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KENDELSE:

"

Den 15. oktober 1956 afholdtes der af fredningsnævnet for Skanderborg amt
et møde til forhandling om eventuel gennemførelse af en fredning af et
stykke af "HærvejeniI, nemlig fra hovedvejen Nørre Snede - I'ørring til
Skjern å, der danner skellet mellem Skanderborg og Vejle amter, også
kaldet "Vandskellet", samt af en del af de til Hærvejen på den nævnte
strækning grænsende arealer.

Der fandt en del forhandlinger sted m0llem Nævnet og Danmarks Natur-
fredningsforening, og ved skrivelse af 5. april 1957 anmodede Naturfred-
ningsforeningen Nævnet om i medfør af naturfredningslovens § 1 at rejse
fredningssag vedrø~ende Hærvejen med tilst,ødende arealer. Fredningen skul-
le gå ud på at bevare selve Hærvejen i dens nuværende tilstand og at fre-
de de tilstødende arealer under hensyn til disses smukke landskabelige
karakter~, således at frodningen af disse arealer i det væsentlige skul-
le gå ud på opretholdelse af status quo, bl. a. at de under dyrkning væ-
rende arealer fortsat måtte dyrkes, hvorimod bebyggelse, opførelse af
boder, nlaster og andre skæmmende indretninger, beplantning af nuværen-
de lyngarealer samt ændringer i terrainformerne blev forbudt.

Den 24. april 1957 afholdt Nævnet et møde, hvor der var enighed om
at tage Naturfredningsforeningens begæring til følge, hvorefter der rejs-
tes fredningssag til behandling af fredning af selve Hærvojen, en bræmme
langs med denne og visse større, naturskønne arealer beliggende umjddel-
bart op til Hærvejen.

Det bemærkes, at Hærvejen på det pågældende stykke er en offentlig
bivej ( ikke matrikulere t ).

De arealer, som ønskes fredet, er vest for vejen - regnet fra nord
mod syd - beliggende på følgende ujendoIDnle:
matr. nr. 3a Hundshoved by, Nørre Snede sogn.

1c do.
6a do.

J.

,•

3c Kovtrup by, Hammer sogn
5
3a
1d

do.
do.
do.

og øst for Hærvejen:
matr. nr. 3a Hundshoved by, Nørre Snede sogn.

3c do.
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År 1958, den 20. december, afsagde overfredningsnævnet
på grundlag af mundtlig og skriftlig votering følgende

k e n d e l s e
i sagen nr. 1290/58 vedrørende fredning af en del af Hærvejen
i Skanderborg amt.

I den af fredningsnævnet for Skanderborg amt den 21. april
1958 afsagte kendelse hedder det:

"Den 15. oktober 1956 afholdtes der af fredningsnævnet for
Skanderborg amt et møde til forhandling om eventuel gennemførel-
se af en fredning af et stykke af "Hærvejen", nemlig fra hoved-
vejen Nørre Snede-Tørring til Skjern å, der danner skellet
mellem Skanderborg og Vejle amter, ogs,qkaldet "Vandskellet" ,
samt af en del af de til Hærvejen på den nævnte strækning
grænsende arealer.

Der fandt en del forhandlinger sted mellem nævnet og Dan-
marks naturfredningsforening, og ved skrivelse af 5. april 1957
anmodede naturfredningsforeningen nævnet om i medfør af natur-
fl'edningslovens § l at rejse fredningssag vedrørende Hærvejen
med tilstødende aI'ealer. Fredningen skulle gå ud på at bevare
selve Hærvejen i dens nuværende tilstand og at frede de til-
stødende arealer under hensyn til disses smukke landskabelige
karakter, således at fredningen af disse arealer i det væsent-
lige skulle gå ud på opretholdelse af status quo, bl.~. at de
under dyrkning værende arealer fortsat måtte dyrkes, hvorimod
bebyggelse, opførelse af boder, master og andre skæmmende ind-
retninger, beplantning af nuværende lyngarealer samt ændringer
i terrainformerne blev forbudt.

Den 24. april 1957 afholdt nævnet et møde, hvor der var
enighed om at tage naturfredningsforeningens begæring til følge,
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2.
hvorefter der rejstes fredningssag til behandling af fredning
af selve Hærvejen, en bræmme langs med denne og visse større,
naturskønne arealer beliggende umiddelbart op til Hærvejen.

Det bemærkes, at Hærvejen p8 det p8gældende stykke er en
offentlig bivej (ikke matrikuleret).

De arealer, som ønskes fredet, er vest for vejen - regnet
fra nord mod syd - beliggende p8 følgende ejendomme:
matr. nr. 3a Hundshoved by, Nørre Snede sogn.

le do.
6a do.
3e Kovtrup by, Hammer sogn.
5
3a
ld

og øst for Hærvejen:
matr. nr. 3a Hundshoved

3e
le

do.
do.
do.

~J

by, Nørre Snede sogn.
do.
do.

•

3a Kovtrup by, Hammer sogn •
la do.
ld do.

Den 5. september 1957 afholdtes et møde til forhandling
om fredning af de ejendomme, der er beliggende i Nørre Snede
sogn, og hvortil var indvarslet de interesserede, som i medfør
af naturfredningsloven skal indvarsles. Naturfredningsforenin-
gen ar,na tionalmusæet var repræsen ter et.

Den 30. september 1957 afholdtes et møde til forhandling
om fredning af de ejendomme, der er beliggende i Hammer sogn,
og hvortil der ligeledes var indvarslet de interesserede som
foran anført. Naturfredningsforeningen, naturfredningsr8det og
nationalmusæet var repræsenteret.

P8 disse 2 møder gjorde nævnets formand rede for omfanget
af den påtænkte fredning, og p8 senere møder har nævnet haft
mel'e indgående drøftelser med de enkel te ejere af de pågældende
arealer. Ejerne har haft lejlighed til at udtale sig om, hvor-
vidt de frivilligt ville gå med til en fredning og om, hvorvidt
de i tilfælde af fredning ville påstå sig tilkendt erstatning
for de med en fredning forbundne ulemper.

Da selve Hærvejen på den pågældende strækning har en sådan
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historisk interesse, at dens bevarelse er af væsentlig betyd-
ning, og da de tilstødende arealer er af sådan skønhed, at
deres bevarelse er af væsentlig betydning for almenheden, har
nævnet med hjemmel i naturfredningslovens § l fundet, at fred-
ningen af Hærvejen og visse dele af de tilstødende arealer bør
gennemføres i det nedennævnte omfang. På et til kendelsen ved-
hæftet kort over Hærvejen og tilstødende arealer er det angi-
vet, hvilke arealer der fredes.

Om omfanget af fredningen bemærkes iøvrigt følgende:
ad selve Hærvejen:
Det på kortet indtegnede stykke af Hærvejen g8ende i ret-

ning nord-syd fra hovedvejen fra Nørre Snede til Tørring til
amtsskellet mod Vejle amt, hvilket vejstykke er optaget som
offentlig bivej, bør fredes således, at vejen fortsat Rkal
henligge i sin nuværende bredde som en ensporet, gruset vej
med ret for kommunerne til grusmæssig vedligeholdelse i nød-
vendigt omfang. Sognerådene for Nørre Snede sogn og for Hammer
sogn har intet haft at indvende mod den foreslåede fredning.

