
•

•

02374.00

Afgørelser - Reg. nr.: 02374.00

Fredningen vedrører: Haraldskær Stendiger,
vejtræer

Domme

la ksatio ns kom m iss ionen

Naturklagenævnet

Overfredningsnævnet

Fredningsnævnet 30-09-1957

Kendelser

Deklarationer



FREDNINGSNÆVNET>

•



.·.l.oKrJ.l"{;.

II d s k r i f t

af
fredningsnævnets protokol for Vejle amt.

,
hr 1957 den 30. sept. kl. 15 holdt nævnet møde ved "Haralfiskjær"

(e i Skibet sogn til behandling af
J~ nr. 37/1956: Fredning af stendige og vejtræer ved

"Haraldskjær".
Nævnets medlemmer mødte.
For Skibet sogner:1d mødte sogner,ldsforLl1and:ilt.l.øllerog udvalgs-

formand ~.Jensen.
lfljerenaf IlHaraldskjeer", godsejer, civilingeniør G. Hess mødte.
Der opnåedes enighed mellem sognerådet og ej eren af "Haraldskjær"

om følgende
Fredningsservitut.

Træerne ved alleen offentlig bivej nr. 22 og offentlig bivej nr.2
fra hjørnet, hvor de 2 biveje støder sammen og indtil indkørselen
til "Haraldskjær" fra bivej 2 skal bibeholdes og må ikke nedhugges eller
kappes udover det for færdselen nødvendige uden samtykke af frednings-
nævnet for Vejle amt eller den forstkyndige, som nævnet måtte udpege.

Dog forbeholdes ret for sagerådet til at fjerne træ nr. 2 fra nord
p~ vejens Østlige side, idet dette træ i nogen grad bryder billedet
af' en alle, idet det hælder en del mod vest.

~ndvidere bestemmes det, at kampestensdiget omkring parken til
IlHaraldskjærll bevares i sin nuværende skikkelse, s,1.ledesa t ej eren af
gården matr.nr.l ~ af haraldskjær hovedgaard, cikibet sogn, forpligter
sig og fremtidige ejere til ikke at nedrive diget eller nogen del
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DISPENSATIONER>

Afgørelser - Reg. nr.: 02374.00

Dispensationer i perioden: 01-02-1984 - 08-02-2005



Ko!dlng, d. 01.02.1984.
FVAS. j. nr. ] 66/1983.

r
Vejle Amtskommune,
Forvaltningen for teknik og
Miljø,
Damhaven 12,

L7loo Vejle.

Ktb.NR. js ,y A,

.J

Deres j.nr. 9-03-363-1-1-82.----------------------------
Vedr. forlægning af hovedlandevej 363, Vejle-Grindsted, på stræk-
ningen fra km 6,0, øst for Skibet til km 13,0 vest for Bredsten.

--e-

Ved skrivelse af 4. november 1983 har Vejle amtskommune,
Forvaltningen for teknik og miljø, anmodet fredningsnævnet om god-
kendelse af ovennævnte projekt. Der ansøges om dispensation fra
åbeskyttelseslinien på strækningen km 6,4 - 7,0. Endvidere anmodes
om dispensation fra kirkeomgJvelsesfredning ved Skibet kirke for- ~den del, der ligger nordyor kirken (ca. 12 m af den del, der er
beliggende i plejehjemmets have). Endelig anmodes om dispensation
fra fredningsservitut af 6. maj 1958 vedrørende fredning af alle-
træer, idet det kan forudses, at enkelte all~træer måske kan blive
berørt af vejprojektet.

Fredningsstyrelsen har meddelt godkendelse af projektet i
medfør af naturfredningslovens § 42.

Menighedsrådet for Skibet kirke har i skrivelse til nævnet
af 21. januar 1984 bl.a. udtalt:

"Under henvisning til ref. kan menighedsrådet oplyse, at
vi på indeværende tidspunkt ikke kan tage stilling til det
foreliggende, idet menighedsrådet totalt savner en række de-
taljerede oplysninger, som er forudsætningen for en kvalifi-
ceret udtalelse."

Der er foretaget besigtigelse.
Efter det oplyste finder nævnet at kunne godkende det fore-

liggende skitseprojekt og meddeler herved dispensation fra natur-
fredningslovens § 47 a, § 34 samt servitut af 6. maj 1958, idet det
forudsættes, at all~træerne skånes i videst muligt omfang.

