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FREDEDE· AREALER
Kommune: Rødding

Gram
Ejerlav: Fæsted

Enderupskov
Fole

Matr.nr.: 21
11,54,186,242 m.fl.
310

Lokalitet· F1adså ved Sønder Hygum.

J.nr.: F.N. j.nr.: 98/66 O.F.N.j.nr.: 2260/75

F.P.U.j.nr 540-90-9-74
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Kor.tnr.: 1112 I NØ

Bekendtgjort: 9.2.1967 og 18.8.1969

Fredningsnævnets kendelsesdato: 7 . l. 1975 og 8.4.1975

Overfredn.nævnets kendelsesdato: 30.9.1978

Arealstørrelse: 104 ha

Skala: 1:25.000

Sagsrejser: Danmarks Naturfrednings:-.

Kort udarbejdet dato: 13. oktober 1975

Kort revideret dato:

Kort revideret dato:

Ejerforhold: Pr i vate

Påtaleret: Milj Ø'nin~ster ict, Sønd(~r jy J-

lands amtsråd og frednings-
nævnet.

~ Interessezone: I (landområde af 'største interesse)

Formål: Arealerne skal bevares i deres nuværende
tilstand, overvejende udyrket, lyngdækket
og utilplantet •

Diverse:Matr. 186 Enderupskov:
JagtudØveJsp ikke ti Il~dt.

Matr. 242 Enderupskov:
Der må foretagps bcpldnlnlnq
indtil 35 m fra de på ejen-
dommen værende bebygqpJse
samt indhegning i l m's
højde af et område på ca.
40 x 40 m indenfor hVilken
offf'ntl iqhcdC'n ikk,· kir ;1<1-
gang.
Matr. 11 EndC'rllpskllv:
Hytte skal fjernps vpd 10j0-
målets udlØb 1.1.83.
Matr. 148 Enderupskov:
Retablering og ved]lgehold(~I-
se af sluse er tJlI'I<if.
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Indhold:
Arealerne må ikke beplantes, opdyrkes eller bearbejdes - bortset fra de arealer der
pr. 18. august 1968 var opdyrket. •
på de ikke opdyrkede arealer må ikke anvendes ukrudt- eller skadedyrsbekæmpende midler.
Terrænformerne må ikke ændres ved afgravning ~ller påfyldning.
Aens frie lØb må ikke ændres. Abredden må befæstes.
Ny bebyggelse (herunder drivhuse, boder, skure og lign.) er ikke tilladt. Der må ikke
anbringes master eller etableres pelsdyrfarme, fjerkræfarme, dambrug, dyreparker eller
hegn eller anlægges motorbane, flyveplads eller skyde~ane.

~ Arealerne må ikke benyttes til camping, teltning, oplagsplads, bilophugningsplads eller
.., til henstilling af gamle redskaber eller til henkastning af affald.

Der må ikke foretages hegning udover sædvanlige landbrugshegn.
Offentligheden har ret til færdsel til fods samt til kortvarige ophold. Der opsættestit, anvisningsskilte.
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År 1978, den 30. september, afsagde overfredningsnævnet følgende

kendelse

i sag nr. 2260/75 om fredning af arealer på sydsiden af Fladså i Gram kommune.

De af fredningsnævnet for Sønderjyllands amts nordlige fredningskreds

afsagte kendelser af 7. januar og 8. april 1975 om ovennævnte fredning, der omfatter

ca. 104 ha syd for Fladså, herunder et særpræget lyngklædt klitlandskab ("indlands-
klitten") , er indbragt for overfredningsnævnet af Danmarks Naturfredningsforening

og af 2 ejere. Kendelserne er endvidere forelagt for overfredningsnævnet i hen-
hold til naturfredningslovens § 25.

Ved de to kendelser blev 8 ejere tilkendt erstatning med ia1t 265.250
kr., heraf 103.000 kr. for statens overtagelse af ca. 34 ha.