4d ejendommen matr. nr. 3a Hundshove~~, Nørre Snede sogn:
Ejeren, Hans Poulsen, der er gjort bekendt med, at den

foreslåede fredning angår en nærmere betegnet bræmm8 p8 begge
sider af Hærvejen, hvor denne g8r over hans ejendom, hur gjort
gældende, at fredningen bl. a. vil forhindre ham i en p8tænkt
beplantning af et stykke hedeareal, som findes på dea vestlige
bræmme, og som omfatter ca. l td. land, og at en beplantning
med juletræer vil kunne give ham en indtægt på CR. 1000,00 kr.
løvrigt gør han gældende, at en fredningsdeklaration Rltid
vil virke værdiforringende for en ejendom. Han vil mene, at
værdiforringelsen i det foreliggende tilfælde vil andrage ca.
10%. Han ansætter værdien af sin ejendom til 125000,00-
150000,00 kr. og påst8r sig tilkendt en erstatning på ikke
under 13000,00 kr.

Nævnet er enig i, at fredningen på denne ejendom bør gen-
nemføres således:

Langs begge sider af Hærvejen fredes en bræmme på 60 meter
regnet fra Hærvejens midte, dog således at den østlige bræmme
på en strækning af 160 meter fra hovedlandevejen i sydlig
retning udvides til en bredde af 120 meter regnet fra Hærvejens
midtlinie, hvorved arealerne omkring 2 øst for Hærvejen

.,
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værende gro.vhøje medinddrages under fredningen. Det a1'eal, som
bræmmen udvides med, er p~ kortet betegnet med A-B-C-D.

Det areal, der s81edes fredes, skal henligge i den nuværen-
de tilstand, og de under dyrkning værende arealer skal fortsat
kunne dyrkes som hidtil, medens det areal, som p~ kortet er
angivet som lyngbevokset, ikke m~ opdyrkes eller tilplantes,
ej heller gødes eller tils~s med kulturplanter, ligesom der
ikke m~ foretages indgreb i den naturlige vegetation. Dog m~
græsning og begrænset lyngslagning finde sted i samme omfang
som hidtil. P~ den del af arealet, hvor der iflg. kortet fin-
des n~letræer ud til Hærvejen, me der i tilfælde af afdrift
ikke foretages nyplantning p~ en bræmme p~ 10 meter regnet
fra Hærvejens midte. For hele arealet bestemmes endvidere, at
der ikke m~ foretages bebyggelse, anbringelse af boder, skure,
master eller andre skæmmende indretninger, ligesom der ikke
rn~foretages ændring i terrainformerne, herunder gravning
efter sten, ral, grus, sand eller lignende. Der m~ ikke fore-
tages beplantning udover den i tilfælde af afdrift tilladte.

Under hensyn til, at fredningsbestemmelserne ikke medfører
nogen større indskrænkning i ejerens brug af ejendommen udover
forbudet mod opdyrkning eller beplantning af hedearealet, finder
nævnet ikke, at fr~dningsbes"te!llmelsernegenerelt1'lil virke værdi-
fOlringende pe ejendommen. Erstatningen findes skønsmæssigt at
kunne fastsættes til 1500,00 kr. Da panthaverne i ejendommen
ikke har nedlagt påstand på andel i erstatningen, vil hele e~-
statningen være at udbetale til ejeren.

Ad ejendornmenmat!'.nr. le Hundshoved by, Nøl"r-eSnede sogn:
Med ejerinden, fru Karen Kristine Petrine Gustave Christi-

ansen, og dennes ægtefælle er der ført forhandling om fredning
af arealer langs begge sider af Hærvejen og af et firkantet,
opdyrket jordstykke, og en mindre trekant beliggende syd for
ejendommens bygninger, samt de 18ngs slugten ved Dybdal bæk
beliggende hedearealer.

Ejerinden har gjort gældende, at det var hensigten med
tiden at beplante det eksisterende lyngareal. ~ndvidere har
hun anført, at der findes grusmateriale i en mindre grusgrav
P8 det øst for Hærvejen værende lyngareal, og at der forhandles
med vognmand Sørensen, Nørre Snede, om salg af grusgravnings-
retten, uden at der dog endnu er truffet bestemmelse om grav-
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ningens omfang eller prisen for gruset. Der har været forhand-
let om en årlig afgift p8 1000,00 kr. Hun ved ikke, hvor meget
grus der findes det pågældende sted, men pr0vegravninger har
vist, at der findes brugbart grus. Hun vil ans18 værdifor-
ringelsen ved forbud mod beplantning til 5000,00 kr. og ved
forbud mod grusgravning til 10000,00 kr., s81edos at hendes
samlede erstatningspåstand bliver på 15000,00 kr.

Nævnet er enig i, at fredningen på denne ejendom bør gen-
nemføres således:

En 60 meter bred bræmme øst for Hærvejen - regnet fra
Hærvejens midtlinie - grænsende mod syd til det eksisterence
lyngareal skal henligge i den nuværende tilstand, således at
det fortsat m8 være under dyrkning som hidtil, men ikke må
b8plantes eller bebygges, ligesom der ikke må opføres skure,
boder, master eller andre skæmmende indretninger. Der må ikke
foretages ændring i terrainformerne eller foretages gravnine
efter sten, ral, grus, sand eller lignende.

Den på den vestlige side af Hærvejen værende bræmme, hvis
vestlige grænse ligger i en afstand af 60 meter fra Hærvejens
midte, fredes p8. samme måde som den østlige bræmme, dog at
nødvendig opførelse af bygninger eller ændring i de eksiste-
rende bygninger til landbrugets drift må finde sted efter
nævnets forud indhentede godkendelse.

Det sydvest for bygningerne beliggende opdyrkede firkan-
tede areal, som ligger umiddelbart vest for den fredede vest-
lige bræmme, og som på kortet er betegnet H-G-K-L må alene
anvendes til dyrkning som hidtil, således at bep1ntning, be-
byggelse, ændring i terrainformen, gravning efter sten, grus
etc. ikke må finde sted.

Det øst for ejendommens bygninger og lige op til Hærvejen
værende trekantede jordstykke, betegnet på kortet med bogsta-
verne M-N-I, som er bevokset med græs, og hvor der findes
tydelige hjulspOr", skal stedse henligge uberørt i sin nuvæ-
rende tilstand og m8 hverken bebygges, beplantes eller opdyr-
kos. Der må ikke anbringes skure, boder, master eller andre
skæmmende indretninger, ligesom ændring i terrainformerne ikke
må finde sted.

Det på ejendommen værende lyngareal, der på den østlige
side af Hærvejen for størstedelen udgør skråningen ned til
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6.• Dybdal bæk, og på den vestlige side af Hærvejen ang8r en del
af skråningen ned mod bækkke~ og et mindre areal ovenfor denne,
og som har en størrelse på ialt ca. 4 ha og PB kortet er be-
tegnet med bogstaverne J-0-P-Q-R-0-S-T-U-L-K-G fredes på samme
mAde, som er bestemt med lyngarealet på matr. nr. 3a Hundshoved.