Detailprojekt skal forelægges nævnet til eventuel godkendelse.
Efter naturfredningslovens § 64 a bortfalder tilladelsen,

såfremt den ikke er udnyttet inden 5 år.fra dens meddelelse.
Åfgørelsen kan efter naturfredningslovens § 58 indbringes

Ior Overfredningsnævnet~ Amaliegade 7, 1256 København K, af Miljø-
ministeriet, Vejle amtsråd, Danmarks Naturfredningsforening, Skibet

-



~.menighedsråd samt kommunen.
Klagefristen er 4 uger fra den dag, afgørelsen er meddelt,

~ og tilladelsen kan derfor ikke udnyttes før ankefristens udløb.
Opmærksomheden henledes på, at der eventuelt tillige kræves

tilladelse fra andre myndigheder til udførelsen af projektet.
Modtaget i fredningcstyrelsen

:: 2 FE~. nel, Børge Andersen
KOPI er sendt til:

dnin sst relsen Amalie ade l K . .'.nr.F. l lo-l.
Danmarks Naturfredningsforening, 2000 Kbh. F.
Vejle amtskommunes fredningsafd. j.nr. 8-70-52-1-5-83.
Skibet menighedsråd v/formanden Børge Juhl, Jennumvej 71, Vejle.

~ Vejle Kommune, tekn. forv., Kirkegade 25, Vejle.
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Fredningsnævnet for Vejle amt

Vejle Amt
Teknik og Miljø
Naturgruppen
Damhaven 12
7100 Vejle

§~f1, 'li\,lRlE' nrl;)omhusgade 24
~ ~l" \'l dL~ dl Jl6000 Kolding

ota; X :t'jte\S6 ' man-tor 9-15, fre 8-14
N\O~a.\utS Tlf, 7631 9600

Sv..O'J'" ~~ 1~\~~\1®rg~ Fax 76 31 96 41

CVR nr. 21-65-95-09

Nævnetsj.nr. FVA 17/2004
Deres j.nr. 8.70.51.8-27

Haraldskj ær Hovedgård 3. juni 2004

Ændringer ved Haraldskjær Kursuscenter

Sagen er indbragt ved Vejle Amtet brev af 19.2004, hvori det hedder:

"Vedrørende ændringer i og ved Haraldskær Kursuscenter, hvilket berører
"Fredning af stendige og vejtræer ved Haraldskjær" - Fredningsservitut af 6. maj
1958 (FN 37/]956) samt deklarationsfredninger af 29. oktober 1970 og af 16. februar
1972.

Vejle Amt har den 3. december 2003 modtaget ansøgning fra Vagn Hjorth arkitekt m.a.a.,
som på vegne af Bohgselskabemes Landsforening søger om tilladelse til en række
ændringer på Haraldskær Kursuscenter, beliggende på matr.nr. lap Haraldskær
Hovedgård, Skibet.

Ansøgningen indeholder følgende punkter:

• 1. Nedlæggelse af eksisterende P-pladser syd for Haraldskærs hovedindgang og placering
af ny P-plads med større kapaCitet i parken, nordvest for Kursuscentrets bygninger.
Placeringen fremgår afvedlagte kort.

Dette kræver, at det fredede stendige langs Skibetvej skal åbnes, for at give plads til en ny
llldkørsel til den nye P-plads. Den nuværende åbning i diget sydvest herfor lukkes med de
fjernede sten fra den nye åbning. Ingen af de fredede alletræer påvirkes af digebruddet.
Fredningsnævnet har allerede modtaget denne del af ansøgningen, kommenteret af Vejle
Amt den 16. december 2003, og Frednlllgsnævnet har meddelt dispensation til det ansøgte
digegennembrud den 8. Januar 2004.

2. Ændring af vej føringen til den nuværende hovedllldgang. Adgangsvejen afsluttes med
en vendeplads for personbIler, busser og biler til varetransport. Derfor ønskes de store,
udtjente kastanietræer ved nuværende P-plads fældet, hvilket øger udsigten over Vejle Ådal
fra adgangsvejen.

3. EtablerIng af ny forplads og llldgangsforhold nord for Haraldskærs hovedbygmng, mk!.
adgangsstIer fra den nye P-plads.

4. Etablering af ny bygmng syd for hovedbygmng til affaldscontamere og anden nødvendIg
opbevanng for kursuscentrets køkkenfunktIoner inkl et sydvcndt dnvhus.

