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År 1962 den 21. maj, afsagde nævnet sålydende

k e n d e l s e:---------------

II

Ved skri'velse af 5. aug. 1957 har Darunarks Naturfrednings-
forening anmodet fredningsnævnet for Vejle ~t om i henhold til
naturfredningslovens § l, at rejse fredningssag vedrørende den
del af "Hærvej en" , der fører gennem VGjle amt. Fredningen skul-
le gå ud på at b~vare selve Hærvejen i dens nuværende tilstand
og at frede tilgrænsende arealer under hensyn til disses smuk-
ke landskabelige karakter, således at fredningen af disse are-
aler i dE else af den be-
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Den ir der var enig-
hed om au "'0.5'"' ~'~Vv.~_____ fng til følge.

Der rejstes dereftsr fredninGssag for så vidt angår visse
strækninger af selve Hærvejen, en bræmme langs Hærvejen på dis-
se strækninger og visse andre arealer, for hvilke særlige for-
hold gjorde dot ønsxeligt, at en fredning blev gennemført.

Det bemærkes, at ~1o:srværondekendelse kun omfatter øster
Nykirke sogn.-På dG i kendolsen omhandlede strækninger er
Hærvejen offentlig bivej.

De arealerc der ønskes fredet i øster N~[irke sogn, er
beliggende på følgende ejendo~~e
matr, nr. 3 Nørre Tinnet by, Nykirl[e sogn
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OVBRFREDNINGSNÆV~CTS~rm~LSESPROTOKOL.

År 1963, den 16. oktober, afsagde Overfredningsnævnet på
grundlag af skriftlig og mundtlig votering følgende

k e n d e l s e

i sagen 1582/62 vedrørende fre~~ing af en del af Hærvejen med om-
givelser i Vejle amt.

I den af fredningsnævnet for Vejle amtsrådskreds den 2l.maj
1962 afsagte kendelse hedder de~:

"Ved skrivelse af 5. august 1957 har Dr'1TII:1Hrk::;Nn L1l.1.-.f.l-pnnings-'.
forening anmodet fredningsnævnet for Vejle amt om i henhold tj] n~-
turfredningslovens § l, at rejse fredningssag vedrørende den del af
"Hærve jen "1 der fører gennem Ve jle amt. Fredningen skulle gå ud på
at bevare selve Hærvejen i dens nuværende tilstand og at frede til-
grænsende arealer under hensyn til disses smukke landskabelige ka-
rakter, således at fredningen af disse arealer i det væsentlige sku1-
le gå ud på opretholdelse af den bestående tilstand, bl.a. at de
under dyrkning værende arealer fortsat måtte dyrkes, hvorimod be-

• byggeIse, opførelse af boder, master og andre skæmmende indretnin-,
ger, beplantning af nuværende lyngarealer og andre arealer samt
ændring i terrænformernc, blev forbudt.

Den 22. oktober 1958 2fholdt nævnet et Døde, hvor der var
enighed om at tage naturfredningsforeningens begæring til følge.

Der rejstes derefter fredningssag for så vidt angår visse
strækninger af selve Hærvejen, en brærillnelangs Hærvejen på dis-
se strækninger og visse andre arealer, for hvilke særlige forhold
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~ gjorde det 0nskeligt, at en fredning blcv gennenfort.

Det c2mærkes~ at nærværsnde kendelse kun omf3tter øster

Nykirke sogn. - På de i kendelsen omhandlede strækninger er Hærvejen
offentlig bivej.

De arealer~ der ønskes fredet i øster Nykirke sogn~ er
beliggende på følgende ejendOOillG:

oatr. nr. 3 Nørre Tinnet by~ Nykirke sogn

•
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Endvidere er der rejst spørgsmål om fredning af øster Nykirke

kirkes omgivelser9 hvilket sp0rgsmål er udskilt til senere behandling.

Den 28. september 1960 og den 8. november 1961 afholdtes moder

til fortsat behandling nf sagen. Hertil var indvarslet de interessero~0

som i medfør af naturfredningsloven skal indvarsles bortset fra pant-

haverne~ der har været indvarslet til et særligt møde den 20. december

1961.
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Nationalmuseet og I;a~urfredningsforeningen var repræsenteret

på det første tlode og Naturfredr.ingsforeningen på det andet. På

disse moder gjorde nævnets formand rede for omfanget af den påtænk-

te fredning, og nævnet har haf+ indgående dr~ftelser med de enkelte

ejere af de pågældende arealer. Ejerns har haft lejlighed til at

udtale sig om, hvorvidt 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 og de i dens

.. nærhed beliggende lokaliteter Margrethediget og Gudenåens kilder

er af stor historisk og naturvidenskabelig interesse og en væsent-

lig del af de tilstødende arealer af stor skanhed, og da bevarelsen

er af væsentlig betydning for almenheden, har nævnet med hjemmel

i naturfredningslovens § l fundet, at fredningen af Hærvejen og visss

dele af de tilstødende arealer oor gennemføres i det nedennævnte

omfang.