Til bedømmelse af den erstatning, der bør tillægges ejer-
inden, særlig med henblik på forbudet mod grusgravning, har
nævnet rettet henvendelse til statsgeolog dr. phil. Keld Mil-
therA, der i erklæring af 13. januar 1958 bl. a. har udtalt,
at gruset på ejendommen horer til de yngre aflejringer, som
indeholder relativt få sten, hvilket bl. a. ses i nogle prøve-
huller ved Hærvejen, hvor den passerer skråningen ned mod Dyb-
dal bæk. Det er endvidere anført, at der ikke Ol' overvældende
mængder af værdifuldt grus, som kan udtages. Efter det oplyste
synes der ikke tidligere at have været større interesse for
grusforekomster.

Samtlige omstændigheder taget i betragtning, herunder den
omstændighed at lyngarealerne har henligget som sådanne i mange
~r, og at der i den forløbne tid ikke har været nOGen inter-
esse for at åbne en grusgrav på skr~ningen, men at der kun
lejlighedsvis er taget lidt grus og sand til naboejendommen,
findGs erstatningen skønsmæssigt at kunne fastsættes til
4.500.- kr. Da panthaverne i ejendommen ikke har n~dlagt på-
st~nd på andel i erstatningen, vil hole erstatningen være at
udbetale til ej~rinden.

Ad ejendommen matr. nr. 3c Hundshoved ~L-N~rre Snede sogn:
Som et led i den 60 meter brede bræmme, som enskes fredet

på begge sider af Hærvejen, findes der øst for Hærvojen og
umiddelbart efter den sydlige grænse af matT. nr. 3a Hundsho-
ved en mindre trekant, på kortet betegnet med bogstaverne
F-E-A2, der tilhører gårdejer Børge Nielsen, Palmelund. Denne
har under forhandlingerne erklæret, at han intet har at ind-
vende mod den pBtænkte fredning af det pågældende jordstykke,
herunder bestemmelsen om indskrænkning i retten til nyplant-
ning i tilfælde af afdrift. Han har frafaldet krav om erstat-
ninb'

Nævnet er enig i, ~t den nævnte trekant fredes p1 s~mme
måde som den ovsnfor på m~tr. nr. 3a Hundshoved beliggende
bræmme. Ved afdrift på trekanten m8 der ikke for8ta~es ny-
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plantning p8 en bræmme p8 10 meter regnet fra Hærvejens midte.
For denne fredning ydes der ingen erstatning.
Ad~ndommen matr. nr. 6a Hundsh9.ved b;;L..Nørre Sncde Sogn,
3c og 5 Kovtrup bX, Hammer sogn:
Ejerne af ejendommen fru Unse Anker Heeg8rd, Faksegade 5,

København, og Ole Troek-Jansen, San Franeisco, Californien,
U.S.A., har efter indkaldelse til nævnets møder med lodsejer-
ne udtalt, at de var indforst~et med vederlagsfri fredning
af arealerne langs med Hærvejen og omkring Dybdal bæk.

Nævnet har gennem Danmarks naturfredningsforenintS ført
forhandlinger om omfanget af fredningen, og ved erklæring af
2. december 1957 har fru Unse Anker Heeg8.rd og K. Trock-Jansen
(sidstnævnte som befuldmægtiget for Ole Troek-Jansen) fremsat
tilbud om vederlagsfri fredning af et nærmere angivet areal.

Idet nævnet har fundet, at det fremsatte tilbud dækker
den fredning, 20m nævnet finQer bør gennewføres p8 den nævnte
ejendom, er nævnet enig i at modtage det fremsatte tilbud,
saledes at fredningen ang8.r et om:t'l3.de,der med grænse mod
nOl'd fø 1ger skell et mod ma tr. nr. le Hundshoved frem til Hærve j-
~ 0g videre mod syd langs med denn~,hvor fredningen omfatter
en bræmme p8 60 meter regnet fra Hærvejens vestlige kant. Langs
eydsiden af Dybdal bæk følges overkant~n i.d dalskY'8.ninsen frerr.
til et punkt 80 meter fra skellet mellem matr. nr. 3c og 5
Kovtrup by, Hammer sogn, herfra mod nord tværs over Dybdal tjl
dennes nordside, hvor grænsen østover og ovenfor skrænten
følger nordsiden af de der værende lyngare&.ler. Det p~[ældende
areal, der på kortet er betegnet med bogstaverne S-V-X-Y-Z-T
fledes, s81edes at den nuværende tilstand opretholdes og
følgende bestemmelser overholdes:
l) Der må intet sted foretages afgravning, opfyldning eller

planering.
2) De uopdyrkede og ikke tilplantede arealer m8 ikke opdyrkes

eller tilplantes. Dette gælder således de tilstedeværende
hedearealer langs Dybdalens nordside.

3) Der ID8 p8 omr8det ikke placeres nogen form for bebyggelse,
ej heller skure, boder, master eller andre skæmrr.en08 inc-
retnine;er.

4) Allerede tilplantede arealer kan ved afdrivning atter til-
plantes, dog med undtagelse af en 10 meter bred bræmme

•
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langs selve Hærvejen, hvor den naturlige vegetation skal
kunne genindvandre uhindret.

For fredningen ydes der ingen erstatning.
Ad ejendommen matr. nr. 3a Kovtrup by, Hammer sogn:
Ejeren, g.StrdejerEdvard Linus Kjeldsen, er gjort bekendt

med, at den p3tænkte fredning med forbud mod beplantning, be-
byggelse og grusgravning m.v. vil ang.Sten 60 meter bred
bræmme p4 begge sider af Hærvejen, dog at den østlige bræmmes
nordlige del udvides s3ledes, at arealet her omfatter den ved
Dybdal bæk værende slugt, og at fredningen foran ejendommens
bygninger kun omfatter forbud mod bebyggelse, anbringelse af
boder, skure, master og andre skæmmEmd e indretninger. Den
v~stlige bræmme begrænses for de sydligste 100 meters ved-
kommende til en bredde af 30 meter ogs~ regnet fra Hærvejens
midte. Ejeren har anført, at der umiddelbart vest for ien
vestlige bræmme i en afstand af ca. 150 æeter fra Hærvejen
findes en stor grusgrav, og at udnyttelsen uf den sydlige del
af ejendommen til grusgravning er af stor værdi.

Ejeren er endvidere gjort bekendt med, at han i tilfælde
af grusgravning i dette areal vil blive pålagt at foretage
beplantning på den nævnte bræmme p3 30 meter mellem gl'usgraven
og Hærvejen.

Ejeren har erklæret sig indforstået med, at en bræmme p~
5 meter regnet fra Hærvejens østlige skel i tilfælde ~f af-
drift ikke må nyplantes.

I erstatning for den foreslåede fredning, herunder særlig
indskrænkningen i retten til at grave grus, har han p8st3et
sig tilkendt en erstatning på 15000,00 kr.