Danmarks Naturfredningsforening har for overfredningsnævnet påstået
fredningen udvidet til - i overensstemmelse med foreningens oprindelige frednings-

påstand - at omfatte yderligere ca. 123 ha nord for Fladså.

Ejeren af ejendommen matr .nr. 11 Enderupskov , har påstået større

erstatning.

Ejeren af ejendommen matr .nr. 242 Enderupskov har påstået frednings-

bestemmelserne for ejendommen ændret og har tillige påstået større erstatning.

Efter besigtigelse af området og møde med parter og interesserede har

overfredningsnævnet kunnet tiltræde den afgrænsning af det fredede område I som er
foretaget ved fredningsnævnet s kendelser. De af fredningspåstanden omfattede

arealer hord for Fladså findes vel at opfylde naturfredningslovens betingelser for

fredning, men findes dog at være af en sådan mindre betydning i forhold til det klit-

landskab syd for åen, hvis bevaring er det centrale formål med fredningen, at der

ikke findes tilstrækkelig anledning til at lade en fredning supplere de for disse area-
ler almindeligt gældende bestemmelser i navnlig by- og landzoneloven og råstofloven

samt naturfredningslovens § 47 a (åbeskyttelseslinien).
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Overfredningsnævnet har endvidere i det væsentlige kunnet tiltræde
de almindelige fredningsbestemmelser for det herefter fredede område, herunder sta-

tens overtagelse af ca. 34 ha af matr. nr. 186 Enderupskov . Overfredningsnævnet har

derimod fundet, at der bør foretages nogle ændringer af særbestemmelserne for den
ca. 5 ha store ejendom matr. nr. 242 Enderupskov for så vidt angår offentlighedens

adgang og ejerens ret til hegning og således, at den staten tillagte forkøbsret bortfal-
der.

Fredningsbestemmelserne er herefter således:

.l!..: De fredede arealer skal bevares i deres nuværende tilstand, såle-
des at landskabets karakter af åbent, overvejende udyrket, lyngdækket og utilplantet

område bevares.

i1..:..- Det følger af § l, at arealerne ikke må beplante s , og at der ikke

må ske opdyrkning eller bearbejdning på anden måde af arealer, som ikke var opdyr-

kede den 18. august 1969, da rejsning af fredningssag med påstand herom blev offent-

lig bekendtgjort .. De pr. nævnte dato som ager dyrkede arealer samt eng- og græs-
ningsarealer er vist med særlige signaturer på kortet, der hører til overfrednings-

nævnets kendelse.

il..:.- på arealer, som ikke er opdyrket, må der ikke anvendes ukrudt-
eller skadedyrbekæmpende midler, og fredningsmyndighederne har ret til på sådanne

arealer - efter forhandling med ejerne og uden omkostninger for disse - at oprethol-
de den ønskede naturtilstand, eventuelt ved afgræsning.

~ Terrænformerne må ikke ændres ved afgravning eller opfyldning.

§ 5. Åens frie og naturlige løb må ikke ændr€'s. Det skal dog være

tilladt at befæste åbredden ved anbringelse af pæle og faskiner, ligesom grødeskæring

og oprensning i henhold til gældende regulativer er tilladt.

1...§..:. Det følger af § l, at opførelse af ny bebyggelse (herunder drivhuse,

boder, skure og lignende) ikke er tilladt, ligesom der ikke må anbringes master. Der

må på arealerne heller ikke etableres pelsdyrfarme, fjerkræfarme , dambrug, dyre-

parker eller lignende eller anlægges motorbane , flyveplads eller skydebane, ligesom

arealerne ikke må benyttes til camping, teltning, oplagsplads, bilophugningsplads ,

til henstilling af udrangerede redskaber eller til henkastning af affald.

