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af

-Forhandlingsprotokollen for Fredningsnævnet for
Vejle Amtsraadskreds.

Matr.Nr.lag,lah og lai
af Riis By og Givskud Sogn

Anmeldt af:
Fredningsnævnet for Vejle Amt.

F R E D N I N G S D E K L A R A T ION •------------------------------------------
Undertegnede A/S Riis Bakker erklærer herved med bindende

Virkning for os og senere Ejere, at den os tilhørende Ejendom Matr.
Nr.lag, lah og lai af Riis By og Givskud Sogn - Riis Bakker kaldet -
skal være fredet som nedenfor nærmere angivet •.

Omraadet, der er 11,2 Tdr. Land stort og som bestaar af Krat og
Lyngbakker, skal i alt væsentligt bevares i sin nuværende Tilstand.

Omraadet maa ikke yderligere udstykkes, ligesom Bebyggelse af
enhver Art er forbudt. Der maa endvidere ikke rejses Boder eller
Skure ej heller Master eller andre lignende Indretninger.

Paa Omraadet, hvis BevoksninG for en stor Del bestaar af gammelt
Egekrat, maa ikke foretages yderligere Beplantning, der-kan forrykke
Bakkernes landskabelige Karakter eller hindre de Udsigter, som nu
haves fra dem.

Der er Forbud mod Jagt indenfor det fredede Omraade.
Der ~aa ikke foretages Gravning i Bakkerne.
Det er paa Omraadet ikke tilladt at optqge Planter af nogen

Art med Rod.
Fredning omfatter tillige den paa Bakkerne rejste Genforenings-

sten samt eventuelt annre Mindestene, der senere maatte rejses.
Saadanne Mindestene vil dog med Hensyn til Udformning og Plaoering
være at godkende af samtlige paataleberettigede~

!il Omraadet skal der som h1dt'ltiære Adgang for Almenheden
til gaaende Færdsel ad de dertil bestemte Veje og Stie~.

For denne Adgangsret vil der om fornødent ved Nævnets Foran-
staltning være at udfærdige Ordensregler, som kan opslaas paa dertil
egnede Steder.

Nærværende De1,13!'ation vil være at tinglyse som Servitut paa
ovenll'.evnteEjendom. Paataleret tilkommer Ejeren, Naturfrednings-



nævnet for Vejle Amtsraadskreds, Givskud Sogneraad og Danmarks
Naturfredningsforening hver for sig eller i Forening.

I Bestyrelsen for A/S Riia Bakker.
Give, den 3.December Jq43

Dolger Nielsen m.fl.

Denne Deklaration godkendes herved 1 Henhold til Fredningslovens
§ 11.

Fredningsnævnet for Vejle Amt, den I.December 1945
P. N. V.

C.Rudbeck

Tinglyst den 4.Januar 1946.
Schlegel.
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FREDNINGSNÆVNET FOR SYDJYLLAND, NORDLIG DEL 
Kolding Åpark 11, 6000 Kolding 
Telefon 99686800, mail: biran@domstol.dk 
 
 
 
 
Fredningsnævnets sagsnummer FN-SJN-43-2016: Ansøgning om dispensation til at markere 
et stiforløb i Riis Bakker.  
 
Fredningsregisteret: Reg. nr. 01008.00  -  Riis Bakker  
 
 
Ansøgningen: 
 
Vejle Kommune har den 29. juni 2016 på vegne I/S Riis Bakker c/o Børge Christensen ansøgt 
fredningsnævnet om dispensation til at etablere en trampesti i Riis Bakker i forlængelse af en 
allerede eksisterende sti samt at opsætte 10 markeringspæle med piktogrammer og 2 kortborde i 
størrelse A3. 
 
Riis Bakker er fredet ved en deklaration, som A/S Riis Bakker - nu I/S Riis Bakker -  oprettede den 
3. december 1943. Deklarationen blev godkendt den 1. december 1945 af Fredningsnævnet for 
Vejle Amt.  
 
Det fremgår af deklarationen, at området, der er ca. 11,2 tønder land stort, skal bevares i sin 
nuværende tilstand, at der ikke må anbringes master og lignende indretninger i bakkerne, og at 
befolkningen skal have adgang til fods ad de ”dertil bestemte Veje og Stier”. 
 
Fredningsnævnet skal derfor behandle sagen og tage stilling, om der kan dispenseres i medfør af 
naturbeskyttelseslovens § 50, stk. 1, til etablering af trampestien samt opsætning af marke-
ringspælene og informationstavlerne. 
 