5. Etablenng af en stI tIl Vejle Å fra den nye vendeplads samt etablenng af en helt lav

IL_
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platform af træ, delvis ud over Vejle Å. Stien føres herfra vIdere nedstrøms Vejle Å og
tilbage til drivhuset. Omlægmng af eksIsterende øst-vestgående drænkanal, så den får udløb
I Vejle Å længere opstrøms end nu, dvs. ved den nye platform.

6. Oprensning af eksisterende parkdanune nord for bygningerne. Desuden etablering af
supplerende beplantnmg omkring danunene.

7. UdskJftnmg af eksisterende aften- og natbelysning, som beskrevet i ansøgningen.

Desuden beskriver ansøgningen et par punkter omkring valg af vejbelægning og mmdre
afretninger af beplantningen, som anses for at være af underordnet betydnmg i forhold tIl
frednmgeme.

Som det fremgår af overskriften, er området pålagt begrænsninger gennem en Frednings-
nævnskendelse af 12. maj 1958 (FN 37/1956) samt to deklaratIOnsfredninger af hhv. 29.
oktober 1970 og 16. februar 1972. Kopier af dIsse fredmnger er vedlagt dette brev.

Kendelsesfredningen vedrører beskyttelsen af stendige og vej træer omkring Haraldskær.

DeklaratlOnsfrednmgen af 29. oktober 1970 slår fast, at der Ikke uden tilladelse fra
Fredningsnævnet må ske yderhgere bebyggelse eller ske væsentlige terrænforandringer.
Det gælder for daværende og fremtidige ejere.

Deklarationsfredningen af 16. februar 1972 slår ligeledes for daværende og fremtidige ejere
fast, at arealernes daværende tIlstand ikke må ændres, herunder at arealer, behggende uden
for det egentlige parkområde, i videst muligt omfang skal udlægges i vedvarende græs til
afgræsning af kreaturer. De på arealet værende trægrupper skal bevares, og hugst må kun
foretages efter forud mdhentet tilladelse fra fredningsplanudvalget og statens skovtJlsyn.

Indgreb, der vJl medføre en ændring af arealernes tilstand må ikke finde sted, med mindre
fredningsplanudvalget og skovtilsynet har givet tilladelse hertil.

Foranstående bestemmelser er ikke til hinder for, at der kan oprettes gangsti langs Vejle Å
efter krav fra fredningsmyndighederne i henhold til naturfredningslovens bestemmelser.

lflg. Regionplan for Vejle Amt ligger ejendommen I kulturmIljøområde og inden for
kirkeomgivelserne for Skibet Kirke. Desuden ligger ejendommen i værdIfulde landskaber.
Arealerne uden for selve parken ligger i naturområde. I forhold til naturbeskyttelsesloven
er lavbundsarealerne mellem parken og Vejle Å omfattet af lovens § 3 som mose. Omkring
Vejle Å er der 150 m åbeskyttelseslinie, som SIkrer Imod byggen og terrænændringer m.m.

Kulturhistoriske bemærkninger
Hele ejerlavet omkring hovedgården Haraldskær er udpeget som kulturhIstorisk
beskyttelsesområde. Udpegningen knytter sIg til såvel bygningsanlæg som herregårds-
landskab med tIlhørende, meget karaktenstiske elementer og landskabsstrukturer.

Parkanlæg
Planerne for nye anlæg og beplantninger inden for parkområdet synes umiddelbart at
understøtte tanker og strukturer i det oprindelige parkanlæg. Anlæg af nyt P-areal
nordvesthgt i parken i den tidligere frugthave respekterer således den oprindelige
parkstruktur, om end med et nyt mdhold. Adgang tl1 det nye P-areal kræver et nyt dige-
gennembrud i det fredede dige, der omkranser parken. Et sådan gennembrud forudsættes at
ske, hvor der allerede er et hul i rækken af alletræer. TIlsvarende forudsættes, at det
eksisterende digegennembrud I forbmdelse med en pumpestatIOn retableres ved hjælp af
stenene fra det nye dIgegennembrud. Den samlede vurdering er derfor, at det påtænkte P-
anlæg vJl kunne mdpasses i det samlede parkanlæg, uden at virke forstyrrende på stedets
kulturhIstoriske interesser.