§:7. Der må ikke foretage s hegning udover sædvanlige landbrugshegn •

~ Der tillægges offentligheden ret til færdsel til fods samt til kort-

varigt ophold på udyrkede arealer. Fredningsmyndighederne opsætter anvisnings-
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skilte, der bl.a. kan indeholde forbud mod løsgående hunde, og er iøvrigt berettiget

til at indrette toiletter og andet, som offentlighedens adgang til området gør ønskeligt.

I· ~"
Følgende særbestemmelser for enkelte ejendomme fastsættes:

Matr. nr. 11Enderupskov:

Den på et udlejet areal af ejendommen værende sommerhytte skal fjer-

nes ved lejemålet s udløb den L januar 1983.

Matr.nr. 148 Enderupskov:

Fredningen er ikke til hinder for retablering af stemmeværk og sluse
'/

og vedligeholdelse af dæmningen mellem åen og den umiddelbart syd herfor liggende
vandingskanal.

Den af staten overtagne del af matr. nr. 186 Enderupskov:

]agtudøvelse på ejendommen er ikke tilladt.

Matr. nr. 242 Enderupskov:

Fredningen er ikke til hinder for, at der foretages beplantning indtil
35 m fra den på ejendommen værende bebyggelse, og at der foretages indhegning af

et ca. 40 x 40 m stort område med den eksisterende bebyggelse liggende i midten.
Hegningen må kun foretages med tråd i indtil l m højde.

Den ret til færdsel til fods på udyrkede arealer, som i de almindelige
fredningsbestemmelsers § 8 er tillagt offentligheden, skal ikke være gældende for

den lovligt indhegnede del af ejendommen. Den ret til kortvarigt ophold på udyrkede

arealer, som i de almindelige fredning sbestemmelsers § 8 er tillagt offentligheden,

skal kun gælde for den del af ejendommen, som er beliggende mellem åen og de over

ejendommen førende hjulspor.

Overfredningsnævnet har kunnet tiltræde de erstatninger, som fred-

ningsnævnet har tilkendt de ejere, der ikke har indbragt fredningsnævnets kendelse
for overfredningsnævnet • Med ejeren af matr . nr. 11Enderupskov er opnået enighed

om en forhøjelse af erstatningen til 160.000 kr. , og for matr. nr. 242 Enderupskov er

erstatningen fastsat ved taksation til 10.000 kr. De samlede fredningserstatninger
udgør herefter 291.250 kr. og er udbetalt.

H e r e f t e r b e s t e m m e s:

De af fredningsnævnet for Sønderjyllands amts nordlige fredningskreds

den 7. januar og 8. april 1975 afsagte kendelser stadfæstes med de ovennævnte ændrin-
I

ger og således, at de ovenfor anførte fredningsbestemmelser hviler på de ved kendel-
serne fredede arealer, jfr. vedhæftede kort, nemlig

matr. nr. 53, 125, 148, 242 og 243 samt dele af matr. nr. 11, 54 og 186,
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'e Enderupskov , Gram sogn,

matr. nr. 310, Fole by og sogn, og

del af matr .nr. 21, Fæsted by, Sdr. Hygum sogn,

og at denne kendelse tjener som adkomst for staten ved miljøministeriet for den
af fredningen omfattede del af matr. nr. 186, Enderup skov, Gram sogn.

{ P.O.V.

t..R~,{f (d~c(.-<
Bendt Andersen

overt'redningsnævnets formand

"I

ic
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a f .
forhandlinesprotokollen for fredningsnævnet
for Sønderjyllands amts nordlife frednin~skreds.

------00000-------

År 1975, den 8. april afsagde fredningsnævnet for Sønderjyl-
lands amts nordlige fredningskreds i sagen

j .nr. 98/1966: Begæring om fredning af et område
på begge sider af E'ladsa ved Sønder
Hygum

salydende afsluttende

k e n d e l s e :
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• I henhold til nogle i tiden oKtober 1966 -
januar 1967 af det daværenae fredningsn&vn for
Haderslevamtsrådskreds trufne beslutninger og en
senere ved skrivelse af 17. januar 1968 fra Dan-
marks Naturfredningsforening fremsat supplerende
anmodning rejste freaningsnævnet fredIlingssag for
et område på begge s.ideraf .l!\laasaved :;)dr.Hygum
som nærmere angivet på vedlagte kortbilag. Området
består i hovedtræk af et afsnit af Fladså med til~
stødende engarealer, nord herfor landbrugsarealer
(for størstedelen "Lasbjerggaard") med et bakkedrag
og i det nordvestlige hjørne en tilgroet grusgrav
og syd for åen et særpræget, lyngklædt klitlandskab
(indlandsklitten).

