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2.
Ved kontrakt af 25. august 1971 bortlejede land-

mand Søren P. Johans en , Vilholt pr. Skanderborg, som ejer
af matr. nr. lk, laa, ly, 2 1og 2ab Vilholt, Sdr. Vissing
sogn, Vejle amt, samlet areal 13 ha 7515 m2, 7 ha og 413 m2

a; landbrugsejendommen til vognmand Jens Christensen, Sdr.
Vissing til sten- og grusgravfling, dog at der skulle holdes
en afstand af mindst 20 m fra den i matr. nr. lk's skel for-

•
løbende ko~~unevej. Lejemålet ansås trådt i kraft fra l. juli
1971.

Vederlaget var fastsat til:
For skyllesand pr. 3 kr. 0,25m •••••••••• e e ••••••

for rågrus pr. 3 " 0,75m ••••••••••••••••••••••

For sten pr. 3 " 1,25m ••••••••••••••••••••••••

I

Af hensyn til stempelpligten ansloges det årlige
vederlag til 10.000,00 kr.

Det blev angivet som betingelse for kontrakten, at
Landbrugsministeriet meddel te tilladelse til udnyttelsen, så-
ledes at ministeriets nægtelse ikke hjemler nogen af parterne
erstatningskrav mod den anden part.

Lejekontrakten indsendtes af advokat Warberg, Bræd-
strup på parternes vegne den 27. august 1971 til Landbrugs-
ministeriet, der herefter udbad sig forskellige oplysninger.
Efter at sagen var blevet forelagt fredningsplanudvalget på et
den 20.1.1972 afholdt møde, besluttede dette under hensyn til,
at det pågældende område var beliggende i det påtænkte natur-
parkområde omkring det midtjyske søhøjland, at forelægge sa-
gen for Brædstrup kommune med henblik på nedlæggelse af for-



•

3.
bud i henhold til naturfredningslovens § 40. Ved skrivelse
af 7.6.1972 erindrede advokat Warberg, der af Landbrugsministe-
riet var blevet mindet om sagen, fredningsplanudvalget om denne.
Den 26.6.1972 meddelte Brædstrup byråd herefter fredningsplan-
udvalget, at man kunne tilslutte sig, at der nedlagde s forbud
mod grusgravning, hvorefter fredningsplanudvalget den 7.7.1972
meddelte advokat Warberg, at man agtede at ~mode Kulturmini-
steriet om nedlæggelse af et § 40-forbud. I besvarelse heraf
forbeholdt advokat Warberg sig sine klienters erstatningskrav.
Ved skrivelse af 11.9.1972 anmodede fredningsplanudvalget her-
efter Kulturministeriet om at nedlægge § 40-forbud. I skrivel-
se af 3.10.1972 udtalte statens naturfrednings- og landskabs-
konsulent sig til støtte herfor, hvorefter Kulturministeriet
ved skrivelse af 20.10.1972 nedlagde forbud gældende l år mod
udnyttelse af grus- eller andre råstofforekomster på den på-
gældende ejendom. I referat af udvalgsmøde den 5.11.1973 i
fredningsplanudvalget hedder det herefter: "Den 20.10.1972
nedlagde Kulturministeriet § 40-forbud gældende for et år.
Det har siden vist sig, at hverken lodsejeren, Søren P. Jo-

hansen eller dennes advokat Dan Warberg har indsendt anmel-
delse til amtsrådet i henhold til § 5 i råstofloven, selvom
en sådan anmeldelse formentlig ville være blevet godkendt
efter § 5, stk. l, nr. 2. I henhold til råstofloven skal
sagen derfor nu behandles efter § 4, men ansøgning er endnu
ikke modtaget af amtsrådet, og sekretariatet har derfor
rettet forespørgsel til Kulturministeriet den 18.9.1973,

•



4.

•

om det vil være hensigtsmæssigt at søge grusgravning hindret
efter § 4 (når ansøgning måtte komme) fremfor at rejse fred-
ningssag. Miljøministeriet har den 22.10.1973 telefonisk med-
delt, at det ud fra et rimelighedshensyn synes rigtigst at
rejse fredningssag, idet sagen er ret speciel, (de pågældende
er kommet i klemme i "lovmøllen"). Det indstilles herefter til
udvalget at bemyndige formanden og sekretariatet til at frem-
sende fredningspåstand indeholdende status quo bestemmelser
for matr. nr. lk".

