En dispensation fra bestemmelserne i §§ 2-10 kan meddeles efter reglerne i naturfredningslovens § 34, 
hvis det ansøgte ikke vil komme i strid med fredningens formål. 
…” 

 
Fredningens omfang fremgår neden for på kortet af det med blåt skraverede. Matrikelnummer 130 
ses til højre på kortet. Matrikelnummer 32, hvor Vedsted Kirkegård er beliggende er ikke omfattet 
af fredningen. 
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Af ansøgningen, der tillige indeholder et skitseforslag til opførelse af nye mandskabsfaciliteter, kon-
tor, kisterum og værksted inde på kirkegården, fremgår blandt andet: 
 

”Matriklen, blev først i 1980erne udlagt til udvidelse af Vedsted kirkegård – som der ikke længere menes 
at være et behov for. 
  
For nuværende er kirkegårdens materiale – sten, grus, m.v. – spredt rundt på forskellige stede – både på 
kirkegården, og pladser med tilknytning hertil. Det er der et stort ønske om, at få en bedre samling på.  
Samtidig er der et ønske om, at få materialepladsen, på et sted med mulighed for direkte adgang for Last-
biler m.v. – ved levering og afhentning af materialer m.v. – direkte fra Skovbyvej.  
 
Valget af placering er truffet ud fra – at Menighedsrådet har planer om nybyggeri af værksted og mand-
skabsforhold ved siden af materialepladsen – til erstatning for den nuværende bygning – der er indenfor 
kirkegårdsarealet – skitsetegning følger vedhæftet, for nybyggeri og materialeplads. 
… 
Området omkring kirkegården er et meget bevaringsværdigt, naturskønt område. Området er pålagt fred-
ninger herunder i forhold til Vedsted Sø, til gravhøje i området og fredskov. 
 
Skitseforslaget er udformet med baggrund i menighedsrådets ønske om etablering af kirkegårdskontor og 
mere værkstedsplads. Desuden er det et stort behov for etablering af en materialeplads. 
 
Det eksisterende graverhus med kapel regnes fjernet. 
Det nye hus regnes placeret på kirkegården med ca. samme placering som det nuværende graverhus. 
Materialeplads regnes etableret på arealet øst for kirkegården med nær tilknytning til mandskabs- og 
værkstedsbygning. Arealet blev i sin tid erhvervet af menighedsrådet med henblik på en evt. senere udvi-
delse af kirkegården. Med baggrund i fredningsbestemmelserne for arealet, påregnes materialepladsen ud-
ført med træskillevægge i en højde på 120 cm. Materialepladsen omkranses af bøgebeplantning, der lige-
ledes holdes i en højde på 120 cm. Så indsigten til kirken, kirkegården og det fredede areal ikke forringes. 
” 

 
Fredningsnævnets behandling af sagen 

 
Fredningsnævnet har behandlet sagen på nævnets møde den 11. januar 2018, hvor nævnet tillige har 
foretaget besigtigelse. 
 
I mødet deltog formanden, retspræsident Margit Ø. Laub, Esbjerg, det ministerudpegede medlem 
Kjeld Thamdrup og det kommunalt udpegede medlem Olaf Hansen. Endvidere deltog menigheds-
formand Bent K. Andersen, medlemmer af menighedsrådet Anne Grethe Hansen og Rolf Jensen, 
kirkegårdsleder Lars Ziemann, Haderslev stift ved stiftfuldmægtig Catrine Lærke Ellens, domprovst 
Torben Hjul Andersen, formand for provstiudvalget Helge C. Jacobsen, sognepræst Carsten Vigsø 
og Danmarks Naturfredningsforening ved Jørgen Clausen.  
 
Fredningsnævnets formand redegjorde for ansøgningen og de relevante dele af fredningsbestem-
melserne.  
 