I skrivelsen fra Danmarks Naturfredningsfore-
ning anførtes som begrundelse bl.a. hensynet til
bevaring i uændret tilstand af det særprægede lyng-
klædte klitlandskab ("indlandsklitten", der ligger
syd for åen, og som er placeret i et meget varieret
storlanaskab med morænebakKer, hedesletter og ind-
landGklitter. ~oreningen henviste endviuere til, at
omradet er af betydelig lanuGKabelig v&rdi med vide
udsigter over det smukke aløb, og at omradet af over-
fredningsnævnet i en afgørelse af jo. januar 1967
(Ofn. 1892/66) om nægtelse af tilladelse til opførel-
se af 3 sommerhuse på indlandsklitten (matr.nr. 173,
nu 11,Enderupskov) er blevet betegnet som frednings-
værdigt.

I erklæring af 8. november 1967 har Københavns
universitets geografiske Institut om området udtalt
bl.a., at det ligger centralt i et meget varieret
storlandskab med gamle og yngre morænebakker, hede-
sletter, gamle klitter og nutidige ådale. Den store
variation gentages i jordens bonitet, hvorved jord-
brugsmønstret bliver rigt og alsidigt. I dag vil det
være rimeligt, om man kunne holde så meget af områ-
det som muligt fri for behyggelse og beplantning, så-
ledes at man klart kan overskue de mange_geomorfolo~

-t:;.: :,..-giske elenenters møde.
~redningspåst~nden går i hovedtræk ud på, at om-

"

•

•



• rådet skal henligge, respektive benyttes og dyrkes, som
hidtil med uændrede terrænformer, og at der sk~l gives
offentligheden en begrænset adgang til færdsel til fods
og til at tage ophold på bakkedraget nord for Fladså
(matr. nr. 11, 16 og 257). ~redningspåstanden er senere
suppleret med en bestemmelse om, at almenheden skal have
&dgang til at færdes til fods p~ arealerne syd for ~en,
bortset fra størstedelen af den der liggende somruerhus-
grund (matr.nr. d42 ~nderupskov), og at den ovennævnte
tilgroede i det vwsentlige ubenyttede grusgrav på matr.nr.
16 Fæsted, ~dr. Hygum, indrettes tilopholdsareal med
parkeringsmuligheder for eendags-turister. Der har endvi-
dere været fremsat forslag om særskilt fredning indehol-
dende pligt til bevarelse af et gammelt kanalGystem, der
endnu anvendes til overrisling af engarealer pa aens nord-
side •• Bpkendtgørelse om den rejste freaningssag blev indryk-
ket i Statstidende og.dagbladet_"Vestkysten" den 9. februar
1967 og 18. august 1969, i dagbladet "Jydske Tidende" den
9. februar 1967 og i dagbladet "Der Nordschleswiger" den
lo. februar 1967.

Nævnet har besigtiget området og behandlet sagen i en
række møder, og der har bl.a. været afholdt et møde, hvor-
til samtlige ejere og panthavere sa~t de interesserede myn-
digheder var behørigt tilvarslet ved direkte meddelelse,
og hvortil endvidere alle interesserede var indkaldt ved
offentlig bekendtgørelse i 8tatstidende og et lokalt blad.

Det bemærkes, at de arealer, der omfattes af frednings
sagen, er beliggende i landzone.