Fredningsplanudvalget for Vejle amt har herefter
ved skrivelse af 12. december 1973, modtaget 13. s.m. over
for nærværende fredningsnævn afgivet nedennævnte fredningspå-
stand.

I

Bekendtgørelse om sagens rejsning og første møde
har været indrykket i Statstidende for 13. februar 1974 og i
Silkeborg Avis for samme dato og sendt i anbefalet brev til
S~gens vedkommende m.m.

Udtalelser: (i uddrag)
Statens naturfrednings- og landskabskonsulent i skri-

velse af 3. oktober 1972: "••• et område, som i fredningsmæs-
sig henseende kan klassificeres som værende af største inter-
esse".

Naturfredningsrådet i skrivelse af 12. oktober 1972:
"Grusgravning på det angivne sted eller for så vidt på andre
tilsvarende steder i nærmeste omegn er helt uacceptabel. Den-
ne holdning baserer sig ikke blot på en landskabsmæssig vurde-
ring, men især på en vurdering af landskabets geologiske ind-

tt hold. Det foreliggende landskab er et senglacialt dalterrasse-



5.
landskab med veludviklet skræntmorfologi mod det tilstødende
glacial terræn. I et landskab som dette oplyser netop selve
terrænmorfologien det væsentlige om den geologiske udvikling
under sidste istids afsmeltningsfase. Det er derfor terræn-
morfologien, der bør bevares, hvilket er uforeneligt med en
grusgravning, der på dette sted må anses for landskabsdestru-
erende, uanset hvilken form for retablering, man måtte påtæn-
ke at iværksætte efter endt gravning."

Danmarks Naturfredningsforening~ "Naturfredningsmæs-
sigt særdeles uheldigt, hvis der mellem to om sommeren stærkt
trafikerede turistveje, Gudenåen og vejen fra Voervadsbro til
Gl. Ry fandt grusgravning sted."

Brædstrup kommune har anbefalet fredningen.
Matr. nr. lk er af areal ca. 7,4l13 ha. Heraf omfat-

ter fredningspåstanden alene den østlige lod, areal ca. 6,64
ha, hvoraf ca. 5,22 ha er beliggende inden for åbyggelinien~

Ejeren og lejeren har protesteret mod fredningspå-
standen og har anført, at arealet indeholder stenforekomster,
der er meget egnede til bl.a. betonfremstilling. Samtidig er
arealet i dets nuværende stand ikke meget værd som landbrugs-
jord. Hvis m~ graver et par meter ned, når man til sand. Man
kunne tænke sig henad vejen at retablere ved pålægning af
muld dog således, at der altid er en tdr. land til rådighed
ved gravningen. Der er ikke naturfredningsmæssige betænkelig-
heder forbundet ved gravning som i kontrakten omhandlet og
i en begrænset periode på f.eks. 5 år. Gravningen kan muligvis
tilendebringes i løbet af 3-4 år, og man er som nævnt indfor-
stået med en passende retablering.

•
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Såfremt der ikke gives tilladelse til gravning

andrager lejerens nettofortjeneste pr. m3 sten 1,50 kr., og
han mener at kunne påregne at opgrave 20.000 til 25.000 m3
årligt i en lo-års periode. Ejerens kontraktlige vederlag
pr. m3 udgør 1,25 kr.

Besigtigelse har fundet sted sammen med professor
Gunnar Larsen, Århus, der af fredningsnævnet har været anta-
get som geologisk sagkyndig •

• Vognmand Jens Christensen erklærede, at stenene var
udmærket egnet til salg til beton- og cementvirksomheder, idet
det var gode og friske sten. Af interesse er især sten af l
tommes størrelse og nedefter.

Professor Gunnar Larsen udtalte, at stenene ikke
var imponerende friske. Han anslog, at 5-10 % af stenene var
skøre og derfor ikke anvendelige som salgsvare til cement-
eller betonvirksomheder.

•
Ejeren Søren Johansen har oplyst, at det ikke havde

været tanken at grave nærmere Gudenåen end ca. 50 meter (eng-
arealer).

Det areal, der eventuelt kunne anvendes til råstof-
indvinding, andrager ca. 5 ha. Det er anslået, at der heri fin-
des ca. 5~ ~ sten, hvori fragå r de 5-10 % af stenene, der ikke
er friske.

Vognmand Jens Christensen har gjort gældende, at
han kunne have indvundet ca. 75.000 m3 over en periode på ca.
3-4 år.