Afgrænsning mellem parkanlæg og hovedgårdslandskabet
Det er af ansøger oplyst, at kastametræeme syd for de nuværende parkenngspladser fældes.
J følge nævnte frednmgsdeklaratlOn af 16. februar 1972 må der ikke ske ændrInger af
beplantl1lng, veje og stIer samt mdgreb, der vIl medføre en ændnng af arealernes tIlstancl,
med mmdre Frednmgsnævnet og skovtilsynet (nu statsskovdlstnktet) har gIvet tIlladelse



hertil.

De nævnte kilstanietræer 1J(1g0Ten del (lf (lfgrænsnmgen af parkanlægget omkring
Haraldskær mod det åbne, tidl:gere herregårdslandskab. Fældnmg af disse træer vII således
medføre en "sløring" af det opnndehg anlæg s placermg og forholden sIg til det omgivende
landskab. Amtet fmder på den baggrund Ikke, at der bør meddeles dispensatIOn fra
fredningen til denne del af det ansøgte.

Hovedgårdslandskabet
En tidligere afvandingskanal i engen syd for hovedbygning og park ønskes omlagt, for at få
skabt sammenhæng mellem park/hovedbygnmg og Vejle Å. Det forekommer umIddelbart
uheldigt, da hovedbygnmg og park oprindeligt har ligget afgrænset (med stendige og
beplantnmg) fra det omknngliggende, åbne herregårdslandskab. Den åbne afvandingsgrøft
repræsenterer således det funktionelle landbrugsland uden for det anlagte parkanlæg.
Sammen med genslyngnmger, rester af tIdligere gravet åstrækning samt andre
afvandingsgrøfter bIdrager afvandingsgrøften tIl fortæl1mgen om den meget komplekse
afvandingshIstorie I ådalen, som har været en forudsætnmg for herregårdens dnft.

Ændnnger af de omtalte strukturer vI! derfor vIrke slørende for denne his tone og derfor
være I strid med regionplanens mtention på området.

• Naturområderne mellem parken og Vejle Å
Desuden er der tale om fugtIge mosearealer ud mod Vejle Å-arealer, der er omfattet af
naturbeskyttelseslovens § 3. Omlægning af afvandingskanalen vil gøre arealet mere tørt,
hvilket formentlig også er intentionen for at kunne gennemføre stIprojektet. Ændring og
forringelse af beskyttede naturområder er i strId med naturbeskyttelselovens bestemmelser.

Vejle Å med omgIvelser ved Haraldskær er levested for odder, hvilket understreger
behovet for at undlade indgreb I arealerne uden for selve parkområdet. Odder er optaget
som bilag 2 og 4 art på Habitatdlrektivets liste over arter, som skal beskyttes sammen med
deres levesteder.

Kort opsummeret kan amtet anbefale de foreslåede ændnnger i selve parken, samt
etablering af vendeplads og opbevanngsfacJiiteterne syd for hovedindgangen, forudsat det
sker uden for eksisterende, beskyttet natur og forudsat, at det ikke kræver
afvandingsforanstaltninger i eksisterende naturområder. Etablering af en stI langs Vejle Å
kan også accepteres, hVIS det ikke forudsætter afvandingsforanstaltninger i eksisterende
naturområder langs Vejle Å.

• Omlægning af drænkanalen ved Vejle Å samt andre indgreb, som får karakter af ændring af
beskyttede naturområder ved Vejle Å, kan Ikke anbefales, og vil være I strid med
deklarationsfredningen af 16. februar 1972, som opererer med en sondring mellem
egentligt parkareal og mere naturprægede udenomsarealer. På grund af odderens
tJistedeværelse i Vejle Å, kan etablering af en platform ud i åen ikke anbefales, da
etablenngen og brugen VIIgive anlednmg til forøget uro til ugunst for odderen."

Fredningsnævnet har desuden forelagt sagen for Kulturmiljørådet Vejle
Amt, der ved brev af 17. maj 2004 har anført:

"Rådet kan tilslutte sig Vejle Amts indstilling, hvad angår den allerede givne dispensation
til dIgegennembrud og lukning af det ældre hul i diget. Vi kan ligeledes tJislutte os amtets
om herregårdsanlæggets sammenhæng med ådalen og er enIge i konklUSIOnen, at
kastanie træerne syd for anlægget Ikke bør fældes, og at der Ikke må gøres mdgreb I
afvandmgskanaleme. "

Om ejendommens beliggenhed henvises til vedlagte kort.
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• Fredningsnævnets afgørelse:

Fredningsnævnet kan tiltræde det af Vejle Amt og Kulturmiljørådet anførte
og meddeler derfor i medfør afnaturbeskytttelseslovens § 50, stk. 1, dispen-
sation til følgende punkter,jf. Amtets brev af 19. marts 2004:

1. Nedlæggelse af P-pladser og etablering af nye P-pladser som ansøgt. Det
forudsættes, at det nye digegennembrud sker, hvor der allerede er et hul i
rækken af alletræer, og at det eksisterende hul i diget retableres ved hjælp af
stenene fra det nye digegennembrud.

