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K e n d e l s e
afsagt af fredningsnævnet

for Haderslevamtsrådskreds
afsagt den 30. januar 1959.

For nogle år siden indrettede Hærens Luftmeldetjeneste en
meldepost ved de fire fredede gravhøje "Lokeshøje" på parcel
24/1 kortblad 7 af art. nr. '12, Københoved, Skrave sogn tilhø-
rende gårdejer Ejnar Rostgaard Andersen, Københoved.

Som led heri opførte Luftmeldetjenesten et observationstårn
af stål og en mandskabsbarak samt rejste nogle master med tele-
fonledninger. Posten blev placeret her, fordi stedet er det
bedst egnede til formålet. De for meldetjenesten nødvendige ob-
servationer kunne meget vel være sket fra toppen af højene, så-
fremt udsigten fra disse ikke havde været hindret af en gran-
bevoksning mellem højene og delvis på disse. Tårnet blev rejst
for at man kunne se over denne bevoksning.

I skriveloc af 4. august og 8. november 1956 henstillede
Nationalmuseet til fredningsnævnet at foranledige, at bevoks-
ningen blev borthugget, at observationstårnet, mandskabsbarak-
ken og telefonmasterne blev fjernet samt,at der gennemførtes en
fredning af arealet mel.højene og i forbindelse hermed be3tem-
tes, at der ikke må ske bebyggelse eller beplantning indenfor
en afstand af 100 m fra højgruppen.

Forsvarsministeriet har i skrivelse til statsministeriet af
30. august 1957 udtalt, at det ikke finder noget at erindre
imod den foreslåede ændring af luftmeldepostens placering, men at
de hermed forbundne udgifter bør være forsvarsministeriet uved-
kommende og afholdes af fredningsmyndighederne.

Ejeren har i foråret 1958 fjernet al træbevoksning på og
mellem højene.

Fra Nationalmuseets side er nu fremsat ønske om, at areal-
fredningen kommer til at omfatte arealet mellem højene, de dyr-
kede trekanter på øst- og vestsiden af højgruppen samt et 1 m
bredt bælte omkring højene. Fra museets side er iøvrigt tilken-
degivet, at man vil være interesseret ~, at det areal, der fre-
des, beplantes med lyng oe;Lyvel.

Gdr. Rostgaard Andersen har erklæret sig indforstået med
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en arealfredning som den foreslåede mod en erstatning af 40 øre
pr. m2 for de under dyrkning værende arealer (de førnævnte tre-
kanter samt 1 meter bæltet rundt om højgruppen). Han vil uden
erstatning flytte det om højgruppen værende hegn til udkanten af
det areal, der fredes. Han kræver ikke erstatning i anledning af
fredning af arealet mellem højene, men kræver udgifterne til evt.
beplantning af det fredede areal dækket. Jordbundsforholdene be-
virker, efter hvad han har fået oplyst, at lyngplantning ikke
vil være egnet. Han er villig til at plante gyvel på det fornævn-
te areal. Han anslår udgiften hertil til ca. 250 kr. Han er end-
videre indforstået med, at det af fredningsnævnet bestemmes, at
der indenfor en omkreds af 100 m fra højgruppen ikke må opføres
nogen bygning, foretages beplantning eller andre foranstaltnin-
ger uden forud indhentet godkendelse af Nationalmuseet og fred-
ningsnævnet.

Luftmeldedistrikt Kolding har i skrivelse af 1. maj 1958
meddelt, at luftmeldetårnet er taget ned, og at udgiften ved
ændring af de øvrige installationer i overensstemmelse med Na-
tionalmuseets forslaG anslås at andrage ca. 700 kr.

Formanden for den lokale luftmeldepost, gårdejer G. Kloppen-
borg-Skrumsager, Københoved, har derefter erklæret, at luftmel-
detjenesten vil foranledige mandskabsbarakken flyttet til den
sydlige udkant af det mellem højene værende areal, der foreslås
fredet, samt foranledige telefonmasterne fjernet og erstattet af
jordkabel. Udgiften herved ønskes betalt af fredningsmyndighederne
efter regning.