Advokat Warberg har på de erstatningskrævendes vegne
anført, at det ved erstatningsberegningen ikke bør tages i be-
tragtning, at hele gevinsten ikke kunne være opnået straks,



7.
idet han blandt andet henviste til, at kontrakten mellem ejer
og lejer skulle have været gældende fra 1.7.1971.

•

Det pågældende areal, der er beliggende ved Gudenåen~
hvor dennes forløb er særpræget og naturskønt, findes som føl-
ge heraf og ikke mindre ud fra geologiske betragtninger at bur-
de fredes mod bebyggelse og terrænændringer m.v •

I det væsentlige i overensstemmelse med den af fred-
ningsplanudva1get nedlagte påstand fastsættes herefter følgen-
de bestemmelser for det fredede område:
l. a) Bebyggelse skal ikke være tilladt.

b) Ny beboelsesbygning på det bestående landbrug
samt tilbygning til eksisterende beboelsesbygning
må ikke opføres uden nævnets tilladelse.

c) Nye driftsbygninger til bestående landbrug, til-
bygninger til eksisterende driftsbygninger på
bestående landbrug og ombygning af beboelsesbyg=
ninger og driftsbygninger på bestående landbrug,
hvorved disses ydre ændres, må ikke påbegYndes, før
før tegninger udvisende placering og udseende er
godkendt af nævnet. Denne under c) anførte bestem-
melse indfører alene en af hensYn til fredningens
formål nødvendig cencur med hensyn til bygninger--
nes placering og udformning, men medfører ikke, at
byggeri, der må anses at tjene en reel landbrugs-

•
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2.

mæssig udnyttelse af de pågældende ejerd ..~e, kan
hindres af fredningsnævnet uden særlig fredningssag.
Opstilling af skure, boder, master, transformersta-
tioner eller andre lignende indretninger må ikke fin-
de sted.
Dambrug eller fiskedamme må ikke etableres.
Arealerne må ikke benyttes til henstilling af camping-
vogne eller til teltslagning •
Bilophugningspladser må ikke etableres.
Motorbaner må ikke anlægges.
A~ealerne må ikke benyttes til henkastning eller af-
læsning af affald~
Beplantning med busk- eller trævegetation må ikke

finde sted.
Terrænet må ikke ændres ved afgravning eller opfyld-
ning •

>

3.
4.

• 5.
6.
7.

8.

• Erstatning.
Ae Ejerens krav.
Det af ministeriet for kulturelle anliggender nedlagte

forbud, dateret 20.10.1972, foretoges efter at ændringen af na-
turfredningslovens §47a medførte, at terrænændringer inden for
åbyggelinien kræver fredningsnævnets tilladelse, hvilken bestem-
melse trådte i kraft 1.9.1972, men fredningsplanudvalget havde
allerede i skrivelse af 7.7.1972 til ejerens advokat bebudet,
at man agtede at søge ministeriet on; nedl~ggelse af forbud i
henhold til naturfredningslovens ~ 40 og har således reelt hin-
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9.
dret grusgravningsandragendets gennemførelse, indtil lov-
bestemmelsen i § 47a var trådt i kraft. Uanset at ejeren
under disse omstændigheder ikke har foretaget behørig anmel-
delse til amtsrådet i henhold til § 5 i lov nr. 285, 7.6.1972,
finder fredningsnævnet, at ejeren har krav på erstatning i
henhold til naturfredningslovens § 21. Efter alt foreliggende
findes denne ikke at kunne ansættes til mere end 50.000 kr.,
der vil være at forrente i henhold til § 21, stk. 4, med 11%
årlig rente fra datoen for afsigelse af nærværende kendelse
og til betaling sker. I sagsomkostninger findes der at kunne
tillægges ejeren 2.000 kr.