Nævnet er enig i, at fredningen p~ denne ejendom gennem-
fø r-es således:

Langs begge sider af Hærvejen fredes en bræmme på 60 meter
regnet fra Hærvejens midte, dog at den 0stlige bræmme mod nord
udvides til at omfatte den ved Dybdal bæk værende slugt,- P8
k~rtet betegnet h-Æ-Ø ,- og at den vestlige bræmme, f.s.v.
angår de sidste 100 meter mod syd, indskrænkes til en bredde
p8 30 meter regnet fra Hærvejens midte. Det sidst nævnte areal
er PB kortet betegnet med bogstaverne F2-G2-H2-T2.

Arealet skal henligge i dets nuværende tilstand, de unoer
dyrkning værende arealer skal fortsat kunne dyrkes som hidtil.

I
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Der m8 ikke foretages beplantning eller beby~gelse, anbringel-
se af boder, skure, master eller andre skæmmende indretnin-
ger, ligesom der ikke må foretages ændring i terrainformerne
811er gravning efter sten, ral, grus, sand etc. For den del
af den østlige bræmme, som er b~libgende lige ud for ejendom-
mens bygninger, og som p8 kortet er betegnet med bogstaverne
B2-C2-D2-E2, indskrænkes fredningen til alens at angå forbud
mod bebyggelse, anbringelse af bodsI', skure, master eller
andre skæmmende indretninger. F.s.v. ang8r den sydlige del af
den vestlige bræmme, der kun har e n bredde af' 30 meter, gælder
yderligere den særlige bestemmelse, at S8fremt ejeren m8tte
påbegynde grusgravning i den del af ejendnmmen, som ligger
umiddelbart vest for denne 30 meters bræmme, har har pligt
til p~ denne bræmme at plante et hegn i hele bræmm~ns længde
og i en bredde af 10 meter regnet fra bræmmens vestlige kant.
Hegnet skal best8 df 2 rækker hvidgrdn, som plantes langs
bræmmens vestlige skel. 0st for disse træer skal der plantes
egetræer. N8I' egetræerne har nået tilstrækkelig højde til at
dække udsigten til grusgraven, må ejeren fælde hvidgranerne
og erstatie disse med egetræer.

Ved afdrift ~f de på den østlige bræmme værende nåletræs-
beplantninger må der kun ske nyplantning af det afdrevne areal
udenfor en bræmme på 5 meter regnet fra Hærvejens østlige kant.

Den erstatning, der bliver at tilkende ejeren i anledning
af fredningen, vil være at f~stsætte dels under hensyn til
fredningen af en bræmme på begge sider af Hærvejen, dels under
hensyn til det heri indeholdte forbud mod gravning efter grus
og p8budet om opførelse af hegn og egeplantning.

Nævnet har ved besigtigelse konstateret, at der på ejen-
dommen vest for Hærvejen findes en ret stor gruegrav, hvorfra
der er bortgravet temmelig store mængder grus. Da det m8 antages,
at der p8 ejendommen, som iøvrigt for tiden drives som land-
brug, forefindes en del grus, har nævnet anmodet statsgeolog
dr. phil. Keld Milthers om at foretage en undersøgelse. stats-
geologen har i erklæring af 13. januar 1958 bl. a. anført, at
gruset i den eksisterende grusgrav viste sig at indeholde skif-
tende lag med tæt pakkede sten af indtil h8ndstørrelse og
lug af stenfrit sand. Det hedder videre i erklærin~en:

,,----- Gruset synes at være af noeenlunde ensartet karakter

,
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fra den store grusgrav hen imod Hærvejen i den sydlige del af
denne ejendom, hvor fredningsbæltet skærer gruspartiet. Selv
Offi grusbæltet smalner til hen imod Hærvr:;jen, og selvom dybden
af gruslaget Ogs8 m8 formodes at blive mindre og mindre i denne
retning, vil der dog være en hel del grus, som formentlig OgS8
vil indeholde nogenlunde samme mængde sten i f0:chold til sandet,
soæ forefindes i grusgraven. Udstrækningen af gruset l~ngs med
selve Hærvejen er en. 70 meter, hvoraf dng en del ligger nede
i dalen 13ngs med skovkanten ....•. Det kan være vanskelibt ~t
bed0mme værdien af grusarealerne, efter-som en meget væsentlig
del af problemet er', hvordan afsætningsmulighederne er, •••
hvilket i høj grad m~ bero p8 lokalt sk~n. Da de arealer,
som ikke udnyttes til grusgravning jo fortsat har deres land-
brugsværdi, vil det være urimeligt at betale gruset efter det
fulde rumindhold •.•• "

Samtlige omstændigheder taget i betragtning, herunder at
der p8 ~realet findes en st0rre grusgr&v, og at det ill8antages,
at ejerenfremdeles har interesse i at udnytte dette grusmateri-
a18, herunder det grus, S0m r.18tteforefind-.;s i det freded€ areal,
findes erstatningen for fredningen i det hele og forpligtelsen
til opf~relse af hegn m.v. skønsmæssigt at kunne fastsættes til
8000.- kr. Da panthaverne i ejendommen ikke har nedlagt p8stand
P;j andel i erstatningen, vil hele erst&tningen være at uribeta-
le til ejeren.

Ad matr. nr. la Kovtr~ by, Hammer s0gn:
Ej eren, gårde jer Svend J en sen, er C jort bek end t med , at

den pfitænkte frednin[ ang.!:iren 100 meter bred bræmme regnet
fra Hærvejens midte, hvor fredningen ~f de inderste 60 ~eter,
regnet fra Hærvejen, skulle omfatte forbud mod beplantning,
btJbyggelse, anbringelse af boder, skure, master og lignende
skæmmende indretninger, forbud mod ændring i terrainformerne,
hel"Under gravnint; efter sten, ral, grus, sand etc., medens
fredningen af de yderste 40 meter alene skulle være forbud mod
bebyggel se, c.mbringeIse af boder-, skure, mCLster og lignende
skæmmende indretninger.

Ejeren har protesteret mod fredningen og oplyst, at han
har påtænkt at ladt det p8gældende areal udstykke til sommerhus-
bebyggelse. Han har påstået sig tilkendt en erstatninG på
7000,00 kl.

"

,
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Det bemærkes, at en del af det are~l, som er omfattet af
fredningen, er behæftet med fredskovsforplictelse.

Nævnet er enig i, at en bræmme på 100 meter regnet fra
Hærvejens midte fredes s:!iledes,at der p:!idenne bræmme ikke
mB opføres bygninger, anbringes boder, skure, master eller
andre skæmmende indretninger, samt at en bræmme på 60 meter
regnet fra Hærvejens midte yderligere fredes 8åledes, at dette
areal stedse skal henligee i den nuværende tilstand, således
at de under dyrkning værende arealer fortsat må dyrkes som
hidtil, men at arealerne ikke må beplantes, bortset fra ny-
plant~ing ved afdrift, at der ikke må foretages ændring i
terrainformerne, herunder gravning efter sten, ral, grue,
sand etc.