Bent K. Andersen redegjorde for ansøgningen og oplyste, at der er behov for forbedring af materia-
lepladsforhold ved Vedsted Kirke. I den forbindelse har menighedsrådet vurderet, at en materiale-
plads skal være beliggende således, at det er muligt for en lastbil at kunne læsse materialer af. Som 
det er nu, må kirkegårdens personale køre materiale fra parkeringspladsen og ind til oplagring for-
skellige steder på kirkegården. Der er en bygning bag kirken på kirkegården, hvor maskiner o.l. 
opbevares. Det er ikke muligt at etablere en materialeplads i forbindelse med den, og lastbiler kan 
ikke køre til stedet. 
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Placering af en materialeplads som ansøgt på den del af matrikel 130, som er udlagt til udvidelse af 
kirkegården vil være tæt på selve kirkegården og den nuværende bygning. Der er i dag ikke et be-
hov for udvidelse af kirkegården til begravelser/bisættelser, da der er flere bisættelser. Det er me-
ningen, at hækken mod vejen skal bevares og måske være ½ meter højere end i dag, og at indkørsel 
til materialepladsen skal være fra stien, der løber mellem kirkegården og området til udvidelse af 
den. 
 
Med hensyn til materialevalg og størrelse på materialepladsen oplyste Bent K. Andersen, at mate-
rialepladsen forventes at være på ca. 250 m². Den skal have en fast belægning i bunden, og være 
omkranset af beplantning med træskillevægge. Da arealet skrår, skal opgravet jord placeres rundt 
om materialepladsen som en skråning. Derved vil materialepladsen blive skjult på 3 af siderne, og 
hækken vil skjule den 4. side. 
 
Helge C. Jakobsen oplyste, at provstiet har godkendt ansøgning og placering af materialepladsen for 
at samle materialet et sted uden for kirkegården. Der vil være behov for, at en landskabsarkitekt 
udarbejder en plan for placeringen af materialepladsen. 
 
Jørgen Clausen oplyste, at Danmarks Naturfredningsforening protesterer. Det fremgår af frednin-
gen, at der må ikke etableres en materialeplads. 
 
Bent K. Andersen oplyste, at det eksisterende skur til materiel bag kirken skal bevares, hvis der 
bliver opført et nyt hus på 150 m² i stedet for det eksisterende graverhus med kapel på 84 m². Der er 
ikke plads til en materialeplads ved siden af skuret, der ligger tæt ved søen, og man er kede af at 
etablere den ved huset, der indeholder kapellet.  
 
Torben Hjul Andersen oplyste, at placeringen af materialepladsen som ansøgt vil forskønne kirke-
gården, og kirkegården vil fremstå mere samlet som en helhed. 
 
Bent K. Andersen oplyste på forespørgsel, at der ikke var alternative steder at placere materiale-
pladsen på kirkegården. Han foreviste et andet stykke jord, der også er til udvidelse af kirkegården, 
og hvor Fredningsnævnet tidligere har meddelt afslag på etablering af en præstegaard samt et stykke 
jord nord for kirkegården ved en sti ned til søen. Han oplyste endelig, at menighedsrådet efter an-
søgningens fremsendelse til Fredningsnævnet var blevet bekendt med, at en ejendom over for det 
areal, hvor materialepladsen er søgt om at blive anlagt, står tom. Hvis de økonomiske rammer er til 
det, kunne en materialeplads etableres på denne ejendom overfor kirken. 
 
Miljøstyrelsen har den 22. januar 2018 oplyst, at det ansøgte er beliggende inden for søbeskyttelses-
linjen jf. naturbeskyttelseslovens § 16. Det ansøgte vil efter Miljøstyrelsens vurdering ikke medføre 
beskadigelse/ødelæggelse af plantearter eller yngle- eller rasteområder for de dyrearter, der fremgår 
af habitatdirektivets bilag IV. 
 
Haderslev Kommune har den 31. januar 2018 oplyst:  
 
 ”… 
 Naturbeskyttelseslovens § 16 (sø- og åbeskyttelseslinjen): 

Haderslev Kommune vurderer, at der er mulighed for at dispensere fra naturbeskyt- 
telseslovens § 16 til etableringen den ansøgte materialeplads. Da materialepladsen afskærmes med bø-
gehæk og holdes i en lav højde, er det Haderslev Kommunes vurdering, at indsynet til og udsynet fra 
Vedsted Sø ikke forringes væsentligt.  
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Planloven:  
Idet pladsen ikke vil rage op over kirkegårdsdiget vil den ikke påvirke indblikket i kirken udefra. Da 
selve pladsen afskærmes med bøgepur vil den ikke virke forstyrrende på de nære omgivelser til kirken.  
 
Pladsen placeres i umiddelbar tilknytning til kirkegården og der er et funktionsbestemt formål. De nu-
værende spredte pladser forsvinder.  
 