2. Ændring af vej føringen til nuværende hovedindgang som anført.

3. Etablering afny forplads og indgangsforhold nord for Haraldskjærs
hovedbygning, inkl. adgangsstier fra den nye P-plads.

4. Etablering af ny bygning syd for hovedbygning til affaldscontainere og
anden nødvendig opbevaring for kursuscentrets køkkenfunktioner inkl. et
sydvendt drivhus.

5. Etablering af en sti til Vejle Å fra den nye vendeplads samt etablering af
en helt lav platform af træ og sti, der føres herfra videre nedstrøms Vejle Å
og tilbage til drivhuset som ansøgt.

6. Oprensning af eksisterende parkdamme nord for bygningerne. Desuden
etablering af supplerende beplantning omkring dammene.

7. Udskiftning af eksisterende aften- og natbelysning, som beskrevet
ansøgningen.

Fredningsnævnet giver afslag på følgende:

e 2. Fældning af de store kastanietræer ved nuværende P-plads.

5. Etablering af platform delvis ud over Vejle Å og omlægning af
eksisterende øst-vestgående drænkanal.

Fredningsnævnets afgørelse kan påklages i overensstemmelse med reglerne
i naturbeskyttelseslovens kapitel 12. Klage skal indgives skriftligt til Fred-
ningsnævnet for Vejle Amt, Domhusgade 24, 6000 Kolding, inden 4 uger
fra den dag, afgørelsen er meddelt. Rettidig klage har opsættende virkning
for den påklagede afgørelse, medmindre klagemyndigheden bestemmer an-
det.

Det er en betingelse for Naturklagenævnets behandling af Deres klage, at de
indbetaler et gebyr på 500 kr. til Naturklagenævnet. Nævnet vil sende Dem
en opkrævning på gebyret, når nævnet har modtaget klagen fra Frednings-
nævnet. Naturklagenævnet vil ikke påbegynde behandling af klagen, før ge-
byret er modtaget. Vejledning om gebyrordningen kan findes på Naturklage-
nævnets hjemmeside www.nkn.dk.

http://www.nkn.dk.
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Gebyret tilbagebetales, hvis De får helt eller delvis medhold i Deres klage.

Tilladelsen bortfalder, hvis den ikke udnyttes inden 3 år fra dato.

Andre myndigheders tilladelse kan være nødvendig.

Kopi af denne skrivelse er sendt til Kulturmiljørådet for Vejle Amt, Damha-
ven 12, 7100 Vejle, til Vejle Kommune, Teknisk Forvaltning, Skolegade,
7100 Vejle, til Danmarks Naturfredningsforenings lokalkomite vi Vagn
Kjeldsen, Junker Stranges Vej 19,7100 Vejle, Danmarks Naturfredningsfo-
rening, Madsnedøgade 20, 2100 København ø, til Friluftsrådet, vi amtsfor-
mand Lars R. Petersen, Bjerrevej 91, 8700 Horsens, til Friluftsrådet, Scandi-
agade 13,2450 København SV, og til Skov- og Naturstyrelsen, Haraldsgade
53,2100 København 0.

Med venlig hilsen

/~n~-~~::~d
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Den 8. febmar 2005.

FVA 43-04

Vejle Amt
Teknik og Miljø
Damhaven 12
7100 Vejle
j. nr. 8.70.51.8-27

Ændringer ved Haraldskær Kursuscenter, ad j. nr. FVA 17-2004

Sagen er indbragt fro fredningsnævnet ved Vej le Amts skrivelse af 30. sep-
tember 2004, hvori det hedder:

"Fredningsnævnet meddelte, jf ovenstående journalnummer dispensation
fra flere fredningsdeklarationer omhandlende Haraldskær Kursuscenter og
omgivelser med afgørelse af 3. juni 2004.