Idet nævnet finder, at arealet med højene, de fornævnte hid-
til dyrkede trekanter samt et 1 m. bredt bælte om højgruppen bør
fredes,for at højgruppen som helhed kan komme til sin ret, vil
fornævnte arealer, der er indtegnet på et under sagen fremlagt
afrids af matrikulskortet, være at belægge med efternævnte ser-
vitut:
Arealerne må ikke bebygges, og der må ikke på disse opstilles
master, skilte, boder, skure el. andre skæmmende indretninger,
dog at en til luftmeldetjene3ten anvendt barak, så længe det er
nødvendigt for formålet, må anbringes forsænket i den sydlige
udkant af areaJet. Dette må ikke dyrkes og må kun beplantes med
lyng og gyvel eller - efter tilladelse fra nationalmuseet - med
tilsvarende lave plantor. Ejeren skal holde arealet forsvarligt
hegnet.
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Da højgruppen derhos findes at være af en sådan betydning, at
de~s omgivelser bør fredes i henhold til naturfredningslovens §
2, 3die punktum, pålægges yderligere sålydende servitut:
Inden for en omkreds af 100 m fra højgruppen må ikke opføres no-
gen bygning eller foretages beplantning eller anden foranstalt-
ning uden forud indhentet godkendelse fra Nationalmuseet eller
fredningsnævnet.

I .Lu.r'1)1.wlelse llleu. .L.n::lu.n:Lngen besLemmes endvidere, aL mand-atskabsbarakken flyttes som ovenfor anført, telefonmasterne ned-
tages og erstattes af jordkabel, samt at udgifterne ved disse
foranstaltningers gennemførelse godtgøres luftmeldetjenesten ef-
ter regning.

Idet nævnet finder ejerens krav om en erstatning 40 øre pr.
m2 for det hidtil under dyrkning værende areal, der er opmålt
til 600 m~ passende , vil der være at tillægge ham i erstatning
240 kr., hvorved bemærkes, at panthaverne ikke har gjort krav
på udbetaling af erstatningsbeløbet.

Nævnet finder derhos at burde tillægge ejeren 250 kr. i godt-
gørelse for udgifter ved ~~plantning af gyvel.

Det beløb, der herefter vil være at udbetale til ejeren 490
kr. samt det beløb, der vil være at godtgøre luftmeldetjenesten
efter regning (anslået 700 kr.) findes at burde udredes med halv-
delen af statskassen og halvdelen af Haderslevamtsfond.

Kendelsen vil være at tinglyse som hæftelse på parcel 24/1
af art. nr. 12 Københoved, Skrave Sogn, med prioritet forud for
ejendommens panthavere, der skriftligt har erklæret sig indfor-
stået med fredningen.

Med hensyn til de ejendommen påhvilende servitutter henvises
til ejendommens blad i tingbogen.

Ved tinglysningen henvises til fornævnte af amtsvejinspektø-
ren i Toftlund udarbejdede rids.

Påtaleret tilkommer Nationalmuseet og fredningsnævnet for
Haderslevamtsrådskreds.
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Thi bestemmes:
Fornævnte ejendom vil være at belægge med fredningsservituter

som foran beskrevet.
Det ejeren, gårdejer Ejnar Rostgaard Andersen tillagte beløb,

490 kr~~. samt det beløb, der'efter regning vil være at udbetale
til Hærens Luftmeldetjeneste, udredes med halvdelen af statskassen
og halvdelen af Haderslevamtsfond.
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A. Fog Pedersen. Johs. Pedersen. Jens Kr. Holm.

Udskriftens rigtighed bekræftes.
Fredningsnævnet for Haderslev Amtsrådskreds den 30. januar 1959 •
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