Den rejste fredningss8g omfatter følgende arealer:
Hatr.nr. Ejerlav/sogn. Kommune. Areal (ha.) E.ier•..,·

2. 27
176
257

54
243

11

16 Fæsted 13,53 Lmd. Andrea
Sønder Hygum Rødding " Hansen.
Fæsted 1,17 Gdr. Hans
Sønder Hygum Rødding. 0,23 Kudsk.

7,17
9,57

Gram _---__-Q,27
• 'C";:..-46,87 -.Overlæge

Jørgen,,
Balslev

Enderupskov
Gram

l.

• 3. .E'æsted

125
:Sønder rlygUIn
Enderupskov
Gram

Rødding
Gram 3,17 Jør-

-gensen.
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Matr.nr. Ejerlav/sogn. Kommune. Areal( ha. ) Ejer.

• 4. 88 }'æsted 1.02 Rødding
Sønder Hygum Rødding kommune.

t: 5. 31 Fæsted 4,60 Lmd. Emil
Sønder Hygum Rødding Ebsen.

. 288 3,15
~ 6. 21 :E'æsted 4,38 Anne M. og

Sønder Hygum Rødding l!)rodeSkrivE
139 ,,03 Kristiansen.

7. 13 }'æsted Rødding 7,28 J!'ruSigne
Sønder Hygum ~'ørby•

8. 138 }i'æstlSd Rødding 0,14 Lmd. Laurid::
Sønder Hygum Fogtmann.

11\ 9. 44 J!'æsted Rødding 4,28 Lmd. Robert
;:jønderHygum og Thomas

lo. 20 :B'æsted J!1randsen.
Sønder Hygum Rødding 6,44 Lmd. Jakoble KloPvenbcrg.

ll. 7 J!'æsted 8,01 Lmd. ;)vend
f:- Sønder Hygum Rødding Aa. Sørensen.

12. 2 .B'æsted 1,61 Lmd. Thorvald
Sønder Hygum Rødding Christensen.

95 Fole Gram 1,43
J!'ole

13. 63 Fæsted 0,72 Lmd. Robert
Sønder Hygum Rødding .B1randsen.

• 266 J!'ole Gram 2,11I. E'ole
232 Enderupskov Gram 1,00

Gram
14. 6 l!'ole Gram 1,76 Landmand• E\ole Jes Skovby·.
15. 111 l!'ole Gram 3,08 Lmd. Peter

Fole Bladt
16. 310 Fole Gram 1,99 Lmd. Mathias

J!'ole Skov.
17. 11 Enderupskov Gram 46,73 Lmd. Karl W.

-

Gram Lind l"Ioldt.
18. 242 Enderupskov Gram 4,91 frk. Ing~-e ,/

Gram --Nissen.
19. 186 Enderupskov Gram 38,15 A/'oJ/-Kø benhavn

Gram Plan tage selsk~
--
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Hatr.nr. ~jerlav/sogn. Kommune. Areal (ha. ) Eljer.

20. 148 Bnderupskov Gram 0,83 Gram og Ny-
Gram bøl Godser. A/~

21. 53 Enderupskov Gram 0,13 Lmd. Aage
Gram Poulsen.

e•

ialt 230,76 ha.
Sønderjyllands amtsrad har erklæret, at det finder de

gældende bestemmelser i § 43, stk. 2, i lov om natur~redning
tilstrækkelige til beskyttelse mod indgreb ved amtsvandløbet
Gramå eller Fladså, hvorfor denne del af fredningspåstanden
bør 'bortfalde, men at amtsrådet ikke iøvrigt vil modsætte sig
fredning.

Gram og Rødding kommuner har anbefalet fredning •
Af grund eje rne har e jeren a f somme rhu sgr'~nden, ma tr. nr.