Haderslev Kommune har på den baggrund ikke i forhold til Planloven betænkeligheder ved det ansøg-
te”.  

 
Fredningsnævnets afgørelse 
 
Fredningsnævnet kan i medfør af naturbeskyttelseslovens § 50, stk. 1, meddele dispensation fra 
fredningsbestemmelserne, såfremt det ansøgte ikke strider mod formålet med fredningen.  
 
Det er formålet med fredningen af arealerne, at sikre grundlaget for et rigt og varieret dyre- og 
planteliv i fredningsområdet samt at sikre opretholdelsen af de landskabelige, naturvidenska-
belige og kulturhistoriske værdier i området. Fredningen skal særligt sikre Rygbjerg og Ved-
sted søer som uforurenede, næringsfattige vådområder og sikre, at oldtidshøjene og Vedsted 
Kirke fortsat fremtræder fritliggende og markant i landskabet. 
 
Fredningsnævnet fik under besigtigelsen oplyst, at en ejendom over for det areal, hvor materi-
alepladsen er søgt om at blive anlagt, står tom, og at en materialplads kunne etableres på den-
ne ejendom, hvis de økonomiske rammer er til det. 
  
Fredningsnævnet finder efter besigtigelsen og under hensyn til fredningens formål, at der er behov 
for, at alternative muligheder for placering af materialepladsen uden for fredningen undersøges, 
inden Fredningsnævnet tager stilling til placering af en materialplads som ansøgt.  
 
Som følge heraf meddeler Fredningsnævnet afslag for tiden. 
 
 
Klagevejledning:  
 
Der kan inden 4 uger efter den dag, denne afgørelse er meddelt, klages til Planklage-
nævnet over afgørelsen. Hvis afgørelsen er offentligt bekendtgjort, regnes klagefristen 
dog altid fra bekendtgørelsen. 
 
Borgere, virksomheder, myndigheder og organisationer skal indsende klagen til Plan-
klagenævnets Klageportal via borger.dk eller virk.dk. 
 
Der er et direkte link til borger.dk og virk.dk via Planklagenævnets hjemmeside 
www.naevneneshus.dk/planklagenaevnet. 
 
Klagefristen udløber ved midnat på dagen for klagefristens udløb. 
 
En klage skal være tilgængelig for førsteinstansen i Klageportalen senest kl. 23:59 på 
den dag, hvor klagefristen udløber. Det indebærer, at klager har godkendt og betalt ge-
byr/bestilt faktura i Klageportalen. 
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Klageren skal oplyse sit CPR-nummer eller CVR-nummer.  
  
Planklagenævnets hjemmeside indeholder information om beregning af klagefrister i de 
tilfælde, hvor en klager anmoder om at blive undtaget fra brug af Klageportalen. 
 
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 interes-

se i afgørelsen, 
• landsdækkende foreninger og organisationer, hvis hovedformål er 

beskyttelse af natur og miljø, og 
• landsdækkende foreninger og organisationer, som efter deres for-

mål varetager væsentlige, rekreative interesser, når afgørelsen be-
rører sådanne interesser. 

 
Det er en betingelse for Planklagenævnets behandling af en klage, at den, der klager, 
indbetaler et gebyr. Gebyret udgør for privatpersoner 900 kr. Virksomheder, organisati-
oner og offentlige myndigheder skal betale 1.800 kr. for behandling af eller genoptagel-
se af en klage. Det nævnte gebyr reguleres den 1. januar hvert år efter den af Finansmi-
nisteriet fastsatte sats for det generelle pris- og lønindeks med virkning for klager, der 
modtages i nævnet fra og med den 1. februar 2017. Gebyret er endnu ikke reguleret for 
2017, men vil blive teknisk efterreguleret. 
 
Planklagenævnet påbegynder først behandlingen af en klage, når gebyret er modtaget. 
Klagegebyr opkræves af Planklagenævnet. Betaling af klagegebyr sker ved elektronisk 
overførsel eller ved indbetalingskort til Planklagenævnet. Gebyr skal indbetales inden-
for en af Planklagenævnet fastsat frist. Hvis gebyret ikke indbetales inden udløbet af 
fristen, afvises klagen. 