•
På to til kendelsen vedhæftede kort 8ver Hærvejen og til-

stødende arealer er det angiveG, hvilke arealer der fredes.

Om omfanget af fredningen bemærkes iovrigt følgende~

§~-~~!~~-~~~~~j~~~
Den strækning af Hærvejen~ der fcrer i retningen nord-syd fra

amtsskellet mod Skanderborg amt forbi nIargrethediget7 indtil bivej

nr. 17, hvilken vejstrækning er optaget som offentlig bivej nr. 16

i øster Nykirke kommune, bør fredes således, at vejen fortsat skal

henligge i sin nuværende oreddG som en ensporet, gruset vej med ret

for kummunen til grusmæssig vedligeholdelse i nødvendigt omfang.
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vende mod den foreslåede fredning.

ad 6jendo~~en ~atr. nr. 3 NJrre Tilli~etby.------------------------------------------

På denne ejendom - Damgården kaldet - findes adskillige 10-
kalitet6r~ som dGt er af stor betydning at bevare. Ved deklaration

tinglyst 29. marts 1935 er i den nordlige del umiddelbart op til

• amtsskellet ved Skjern å fredet et areal på 14.390 m2~ der skal~

henligge i sin naturlige tilstand.

Ejeren gårdejer Peter Steffensen har under forhandlingerne

tilbudt:

l. At det areal, ca. 12 ha9 der nod nord begrænses af Skjern å9

mod ost af matr. nr. 2 e Nørre Tinnet, mod syd af skoven og

diget og mod vest af Hærvejen, ikke må bepl&~tes med træer

eller buske, ligesom dGr ikke må opføres bygninger eller op-

sættes skure; oodcr~ master ~ller lignen~e og ikke indrettes

fi s~æ damme.

2. At et i fornævnte skov værendE dige~ der formentlig er en gammel

forsvarsvold~ en del spor ~ skoven af den gamle Hærvej samt en

gammel stenkiste under Hærvejen9 skal henligge uforstwrret.

Nævnet har efter 3.ftale "Gledejeren udformet de aftalte

bestemmelser nojere i en deklaration~ der den 18. november 1961
er tinglyst på ejendommen~ og hvorved bl.Q. yderligere er bestemt~

st der på begge slder af Hærvejen fredes en bræmme på 60 m regnet

fra vejens midtlinie således at Jette areal ikke må bebygges)

2..t de~ ikko Llå opf:Jres s}::uron.v., flt (1er il~ke
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- ..I -• Dyplantninger af træer eller buske på forhen

ubeplantede arealer, og at ~realeri der henligger i lyng, fortsat

skal henligge således.

Ejeren har overladt til nævnet at fastsætte erstatningen,

og da han har erklæret sig tilfreds med et beløb stort kr.

3.500j-, vil dette belob være at udbetale til ham, idet in-

gen panthavere har gjort krav på nogen del af ers~atningen.

Ved de førte forhandlinger har ~jerne A.H. og J.P. Chri-

stensen meddelt? at de ikke vil modsætte sig en eventuel

fredning. - Der har dog ikke kunnet opnås en forligsmæssig

ordning.

Nævnet finder, at fredningen på denne ejendom bor gen-

nemføres således~

Det på vedhæftede kort :~18dbogstaverne A-B-C-D-E-F-S-

Q-P betegnede areal ~f storrelse 2.9650 m2
j der hidtil har

henligget udyrket og kun været anvendt til græsning, må frem-

tidig udelukkende anvendes som hidtil. Arealet må ikke opdyr-

kes, og der må ikke ved tilforsel af gødning - besåning eller

beplantning foranlediges ændring i den naturlige bevoksning.

~~~ealet må ikke bebygges, og der må ikke opføres skure, bo-

der eller master eller andre skæmmende indretninger.

Dcr må ikke foretages ændring i terrænformerne, foretages

gravning efter grus, sand eller lignende eller anlæg af

fiskedamme m.m.
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- G -• Offentligheden nar adgang til færdsel og ophold på a-

realet, idet færdsel dog ~Jn må foregå til fods. ~amping

på arealet er ikke ~illadt.

Autoparkering nå ske på et ca. 1000 m2 stort areal

ost for den offentlige tivej som vist på kortet.

Den på arealet værende kilde skal henligge uforstyrre~,

og vandet skal have uhindret lob til den lille bæk. Der må

ikke ved gravning af brønde eller lignende skabes ændring i

kildens naturlige vandforsyning. Den lille bæk og en bræmme

af 15 ~ bredde på begge sider af bækken skal henligge ufor-

styrret, og der må ikke ved gravning eller på anden måde

skabes ændringer i bækkens naturlige lob, ligesom der ikke

Nævnet finder, at erstatningen for fredningen passende

ved tilførsel af godning, besåning eller beplantning må

foranlediges ændringer i den. Der må ikke etableres andre

overgange over bækken,end den, der findes ved punkt S på

kortet.

kan 2n3ættes til kr. 10.000.- med renter heraf 5% fra denne

• kendeIses afsigelse, idet man herved også har taget hensyn

til de udgifter, der vil være forbundet med etablering og

vedligeholdelse af hegn for det fredede areal mod den ov-

rige ejendom og til det forhold, at ejeren, der har fået

tinglyst skøde på ejendommen den 16. august 1960, har været

afskåre~ fra a~ ændre driftsformen under fredningssagens

gang.

Af erstatningsbelobet vil kr. 2.0009- være at betale

til panthaveren fhv. gårdejer Jens Knudsen, Florasvej ,489

Vejle, der har fremsat krav på en del af erstatningen ..
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§~-~~~g~~~~g_~§~~~_~~_~~_~~~~~_~!~~~L