B. Vognmand Jens Christensens krav som erstatnings-

•

bruger:

•

Den eventuelle bruger, der på grund af offentlige
myndigheders dispositioner bliver forhindret i en bestemt er-
hvervsmæssig udnyttelse, har efter gældende praksis pligt til
at begrænse sit tab mest muligt, derunder ved at indgå andre
tilsvarende kontrakter på ikke fredningsværdige områder. Som
følge heraf finder fredningsnævnet det ikke godtgjort, at bru-
geren, der ifølge kontrakten med ejeren ikke havde krav på
erstatning, såfremt Landbrugsministeriet nægtede tilladelse,
har lidt noget tab udover de positive udgifter, der efter det
oplyste har andraget kr. 1.195,00, som vil være at forrente •
i overensstemmel~~ med der under A anførte.
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Kendelsen forelægges Overfredningsnævnet jævnfør
naturfredningslovens § 25. Dette fritager ikke den~ der ønsker
indsigelser behandlet~ fra selv at indanke kendelsen for Over-
fredningsnævnet inden 4 uger fra den dag~ fredningsnævnets
afgørelse er meddelt den pågældende, jfr. lovens § 24.

I sign. Rs. Skov Christensen sign. John Rolskov

/II(~
• • • • • • •• • • •• • •• • •• • ••• • •

J.J. Bek.

I
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OVERFREDNINGSNÆVNETS KENDELSESPROTOKOL

År 1975, den , afsagde overfrednings-5. februar
nævnet følgende

k e n d e l s e

i sagen~. 2247/74 vedrørende fredning af et areal af matr.
nr. l lf, Vill101t by, Sdr. Vissing sogn.

Den af fredningsnævnet for Vejle amts nordlige fred-

ningskreds den 30. september-1974 af8agte kendelse er så-
lydende:
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2.
Ved kontrakt af 25. august 1971 bortlejede land-

mand Søren P. Johans en , Vi1ho1t pr. Skanderborg, som ejer
af matr. nr. 1k, 1aa, ly, 2 1og 2ab Vi1ho1t, Sdr. Vissing

2 2sogn, Vejle amt, samlet areal 13 ha 7515 m , 7 ha og ~13m
af:lfuldbrugsejendommen til vognmand Jens Christensen, Sdr.
Vissing til sten- og grusgravning, dog at der skulle holdes
en afstand c:fmindst 20 m fra den i matr. nr. lk's skel for~-
løbende komm~~evej. Lejemålet ansås trådt i kraft fra l. juli
1971.

Vederlaget var fastsat til:
For skyllesand
for rågrus pr.

3pr. m ..••.••..•..•..•.. kr ..0,25
3m ••••••••••••••••••• o ••

li 0,75

For 3sten pr. ro ...••..........•..•..... " 1,25
Af hensyn til stempelpligten -ansloges det årlige

vederlag til 10.000,00 kr.
Det blev angivet som betingelse for kontrakten, at

Landbrugsministeriet meddel te tilladelse "tiludnyttelsen, så-
ledes at ministeriets n8gtelse ikke hjemler nogen af parterne
erstatningskrav mod den anden part.

(,
't' ... Lejekontrakten indsendtes af advokat Warberg, Bræd-

strup på parternes vegne den 27. august 1971 til Landbrugs-
ministsriet, de:,:"herefter udbad sig forskellige oplysninger.
Efter at sagen var blevet forelagt fredningsplanudvalget på et
den 20.1.1972 alnoldt møde, besluttede dette under hensyn til,
at det pågældende område var beliggende i det påtænkte natur-
parkområde omkring det midtjyske søhøjland, at forelægge sa-
gen for BFædstrup lcommuns med henblik på nedlæggelse af for-



•

",

,
•

3.
bud i henhold til naturfredningslovens § 40. Ved skrivelse
af 7.6.1972 erindrede advokat Warberg, der af Landbrugsministe-
riet var blevet mindet om sagen, fredningsplanudvalget om denne.
Den 26.6e1972 meddelte Brædstrup byråd herefter fredningsplan-

Iudvalget, at man kunne tilslutte sig, at der nedlagdes' forbud
mod grusgravning, hvorefter fre~~ingsplanudvalget den 7.7.1972
meddelte advokat Warberg, at man agtede at ~mode Kulturmini-
steriet om nedlæggelse af et § 40-forbud. I besvarelse heraf
forbeholdt advokat Werberg sig sine klienters erstatningskrav.
Ved skrivelse af 11.9.1972 anmodede frednipgsplanudvalget her-
efter Kulturministeriet om at nedlægge § 40·-forbud. I skrivel-
se af 3.10.1972 udtalte statens naturfrednings- og landskabs-
konsulent sig til støtte herfor, hvorefter Kulturministeriet
ved skrivelse af 20.10.1972 nedlagde forbud gældende l år mod
udnyttelse af grus- eller andre råstofforekomster på den på-
gældende ejendom. I referat af udvalgsmøde den 5.11.1973 i
fredningsplanudvalget hedder det herefter: lIDen20.10.1972
nedlagde Kulturministeriet § 40-forbud gældende for et år.
Det har siden vist sig, at hverken lodsejeren, Søren P. Jo-