242 Enderupskov, protesteret stærkt imod den foreslåede fred-
ning, særlig imod at d9r tillægges offentligheden ret til
fwrdsel og ophold på den del af grunden, der ligger nærmest
åløbet.

lJer er endvidere i'remkOIlil1,etprotest imod en status-quo-
,fredni-ng af aløbet fra e jere af engarealer lled mod ben oven-
for den stræKning af u10bet, der er omfattet af fredningsbe-
6æringen. De pagældenae lodse Jere, der saIIllIlenmed de orede jere
der omfattes af fredningssagen, hører under bole-Harreby eng-
vandingsselsKab, har henvist til, at en bestemmelse om, at å-
løbet ikke må ændres, vil hindre dispositioner, herunuer s@r-
lig regulering af åen, der kan være påkrævet bl.a. til nødven-
dig afvanding af engarealerne ogsa ovenfor fredningsområdet.

Nævnets medlemmer er enige o;u, at arealerne sya for åen
opfylder naturfredningslovens betingelser for at være fred-
ningsværdige, og at vægtige grunde taler for gennem fredning
at sikre arealernes uændrede tilstand og almenhedens adgang
til disse.

For så vidt angår arealerne nord for åen finder nævnet
ikke, at der er tilstrækkelig grund til fredning. Denne del
af området må anses at være af sekundær betydning i forhold

/~
til det afgørende fredningsobjekt, indlandsklitten, og nævnet
finder, at den beskyttelse dette landhru~somr~de nu er under-
givet efter by- og lBndzonelovens bestemmelser og d~~ strenge

•
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•
formulering af naturfredningslovens ~ 47 a er tilstrækkelig.
Til det anførte kommer, at der ved freuningen af indlandsklit-
ten og engarealerne syd for åen er abnet opholds- og fwrd-
selsarealer for offentligheden af en sådan størrelse og
kvalitet og med så goc en placering langs den offentlige
vej, at der næppe er behov f6r også at ~bne adgang for of-
fentligheden til den mere afsides liggende grusgrav og det
nævnte bakkedrag på Lasbjerggaards jorder.

Under fredningssagens behandling har der på foranled-
ning bl.a. af fredningsplanudvalget for Sønderjyllands amt
været ført forhandlinger med ejeren af matr.nr. 186 Enderup-
skov, A/S Københavns Plantageselskab, og matr.nr. 11 ~amme-
steds, landmand Karl Wilhelm Lind Moldt, om overdragelse
til staten af den del af de nævnte matrikelnumre, ~om er
omfa~tet af fredningssa~en, enten ved s~dvanliet skøde el-
ler ved en med ejerens indforstaelse herom optaget bestem-
melse i fredningskendelsen. Forhandlirigerne Derom har for
sa vtd t an6ur gurde Jer 1"10Id t ikke flOrt til der' fornødne
enighed.

Der er derimod opnået enighed mellem A/S Københavns
PlåntageselsKab og n~vnet om, at ca. 34,28 ha. af den del
af matr.nr. 186 ~nderupskov, der er inddraget under fred-
nin~sGagen, ved fr80ningskendelse kan overtaBes af staten
·på nærlIlereaftalte vilkar, således at resten af A/S's ejen-

~dom udgår af f~edningssagen. Kendelse om fredning og statens
I

overtagelse af den nævnte del af Plantageselskabets ejendom
er afsagt den 7. januar 1975.

Efter at have forhandlet med de enkelte ejere om den
nærlIlereudformning af fredningsbestemrne lserne har nævnet
derefter besluttet, at arealerne syd for aen bør undergives
følgende fredningsbestemmelser :