Fredningsnævnet meddelte samtidig, med henvisning til amtets udtalelse, af-
slag til fældning af 4 kastanie træer ved den nuværende P-plads der udgør
resterne af en række træer der visuelt afgrænser anlægget fra det omgivende
landskab.

Efter anmodning fra ansøger har denne og amtet holdt møde på ejendommen
vedrørende dette forhold.

Ansøger har på baggrund af afslaget til fældning af træerne, foretaget ænd-
ring af projektet således, at der etableres en ny sammenhængende træbe-
plantning til erstatning for kastanie træerne syd for hovedbygningen. Se ved-(e lagte projektforslag.

Amtets bemærkninger:

Af fredningsdeklaration af 16. februar 1972 fremgår det, at arealernes davæ-
rende tilstand ikke må ændres. Indgreb der vil medføre en ændring af area-
lernes tilstand må ikke finde sted, med mindre fredningsplanudvalget og
skovtilsynet har givet tilladelse hertil.

De nævnte kastanie træer udgør en del af den oprindelige afgrænsning af
parkanlægget mod det åbne, tidligere herregårdslandskab. Fældning af disse
træer vil medføre en "sløring" ag det oprindelige anlægs placering og forhol-
den sig til det omgivende landskab.

Det må dog samtidig tages i betragtning, at en væsentlig del af den oprinde-
lige alle ikke længere eksisterer, men er erstattet af en blandet hegnsbeplant-

(~\., ning der er delvis selvvokset. Hertil kommer at de tilbageværende kastanie
.". træer må forventes at have en begrænset restlevetid.
<' ~\7~:er I\Ypi"I,,,,,,,,,,,'l")O~"
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Det nu fremlagte forslag medfører nok en rydning af denne beplantning,
men indebærer samtidig etablering af en ny, sammenhængende beplantning.

Amtet finder, at ønsket om at bibeholde den kulturhistoriske fortælling om
bygning- og parkanlæggets klart definerede grænse mod det åbne land med
det nu fremkomne forslag er tilgodeser.

Amtet skal på den baggrund anbefale, at der meddeles dispensation til fæld-
ning af de tilbageværende 4 kastanie træer under forudsætning af gentil-
plantning med ny alle beplantning som angivet i det vedlagte projektfors-
lag."

Der er vedlagt kort.

Fredningsnævnets afgørelse:

•
Under henvisning til det af Vejle Amt anførte meddeler fredningsnævnet i
medfør afnaturbeskyttelseslovens § 50, stk. 1, dispensation til det ansøgte,
der ikke skønnes at stride mod fredningens formål.

Nævnets afgørelse kan påklages i overensstemmelse med reglerne i naturbe-
skyttelseslovens kapitel 12. Klage skal indgives skriftligt til fredningsnæv-
net for Vejle Amt, Domhusgade 24, Kolding, inden 4 uger fra den dag, afgø-
relsen er meddelt. rettidig klage har opsættende virkning for den påklagede
afgørelse, medmindre klagemyndigheden bestemmer andet.

Det er en betingelse for Naturklagenævnets behandling af Deres klage, at De
indbetaler et gebyr på 500 kr. til Naturklagenævnet. Nævnet vil sende Dem
en opkrævning på gebyret, når nævnet har modtaget klagen fra frednings-
nævnet. Naturklagenævnet vil ikke påbegynde behandling af klagen, før ge-
byret er modtaget. Vejledning om gebyrordningen kan findes på Naturklage-
nævnets hjemmeside www.nkn.dk.

e Gebyret tilbagebetales, hvis De får helt eller delvis medhold i Deres klage.

Andre myndigheders tilladelse kan være nødvendig.

Kopi af denne skrivelse er sendt til Vejle kommune, 7100 Vejle, til arkitekt
V. Hjorth, Niels Andersens Vej 5 b, 2900 Hellerup, til Danmarks Naturfred-
ningsforenings lokalkomite v. Vagn Kjeldsen, Junker Stranges Vej 19,7100
Vejle, til Danmarks Naturfredningsforening, Masnedøgade 20, 2100 Køben-
havn ø, til Friluftsrådet v. amtsformand Peder Rasmussen, Calvinsvej 53,
7000 Fredericia, til Friluftsrådet, Scandiagade 13,2450 København SV, til
Kulturmiljørådet, Damhaven 12,7100 Vejle, og til Skov- og Naturstyrelsen,
Haraldagde 53, 2100 København 0.

Med venlig hilsen

_ Claus Rasmussen
fonnandssuppleant
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