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Fred ningsservitut.

Stempel- og gebyrfri
lov nr. 140/19;jr(.

For at sikre den frie beliggenhed af -\l>:Ud r;l/')cnO-
kirke og for at kirkens og kirkegårdens omgivelser altid kan
fremtræde så værdigt som muligt og efter forhandlinger med de
kirkelige myndigheder og naturfredningsnævnet for Tønder amts-
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mig herved villig til at lade et areal af denne ejendom frede.
Arealet betegnes således:
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Arealerne må ikke bebygg~'~~~er beplantes således, at ud-
sigten til kirken ødelægges midlertidigt eller vedvarende. Der
må ikke på arealerne opsættes skure, udsalgs steder, boder, vogne
til beboelse eller opbevaring af redskaber eller lignende. Ej-
heller må der på arealet opsættes tojletter, hønsehuse, pelsdyr-
farme, hunde gårde eller lignende, sprujtehuse, bonzinstandere,
transformatorstationer eller master til elektriske ledningor.



For fredningen ydes ingen erstatning .
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Fredningen tiltrædes af Tønder amts fredningsnævn, og grund-
ejeren tillader, at fredningsservituten uden udgift for ham
tinglyses på den fornævnte ejendom som vedrørende de foran an-
givne parceller og med oprykkende prioritet næst tidligere og
samtidig hermed tinglyste hæftelser og byrder, hvorom henvises
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REG. NR.

FREDNINGSNÆVNET FOR SøNDERJYLLANDS AMTS
Sydlige Fredningskreds,
Dommerkontoret i Tønder.

Modtaget r
Skov- cg Naturstyrelsen

2 8 MAJ 1~;,;U

Den 25. maj 1990 foretog formanden, dommer S.A.Koustrup, følgende
sag på dommerkontoret:

J.nr. 40/90 Ansøgning fra Ribe Stiftsøvrighed om
tilladelse til at forlænge den nuværende
kapelbygning ved Abild Kirke på matr.nr.
104 Abild, Tønder.

§ 34

Der fremlagdes skrivelse af 14. maj 1990 med bilag fra amtsrådet,
j.nr. 8-70-21-1-541-489.

Det fremgår af sagen, at den eksisterende kapelbygning ligger
indenfor et areal, som er fredet ved deklaration af 9. august
1954 (kirkefredning) , og at der søges om tilladelse til at
forlænge kapelbygningen med 1,80 m mod syd. Murværket males
hvidt, og taget belægges med røde teglsten, som eksisterende
bygning. Træværk males grå.

Amtsrådet har bl.a. oplyst, at forlængelsen vil medføre bedre
forhold for mandskab og større redskabsrum samt modernisering af
toiletter. Endvidere fjernes et meget iøjnefaldende vinduesparti
i kapellets sydgavl, hvilket vil være en fordel for helhedsind-
trykket af kirken og dens omgivelser.

Nævnet meddeler herved i medfør af naturfredningslovens § 34
tilladelse til det ansøgte .

f N._mimsteriet
Skov- og Na~elsen
J.nL SN I ~/.J/8.....cnsrSb
Akt. nr. 0
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I medfør af naturfredningslovens § 64a bortfalder tilladelsen,
såfremt den ikke er udnyttet inden år fra dato.

/ha

Afgørelsen kan inden 4 uger fra dens modtagelse indklages for
Overfredningsnævnet, Slotsrnarken 15, 2970 Hørsholm, af ansøgeren
og forskellige myndigheder. Først når det efter klagefristens
udløb er konstateret, at afgørelsen ikke er indbragt for
Overfredningsnævnet, kan dispensationen udnyttes .



1 
 

Fredningsnævnet for Sydjylland, Sydlig del, Dokken 1, 6700 Esbjerg,  
tlf.: 9968 8874, E-mail: sydyllandsyd@fredningsnaevn.dk  
 
 
 
 
 
 
 
 
      Sagsnr.: 22/2021 
      21. juni 2021  
 

 
 
 
 
 

                                            
 
FN SJS 22/2021: Ansøgning om lovliggørende dispensation til skov beliggende inden for frednin-
gen af Abild Kirke.  
 