~~~!~~~-~~§~~
Ejerne Kristian Laursen og Jens Laursen har anført, at

de kup~~e sælge grunde til sommerhusbebyggelse, ligesom de og-

så har onske om ~t plante. De fremhæver, at der også er mu-

lighed for at lægge en 8Gn. instation på arealet og påstår

sig tilkendt 5.000 kr. i erstatning for den påtænkte rådig-

hedsindskrænkning.

Nævnet finder, at fredningen af denne eJ:endom bør gen-

nemfores således~

Der fredes en bræmme på 60 m af matr. nr. 2 c, regnet

fra Hærvejens midte, saledes at dette areal ikke må bebygges9

ligesom der ikke må opfores skure, boder, master eller andre

skæmmende indretninger.

Der må ikke foretages beplantning med træer eller busks,

og arealer, der henligger i ~yng, må ikke opdyrkes - ej

heller godes eller tilsås ':ed kulturplanter, ligesom der

ikke må foretages indgreb i den naturlige vegetation. Dog

Tiå græsning finde sted i samme omfang som hidtil. Selvsåede

træer og buske kan af fredningsnævnet foranlediges fjernet.

Der må ikke foretages ændring i terrænformerne eller fore-

tages gravning p.ftcr sten, grus eller lignende.

Nævnet finder9 2t erstatningen passende kan ansættes

til 1200 kr. med renter som nedenfor anført.

Da panthaverne i (jcndommen ikke har nedlagt påstand

på andel i erstatningen, vil denne være at udbetale til

ejerne.
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På denne ejendom findes rester af den gamle forsvars-

vold lIJVIargrethediget".Diget~ der har en længde af ca. 230 m~
er fredet ved en på ejendommen den 28. september 1877 ting-

lyst deklaration.

Ejeren - Otto Vald. Nielsen - havde ikke noget imod~

at der blev foretaget fredning af en bræmme langs Hærvejen

og på begge sider af rrJVIargrethediget"9 m.en han påstod sig

tilkendt en erstatning for en eventuel rådighedsindskrænk-

ning, idet han havde tænkt sig eventuelt at bygge et hus på

matr. nr. ld på hj0rnet af Hærvejen ost for ejendommens byg-

ninger og foretage yderligere plantning nord for diget.

Nævnet finder9 Qt fredningen på denne ejendom bor gen-

nemfores således~

Der fredes Pil bræ~Æe på 60 ID af matr. nr. l~~ 19 og 7E
Narre Tinnet bY9 Nykirke sogn regnet fra Hærvejens midte og

en bræmme på 30 m på begge sider af JVIargrethediget regnet

på den nordlige side fra kanten af diget og på den sydlige

side fra kanten af graven.

Der må på disse arealer ikke bygges, ligesom der ikke

må opfcres skure, boder, master eller andre skæmmende ind-

retninger. Der må ikke foretages beplantning med træer eller

buske på arealerne, og ue træer~ der nu står på de fredede

arealer9 ~å ikke fornys ved nyplantning.

Det bemærkes at Margrethedigets omgivelser nu er fredet

i en omkreds af 100 æ efter bestemmelserne i § 2 i bekendt-

gorelse nr. 194 af 16. juni 1961 uf lov om naturfredning.



A- ~ -

Det har ikke været 3uligt at opnå noget forlig om

erstatningen~ men nævnet finder~ at erstatningen kan ansæt-

tes til kr. 2.000.- wed renter som nedenfor bestemt.

Da panthaverne i ej€ndommen ikke har nedlagt påstand

om andel i erstatningen~ vil denne være at udbetale til

ejeren.

Nævnet finder~ at fredningen på denne ejendom bor

gennemfores således~

Der fredes en bræmme på 60 m~ regnet fra Hærvejens

midtey således at der på dette areal ikke må bygges - ej

heller opfores skure~ boder~ master eller andre skæmmende

indretninger~ ligesom der ikke må plantes buske eller træer.