Vejledning om gebyrbetalingen kan findes på Planklagenævnets hjemmeside 
www.naevneneshus.dk/planklagenaevnet. 
 
Gebyret bliver tilbagebetalt, hvis klagen bliver afvist, fordi klagefristen er overskredet, 
klager ikke er klage-berettiget eller fordi Planklagenævnet ikke har kompetence til at 
behandle klagen. 
 
Gebyret tilbagebetales også, hvis klagesagen fører til, at den påklagede afgørelse ændres 
eller ophæves, eller hvis klager får helt eller delvist medhold i klagen. Hvis den eneste 
ændring af den påklagede afgørelse er forlængelse af en frist for efterkommelse af afgø-
relsen som følge af den tid, der er medgået til at behandle sagen i Planklagenævnet, til-
bagebetales gebyret dog ikke. 
 
Hvis klager trækker klagen tilbage, mens sagen er under behandling i nævnet, vil geby-
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ret som udgangspunkt også blive betalt tilbage. Planklagenævnet kan dog beslutte, at 
gebyret ikke tilbagebetales, hvis klagen trækkes tilbage på et tidspunkt, hvor nævnet 
allerede har foretaget en stor del af sagsbehandlingen. 
 
Tilladelsen må i henhold til naturbeskyttelseslovens § 87, stk. 7, ikke udnyttes, før kla-
gefristen er udløbet, eller behandling af en eventuel klage måtte være afsluttet. 
 
Det følger endvidere af naturbeskyttelseslovens § 50, stk. 1, jf. § 66, stk. 2, at tilladelsen 
bortfalder, hvis den ikke udnyttes inden 3 år efter, at den er givet. 
 
Såfremt projektets gennemførelse kræver tilladelse eller dispensation efter anden lovgivning, 
skal ansøgerne rette henvendelse til den myndighed, der administrerer tilladelser eller  
dispensationer i henhold til denne lovgivning. 
 

Fredningsnævnet for Sydjylland, Sydlig del 
Esbjerg, den 9. februar 2018 

 
 

 
 
Denne afgørelse er sendt til: 
 
Menighedsformand Bent K. Andersen, 8980@sogn.dk 
Haderslev Kommune, post@haderslev.dk, thmo@haderslev.dk    
Miljøstyrelsen, mst@mst.dk; chbru@mst.dk  
Slot- og Kulturstyrelsen, post@slks.dk  
Museum Sønderjylland, tekr@museum-sonderjylland.dk  
Danmarks Naturfredningsforening/København, dn@dn.dk  
Danmarks Naturfredningsforening/Haderslev, haderslev@dn.dk       
Dansk Botanisk Forening Jyllandskredsen, finn.borchsenius@sm.au.dk  
Dansk Ornitologisk Forening, jorn.vinther.sorensen@gmail.com  
Friluftsrådet centralt: fr@friluftsraadet.dk   
Friluftsrådet Haderslev: soenderjylland@friluftsraadet.dk  
Haderslev Stift, kmhad@km.dk  
Haderslev Domprovsti, haderslev.domprovsti@km.dk  
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20. juni 2019 
FN SJS 21/2019  

 
 
J.nr.: 21/2019: Ansøgning fra Haderslev Spildevand om etablering af en ny afskærende spil-
devandsledning mellem Skovby og Vedsted i Haderslev Kommune inklusive 2 udluftnings-
brønde inden for arealfredningen Vedsted Sø. 
 
Fredningsnævnet har den 5. maj 2019 modtaget ansøgning fra Haderslev Spildevand om etablering 
af en ny afskærende spildevandsledning mellem Skovby og Vedsted i Haderslev Kommune inklusive 
2 udluftningsbrønde inden for arealfredningen Vedsted Sø, på matr.nr. 132 Vedbøl, Vedsted, 244 
Vedbøl, Vedsted og 7000a Vedbøl. Vedsted. 
 
Af ansøgningen fremgår, at spildevandet fra Skovby skal ledes til Over Jerstal renseanlæg. Spilde-
vandsledningen etableres fra Skovby til Vedsted, hvor ledningen tilsluttes eksisterende ledning i 
Tøndervej. Spildevandsledningen passerer det fredede område på en strækning på ca. 1.100 m og på 
strækningen planlægges 2 udluftningsbrønde. Der er tale om en gravitationsledning af PVC med en 
diameter på 160 mm. Efter etablering retableres til terræn og til forhold som de eksisterende. Led-
ningen etableres ved nedgravning, og arbejdsområdets bredde er ca. 15 m inklusive køreareal. Ud-
luftningsbrøndene forventes mindre end 1 m over terræn og er planlagt placeret i tilknytning til ek-
sisterende hegn for at imødegå synlighed i terrænet. 
 
