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Aar 1939 den 14.Junl afsagde Overfredningsn~net pas nrund-
lsg af skriftlig og mundtlig Votering rølgende

Kendelse
4t Sagen 368/39 vedrørende Anlæg af en Vej fra Vejle til Juelsminde.

Efter at Vejle Amts Vejvæsen havde projekteret en "ej fra
_eugaard til Juelsminde, hvilken vej vil gennemskære den under ~umga8rd
~ørende Del af Zrum Aadal, har Ejeren af ~umga8rd, 3aron l=!.Wedell-\Vldells-

borg, henstillet til Fredningsnævnet for Vejle Amtsraadskreds at foranledige
Vejføringen ændret sasledes, at Vejen føres umiddelbart Syd om Aarup Mølle f

idet et nærmere angivet Areal af Ejendo~~en, som ønskedes' fredet, vilde
hli ve zdelagt, s8~fremt den oprindelig pro jekterede Ve jfØl'ing Nordøst for
Aarup Mølle gennemførtes.

Det er af Vejle Amts Vejvæsen oplvst, at en Vejlinie Syd
om Aarup Mølle, som dog ogsaa maa gennemskære Aadalen, vil blive 60 m længe-

Ite end den oprindelig 9rojekterede Linie samt ogsaa under Hensyn til 3und-
forholdene væsentlig bekosteligere.

I en fra Danmarks Naturfredningsforening indhentet Erklæ-
ring af lo.Februar 1939 udtales bl.s., at begge VejfØl'inger absolut med-
fører beklagelig Indgreb i de omgivende Naturværdier, men at den oprinde-
lige Vejføring, som if 3lge Foren ingene tekniske Udva 19s SkØh s8avel fær'd-
selsmæssigt som økonomisk vil være den fordelagtigste, b~ foretræk~es.

Fredningsnævnet har derhos fra Naturfre~ningsr88det mod-
taget en Erklæring af 20.Marts 1939 bl.a. gaaende ud paa, at man under
Hensyn til, at Forarbejderne til Vejanlæget er sas vidt fremskredne, at

ttdet vil volde Vanskeligheder at standse dette, ikke Øhskede at gribe ind
1 sagen.
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Den 22.Merts 1939 besluttede Fredningsnævnet med Bemærk-
ning. at men kunde tiltræde NaturfrednlngsraBdets foranf·Ø'rteUdtalelser.

tast det projekterede Vejenlæe vil være et godyende.
Denne Beslutning er indanket for Overfredningsnævnet ef

Beron H.Wedell-Wedellsborg.
De Overfredningsnocvnet efter det i Sagen oplyste ikke

finder tilstrækl<'eligFøje til et søge ·den ef 3sron R.WedP-ll-VIedellsborg
foresleaede Vejføring. imod hvilken løvrlgt en Nebogodsejer her neolagt
Protest. gennemført. vil Fredningsnævnets Beslutning være at stedfæste.

T h i b e s t e m m e s:
Den af Fredningsnævnet den 22.Merts 1939 trufne Beslut.1ning stsdfæstes.

P.O.V.
Fred erik V .Pet.ersen. ./,
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af
tt Forhandlingsprotokollen for Fredningsnævnet for Vejle Amtsraadskreds.

Aar 1939 den 22. lliartsKl. 16 afholdte Fredningsnævnet
Møde paa Daugaard Kro til fortsat Behandling af Sagen angaaende
den projekterede Vej Vejle-Juelsminde over 0rum Aadal.

Mødt var Formanden Dommer C. Rudbeck, Proprietær Oluf
JQ~l, Sdr. Stenderup, Medlem for 0rum-Daugaard Kommune Gaardejer
Henry Rønsholt, Daugaard, og Medlem for Stouby Kommune Gaardejer
Otto Hald, Hyrup.

Der fremlagdes:
9. Skrivelse af 20. ds. fra Naturfredningsraadet, hvori udtales,
at da Raadet har erfaret, at Forarbejderne til Vejanlæget over
0rum Aadel er saa vidt fremskredne, at det vil volde Vanskelighed
at standse dette, skal Raadet med Beklagelse heraf, og idet henvi-
ses til Statsministeriets Cirkulære af 13. December 1938 kun udtale,
at man efter de foreliggende Omstændigheder ikke paa nærværende
Tidspunkt ønsker at gribe ind i Sagen.

Idet Nævnet kunde tiltræde Naturfredningsraadets Udtalel-
ser, bestemte Nævnet, at det projekterede Vejanlæg vil være at god-
kende.

Sagen sluttet.
Eødet hævet.

C. Rudbeck Oluf Juhl Otto HaldHenry Rønsholt
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