Fredningsnævnet har behandlet sagen på skriftligt grundlag. 
 
Fredningsnævnets afgørelse: 
 
Denne afgørelse er truffet i medfør af forretningsorden for fredningsnævn § 10, stk. 5, af fred-
ningsnævnets formand. 
 
Fredningsnævnet meddeler i medfør af naturbeskyttelseslovens § 50, stk. 1, I/S Riis Bakker dis-
pensation til at forlænge det allerede eksisterende stisystem i bakkerne, at opsætte 10 mar-ke-
ringspæle med piktogrammer til at markere stiforløbet og at opsætte 2 kortborde i størrelsen A3. 
 
Begrundelsen for afgørelsen fremgår under afsnittet ” Begrundelsen for fredningsnævnets afgørel-
se”. 
 
Vilkår for dispensationen: 
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Der gælder disse vilkår for dispensationen: 
 

1. Markeringspælene med piktogrammer og kortbordene skal udføres som beskrevet i an-
søgningen. 

 
2. Hvis markeringspælene og kortbordene ikke vedligeholdes, skal de fjernes. 

 
Sagens baggrund: 
 
Det fremgår af ansøgningen, at I/S Riis Bakker, der ejer og driver naturområdet Riis Bakker, ønsker 
at forlænge det eksisterende stisystem i bakkerne. Der skal ikke i forbindelse med forlængelsen af 
stisystemet foretages gravearbejder eller andre indgreb i naturen. Stisystemet skal alene markeres 
med 10 pæle, så stien opstår som en trampesti, når besøgende går gennem området. Markerings-
pælene, der er af egetræ, måler 10 x 10 cm; pælene skal ikke behandles. På markeringspælene 
anbringes grønne piktogrammer med en gul pil, der viser stiens retning.  
 
Det fremgår endvidere af ansøgningen, at der skal fældes 5 træer for at give plads til trampestien  
 
Det fremgår endelig af ansøgningen, at kortbordene skal anbringes på egestolper, og at kortene, der 
er i A3 format, monteres på stolperne. 
 
Ansøgningen er vedhæftet dette luftfotografi, der viser stiforløbet i Riis Bakker efter gennem-
førelsen af projektet: 
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Fredningsnævnets behandling af sagen: 
 
Fredningsnævnet har i høringsbrev af 10. august 2016 sendt projektet til I/S Riis Bakker, Vejle 
Kommune, Styrelsen for Vand- og Naturforvaltning, København, Danmarks Naturfrednings-
forening, Danmarks Naturfredningsforenings Vejle Afdeling, Friluftsrådet og Dansk Ornito-logisk 
Forening med høringsfrist til den 27. august 2016. 
 
Danmarks Naturfredningsforening, Vejle afdeling, har i brev af 23. august 2016 oplyst, at forenin-
gen har gennemgået projektet, at foreningen vurderer, at projektet ikke strider mod intentionerne i 
fredningsdeklarationen, og at foreningen derfor anbefaler, at fredningsnævnet dispenserer til gen-
nemførelsen af projektet. 
 
Styrelsen for Vand- og Naturforvaltning har i mail af 22. september 2016 oplyst, at ansøgningen 
ikke giver styrelsen anledning til bemærkninger.  
 
Der er ikke ved høringsfristens udløb rejst indsigelser mod projektet. 
 
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 
foretages efter reglerne om gennemførelse af fredninger. 
 
Det fremgår af fredningsdeklarationen, at det er formålet med fredningen af Riis Bakker at bevare 
området i tilstanden på fredningstidspunktet, og at offentligheden skal have adgang til gående 
færdsel ad veje og stier i bakkerne. 
 
Fredningsnævnet vurderer, at etableringen af trampestien, fældningen af egetræerne samt opsætning 
af markeringspælene og kortbordene ikke indebærer et indgreb, som vil ændre bakkernes karakter, 
og at udvidelsen af offentlighedens adgang til at færdes ad trampestier i bakkerne er i over-
ensstemmelse med fredningsdeklarationens bestemmelse om offentlighedens adgang til bakkerne. 
 
Fredningsnævnet meddeler derfor i medfør af naturbeskyttelseslovens § 50, stk. 1, I/S Riis Bakker 
dispensation til at gennemføre projektet på de vilkår, der er anført under afsnittet ”Vilkår for 
dispensationen”.  
 