Da nævnet finder~ at den af ejeren - 8hr. Hansen - for-

langte erstatning ~r rimelig~ har nævnet bestemt, at den

erstatning1 der bør GilkenQes ejeren bliver som af ham be-

gæret~ nemlig 300 kr.~ ned renter som nedenfor bestent.

Da panthaverne i ejendommen ikke har nedlagt påstand

om andel i erstatningen~ vil denne være at udbetale til

ejeren.

Nævnet finder1 at fredningen på denne ejendom bor gen-

nemfores således:

Der fredes en bræmme på 60 m regnet fra Hærvejens

midte~ således at der på dette areal ikke må bygges - ej
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heller opfores skure, boder, master eller andre skæmmende ind-
retninger , ligesom der ikke nå plantes buske eller træer.

Da Nævnet finder, ~t den nf ejeren - Sv. Å. Rasmussen -

forlangte erstatning er riwelig, har nævnet bestemt, at den

erstatning, der bør tilkendes ejeren~ bliver som af ha~ begæret j

nemlig 300 kr., med rente~ som nedenfor bestemt.

Da panthaverne i ejendommen ikke har nedlagt påstand om

andel i erstatningen, vil denne være at udbetale til ejeren.

Nævnet finder, at fredningen på denne ejendom bør

gennemfores således~

Der fredes en bræm~e på 60 m regnet fra Hærvejens mid-

tey således at der på dette areal ikke må bygges - ej heller

opfores skure 9 boder, master eller andre skæmmende indretninger,

ligesom der ikke må plantes buske eller træer.

Den smalle striLwel :f matr. nr. 5a langs vejen, der sy-
nes at have været en del af den gamle Hærvej, og hvoraf en

del har været tilplantet med graner, der nu er fældet; skal

henligge i naturti13tanu, og der må ikke ved tilforsel af

godning eller besåning 8l1er på anden måde foretages ændring

i den naturlige bevoksning.

Selvsåede træer og buske kan af fredningsnævnet foran-

lediges fjernet.

Da nævnet finder; at den af ejeren gårdejer Kr. Laursen,

Vongeganrd pr. Vonge ved ~oderne den 28. september 1960 og 8.
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november 1961 forlangte ers~atning er rimelig~ har Nævnet be-

stemt y at den erstatningy der bor tilkendes ejeren, bliver

SOD af ham begæret kr. 1.000'-7 Ded renter som nedenfor

bestemt.

Da panthaverne i ejendo~~en ikke har nedlagt påstand

om andel i erstatningen9 vil denne være at udbetale til

Kristian Laursen.

Nævnet finder9 at fredningen for denne ejendom bor

gennemfores således:

Det areal af ejendomGeny der ligger nærmere end 60 m

fra en ved vejgaflen ved Hærvejen stående gammel vejsteny må

ikke bebygges - ej heller må der opfores skure? bodery master

eller andre skæmmend8 indrotningery ligesoD der ikke Då plantes

buske eller træer på nrcQlet.

Da nævnet finder9 at den af ejeren - Ole Iversen - for-

langte erstatning er rineligy har nævnet bestemt y at den er-

stntning9 der tilkendes cjeren9 bliver SOD af ham begæret9

nemlig kr. 300,00 Ded renter som nedenfor bestemt.

Da panthaverno i ejendommen ikke har nedlagt påstand

OB andel i ers~atningen9 vil Jenne være at udbetale til

ejeren.

§~_~~~~~~~~~~_~§~~~_~~~_~!_~~~~~_~~ll~~~~~~~L_L_~l~!~~~_~~~~~_
Nævnet finder! at fredningen for denne ejendom bor



gennemfores således:

Det areal af ejendoD~en? der ligger nærmere end 60 ID

fra en ved vejgaflen ved Hærvejen stående gamTIel vejsteny må

ikke bebygges - ej heller ~a der opfores skure? boder? master

eller andre skænmendc indretninger? ligesom der ikke nå

planTes buske eller træer på arealet.

Den del af arealet, der er bevokset med lYng? må ikke

opdyrkes - ej heller godes eller tilsås med kulturplanter.

Selvsåede træer og buske kan af fredningsnævnet foran-

lediges fjernet.

Da nævnet finder? at den af ejeren - Carsten Fallesen

forlangte erstatning er rimelig? har nævnet bestemt? at den

erstatning? der bor tilkendes ejeren? bliver som af han be-

Da panthaverne i ejendommen ikke har nedlagt påstand om

andel i erstatningen, vil denne være at udbetale til ejeren.

Ejeren - C.H. Villuillsen- havde i og for sig ikke noget

inod fredning? ~en hævdede? at en fredning af ejendommen som

skitseret ville forringe ejendommens værdi betydeligt? hvor-

for han påstod sig tilkendt 3.000.- kr. i erstatning.

Nævnet finder? at fredningen på denne ejendom bor

gennemfores således:

Der må ikke på ejendommen opfores yderligere bebyggelse)

ligesom der ikke Då opfores skure? boder? master eller andre

skæmmende indretninger.
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Ejendommens areal skal vedblivende henligge i naturtil-

stand~ og der Då ikke foretages ændringer i terrænformernej

herunder gravning efter sten~ grus eller lignende.