Ejendommen er omfattet af Overfredningsnævnets kendelse, afsagt den 20. maj 1988 om fredningen 
af Rygbjerg og Vedsted Søer med omgivelser. Fredningen har blandt andet til formål at sikre grund-
laget for et rigt og varieret dyre – og planteliv i fredningsområdet samt at sikre opretholdelsen af de 
landskabelige, naturvidenskabelige og kulturhistoriske værdier i området. Det fremgår af frednings-
bestemmelserne blandt andet, at der ikke må foretages terrænændringer, bebyggelse og andre faste 
konstruktioner og anlæg. 
 
Fredningsnævnet skal derfor meddele dispensation til det ansøgte. 
 
Fredningsnævnets formand har i medfør af forretningsorden for fredningsnævn § 10, stk. 5, besluttet 
at meddele Haderslev Spildevand dispensation til det ansøgte i medfør af naturbeskyttelseslovens § 
50, stk. 1, stk. som anført i afsnittet ”Fredningsnævnets afgørelse”. 
 
Sagens baggrund: 
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Overfredningsnævnet har fastsat blandt andet følgende fredningsbestemmelser for de fredede arealer: 
 

”§ l. Fredningens formål. 
 
Fredningen har til formål at sikre grundlaget for et rigt og varieret dyre- og plante-
liv i fredningsområdet samt at sikre opretholdelsen af de landskabelige, naturviden-
skabelige og kulturhistoriske værdier i området. Fredningen skal særligt sikre Ryg-
bjerg og Vedsted søer som uforurenede, næringsfattige vådområder og sikre, at ol-
tidshøjene og Vedsted Kirke fortsat fremtræder fritliggende og markant i landska-
bet  
 
§ 2. Bevaring af området. 
 
Det fredede område skal bevares i dets nuværende tilstand. 
Der må således bl.a. ikke foretages terrænændringer eller ændringer af den hidti-
dige anvendelse af arealerne, og der må ikke opføres yderligere bebyggelse eller 
foretages tilplantning, medmindre en sådan tilstandsændring er tilladt i de følgende 
bestemmelser eller tillades ved en dispensation efter § 11. 
 
§ 3. Terrænændringer. 
Som anført i § 2 må der ikke foretages terrænændringer. Der må således ikke ske 
udnyttelse af forekomster i jorden, og der må ikke foretages opfyldning, planering 
eller afgravning.  
… 
§ 9. Bebyggelse og andre faste konstruktioner og anlæg. 
 
Det følger af § 2, at der ikke må opføres ny bebyggelse, herunder skure, boder og 
transformerstationer. Fredningen er dog ikke til hinder for, at der i tilknytning til 
eksisterende bebyggelse opføres nødvendige driftsbygninger på eksisterende land-
brugsejendomme. Fredningen er heller ikke til hinder for, at der opstilles læskure af 
midlertidig karakter til kreaturer. Der må heller ikke etableres andre faste konstruk-
tioner og anlæg end bygninger. Eksempelvis må der ikke opstilles master og vind-
møller eller etableres motorbaner, skydebaner eller oplags- og lossepladser. Der må 
kun hegne s med almindelige kreaturhegn, som ikke må være højere end 120 cm. 
… 
§ 11. Dispensationer. 
 
En dispensation fra bestemmelserne i §§ 2-10 kan meddeles efter reglerne i natur-
fredningslovens § 34, hvis det ansøgte ikke vil komme i strid med fredningens for-
mål. 
…” 

 
Fredningsnævnets behandling af sagen: 
 
Fredningsnævnet har ved mail af 22. maj 2019 til Provas v/planlægningsingeniør Lene Aalbæk Jep-
sen, Haderslev Kommune, Miljøstyrelsen, Slot- og Kulturstyrelsen, Museum Sønderjylland, Dan-
marks Naturfredningsforening/København, Danmarks Naturfredningsforening/Haderslev, Dansk 
Botanisk Forening Jyllandskredsen, Dansk Ornitologisk Forening, Friluftsrådet centralt  
Friluftsrådet Haderslev, Vedsted Menighedsråd v/formand Bent K. Andersen og Gram og Nybøl 
Godser A/S v/direktør Svend Brodersen anmodet om eventuelle bemærkninger til ansøgningen med 
høringsfrist den 6. juni 2019. 