Under hensyn til, at en del af ar8alet er p81agt fredskovs-
forpligtelse, s8ledes at bebyggelse kun må finde sted på en del
uf ~realet, findes erstatningen skønsmæssigt at kunne fast-
sættes til 600.- kr. Da panthaverne i ejendommen ikke har ned-
lagt påstand på andel i erstatningen, vil hele erstatnin3en
være at udbetale til ejeren.

Ad matr. nr. ld Kovtru}? by. Hammel' sOe-;n:
Nævnet har fJrt forhandling med ejerne af ejendommen,

l) forstander Bertel Thagård Nielsen, Ve jlby Munkegård , Ro jle
st., 2) gårdejer Poul Thagård Nielsen, højle skov pr. Strib,
og 3) fru Signe Thagård Pedersen, Heden, sidstnævnte repræsen-
teret ved Bertel Thagård Nielsen. I erklæring af ll. marts 1958
har ejerne erklæret, at de mod erstatning på 2500,00 kr. intet
har at indvende imod, at der pålægges ejendommen følbende
fredn ingsbe stemmelser:
l) Det areal, der kaldes "Mellembanken" , og som er beliggende

vest for Hærvejen, og som PB kortet er betegnet med bog-
staverne J2-K2~L2-M2-N2-02-P2-Q2' skal bevares i den nuvæ-
rende tilstand som lyngbevokset areal. Der mB PB arealet
ikke foretages nogen form for opdyrkning eller tilplantninG'
og der mB ikke ske indgreb i den naturlige v~getation. Dog
må en begrænset lyngslagning foretages, og arealet må som
hidtil anvendes til græsning.

2) En bræmme p8 begge sider af Hærvejen på 60 meter r8gnet fra
Hærvejens midte fredes således:
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a) den bræmme, som er beliggende øst for Hærvejen, og som om-
fatter et lyng og purbevokset areal med gamle hjulspor,
skal henligge som hidtil. Afdrift er tilladt, men i 88
fald rn8 nyplantning ikke finde st~d.

b) Den bræmme, som er beliggende vest for vejen, o: som er
bevokset med nåletr'æer, skal henli~ge som hid til, dog meCJ
f0l~ende tilføjolser:

Det på kortet med bogstaverne ~2-P2-fr2-S2- angivne areal,
h voraf en mindre trekan t ligGer udenfor den vestli[c bræm-
me, skal afdri ves, når de der væremde gI'aner når juletræs
højde (2 meter) ,og nyplantning må herefter ikke finde sted.
Arealet skal herefter henlig~e som lyngareal oG er fredet
som de øvrige arealer. Den nord for dette areal værende
mindre trekant, som på kortet er betegnet med bogstaverne
S2-h2-U2' og er bevokset med ældre n8letr~er, må i tilfæl-
de af afdrift ikke beplantes og skal efter afdrift henlig-
ge som lyngareal og fredes som de iJvrige arealer. I tilfæl-
de af afdrift på de øvrige arealer på denne bræmme må ny-
plantning ikke ske i en afstand af 5 meter fra Hærvejens
vestlige skel.

For samtlige på denne ejendom fredede arealer gælder der
fOTbud mod bebyggelse, anbrinGelse af boder, skure, master
eller andre skæmmende indretninger. Der må ikke foretagcs
beplantning udover den foran nævnte nyplantning efter afdrift.
Der må ikke graves efter sten, ral, grus, sane eller lignende,
liE::Jsomder ikb: må foret&ges ændringer i terrainformerne.

Bevoksningen omkring den på den østlige bræmme beliggende
gravhøj skal fældes i et sådant omfang, at gravhøjen er syn-
lig fra Hærvejen. Stenkisten ved Skjern å skal bevares i ufor- I

andret tilstand.
Nævnet er enig i, at fredningen på denne ejendom g~nnem-

fores overensstemmende med det foran anførte, og nævnet fin-
der, at en erstatning på 2500,00 kr. skønnes rimelig for den
omhandlede fredning. Da panthaverne ikke har nedlagt påstand
pa andel i erstatningen, vil h8le erstatningen være at udbe-
tale til ejerne.

Selvsåede træer på de fredede lyngaroaler kan fjerncs V8Q
fredningsnævnets foranstaltning.

Under hensyn til, at fredningen skønnes at være af inter-

,
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esse for almenheden, vil erstatningerne være at udrede med 2/3
af statskass en og 1/3 af Skanderborg amt."

Konklusionen er sqlydende:
"Ad selve Hærvejen:
Det p~ kortet indtegnede stykke af Hærvejen, gående i

retnine nord-syd fra hovedvejen fra Nørre Snede til Tørring
til amtsskellet mod Vejle amt, hvilket vejstykke iøvrigt er
en offentlig vej, fredes s~ledes, at vejen fortsat skal hen-
liige i dens nuværende bredde som en eensporet, gruset vej,
dog med ret til crusmæssig vedligeholdelse i nødvendigt om-, Ad samtlige ejendomme:

matr. nr. le, 3a, 3e og 6a Hundshoved by, Norre Snede
sogn,1.§..l-ldJ...-3~3c 0fL2_Kovt!:~;y..1. Hammer sogn:

fang.
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fu.
p~ samtlige disse ejendomme fredes - med de nedenfor' an-

førte tilføjelser og ændringer - langs begge sider af Hærvejen
en bræmme på 60 meters bredde, regnet fra Hærvejens midte,
hvilket areal er angivot på vedhæftede kort. Fredningen har
f~lgende indhold:

l.
Arealet skal henligce i den nuværende tilst_må. De under

dyrkning værende jordstykker kan således fortsat dyrkes,
men må ikke beplantes med træer eller buske. Beplantede area-
ler må ~fdrives, og nyplantning finde sted bortset fra neden-
for anf~rte særlige bestemmelser.

2.
De arealer, der på kortet er angivet som lyngbev0ksede,

m8. ikke opdyrkes eller tilplantes, ej heller gødes eller til-
sås med kulturplanter, ligesom der ikke m~ foretages indgreb
i den naturlige vegetation, idet de fremdeles skal henligge
som lyngarealer. Begrænset lyngslagning og græsning m,,')finde
sted som hidtil. Selvsåede træer på de fredede lyngarealer
kan fjernes ved fredningsnævnets foranstaltning.

~
Der må ikke ske bebyggelse af nogen art, ligesom der ej

heller m~ opstilles boder, skure, muster eller andre skæmmen-
ds indretnine:;er.
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.1.:.
Der må ikke foretages ændringer i terrainformer'ne, oe; der

må ej heller foretages gravning efter sten, sam~, grus, r'al
eller lignende.

,

B.
For de 8nkelte ejendomme gælder tillige nedenfor nævnte

fredningsbestemmelser:
Matr. nr. 3a Hundshoved by, Narre Snede sogn:

a) De under! 1-4 nævnte bestellimelser udvides f.s.v. ang8r
den østlige bræmme til at omfatte et areal på 120 meters
bredde, regnet fra Hærvejens miCite i en strækning af 160
meter mod syd fra ejend0mrnens ncrdre skel. Arealet er på
kOI·tet betegnet med bogstaverne A-B-C-D-

b) 1)å de områder flf ejendommen, hvor der iflL:. kortet findes
nåletræer ud til Hærvejen, må der i tilfælde af afdrift ikke
foretages nyplantning nærmere end 10 meter fra vejens
midte.