Fredningsnævnet har den 27. april 2021 modtaget en ansøgning fra Abild Sogns Menighedsråd om lov-
liggørende dispensation til skov beliggende nord for Abild Kirke inden for fredningen af Abild Kirkes 
omgivelser.  
 
En del af kirkens omgivelser er fredet ifølge en servitut af 6. august 1954 (kirkefredning). Fredningens 
formål er at sikre kirkens frie beliggenhed, hvorfor de fredede arealer ikke må bebygges eller beplantes. 
 
Fredningsnævnet har behandlet sagen på nævnets møde den 10. juni 2021. 
 
Fredningsnævnet har besluttet at meddele Abild Sogns Menighedsråd lovliggørende dispensation til   
det ansøgte på nærmere anførte vilkår. Begrundelsen fremgår under afsnittet ”Fredningsnævnets af-

gørelse”. 
 
Sagens baggrund: 
 
Det er supplerende oplyst, at luftfoto fra begyndelsen af 1950’erne viser, at der allerede dengang 

har været træer omkring Abild kirke. I forbindelse med en kirkegårdsudvidelse blev en del træer 
fældet. Der blev til erstatning købt jord nord for kirken i 1977.  
 
Hedeselskabet plantede det til i 1978 med læhegn, birk og gran (tænkt anvendt til pyntegrønt) for at 
danne lydværn for den stigende trafik på A11.  
 
Bag kapellet indrettedes i 1973 en opstandelseshave, der fremstår i dag med store asketræer. Mod 
vest er plantet bøgetræer og i skel tjørn.  
 
Omkring 2005 blev der i den vestlige del af skoven fældet enkelte træer og etableret en trampesti og 
anbragt en bænk i skel. 

mailto:sydyllandsyd@fredningsnaevn.dk
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Af ansøgningen fremgår nærmere: 
 

”Matrikel 144 fremstår i dag som en lille skov, altså et brud på servitutten. Abild menighed 

ønsker en dispensation for fredningen af følgende årsager: 
 
- skoven virker som lydværn (ved fx begravelser på kirkegården) for trafikstøj fra A11 
- skoven bliver flittigt benyttet af byens borgere 
- biodiversitet vil gå tabt ved fældning 
- og endelig: det vil være en bekostelig affære at fælde skoven og erstatte den med andet 
(der så ikke må springe i skov) 
” 

På kortet nedenfor ses med blå skravering omfanget af det fredede område. Der er et meget bredt 
bælte af træer i området fra fredningsgrænsen mod nord, nordøst og øst. Den del af skoven, der ikke 
er beliggende i det fredede område, har en bredde på mellem 60-100 m mellem fredningsgrænsen 
og Ribe Landevej, der ses øst for kirken. Det fremgår endvidere af kortet, at kirkegården i en del af 
det fredede område mod nord er blevet udvidet og nu ligger i det fredede område. 
 

 
 

Den Kongelige Bygningsinspektør har den 3. maj 2021 anført: 
 

”…Det fredede areal ved Abild Kirke er blevet tilplantet i et sådant omfang, at kirken 

ikke er synlig på afstand, men stort set kun kan ses fra vej og parkeringsareal syd for 
kirken.  
 
Det tilplantede areal ejes af Menighedsrådet, som af flere grunde ønsker, at skovbevoks-
ningen kan bibeholdes.  
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Det er altid uheldigt, at en fredningsbestemmelse ikke overholdes. Hvis man ønsker en 
dispensation, bør man søge herom inden man opfører bygninger eller planter på fredet 
areal.  
 
Det er derfor vores opfattelse, at man kun i sjældne tilfælde bør meddele dispensation i 
efterhånd.  
 
Med dette sagt, er det dog vores indstilling, at man i det aktuelle tilfælde kan forsvare at 
dispensere, så skovpartiet kan bevares.  
 