Der må ililieved påforsel af godning~ besåning eller be-

plantning foranlediges ændring i den naturlige cevoksning.

Ejendommens areal udgor 2740 m2.

Et areal stort 500 m2 i ejendommens sydvestlige hjorne

er dog undtaget fra bestemmelsen om at skulle henligge i na-

turtilstandi og ejeren af ejendommen skal have adgang til at

bygge en garage på de~~e efter at tegninger og beliggenhed

er godkendt af fredningsnævnet.

Nævnet finder herefter at erstatningen passende kan an-

sættes til kr. 1.600.- Ded renter som nedenfor bestemt.

Ingen panthavere .har gjort krav på erstatningen~ der vil

være at udbetale til C.H. Villumsen.

Ejeren - Carl Dalgas - hævder~ at en fredning, der bl.a.

omfatter forbud mod plantning~ vil være en væsentlig rådig-

hedsindskrænkning~ og han påstår sig tilkendt en erstatning

stor kr. 3.500.-.

Nævnet finder~ at fredningen på denne ejendom bor gen-

nemfores således~

På et areal~ Jer Bod nordost begræBses af en linie 60 El

fra den gamle vejsten ved vejgaflen og mod ost af en linie 60

B fra mldten af Hærvejen~ må der ikks foretages bebyggelse,

ligesom dor ikke må opforce sh~re~ boder, master eller lig-

nende skæmmende indrc;tningcl'.
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Der må ikke plantes buske eller træer på arealet, og der

må ikke foretages nyplantning, nar den lille del af skove~
der ligger indenfor oorådet, afdrives.

Den på ejendommen værende losseplads må ikke benyttes
som sådan efter l. januar 1965.

Nævnet skanner, at erstatning for de nævnte indskrænk-
ninger passende kan ansætGes til kr. 1.000.- med renter som
nedenfor bestemt.

Da panthaverne i ejendommen ikke har nedlagt påstand
om andel i erstatningen, vil denne være at udbetale til eje-
ren.