hansen eller dennes advokat Dan Warberg har indsendt anmel-
delse til amtsrådet i henhold til § 5 i råstofloven, selvom
en sådan anmeldelse formentlig ville være blevet godkendt
efter § 5, stk. l, nr. 2. I henhold til råstofloven skal
sagen derfor nu behandles efter § 4, men ansøgning er endnu
ikke modtaget af amtsrådet, og sekretariatet Ilar derfor
rettet for~spørgsel til Kulturministeriet den 18.9.1973,
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om det vil v~re hensigtsmæssigt at søge grusgravning hindret
efter § 4 (når ansøgning måtte komme) fremfor at rejse fred-
ningssag. Miljøministeriet har den 22.10.1973 telefonisl~ med-
delt, at det ud fra et rimelighedshensyn synes rigtigst at
rejse fredningssag, idet sagen er ret speciel, (de p2g~ldende
er kommet i klemme i "lovmøllen" ). Det indstilles heref.'-certil
udvalget at bemyndige formanden og sekretariatet til at frem-
sende fredningspåstand indoholdende status quo bestemmelser
for matr. nr. lk".

Fredningsplanudv~lget for Vejle amt h~r hereftere. ved skrivelse af 12. december 1973, modtaget 13. s.m. over
for nærværende fred..ningsp..ævJ:lafgivet nedennævnte fredningspå-
stand.

Bekendtgørelse om sagens rejsning og første møde
har været indrykket i Stats tidende for 13. februar 1974 og i
Silkeborg Avis for samme dato og ser-dt i anbefalet brev til

..,

Sogens vedkommende ~.m.., Udtalelser: (i uddrag)
Statens n2t~rfrednings- og landskabskonsulent i skri-

velse af 3. oktober 1972: "••• et område, som i fredningsm~s-
sig henseende kan klassificeres som værende af største inter-
esse".

Naturfredningsrådet i skrivelse af 12. oktober 1972:
"Grusgravning på det angivne sted eller for så vidt på e.ndre
tilsvarende steder i nærmeste omegn er helt uacceptabel. Den-
ne holdning baserer sig ikke blot på en landskabsmæssig vurde-
ring, men især på en vurdering af landskabets geologi.s1\:ei:1d-
hold. Det foreliggende landskab er et senglacialt dalterrasse-



landskab med veludviklet skræntmorfologi mod det tilstødende
glacial terræn. I et landskab som dette oplyser n~t~p selve
terrænmorfologien det væsentlige om den geologiske udvikling
under sidste istids afsmeltningsfase. Det er derfor terr~n-

l

morfologien, der bør bevares, hvilket er uforeneligt re~ ~n

-•
grusgravning, der på-dette sted må anses for landskabsdestru-
erende, uanset hvilken form for retablering~ man måtte påtæ~-
ke at iværksætte efter endt gravning."

Danmarks Naturfredningsforening~ "Naturfredningsmæs-
sigt særdeles uheldigt, hvis der mellem to vm sommeren stær~c;';
trafikerede turistveje, Gudenåen og vejen fra Voervadsbro til
Gl. Ry fandt grusgravning sted."

Brædstrup kommune har anbefalet fredningen.
Matr. nr. lk er af areal ca. 7,4L13 ha. Heraf omfat-

ter fredningspåstanden alene den østlige lod, areal ca. 6,64

ha, hvoraf ca. 5,22 ha er beliggende inden for åbyggelinie~n
Ejeren og lejeren har protesteret mod fredningspå-

standen og har anført, at arealet indeholder stenfore~mms·te:(·,
der er meget egnede til bl.a. betonfremstilling. Samtidig er

• arealet i dets nuværende stand ikke meget værd som le.nrlbrugs--
jord. Hvis m-m graver et p8.rmeter ned, når man til sand. Han
kunne tænke sig henad vejen at retablere ved pålægning af
muld dog således, at der altid er en tdr. land til rådighed
ved gravningen~ Der er ikke naturfredningsmæssige be~.nkelig-
heder forbundet ved g~avning som i kontrakten omhandlet og
i en begrænset periode på f.eks. 5 år. Gravliingen leanmuligvis
tilendebringes i løbet af 3-4 år, og m~~ er som nævnt indfor-
stået med en passende retablering.
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Såfremt der ikke gives tilladelse til gravning

andrager lejerens nettofortjeneste pr. m3 sten 1,50 kr., og
han mener at kunne påregne at opgrave 20.000 til 25.000 m3