Det kunne foreslås, at man evt. etablerer en eller flere åbne kiler i beplantningen, så der 
glimtvis bliver muligt at se Abild Kirke fra Ribe Landevej.” 

 
Nationalmuseet har den 23. maj 2021 udtalt: 
 

”Nationalmuseet har modtaget Abild menighedsråds anmodning om dispensation fra den fred-
ningsstatut, der ligger på området nord for Abild kirke, og som foreskriver, at dette område 
hverken må bebygges eller beplantes på en måde, så udsigten til kirken ødelægges midlertidigt 
eller vedvarende. Statutten, fra 1954, er nu i høj grad brudt, idet kirken mod både vest, nord og 
øst er omgivet af en tæt skov, der fuldstændigt skjuler kirken. Menighedsrådet, som er blevet 
opmærksom på problematikken efter en borgerhenvendelse, ønsker at bevare skoven, idet det 
argumenterer med, at bevoksningen virker som støjværn, at den bruges af byens borgere, at der 
ved en fældning vil mistes biodiversitet og at en fældning for resten også vil være en bekostelig 
affære.  
 
Den kongelige Bygningsinspektør har i en udtalelse af 3. maj d.a. konkluderet, at fredninger 
selvsagt er til for at blive overholdt, men at der i det foreliggende tilfælde muligvis kan etableres 
nogle kiler i den eksisterende skov, så der skabes et tilsvarende antal muligheder for at kigge ind 
til kirken. Nationalmuseet må beklageligvis konkludere, at dette næppe vil løse problemet. Ind-
kigskiler af den foreslåede type skal være temmelig brede for at give mening og ikke virke dybt 
kunstige, og de vil være langt dyrere at holde ved lige end et område helt uden skov.  
 
Der er tydeligvis tale om en helt igennem selvgroet skov, og eftersom den er tæt og omgiver kir-
ken på de tre sider, forhindres både, at der kan kigges ind til kirken – og at der fra kirken kan 
kigges ud. Der er med andre ord opstået en beplantning, som lukker kirken fuldstændigt inde og 
som er yderst atypisk for landsdelens store, åbne vidder. Det kan måske være fornuftigt, at den 
bræmme skov, der ligger mellem kirken og landevejen, bevares, så der fortsat er et vist støj-
værn. Men Nationalmuseet må stærkt anbefale, at al skov både nord og vest for kirken fjernes, 
så kirken atter kan komme til at ligge frit – i overensstemmelse med fredningsstatutterne og i 
øvrigt også med den stedets natur, som kirken er bygget til. Det har aldrig været meningen, at 
Abild kirke skulle opleves som om den lå i det inderste dyb af en mægtig skov!  
 
Nationalmuseet kan således ikke anbefale godkendelse af, at der gives den ønskede dispensation. 
…” 

 
Fredningsnævnets behandling af sagen 
 
Fredningsnævnet har behandlet sagen på nævnets møde den 10. juni 2021, hvor nævnet tillige har 
foretaget besigtigelse. 
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I mødet deltog formanden, dommer Margit Ø. Laub, det ministerudpegede medlem Kjeld Tham-
drup og det kommunalt udpegede medlem Jørn Skov. Desuden deltog stiftsfuldmægtig Sussie Glud 
Viig, Ribe Stift, sognepræst Erling Bjerrum-Petersen og Trine Aaløkke på vegne Abild menigheds-
råd samt Elsemarie Dam-Jensen på vegne Museum Sønderjylland.  
 
Fredningsnævnets formand redegjorde for ansøgningen og de relevante dele af fredningsbestemmel-
serne.  
 
Sognepræst Erling Bjerrum-Petersen og Trine Aaløkke oplyste, at skoven ikke som oplyst er selv-
sået. Træerne står i lige rækker. Der blev forevist et kort, der viser, at der uden for det fredede om-
råde mod nord, nordøst og øst er et meget stort område med beplantning. 
 
De to fredede områder blev besigtiget. 
 