3 
 

 
Fredningsnævnet har indhentet teknisk bistand ved Miljøstyrelsen, der har oplyst, at det ansøgte 
ikke berører noget Natura 2000-område. Det ansøgte vil efter Miljøstyrelsens vurdering i forhold til 
habitatdirektivets bilag IV ikke beskadige eller ødelægge yngle- eller rasteområder i det naturlige 
udbredelsesområde, der er nævnt i naturbeskyttelseslovens bilag 3 eller ødelægge plantearter nævnt 
i naturbeskyttelseslovens bilag 5. 
  
På følgende kort er placeringen af det ansøgte vist med rød streg. Fredet areal er vist med skrave-
ring. 
 

 
 
Haderslev Kommune har den 5. juni 2019 skrevet, at de ikke har bemærkninger til ansøgningen. 
 
Fredningsnævnets afgørelse 
 
Fredningsnævnet kan i medfør af naturbeskyttelseslovens § 50, stk. 1, meddele dispensation fra fred-
ningsbestemmelserne, såfremt det ansøgte ikke strider mod formålet med fredningen.  
 
Det er fredningens formål at sikre grundlaget for et rigt og varieret dyre- og planteliv i fredningsom-
rådet samt at sikre opretholdelsen af de landskabelige, naturvidenskabelige og kulturhistoriske vær-
dier i området. Fredningen skal særligt sikre Rygbjerg og Vedsted søer som uforurenede, nærings-
fattige vådområder og sikre, at oldtidshøjene og Vedsted Kirke fortsat fremtræder fritliggende og 
markant i landskabet.  
 
Fredningsnævnet finder, at etableringen af spildevandsledningen og 2 udluftningsbrønde ikke vil 
være i strid med fredningens formål. Fredningsnævnet lægger vægt på, at der vil ske retabling af 
området efter nedgravningen af ledningen, der herefter ikke vil være synlig i det fredede område. 
Fredningsnævnet lægger endvidere vægt på, at udluftningsbrøndenes top kun vil komme op i en højde 
på ca. 1 m over terræn, og at brøndene vil blive placeret i tilknytning til eksisterende hegn for at 
imødegå synlighed i terrænet. 
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Fredningsnævnet meddeler derfor dispensation til det ansøgte i medfør af naturbeskyttelseslovens § 
50, stk. 1, på vilkår  
 
at det ansøgte udføres i overensstemmelse med ansøgningen på det på kortet ovenfor anviste sted, 
 
at området reetableres efter nedgravningen af spildevandsledningen, 
 
at overskudsjord ikke placeres i det fredede område, og 
 
at de to brønde placeres i tilknytning til eksisterende hegn/beplantning, så de så vidt muligt ikke kan 
ses.  
 
Klagevejledning: 
 
Der kan inden 4 uger efter den dag, denne afgørelse er meddelt, klages til Miljø- og fødevareklage-
nævnet over afgørelsen. Hvis afgørelsen er offentligt bekendtgjort, regnes klagefristen dog altid fra 
bekendtgørelsen. 
 
Borgere, virksomheder, myndigheder og organisationer skal indsende klagen til Miljø- og fødevare-
klagenævnets klageportal via borger.dk eller virk.dk. 
 
Der er et direkte link til borger.dk og virk.dk via Miljø- og fødevareklagenævnets hjemmeside 
www.naevneneshus.dk/planklagenaevnet. 
 
Klagefristen udløber ved midnat på dagen for klagefristens udløb. 
 
En klage skal være tilgængelig for førsteinstansen i Klageportalen senest kl. 23:59 på den dag, hvor 
klagefristen udløber. Det indebærer, at klager har godkendt og betalt gebyr/bestilt faktura i Klage-
portalen. 
 
Klageren skal oplyse sit CPR-nummer eller CVR-nummer.  
  
Miljø- og fødevareklagenævnets hjemmeside indeholder information om beregning af klagefrister i 
de tilfælde, hvor en klager anmoder om at blive undtaget fra brug af Klageportalen. 
 
