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Forhandlin~sprotokollen for Frednin~snævnet for

Haderslev Amtsra2dskreds.

0...:.gF.24/1939 angaaenue Fredning.
~f Bevtoft ~ølledam.

KENDELSE
afsagt den 14.0ktober 1940.

I en af Haderslev dtiftdmt til Fredningsn~vnet for J~derslev
Amtsraadskreis fremsendt 3~rive18e 3f 19.Juni J939 er der i An-

ledr:ing af en verserenue Udstykningssag vedrørende Mølledammen
i Bevtoft paa Foranledning af fra flere 0Ider overfor Amtet
fremsat ~Ienstilling om at søge etableret en Fredning af Stedet
under lJensyn til dettes Ncturskønhed og den historiske Interes-
se, der er knyL~et til Bevtoft Mølle, fr:msat BeJ~ring til
N:Bvnet om at t&ge Jette S ;øl'gsmar,lop til Afgørelse.

Bevtoft Jotjneraad har uerhos i en gennem Stiftamtet frem-
sendt ::)krivel se af 21. JLwi' J939 ligelede::Jbegært dette Spørgs-
maal be "andlet, idet Jogneraadet har frumh Bvet l at Mølledammen
nu er bI ;vet tørlogt.

Hovedbestyrelsen for Danmarks Naturfredningsforening, som af
Nævnet er blevet gjort bekendt med den for dette inJbragte Sag,
har anbefalet, at FredninGen blev søgt gennemført, idet det dog
fra Forenin~ens Jide maatte være en Forudsetning herfor, ut Møllc-
dammen førtes tilbage til sin tidligere Tilstand, sa81edes at den
atter f"ldtes med V'::lnd.

Pas et af Frednin~snevnet ~fholdt Besigtigelsesmøde paa
Aas terJet, til hvili~et de in teresserede var indv<lrslet, blev Jet
oplyst, at det var Ejerens Hensigt med Mølledarnmens Udtørring
at indvinde ~ng og Jrnsningsureal i ForbIndelse med et 0st for
Da@uen li~gende Engåreal paaca 8 ha, der har været vandJidende,
saul':mge der Vbr Vand i Ddmmen.

Der blev herefter paa Mødet rej st Spørgsmaf:l om Muligheden
af i Stedet for ~t søge at opretholde Mølledammen i sip oprindeJig



·' Udstrekning af ea 6,9 ha, at etablere et mindre vandfvldt Om-
rR.8depelaea ? ha i den vestlige Ende n'8rmest Vejen gennem
Bevtoft By, hvilken Ordning Ejeren af Mølledawnen eventuelt
vilde medvirke til i~od Erst~tning for Ardalafstaaelse.

Paa Nevnets Foranledning er derefter amtsvandinspektøren

om de her~ed forbundne Omkodtnin~er.

etableres, ;
(
t

l

i Haderslev blevet ahmodet om en Erklæring om, paa hvilke
Maede et saadant vandfyldt Omraade vilde kunne

Amtsv~ndinspekt0ren har i sin Besvarelse nævnt to
heJer for en Løsnin~ df dagen, nemli~:
l) ved efter Fjernelse af Opstemningen ved Møllen at
paat mkte V~mdure81 til passende Dybde, 03

2) ved at bevare Opstemningen og inddæmme de Arealer, som
afvandet, hvilke Arealer Jerefter afvandes gennem en
ning til A8en nedenfor Opstemningen.

Omkostnin~erne vej Gennemførelsen af Forslaget Nr.l
Amtsvandinspektøren unslaaet til ea 75.000 Kr. dog med
for at kunne formindske disse til ea 50.000 Kr. ved at nøj
en noget mindre ~fv3nlingsdybde og en ringere Vanddybde i J. {

vandfvldte Omrasde eneltil Grund for Forslaget prOjekterett
,

Hvad anGaar Orilkostningerneved Gennemførelsen af For-'
J

slaget Nr.?, er diose ~f A~tsvandlnspekt3ren dnsldaet til

•• 12.000 Kr., hvortil i.nidlertidvilde komme Omkostningerne
Hetdblering :.if3temmevBrket ved Møllen og ved dettes Vedlit.

tholdelse og P~sning, hvilke Omkostnin;er anses for at viII'
l

blive betydeli6e. \
Der er derefter paa et af Haderolev Amtsra~ds vejudvl

og Vundløbsudvalg afholdt F~llesmøde i Bevtofte, i hvilket
Freuningsu-.tvnetvar repræsenteret, behandlet Spørgsmaal om Gen-
nemførelse af en forligsm~ssig Ordning med Mølleejendommens
Ejer til Opnaaelse af en Retablering og Fredning af Mølledammen,
hvilken ForhanJling, efter at det var oplyst, at Bevtoft Jogne-
kommune ikke økonomisk vilde støtte Planen, sluttedes uden posi-
tivt Result~t, hvorefter Amtsraadet ikke paa forligsmæssigt
Grundlag har villet medvirke til Planens Gennemførelse.

Under Hensyn til de mer;etbet-/delige Omkostninger, der efter
Jet op]v~te vilJe v~re fOrbundet med Gennemførelse nf den ommeldte



Fredningsplan og til, at clisse efter }'redninc:.snævnets Skøn
ikke vilde staK i rimeligt Forhold til Stedets Betyd~ing ud fra
naturfredrJin..;smæssi6e :.J yns punkt er , finder NfBvnet ikke at kunne
medvirke til Gennemfør81~en ~f den begærte Fredning, hvorved
yuerlicere 8'srlig skell frel:lhalvesden 0mst:endighed, at Ejendom-
mens oprindeli~e Tilst~nd so~ MølleejenJom ikke er bevaret, og
at Frednin,en alene vilde kunne ger.nemføres ved ad kunstig Vej
at retablel'e et vandf\/ldt Areal :lf r.Iøllcdammen.

Derfor bestemmes:
Den frem~Jatt e neg:",ring om Freuning af Mølledammen i Bev-

toft k~n ikke tages til F0l~e.
Gunhard Niel sen Hcins Lund I:Iath.Abkjær.
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