Trine Aaløkke oplyste med hensyn til det mod vest fredede areal, at der i området mod vest ses enkelte 
ejendomme. Omkring disse er der plantet læhegn/træer. I øvrigt påpegede hun, at der ikke i området 
mod vest umiddelbart er anlagt stier eller veje, hvorfra der er indsigt til kirken. Det blev endvidere 
bemærket, at der er høje træer på kirkegårdsdiget mod øst set fra trampestien i det vestlige fredede 
område.  
 
Sognepræst Erling Bjerrum-Petersen og Trine Aaløkke henviste for så vidt angår fredningen af det 
nordlige, nordøstlige og østlige område til det meget brede bælte af høje træer uden for det fredede 
område. En fældning af træerne i det fredede område vil ikke påvirke indsigten til kirken fra Ribe 
Landevej. Indsigten til kirken vil således være umulig på grund af den skov, der er beliggende uden 
for det fredede område. De henviste endvidere til, at der allerede på fredningstidspunktet må have 
været plantet træer, jf. størrelsen på de træer, der nu ses i det fredede område. Der blev endvidere 
henvist til, at Abilds beboere bruger skoven til rekreative formål, hvilket bør indgå i fredningsnævnets 
afgørelse.  
 
Stiftsfuldmægtig Sussie Glud Viig og Elsemarie Dam-Jensen henviste til de fremlagte udtalelser fra 
henholdsvis Den Kongelige Bygningsinspektør og Nationalmuseet.  
 
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 er formålet med fredningen at sikre den frie beliggenhed af Abild Kirke og at sikre, at kirkens 
omgivelser altid kan fremtræde værdigt.  
 
Det er Fredningsnævnets vurdering efter besigtigelsen, at en fældning af skoven i fredningen, der 
omfatter et område nord, nordøst og øst for kirken, ikke vil have nogen indflydelse på indsigten til 
kirken fra Ribe Landevej beliggende nord, nordøst og øst for kirken på grund af den meget brede og 
høje skov, der er beliggende uden for det fredede område. I skoven i fredningen er dog anlagt en 
trampesti. For at give en bedre indsigt til kirken bør der etableres en åben kile fra trampestien ved 
kirkegårdens nordøstlige hjørne. 
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For så vidt angår det mod vest fredede areal skal der tages højde for, at der ikke umiddelbart er stier 
eller veje, der giver indsigt til kirken fra vest. I den vestlige skov er der anlagt en trampesti. Herfra er 
indsigten til kirken besværliggjort af en høj beplantning på kirkegårdsdiget, der er beliggende mellem 
trampestien og kirken. Der kan dog gives indsigt til kirketårnet ved etablering af en åben kile fra 
trampestien mod øst ca. 20 m fra skovens sydlige kant.  
 
Fredningsnævnet meddeler derfor i medfør af naturbeskyttelseslovens § 50, stk. 1, Abild Sogns Me-
nighedsråd lovliggørende dispensation til skoven på vilkår,  
 
at der etableres en åben kile fra trampestien ved kirkegårdens nordøstlige hjørne, 
 
at der etableres en åben kile fra trampestien på den vestlige side af kirken mod øst ca. 20 m fra skovens 
sydlige kant, og 
 
at etableringen af disse åbne kiler aftales nærmere med Tønder Kommune, der har tilsynspligten med 
fredningen. 
 
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, 
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• 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. 

 
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.  
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               Fredningsnævnet for Sydjylland, Sydlig del 
            Esbjerg den 21. juni 2021 

 
 
Denne afgørelse er sendt til:  
 
Abild Sogns Menighedsråd, 9041@SOGN.DK 
Tønder Kommune, teknisk@toender.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/Tønder, jan@havejan.dk    
Dansk Botanisk Forening Jyllandskredsen, finn.borchsenius@sm.au.dk  
Dansk Ornitologisk Forening, toender@dof.dk  
Friluftsrådet centralt: fr@friluftsraadet.dk   
Friluftsrådet Tønder: sydvestjylland@friluftsraadet.dk  
Tønder Provsti, toender.provsti@KM.dk  
Ribe Stift, kmrib@km.dk  
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