Matr. nr. le Hundshovec1 by, Nørre Snede sogn:
a) Opførelse og ændrin~er af bYGninger m8 i den vestlige

bræmme finde sted i det omfan~, dette er nødvendict af h.t.
landbrugets drift, dog således at bygnineernes udseende og
beliggenhed forinden skal fSockcndes af fredningsnævnet.

b) De under! 1,3 og 4 omhandlede fredningsbestemmelser udvides
til tillige at 0mfatte et sydvest for de nuværende bygnin-
ger beliiSE:8nde fi.rkantet areal, som på kortet er betet;net
med bog8t~verne G-K-L-H.

c) Det øst for 8jendommens bygninger oG lige op til Hærvejen
værende tr'ekantede jordstykke , betegnet med bogstaverne
M-N-J, som er bevokset med græs, og hvor der findes tyde-
lige hjulspor-, skal stedse henligge uberørt og ID:'} såled~s
hverken dyrk~s, beplantes eller bebygges.

d) De under! 2, 3 og 4 omhandlede frednine~bestemmelser udvi-
des tillige til at omfatte:
l) et p8. ejenciommen værende lyngareal, belit:L:endo Jst for

Hærvejen, og som for storstedelen udgør skråningen ned
mod Dybdal bæk. Arealet, s~m har en størrelse af ca.
1,8 ha, er på kortet betegnet med bogstaverne J-O-P-Q-
R-Ø-S.

2) Et på ejendommen værende lyn8arec_,1, belie€;ende vest

•,

,]
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for Hærvejen, og som udgør en del af skr~nineen ned mod
Dybdal bæk, og en del af arealet ovenfor skråningen. Arealet,
som har en størrelse af ca. 2,2 ha, er p~ kortet betegnet
med bogstaverne S-T-U-L-K-G-J.

Ad matr. nr. 3c Hundshoved by, Nørre Snede sogn:
På arealet, der iøvrigt er omf~ttet af den almindelige

fredningsbræmme, findes nåletræer ud til Hærvejen. Der må i
tilfælde af afdrift ikke foretages nyplantning nærmere Hær-
vejen end 10 meter, r~gnet fra Hærvejens midte.

Ad matT. nr. 6a Hundshoved by, N0rre Sn~2-sngn
3c og 5 Kovtrup bh Hammer 8ngn:
Fredningen ang:'.lret omr.?\de,der med grænse mod nord f211-

eer skellet mod matr. nr. le Hundshoved by, Nørre Snede sogn,
fl'em til Hærvejen og videre mod syd lanbs denne og her 0mfat-
tande den under A nævnte bræmme på 60 meter langs Hærvejen.
Langs sydsiden af Dybdal følges overkanten af dalskr~ningen
from til et punkt 80 meter ira skellet mellem matr. nr. 3c
og 5 Knvtrup by, Hammer sogn, hvorefter grænsen for det frede-
de areal Wlr me d nord trærs over Dybdal til dennes nordsiCle,
hvor grænsen 0st over og ovenfor skrænten følger nOY'dsiden
~f de der værende lyngareal er. Det p8bældende areal er på
kortet betegnet med bogstaverne S-V-X-Y-Z-T.

Arealet fredes s8ledes, at den nuværende tilstand opret-
holdes, og i tilslutning hertil skal folgende bestemmelser
\>velholdes:
l) Der må intetsteds foretages afbravning, opfyldning eller

planering.
2) De uopdyrkede og ikke-tilplantede arealer

eller tilpl~ntGs; dette 3ælder s:'.lledesde
hedearealer langs Dybdalens nordside.

3) Der m8 p8 området ikke placeres nocen form
ej heller skure, boder, master eller andre

m8 ikke opdyrk2S
tilstedeværende

>,

f0r be bV'l'2'e;1se' ...bo ,

skæmmende indre t-

ninger.
4) Allerede tilplantede arealer kan ved afdrivning atter

tilplantes, dog med undtagelse af en 10 meter bred bræmme;
langs selve Hærvejen, hvor den naturlige vegetation skal
kunne genindvandre uhindret.

Ad matr. nr. 3a Kovtrup by, Hammer so~n:
a) De under A 1,2,3 og 4 0mhandlede fredningsbestemmelser
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udvides til tillige &t ollifatteden ved Dybdal bæk værende
slugt, beliggende i ejendommens nordvestli~p hj~rne øst
fOl Hærvejen. Arealet er på kortet betegnet med bogstaverne
R-Æ-0.

b) P8 de øst for Hærvejen beliggende arealer, hVl1r der if..::lge
kortet findes n81etræer, må i tilfælde af afdrift, nyplRnt-
ning ikke finde sted i en bræmme langs med Hærvejen i en
dybde af 5 meter, regnet fra Hærvejens østlige skel.

e) For den del af den øst for Hærvejen frededebl'æmrr:e,som er
beliggende vest for ejendommons bygninger, 06 som på kor-
tet er betegnet med bogstaverne B2-92-D2-E2' gælder alene
de under! 1,3 ~g 4 næv~te fredningsbestemmelser, dog må
beplantning med flugttræer finde sted.

d) De under!:. 1- 4 omhandl ede fredningsbestelLmplser indskl'æn-
kes f.s.v. angår de sydli[ste 100 meter af den vest for
Hærvejen beliggende bræmme til kun at omfatte en bredde af
30 meter, regnet fra Hærvejens midte. Der p81ægges derhos
det her nævnte areal, som p8. kortet er betegnet med bog-
staverne T2-F2-G2-H2, følgende besterr:melse:

S8.fremt ejeren m8tte påbegynde grusgravning i den del af
hans ejendom, som ligger umiddelbart vest for den foran
nævnte 30 meter bræmme, har han pligt til p8. denne bræmme
at plante et hegn i hele bræmmens længde og i eu bredde
af 10 meter, regnet fra bræmmens vestlige kant. Hegnet skal
bestå af 2 r-ækker hvidgran, som plantes langs bræmmens
vestlige skel, og I.')stfor disse træer skEtl del' plantes eee-
træer, og n8.r disse si1stnævnte træer har n8et tilstrække-
lig højde til at dække udsi6ten til grusgraven, må ejeren
fælde hvideranerne og erstatte disse med egetræer.

Matr. nr. la Kovtrup by, Hammer sogn:
a) Den under A 3 nævnte fredningrbestcrr:melse udvides til at

omfatte en øst for Hærvejen beliggende bræmme p~ 100 meter,
regnet fra Hærvejens midte.