~~_~1~~~~~~~~_~~!~~_~~~_~~_~~_2~_~~~~~_~~~~~~~~!~~~

~~~!E~~_~~~~~

Nævnet finder, at fredning af denne ejendom bør gennem-
fores således:

På en bræcroe af 60 ro dybde fra midten af Hærvejen og
på begge sider af denne over en strækning af 170 m fra syd-

skellet for matT. nr. 3c må der ikke foretages bebyggelse,
ligesom der ikke ~å opfores skure, boder, master eller lig-
nende skæmmende indretninger.

Den del af delli~ebræmme, der ligger syd for matr. nr.
2ay og indenfor 40 w fra sydgrænsen, skal henligge i natur-
tilstand, og der må ikke på arealet plantes buske eller træ-
er, ligesom der ikke ved påforsel af godning eller ved be-
såning eller beplantning må foranlediges ændring i den na-
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turlige bevoksning.

Da nævnet finder; at den af ejeren - Ejerregaard Niels(~n

forlangte erstatning er rimeligy har nævnet bestewt~ at den

erstatning; der bor tilkendes ejereny oliver som af ham bc-

gæret y nenlig kr. 500y-, ned ronter som nedenfor beste:~t.

Da panthaverne i ejendommen ikke har nedlagt påstand

OD. andel i erstatningen, vil denne være at udrede til ejeren.

Under hensyn til at fredningen skannes at være af

interesse for almenheden, vil ersta~ningerne være at udrede

med 3/4 af statskassen og 1/4 af Vejle amtsfond og de i amts-

radskredsen beliggende kabstadko::J.muner. ;f

Konklusionen er sålydende~

Den d2~ af Hærvejen, der strækker sig fra amtsskellet

mod Skand..:;rborgamt ;;lOd. syd forbi l:Iargrethediget indtil

offentlig bivej nr. 17 og som i eet.r Nykirke kOmmun98 bi-
vejsfortegnelse er optaget som offentlig bivej nr. 16, frc-

des således, at vejen fortsat skal henligge i dens nuværende

bredde som en grust vej, dog med ret til grusmæssig vedlige-

holdeIse.

Tinnet og matr. nr. ]c, 2iy og ]g Narre Kollemorteny Nykirke So?~.---------------------------------------------------------------~-
A.

På samtlige disse 8jcndomwe fredes - med de nedenfor



, c- ~u -

anferte tilfojelser og ændringer - langs begge sider af

Hærvejen en bræmme på 60 m bredde~ regnet fra Hærvejens

midte~ hvilket areal er angivet på vedhæftede kort.

Fredningen har folgende indhold:

l.
Arealet skal henligge i den nuværende tilstand. De

under dyrkning værends jordstykker kan således fortsat

dyrkes~ men må ikke beplantes med træer eller buske.-

Beplantede arealer må afdrives og nyplantning finde sted,

på sådanne arealer bortset fra nedenfor anforte særlige be-

stemmelser.

2.
De arealer, der er lyngbevoksede, må ikke opdyrkes eller

tilplantcs~ ej heller godEs eller tilsås med kulturplanter,

ligesom der ikke må foretages indgreb i den naturlige vege-

tationy idet de fremdeles skal henligge som lyngarealer.

Begrænset lyngslagning og græsning må finde sted som

hidtil. Selvsåede træer på de fredede lyngarealer kan

fjernes ved fredningsnævnets foranstaltning.

3.
Der må ikk2 ske bebyggelse af nogen art? ligesom der ej

heller må opstilles boder, skure~ master eller andre skæm-

mende indretninger.

4.
Der må ikke foretages ændring af terrænformerne, og der

Då ikke foretages gravning efter sten? sand? grus, ral eller

lignende.
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13.

For de enkelte ejendomme gælder nedenfor nævnte fred-
ningsbestemmelser~

a) De under A 1-4 nævnte bestemmelser udvidesy således at
det areal y der mod nord begrænses af Skjern åy mod ost
af TiIL~etgårds jorder - Datr. nr. 2e Norre Tinnet y mod
syd af skoven og diget og mod vest af Hærvejeny ikke må
beplantes med træer eller buskey ligeson der ikke nå op-
fores bygninger eller opsættes skure y bodery master el-
ler lignende og ikke indrettes fiBkedamme.

b) Det fornævnte digey der går i retningen omtrent vest-øst
skal henligge urort.
Den langs diget syd for dette værende lovtræbevoksning
skal opretholdes i en bræmme på lo meter, og nåletræer
Qå ikke plantes i denne bræmme. Det ved digets ostlige
ende værende store egetræ skal bevares under forstmæs.sig
tilsyn.

De i den nævnte skov værende 6 - 7 spor af Hærvejen
skal henligge uforstyrret.

Den på kortet angivne stenkiste under Hærvejen skal
henligge urørt.

For denne ejendom er der tinglyst særlige fredningsbe-
stemmelser ved deklaration lyst 29. ma~ts 1935 og 18. no-
vember 1961.
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Det på vedhæftede kort ~ed bogstaverne A-B-C-D-E-F-S-Q-P
betegnede areal fredes således:

Arealet skal henligge i den nuværende tilstand. -
Ingen del af arealet må opdyrkes eller beplantes. -
løvrigt er de "generelle bestemmelser" under A 2 - 4 gæL~:::::

del hvorved bemærkes j at forbudet mod ændring af terrænfor-