årligt i en lo-års periode. Ejerens kontraktlige ved8rlag
I

pr. m3 udgør 1,25 kr.
Besigtigelse-har fundet sted sammen med professor

Gunnar Larsen, Århus s der af fredningsnævnet har været anta--e get som geologisk sagkyndig.
Vognmand Jens Christensen erklærede, at stenen~ ·r~""'"v u....

udrnærl<:etegnet til s.:11gtil beton- og ~eiYlc>ntvirksomheder,j.det
det var gode og friske sten. Af interesse er især sten af l
to~mes størrelse og nedefter.

Professor Gunnar Le.rsen udtalte, at stenene ikke
var imponerende friske. Han anslog, at 5-10 % af stenene var
skøre og derfor ikke anvendelige som salgs/are til ceæent-
eller betonvirksomheder.

Ejeren Søren Johansen har oplyst, ~t det ikke havde
været tanken at grave nærmere Gudenåen end ca. 50 meter (eng-
arealer) •

Det areal, der eventuelt kunne anvendes til råstof-
ti indvinding, andrager ca. 5 ha. Det er anslået, at der heri fin-

des ca. 5c ~ sten, hvori fragår de 5-10 % af stenene, der ikke
er friske.

Vo~~and Jens Christensen har gjort gældende, at
han kunne have indvl.mdet ca. 75.000 m3 over en periode på ca.
3-4 år.

Advokat Warberg har på de erstatningskrævendes veg~e
anført, at det ved erstatninesberegningen ild{:9bø:- tages i be-
tragtni.ng, at hele gevinst::~1ikke kunne V23re opnået straks,
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idet han blandt andet henviste til, at kontrakten mellem ejer
og lejer skulle have været gældende fra 1.7.1971.

-e
Det pågældende areal, der er beliggende ved Gudenåen,

hvor dennes forløb er særpræget og naturskøntt findes som føl-
ge heraf og ikke mindre ud fra geologiske betragtninger at btlr-
de fredes mod bebyggelse og terrænændringer m.v.

I det væsentlige i overensstemmelse med den af fred-
ningsplanudvalget nedlagte påstand fastsættes herefter følgen-
de bestemmelser for det fredede område:
l. a) Bebyggelse skal ikke være tilladt.

b) Ny beboelsesbygning på det bestående landbrug
samt tilbygning til eksisterende beboelsesbygning
må ikke opføres uden nævnets tilladelse.

c) Nye driftsbygninger til bestående landbrug, til-
bygninger til eksisterende driftsbygninger på
bestående landbrug og ombygning af beboelsesbyg-
ninger og driftsbygninger på bestående landbrug,
hvorved disses ydre ændres, må ikke påbegyndes, før
før tegninger udvisende placering og udseende er
godkendt af nævnet. Denne under c) anførte bestem-
melse indfører alene en af hensYn til fredningens
formål nødvendig cencur med hensYn til bygninger-
nes placering og udformning, men medfører ikke, at
byggeri, der må anses at tjene en reel landbrugs-

•

•
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2.

mæssig udnyttelse af de pågældende ejerd ..~e, kan
hindres af fredningsnævnet uden særlig fredningssag.
Opstilling af skure, boder, master, transformersta-
tioner eller andre lignende indretninger må ikke f'in-
de sted ..

8.

Dambrug eller fiskedamme må ikke etableres.
Arealerne må ikke benyttes til henstilling af camping-
vogne eller til teltslagning ..
Bilophugningspladser må ikke etableres.
Motorbaner må ikke anlægges.
A~ealerne må ikke benyttes til henkastning eller af-
læsning af affald.
Beplantning med busk- ~ller træv2getation må ikke
finde sted.

3.
4.

•e' 5.
6.

e 7.•

9. Terrænet må ikke ændres ved afgravning eller opfyld-
ning •

..

Erstatning.