Klagevejledning ved afgørelse om dispensation: 
 
Der kan inden 4 uger efter den dag, denne afgørelse er meddelt, klages til Natur- og Miljøkla-
genævnet over afgørelsen. Hvis afgørelsen er offentligt bekendtgjort, regnes klagefristen dog altid 
fra bekendtgørelsen. 
 
Borgere, virksomheder, myndigheder og organisationer skal indsende klagen til Natur- og Miljø-
klagenævnets Klageportal via borger.dk eller virk.dk. 
 
Der er et direkte link til borger.dk og virk.dk via forsiden på Natur- og Miljøklagenævnets 
hjemmeside www.nmkn.dk. 
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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 
Klageportalen. 
 
Klageren skal oplyse sit CPR-nummer eller CVR-nummer.  
  
Natur- og Miljøklagenævnets 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 

afgørelsen, 
• landsdækkende foreninger og organisationer, hvis hovedformål er beskyttelse 

af natur og miljø, og 
• landsdækkende foreninger og organisationer, som efter deres formål varetager 

væsentlige, rekreative interesser, når afgørelsen berører sådanne interesser. 
 
Det er en betingelse for Natur- og Miljøklagenævnets behandling af en klage, at den, der klager, 
indbetaler et gebyr på 500 kr.  

Natur- og Miljøklagenævnet påbegynder behandlingen af klagen, når gebyret er modtaget. Betales 
gebyret ikke inden for den fastsatte frist på 14 dage, afvises klagen fra behandling. Vejledning om 
gebyrbetalingen kan findes på Natur- og Miljøklagenævnets hjemmeside www.nmkn.dk.  
 
Gebyret tilbagebetales, hvis 
  
1) klagesagen fører til, at den påklagede afgørelse ændres eller ophæves,  
2) klageren får helt eller delvis medhold i klagen, eller  
3) klagen afvises som følge af overskredet klagefrist, manglende klageberettigelse eller fordi klagen 

ikke er omfattet af Natur- og Miljøklagenævnets kompetence.  
 
Det bemærkes, at hvis den eneste ændring af den påklagede afgørelse er forlængelse af frist for 
efterkommelse af afgørelse som følge af den tid, der er medgået til at behandle sagen i klagenæv-
net, tilbagebetales gebyret dog ikke.  
 
Natur- og Miljøklagenævnet kan også beslutte at tilbagebetale klagegebyret, hvis  
1) der er indledt forhandlinger med afgørelsens adressat og/eller førsteinstansen om projekt-
tilpasninger, og disse forhandlinger fører til, at klager trækker sin klage tilbage, eller  
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2) klager i øvrigt trækker sin klage tilbage, før Natur- og Miljøklagenævnet har truffet afgørelse i 
sagen.  
 
Gebyret tilbagebetales dog ikke, hvis nævnet vurderer, at der er forhold, der taler imod at 
tilbagebetale gebyret, f.eks. hvis klagen trækkes tilbage meget sent, herunder efter at klager har haft 
et afgørelsesudkast i partshøring. 
 
Tilladelsen må i henhold til naturbeskyttelseslovens § 87, stk. 3, ikke udnyttes før klagefristen er 
udløbet, eller behandling af en eventuel klage måtte være afsluttet. 
 
Det følger endvidere af naturbeskyttelseslovens § 50, stk. 1, jf. § 66, stk. 2, at 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, nordlig del 
Kolding, den 13. oktober 2016 

 
 

Vagn Kastbjerg, 
Formand 

 
 
 

 
Denne afgørelse er sendt til: 
 
I/S Riis Bakker c/o Børge Christensen leg-farm@christensen.mail.dk  
Vejle kommune, Teknisk Forvaltning - post@vejle.dk    
Vejle Kommune, att.: Skov- og Landskabsingeniør Trine Møller  - TRINM@vejle.dk 
Styrelsen for Vand- og Naturforvaltning, København – svana@svana.dk  
Danmarks Naturfredningsforening, Masnedøgade 20, 2100 København Ø - dn@dn.dk  
Danmarks Naturfredningsforenings Vejle afdeling c/o Uffe Rømer - ufferomer@gmail.com  
Friluftsrådet, Scaniagade 13, 2450 København SV - fr@friluftsraadet.dk  
Friluftsrådet c/o Lone Høgholt - trekantomraadet@friluftsraadet.dk  
Dansk Ornitologisk Forening, Vesterbrogade 140, 1620 København V - natur@dof.dk  
DOF Vejle - vejle@dof.dk  
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