merne også omfatter indretning af fiskedanme.

~ffentligheden har adgang til færdsel og ophold på are-
aletj idet færdsel dog kun må foregå til fods. Arealet må
ikke ved hegning afspærres fra den offentlige vejj der fa-

rer gennem arealet.
Autoparkering kan ske på et ca. 1000 m2 stort areal, der

er angivet på kortet.
Camping på arealet er ikke tilladt.
Den på arealGt værende kilde skal henligge uforstyrret

og kildens vand skal have uhindret lob til den lille bæk,
der er angive~ på kortet.

Der må ikke ved gravning af brande eller lignende ska-
bos ændring i kildens naturlige vandforsyning.

Den lille bæk og en bræmme af 15 m bredde på begge sider
af bækken skal henligge uforstyrret, og der må ikke ved
gravning eller på anden måde skabes ændring i bækkens natur-
lige lab, ligesom der ikke ved tilforsel af godning, beså-
ning eller beplantning må foranlediges ændring i den bestå-
ende naturtilstand.

Det er ikke tilladt at etablere andre overgange over
bækken ond denj der findes ved punkt "S" på kortet.
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Ejeren kan efter aftale med fredningsnævnet fastsætte

ordensregler for areelet.

~~_@~!~~_~_·_~~~~~~~_~~~~~!~_~l~~~~~_~~~~·

De under A l - 4 nævnte bestemwelser er gældende for deh
nævnte ejendom.

~~_~~!~~_~~_~~L_~gL_~~_72_~e~~~_~~~~!L_~l~~~~~_~~~~~

De under A 1~3 og 4 ~ævnte bestGn~elser er gældende.
På begge sider af 21Jrgrethediget fredes endvidere en

bræmme på 30 m bredde. - De under A l,3j og 4 nævnte bestem-
melser gælder også for denne bræmme.

De på arealerne stående nåletræer må ikke fornys ved
nyplantning.

~~_~~!~~_~~_1~_~~~E~_l~~~~!L_~l~~E~~_~~~~~
For 8jendoTImen gælder de under A 1,3 og 4 nævnte bestem-

melser.

~~_~~!E~_~E~_1~_~2EE~_~~~~~!L_~l~~E~~_~~~~~
For ejendommen gælder de under A 1,3 og 4 nævnte bestem-

melser.

~~_~~!E~_~~~_2~_~2~~~_~~~~~!L_~l~~~~~_~~~~~

For ejendo~men gælder de under A lj 3 og 4 nævnte bestem-
melser.
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For en smal strimmel langs vejen~ der delvis har været

bevokset med graner~ der nu er fældet~ gælder tillige bestem-

melserne i Å 2.

§~_~§!~~_~~_g~_~~~~~_~~~~~~~~!~~~_~l~~~~~_~~~~'

For de arealer~ der ligger nærmere end 60 m fra den gam-

le vejsteny gælder de under Å lj 3 og 4 nævnte bestemmelser.

~~_~~!~~_~~~_g!_~2~E~_~~~~~~~~!~~~_~l~~~~~_~~~~~

For de arealer, der ligger nærmere end 60 m fra den gam-

le vejsteny gælder de under A 19 3 og 4 nævnte bestemmelser.

~~_~§!~~_~~_g§l_~~~~~_~~~~~~~E!~~~_El~~E~~_~~~~~
For hele ejendommen gælder de under A l - 4 nævnte besteE-

melser.

Ejeren har dog ret til at opdyrke et 500 m2 stort areal

i ejendommens sydvestlige hjorne~ ligesom ejeren skal have

adgang til at bygge en garage på ejendommen~ når tegninger

og oeliggenhed er godkendt af fredningsnævnet.

§~_~~!E~_~~_2_~_~2EE~_~~~~~~~E!~~~_~l~~~~~_~~~~~

For de arealer~ der ligger nærmere end 60 m fra den

gamle vejsten og nærmere Hærvejens midte end 60 m gælder

de under A l - 4 nævnte bestemmelser.

Den på arealet værende nåletræsbevoksning må ikke for-

nyes ved nyplantning.

Den på ejendommen vær0nde losseplads må ikke benyttes
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som sådan efter l. januar 1965.

For en 60 Q bred bræIDLlelangs Hærvejen gælder de under
A 3 og 4 nævnte bestemmelser for en strækning af 170 m længde
fra sydskellet for matr. nr. 3 c på begge sider af Hærvejen.

For en strælcning på 40 m~ målt fra sydgrænsen for matr.
nr. 2 ay mod syd~ gælder tillige bestemmelserne under A l og 2.

Der tillægges følgende erstatninger:
l)Matr.nr. 3 Narre Tinnet ~ Nykirke sogn: - kr.

Peter Ste ffensen ..... kr. 3.500
2) ,- " 2e og 2 f .. Nykirke sogn

A.H. og J.P.
Christensen ......... kr. 10.000

3) iI II 2c 11 Nykirke sogn
Kr. og J.Laursen ...... " 1.200

4) II " ld~lh17c rI Nykirke sogn
Otto Vald. Nielsen .... " 2.000

5) " :1 4e " Nykirke sogn
Chr. Hansen .......... 11 300

6) n 11 4d tI Nykirke sogn
Sv.Å.Rasmussen .•....• " 300

7) " " 5a Il Nykirke sogn
Kr. Laursen .•........ " 1.000

8) li " 2x Narre Kollemorten~ Nykirke sogn
Ole Iversen •..•.....• " 300

9) " " 2f II Nykirke sogn
.., Pallesen 11 200v.
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lo) matr.nr. 2ay Nørre Kollemorten1 Nykirke sogn
8.H.Villumsen kr. 1.600

11) li II 2i9 3g ri Nykirke sogn
Bjerregaard Nielsen

12) Ir II 3c II Nykirke sogn
c. Dalgas

li 500

11 1.000

alt med renter 5 % fra den 21. maj 1962 at regne indtil betaling
sker.

Erstatningsudgiften med renter udredes med 3/4 af statskasE
og 1/4 af Vejle amtsfond og de i amtsrådskredsen beliggende kob-
stadkommuner .