•
Ae Ejerens krav.
Det af ministeriet for kulturelle anliggender nedlagte

forbud, dateret 20.10.1972, foretoges efter at ændringen af na-
turfredningslovens § 47a medførte, at terr.ænændringer inden for
åbyggelinien kræver fredningsnævnets tilladelse, hvilken bestem-
melse trådte i kraft 1.9.1972, men fredningsplanudvalget havde
allerede i skrivelse af 7.7.1972 til ejerens advokat bebudet,
at man agtede at søge ministerie-t on; nedl-eggelse af forbud i
henhold til naturfredningslovens ~ 40 og har således reelt hin-
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dret grusgravningsandragendets gennemførelse~ indtil lov-
bestemmelsen i § 47a var trådt i kraft. Uanset at ejeren
under disse omstændigheder ikke har foretaget behørig anmel-
delse til amtsrådet i henhold til § 5 i lov nr. 285~ 7.6.1972,
finder fredningsnævnet~ at ej~r6n har krav på erstatning i
henhold til naturfredningslovens § 21. Efter alt foreliggende
findes derule ikke at kunne ansættes til mere end 50.000 kr.~
der vil være at forrente i henhold til § 21~ stk. 4~med 11%
årlig rente fra datoen for afsigelse af nærværende kendelse
og til betaling sker. I sagsomkostninger findes der at kunne
tillægges ejeren 2.000 kr.

~. Vogn~and Jens Christensens krav som erstatnings-
" brug~r.l

Den eventuelle bruger, der på grund af offentlige
myndigheders dispositioner pliver forhindret i en bestemt er-
hvervsmæssig udnyttelse, har efter gældende praksis pligt ti~
at begrænse sit tab mest æuligt~ derunder ved at indgå andre
tilsvarende kontrakter på ikke fredningsværdige områder. Som

•
følge heraf finder fredningsnævnet det ikke godtgjort, at bru-
geren, der ifølge kontrakten med ejeren ikke havde krav på
erstatning, såfremt Landbrugsministeriet nægtede tilladelse~
har lidt noget tab udover de positive udgifter, der efter det
oplyste har andraget kr. 1.195,00, som vil være at forrente ~
i overensstemmel-s-e--med der under A anførte.
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lo •

..
Kendelsen forelægges Overfredningsnævnet jævnfør

naturfredningslovens § 25. Dette fritager ikke den, de~ ønsker
indsigelser behandlet, fra selv at indanke kendelsen for Over-

lfredningsnævnet inden 4 uger fra den dag, fredningsnævnets
afgørelse er meddelt den pågældende, jfr. lovens § 24.

ee
sign. Rs~ Skov Christensen sign. John Rolskov

• /1[.( t{
• • • • • • • • • • • • e o • & • • • • • o o •

J.J~ Bek •

•
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Den af fredningsnævnet afsagte kendelse er blevet
indanket for overfredningsnævnet af vognmand Jens Christen-
sen ved advokat Dan Warberg med påstand om, at der yderlige-
re ydes godtgørelse for udgifter til prøve gravning og plane-
ring med ialt 1.495 kr.

I denne anledning skal man meddele, at overfred-
ningsnævnet har besluttet at stadfæste fredningsnætnets ken-
delse, dog med den ændring, at der yderligere ydes vognmand
Jens Christensen godtgørelse for forannævnte positive udgif-
ter til prøve gravning og planering.

Et kort nr. Ofn. 2247/74 visende det fredede område,
der udgør ca. 6.64 ha, er vedhæftet nærværende kendelse.

T h i b e s t e m m e s :

Den af fredningsnævnet afsagte kendelse af 30. Scp-

tember 1974 om fredning af areal af matr.nr. l ~, Vilholt,
Sdr. Vissing sogn, stadfæstes som foran anført.

I erstatning er til ejeren af den pågældende ejen-
dom, landmand Søren P. Johans en , Vilholt, udbetalt en er-
statning på 50.000 kr. samt godtg0rels~ for advokatomkostnin-
ger med 2.000 kr. Endvidere er der tilJagt vognmand Jens Chl'i-

•
stensen godtgørelse for omkostninger med ialt 2.690 kr.

Forannævnte fredningserstatning på 50.000 kr. er
forrentet med 11 % p.a. fra den 30. september 1974 til ud-
betalingsdatoen. De tilkendte omkostningsbeløb er ikke for-
rentede.

"

De samlede udgifter forbundet med fredningen er af-
holdt af statskassen med 3/4, medens den resterende 1/4 er
afholdt af Vejle amtsråd.

Udskr~te~igtighed bekræftes

V·.Y~/"-r 9

~T~ Fisker
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