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 afgørel-

sen, 
• 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. 
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Det er en betingelse for Miljø- og fødevareklagenævnets behandling af en klage, at den, der klager, 
indbetaler et gebyr. Gebyret udgør for privatpersoner 900 kr. Virksomheder, organisationer og of-
fentlige myndigheder skal betale 1.800 kr. for behandling af eller genoptagelse af en klage. Det 
nævnte gebyr reguleres den 1. januar hvert år efter den af Finansministeriet fastsatte sats for det ge-
nerelle pris- og lønindeks med virkning for klager, der modtages i nævnet fra og med den 1. februar 
2017. Gebyret er endnu ikke reguleret for 2017, men vil blive teknisk efterreguleret. 
 
Miljø- og fødevareklagenævnet påbegynder først behandlingen af en klage, når gebyret er modtaget. 
Klagegebyr opkræves af Miljø- og fødevareklagenævnet. Betaling af klagegebyr sker ved elektro-
nisk overførsel eller ved indbetalingskort til Miljø- og fødevareklagenævnet. Gebyr skal indbetales 
indenfor en af Miljø- og fødevareklagenævnet fastsat frist. Hvis gebyret ikke indbetales inden udlø-
bet af fristen, afvises klagen. 

Vejledning om gebyrbetalingen kan findes på Miljø- og fødevareklagenævnets hjemmeside 
www.naevneneshus.dk/planklagenaevnet. 
 
Gebyret bliver tilbagebetalt, hvis klagen bliver afvist, fordi klagefristen er overskredet, klager ikke 
er klage-berettiget eller fordi Miljø- og fødevareklagenævnet ikke har kompetence til at behandle 
klagen. 
 
Gebyret tilbagebetales også, hvis klagesagen fører til, at den påklagede afgørelse ændres eller op-
hæves, eller hvis klager får helt eller delvist medhold i klagen. Hvis den eneste ændring af den på-
klagede afgørelse er forlængelse af en frist for efterkommelse af afgørelsen som følge af den tid, der 
er medgået til at behandle sagen i Miljø- og fødevareklagenævnet, tilbagebetales gebyret dog ikke. 
 
Hvis klager trækker klagen tilbage, mens sagen er under behandling i nævnet, vil gebyret som ud-
gangspunkt også blive betalt tilbage. Miljø- og fødevareklagenævnet kan dog beslutte, at gebyret 
ikke tilbagebetales, hvis klagen trækkes tilbage på et tidspunkt, hvor nævnet allerede har foretaget 
en stor del af sagsbehandlingen. 
 
Tilladelsen må i henhold til naturbeskyttelseslovens § 87, stk. 7, 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 tilladelsen bortfalder, 
hvis den ikke udnyttes inden 3 år efter, at den er givet. 
 
Såfremt projektets gennemførelse kræver tilladelse eller dispensation efter anden lovgivning, skal 
ansøgerne rette henvendelse til den myndighed, der administrerer tilladelser eller dispensationer i 
henhold til denne lovgivning.  
 

Fredningsnævnet for Sydjylland, Sydlig del 
Esbjerg, den 20. juni 2019 
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Denne afgørelse er sendt til: 
 
Provas v/planlægningsingeniør Lene Aalbæk Jepsen: leaj@provas.dk 
Haderslev Kommune, post@haderslev.dk   
Miljøstyrelsen, mst@mst.dk;  
Slot- og Kulturstyrelsen, post@slks.dk  
Museum Sønderjylland, tekr@museum-sonderjylland.dk  
Danmarks Naturfredningsforening/København, dn@dn.dk  
Danmarks Naturfredningsforening/Haderslev, haderslev@dn.dk       
Dansk Botanisk Forening Jyllandskredsen, finn.borchsenius@sm.au.dk  
Dansk Ornitologisk Forening, jorn.vinther.sorensen@gmail.com  
Friluftsrådet centralt: fr@friluftsraadet.dk   
Friluftsrådet Haderslev: soenderjylland@friluftsraadet.dk  
Vedsted Menighedsråd v/formand Bent K. Andersen: 8980fortrolig@sogn.dk 
Gram og Nybøl Godser A/S v/direktør Svend Brodersen: svend.brodersen@gramslot.dk 
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