Kendelsen vil være at tinglyse på de ovennævnte ejendomme
med påtaleret for fredningsnævnet for VejlE: amt. II

Kendelsen er forelagt Overfredningsnævnet i medfør af
naturfredningslovens § 19, stk. 3.

Overfredningsnævnet, der den 24. november 1962 har be-
sigtiget de pågældende arealer, har vedtaget at stadfæste kendel-
sen, dog således at fredningsområdet, for såvidt angår ejendommen
matr.nr. 2~, 2f, Nørre Tinnet by, Nykirke sogn, udvides til også
at omfatte arealet mellem Vejle - Skanderborg amtsgrænse, bækken -
i en afstand af 15 m - den på kendelseskortet indtegnede strækning
mærket SQP, samt grænsen til matr.ræ. 3 smst. Dette område fredes
status-quo på samme måde som i nævnets kendelse under pkt. 1-4
beskrevet for naboarealerne på matr.nr. 3, og der tillægges ikke
offentligheden adgang til området. For hele den ejendommen matr.
nr. 2~, 2f, herefter påhvilende fredning er der i medfør af natur-
fredningslovens § 20 tilbudt ejerne, proprietærerne A.H.Christensen
og J.P.Christensen, en samlet erstatning på 17.000 kr., hvilket
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disse har accepteret.

Da Overfredningsnævnet ikke har ment at kunne se bort
fra muligheden af, at lodsejerne under sagen har kunnet få det
indtryk, at de - uanset manglende anke - havde adgang til at kræ-
ve erstatningerne reguleret under OVJrfr2dningsn~vnets behandli2b
af fredningssaeen, har man ladet de erstatninger, hvorved der
ikke er acquiesceret, forelægge taksationskommissionen i henhold
til naturfredningslovens § 20.

Erstatningerne vedrørende ejendommen matr.nr. 3~, Nørre
Kollemorten, Nykirke sogn, der ejes af gårdejer Karl Dalgas, og
ejendommen matr.nr. ld, lh og 7~, Nørre Tinnet by, Nykirke sogn,
der ejes af gårdejer Otto Vald. Nielsen, er herefter ved en den
l. august 1963 afholdt taksationsforretning fastsat til henholds-
vis 1.000 kr. og 2.000 kr., svarende til de af fredningsnævnet
tilkendte beløb.

Under fredningssagens behandling er der sket følgende
ejerskifter~

Ejendommen matr.nr. 2~, Nørre Kollemorten, Nykirke
sogn, er ved skøde af 23. december 1961 solgt til hr. Erik Stahl
Rasmussen. Ifølge skødet tilfalder erstatningen sælgeren, tømrer-
mester C.H.Villumsen (lb.nr.lo).

Ejendommen matr.nr. 5~, Nørre Tinnet, Nykirke sogn, er
ved skøde af 27. marts 1963 solgt til gårdejer Kristian Laursen
(lb.nr.7). Fredningserstatningen tilfalder køberen.

Endvidere bemærkes, at af den proprietærerne A.H.Chri-
sten og J.P.Christensen, Tinnetgård, pr. Vange, tillagte erstat-
ning 17.000 kr., vil 2.000 kr. være at udbetale til panthaveren,
fhv. gårdejer Jens Knudsen, Florasvej 48, Vejle.
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Da Overfredningsnævnet iøvrigt kan tiltræde det i

kendelsen anførte, vil denne være at stadfæste med den af det
foranstående følgende udvidelse.

To kort nr.e. Ve. 106 og Ve. 107 visende Hærvejens
beligge~~ed og grænserne for de fredede områder, der andrager
ca. 50 ha? er vedhæftet nærværende kendelse.

T h i b e s t e Q m e s:
Den af fredningsnævnet for Vejle amtsrådskreds den

21. maj 1962 afsagte kendelse vedrørende fredning af en del af
Hærvejen med omliggende arealer i Vejle amt stadfæstes med den
angivne udvidelse for så vidt angår matr.nr. 2~, 2f? Nørre Tinnet
by, Nykirke sogn.

I erstatning udbetales følgende beløb:
l. Gårdejer Peter Steffensen, Nørre Tinnet, pr. Vonge •• 3.500 kr.
2. Proprietærerne A.H.Christensen og J.P.Christensen,

Tinnetgård, pr. Vonge ••••••••.•••••••••.••••••••••• 15.000-
og fhv. gårdejer Jens fuludsen? Florasvej 48,Vejle •• 2.000 -

3. Gårdejerne Kr.Laursen og Jens Laursen, Nørre Tin-
net, pr. Vonge 1.200-

4. Gårdejer Otto Vald. Nielsen, Nørre Tinnet, pr.Vonge 2.000-
5. Købmand Chr.Hansen, Nørre Tinnet, pr. Vonge ••••.••• 300-
6. Gårdejer Sv. Aa.RasmusseD? Nørre Tinnet,pr.Vonge ••• 300-
7. Gårdejer Kristian Laursen,Vongegård, pr.Vonge •••••• 1.000 -

8. Gårdejor Ole Iversen, Nørre Kollemorten •••••••••••• 300-
9. Gårdejer Carsten Pallesen, Nørre Kollemorten •••••••• 200-
10.Tømrermester C.H.Villwnsen,Villavej 14, Give ••••••• 1.600 -
ll. Gårde jer V.Bjerregård Nielsen, Kollemorten ••••••••• 500-
12.Gårdejer Karl Dalgas, Kollemorten •••••••••••••••••• 1.000 -

ia1t 28.900 kr.



- 25 -
med renter 5% p.a. fra den 21. maj 1962, til betaling sker.

Erstatningsudgiften ialt 28.900 kr. udredes med 3/4
af statskassen og 1/4 af Vejle amtsfond og de i amtsrådskredsen
beliggende købstadkommuner i henhold til den senest offentlig-
gjorte folketælling.

Udskriftens rigtighed
bekræftEJs/i. ~/(;'.1/1"1 (lAM/V

t.Hermann
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