Matr. nr. Id KovtruQ b~Hammey sogn:
a) De under! 2,3 og 4 nævnte fredningsbestemmelser udvides

til at omfatte det vest fer Hærvejen beliggende lyngbevokse-
de areal stort ca. 4,1 ha, som kaldes "Mellembanken", og
som p~ kortet er betegnet med bogstaverne J2-K2-L2-M2-N2-
°2-P2-Q2'
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b) Foruden de under! 1-4 nævnte fredningsbestemmelser p31ægges
der den umiddelbart øst for Hærvejen beliggende bræmme på.
60 meters bredde, i hvilken der findes et lyng- og purbe-
vokset areal med rester af gamle hjulspor ae en gravhøj,
den fredningsb8stemmelse, at såfremt afdrift finder sted,
må. nyplantning overhovedet ikke foretages. Bevoksningen
omkring gravhejen skal dog inden eet å.r fra denne kendeIses
endelige stadfæstelse fældes, så.ledes at hojen bliv~r syn-
lig fra Hærvejen.

c) D8t pa kortet med bogstaverne Q2-P2-R2-S2 betegnede areal
skal afdrives, nå.r de p~ arealet stå.ende grantræer har
nået en højde af 2 meter. Nyplantning må herefter ikke
finde sted, og arealet skal henligg8 som lyngareal, under-
kJstede de ! 2-4 nævnte fredningsbestemmelser.

d) Der p81ægges det nord for det under c) nævnte omr~de belig-
gende areal, som på. kortet er betegnet med bogstaverne S2-
h2-U2 den fredningsbestemmelse, at dette areal, som nu er
beplantet med n.?lletræer,i tilfælde af afdrift ikke ma beplan-
tes eller tilså.s, idet det efter afdrift skal henligge som
lyngareal, underkastet de under ! 2~4 nævnte fredningsbestem-
melser.

e) For de vest for Hærvejen beliggende arealer, som - bortset
fra de ovenfor under c) og d) nævnte områder - nu er beplan-
tet med nå.letræer, må. der i tilf~lde af afdrift ikke fore-
taGes nyplantning i en afstand af 5 meter fra Hærvejens vest-
lige skel at regne.

f) Den ved Skjern å. beliggende stenkiste skal bevares i ufor-
andret skikkelse.

Der tillægges følgende erstatninger:
l) Ejeren af matr. nr. 3a Hundshoved by, Nørre Snede

sogn, Hans Poulsen 1500,00 kr.
2) Ejeren af matr. nr. le Hundshoved by, Nørre

Snede sogn, fru Karen Kirstine Petrine
Gustave Christiansen 4500,00 kl.

3) Ejeren af matr. nr. 3a Kovtrup by, Hammer
sogn, Edvard Linus Kjeldsen 8000,00 kr.

4) Ejeren af matr. nr. la Kovtrup by, Hammer
s()gn, Svend Jensen 600,00 kr.

I

I (
(

II, 1

()
(

(,



'lo'

18.
., 5) Ejerne af matr. nr. Id Kovtrup by, HRmmer sogn,

Bertel Thagård Nielsen, Poul Thagård Nielsen
og fru Signe Thagård Pedersen 2500,00 kr.

Erstatningerne udredes med 2/3 af statskassen
og 1/3 af Skanderborg amt."

Sagen er forelagt overfredninesnævnet i medfør af natur-
fredningslovens § 19, stk. 3, hvorhos kendelse"YJ.er indanket
af Hans Poulsen, Karen Petrine Gustave Christiansen ved Gustav
Christiansen, Edvard Linus Kjeldsen og Svend Jensen.

Overfredningsnævnet har den 8. juli 1958 besigtiget de på-
gældende arealer og forhandlet med de ankende ejere og andre
i sagen interesserede.

Der' opnåedes mindelige ordninger med de 4 ankende lodseje-
re som nedenfor anført:
Hans Poulsen. Erstatningen forhøjes til 3000 kr. Hvis det læ-
hegn af gran, der findes øst for vejen mellem de to f'kove, af-
drives eller Cif andre grunde skal erstattes med et nyt læhegn,
skal det være tilladt at anbringe dette p~ samme sted som det
nuværende.

,
• ,l

"

Karen Petrine Gustave Ohri stian f>..m• Erstatningen fOl'høj es til
6000 kr.

]jer gi ves tilladelse til ændring og ombyg'1ing af de eksistc:- I

rende landbrugsbygninger, herunder stuehuset, og opførelse af
nye bygninger til supplering eller erstatning af de eksisteren-
de. Nye bygninger skal anbringe s omtl ent der, hvor de t:;o..mlelig-
ger.

Der gives tilladelse til fremførelse af en elektrisk led-
ning over vej8n til g8rden.

Der gives tilladelse til i den eksisterende grusgrav øst
for vejen at grave grus og sand til ejendommens eget bl'Ug.
Edvard Linus Kjeldsen. Erstatningen forhøjes til 11.000 kr.
Svend Jensen. Erstatningen forhøjes til 1000 kr.

Da overfrednin5snævnet iøvrigt k·'J.ntil træde det i kendelsen
anførte, vil denne være at stadfæste med de af det foranst;'iencJe
følgende ændri.nger. Et kort nr. Sko 106 visende Hærvejens beliG-
genhed og grænserne for de fredede C-i.realerer vedhæftet nærvæ-
rendo kE::ndelse.

T h i b e s t e m m e s :
Den af fredningsnævnet for Skanderborg amt elen 21. april

1958 afsagte kendelse vedrørende fredning af en del af Hærvejen

,
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•

i Skanderborg amt stadfæstes med de af det foranst8ende
følgende ændringer.

I erstatning udbetales følgende beløb:
gårdejer Hans Poulsen, Hundshoved pr. Nr. Snede ••...•.•3.000 kr.
fru Karen Kirstine Petrine Gustave Christiansen,

Hundshoved pr. Nr. Snede .•••..•. 6.000 "
gårdejer Edvard Linus Kjeldsen, Koutrup pr. Tørring ...ll.OOO "
gårdejer Svend Jensen, Koutrup pr. Tørring •••.•..••••• 1.000 "
forstanderBer~Thag8rd Nielsen, Vejlby Munkeg8rd,

hø jle st.
g8rdejer Poul Thag8rd Nielsen, fiøjle skov pr. Strib

og
fxu Signe Thagård Pedersen, Heden Møllegård pr.

Allested .•.....•...•.....•..•.•. 2.50~
23.500 kr .

alt med renter 41/2% p.a. fra den 21. april 1958 at regne,
indtil betaling sker.

Erstatningsudgiften med renter udredes med 2/3 af stats-
kassen og 1/3 af Skanderborg amtsfond.

"" Udskriftens rigtighed
bekræftes.

//

Zl~-:v-------
F. Gilge

overfredningsnævnets sekretær
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DISPENSATIONER>

Afgørelser - Reg. nr.: 02392.00

Dispensationer i perioden: 14-02-1990 - 19-02-2003



FREDNINGSNÆVNET FOR
VEJLE AMTS NORDLIGE FREDNINGSKREDS
Cl=TTl=fl.1 I I-lf"lOC!CII.IC! '} 1\ cn
• ,_ •• _ ..... ''-'' I"",,'-.I,.V 1tJ. r"\1 L.I.

REG. HR.

MOOIagtlL I

Skov- og Naturstyrelsen

1 9 FEB. 1990
HORSENS. DEN

(J ~ 39~.oo()
14. februar 1990

il/li700 HORSENS
.·lF. (05) 621300 (KUN FORMIDDAG) - FA. NR. 253/1989

Landinspektørkontoret,
Søgade t3 a,
8740 Brædstrup.

Nævnets afgørelse kan efter naturfredningslovens §58 indbringes for
Overfredningsnævnet (adr. Amaliegade 13, 1256 København Kj af b!.a
den, der har begæret fredningsnævnets afgørelse, og forskellige
myndigheder.

Klagefristen er 4 uger fra den dag, afgørelsen er meddelt den
pågældende klageberettigede.

En tilladelse kan ikke udnyttes før udløbet af klagefristen. Er klage
iværksat, kan tilladelsen ikke udnyttes medmindre den opretholdes af
Overfredningsnævnet.

Det tilføjes, at nævnets tilladelse ikke fritager for at indhente fornøden
tilladelse fra andre myndigheder, og at forpligtelser ifølge tinglyste
servitutter er forbeholdt.

Ifølge naturfredningslovens § 64 a bortfalder en tilladelse, der er
meddelt af fredningsnævnet eller Overfredningsnævnet i henhold til
kap. VI eller §53, såfremt den ikke er udnyttet inden 5 år fra tilladeisens I

meddelelse. Dette gælder også andre tilladelser samt dispensationer,
der er meddelt efter denne lov eller udstedt i henhold til loven, en
fredningskendelse eller en fredningsbestemmelse .

Overfredningsnævnet ny adr.:
Slotsmarken 15,2970 Hørsholm;•

Matr. nr. 3 a Nr. Tinnet by. øster Nykirke.

I en skrivelse hertil har De forelagt nævnet en sag om udstyk-
ning af den gårdejer Peter Jørgensen, Tinnetvej 70, 7173 Vonge,
tilhørende ejendom, matr. nr. 3 a Nr. Tinnet by, øster Nykirke,
hvorved en parcel, stor 5 ha 3785 m2 fraskilles ejendommen og
afhændes til staten (Skov-og naturstyrelsen) til forening med
matr. nr. l c smst.

Ejendommen ligger i landzone og omfattes af den rejste fred-
ningssag af.landskabet omkring Hærvejen og Rørbæk sø.

Vejle amt har i en over sagen indhentet udtalelse anført, at
amtet er orienteret om, at den afstående parcel skal drives
i overensstemmelse med fredningens intensioner. Under denne
forudsætning har amtet ikke haft fredningsmæssige indvendin-
ger imod udstykningen.

I den anledning skal man meddele, at nævnet for sit vedkommen-
de under den angivne forudsætning intet har at indvende imod
udstykningen jfr. naturfredningslovens § 16, stk. l.

Kopi til:

Poul Holm
suppl.

Give kommune
Vejle amt, fredningsafd. j.nr. 8-70-53-4-611-3-89
Danmarks Naturfredningsforening
Skov-og Naturstyrelsen.Miljøministeriet

Skov-ogNat~tyrelse!! I
,~ "/'O-OOI../t!>J.nr. SN t

Akt. nr. q
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Fredningsnævnet for Vejle amt

Vejle Amt
Teknik og Miljø
Landskabsgruppen
Damhaven 12
7100 Vejle

Hærvej en og Rørbæk Sø

Ansøgning om tilladelse til opførelse af en medarbejderbolig til erstat-
ning for ældre staldbygning

Sagen er indbragt for Fredningsnævnet ved Vejle Amts brev af 12. marts
2003, hvori det hedder:

"Ansøgning om nybyggeri

Fra NI. Snede Kommune har vi den 23. januar 2003 modtaget en ansøgning fra fa. Bruel &
Nørgaard Arkitekter MAA PAR om tilladelse til at opføre en tilbygning til udvidelse af en
medarbejderbohg på Ole Trock-Jansens landbrugsejendom matr. nr. l g m.fl. Hundshoved
By, Nørre-Snede. Adressen er Vejlevej 60, 8766 NI. Snede.

Tilbygningen, etageareal ca. 75 rn2, opføres ca. samme sted som en ældre, udtjent stald-
bygning, der således forudsættes fjernet.

• Udover bl.a. vores tilladelse efter naturbeskyttelsesloven (skovbyggelinie) kræver nybyg-
geriet godkendelse fra Fredningsnævnet efter bestemmelserne i fredningskendelse af 27.
september 1996 om fredning aflandskabet omkring Hærvejen og Rørbæk Sø.

Efter aftale med såvel kommunen som ejeren forelægges ansøgningen hermed til Fred-
nmgsnævnets eventuelle godkendelse, j f. vedlagte kopi af ansøgningen med tilhørende
sagsakter. Der vedlægges tillige oversigtskort l l :25000 og kOpI af fredningskendelse (1 ud-
drag).

Med henblik på vurdering af byggeprojektet i forhold ttl den ekSIsterende bebyggelses kul-
turhlstonske værdi har sagen været forelagt Horsens Museum. Museet har Ikke haft mdven-
dmger imod projektet.

Der skal heller Ikke herfra rettes mdvendmger rmod projektet, idet nybyggeriet synes at
være nøje tIlpasset den ekSIsterende beboelsesbygning, både m.h t. byggestil og matenaIe-
valg, herunder bl.a. tagdækning med strå.

Af hensyn til fremskredne planer for Igangsætning ag byggenet har ejeren bedt os anmode
om en hurtig behandling ved Fredningsnævnet, hvilket hermed sker, Idet en godkendelse
anses for ubetænkelig. "

Om ejendommens beliggenhed henvises til vedlagte kortbilag.

Domhusgade 24
6000 Kolding
man-tor 9-15, fre 8-14
Tlf. 75 52 28 00
Fax 75 52 44 08

Gennemvalg 75507111
Lokal 5000

Nævnets j. nr. FVA 10/2003
Deres j.nr. 8-70-21-5-625-3-03

19. marts 2003



Fredningsnævnets afgørelse:

Under henvisning til det af Vejle amt anførte meddeler Fredningsnævnet i
medfør af naturbeskyttelseslovens § 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, 6000 Kolding, inden 4 uger fra den dag,
afgørelsen er meddelt. Rettidig klage har opsættende virkning for den påkla-
gede afgørelse, med mindre klagemyndigheden bestemmer andet.

Andre myndigheders tilladelse kan være nødvendig.

Kopi af denne skrivelse er sendt til Lise og Ole Trock Jansen, Strandvejen
318, 2930 Klampenborg, til Arkitekter MAA, Briiel & Nørgaard, Lange-
bækgaard, 4772 Langebæk. til NT. Snede kommune, Teknisk Forvaltning,
Bellisvej 2, 8766 NT. Snede (j. nr. 2003-04-011), til Danmarks Naturfred-
ningsforenings lokalkomite vi formanden Kurt Lundsfryd Jensen, Skovlun-
den 54, 7323 Give, til Danmarks Naturfredningsforening, Madsnedøgade
20, 2100 København 0, til Friluftsrådet, Amtsformand Lars R. Petersen,
Bjerrevej 91, 8700 Horsens, til Friluftsrådet, Scandiagade 13, 2450 Køben-
havn SV, og til Skov- og Naturstyrelsen, Haraldsgade 53,2100 København
ø.

Med venlig hilsen

~a~'
formand
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lOD KM KVADRAT

'T~~'
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