.'
•

e•
• Matr.nr. 242 Enderupskov, ejendom med sommerhus

tilhørenoe Inge Nissen.
Arealet skal henligge uændret i sin nuværende tilstand,

herunder med nuværende vegetation, der særlig bestur af lyng.
Arealet må ikke tilplantes, bortset fra indenfor en af-

stand af 35 meter fra huset.
Arealet må ikKe bearbejdes, f.eks. med gravning, pløj-

ning eller pa anden mb.de. //
rerr~nformerne må ik~e ænares ved plane~ing, afgravning,

opfyldning eller pu anaen muae. /
/Pmstf~cider (kemisk ukrudts'oeki."3Jnpelse)rofl ikke anvendes.
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Åens frie og naturlige løb illh ikke ændres eller regu-
leres, og der ma daledes bl.a. ikke foret~ges afgravning
eller opfyldning ved bredderne og Uddybning af åløbet. Grøde-
skæring og oprensning i henhold til gældende regulativer m.v.
samt sædvanlig uskadelig befæstelse af åbredden ved anbrin-
gelse af pæle og faskiner på steder, hvor strømmen undergra-
ver bredden, skal dog være tilladt.

Det offentlige skal have ret til uden udgift for ejeren
at foretage det nødvendige til bevarelse af arealets natur-
tilstand, herunder fjernelse af selvsåede buske og træer.

~ærdse~ med køretøjer må kun ske ad sporene fra kommune-
vejen til huset og ad hjulsporene i den nordlige del·af ejen-
dommen, for sidstnævntes vedkommende kun i det omfang, der
haves ret til sådan færdsel, f.eks. ved hævd eller på andet
grundlag, f. eks. til driften af englodder og til vedlige-
holdelse af de mod øst liggende øvrige fredede arealer.

Yderligere bebyggelse må ikke ske, bortset fra en mindre
tilbygning samt opførelse i umiddelbar nærhed af huset af
garage eller carport. Sådant byggeri må kun ske i overens-
stemmelse med tegnineAr, der forud for byggeriet er godkendt
af fredningsnævnet for S~nderjyllands amts nordlige frednings-
kreos med nensyn til placering, aimensioner, materialer og
farver.

IPa arealet må. ikke anbringes master eller anare skæmlJlende
indretninger og affald, og det ma ikke bruges som oplagsplads:
Motorkøretøjer må kun henstilles ved huset, og kun køretøjer,
der tilhører ejeren og personer, der har ærinde i huset.

Der gives offentligheden ret til adgang til færdsel til
fods ad de eksisterende hjulspor i ejendo~nens nordlige del,
som angivet pa vedhæftede kort, og til færdsel til fods og
til at tage kortvarigt ophold på den del af ejendo~nen, der
ligger mellem hjulsporene og åen. Det offentlige sørger for
renholdelse af den del af ejerens areal, hvortil der gives
offentligheden adgang.

Ejendommen må kun indhegnes på den del, der ligger syd
for hjulsporene, og hegnet må kun bestå af træstolper med 2
glatte tråde eller stormasket vildthegn i en højde af indtil
l meter.

Det offentlige tillægges forkøbsret til e jendommen,,/-8å-
fremt e jeren ønsker at sælge e jendomnlen til andre end ægte-

l)

••
•

fælle og børn.
/

(
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Øvrige klitarealer.
Arealerne skal henligge uændret i deres nuværende til-

stand og med den nuværende vegetation, der særlig består af
lyng.

Arealerne må ikke tilplantes med buske, træer eller an-
det. p t .d ( .æs eCl er kemlsh. ukrudtsbekæmpelse) må ikke anvende.s.

~errænformerne ma ikke ændres ved planering, aIgravnlng,
opfyldning eller pa anden made.

Aens frie og llaturlige løb ma ikke ændres eller re-
guleres, og der ma således bl.a. ikke foretages afgravning
eller opfyldning ved bredderne og udaybning af aløbet. Grø-
deskæring og oprensning i he~~old til g~ldende regulativer
m.v., sædvanlig uskadelig befæstelse af &bredden ved anbrin-
gelse af pæle og faskiner på steder, hvor strømmen undergra-
ver bredden samt retablerIng af bestaende stemmeværk og
sluse skal aog være tilladt.

Bebyggelse skal ikke være tilladt.
Kontrakten vedrørende viceBkoleinspekvør Axel Nygaard

Hansens sornmerhytte på lejet grur~?, ael af I!1atr.nr•.11
Enderupskov, Gram sogn, der udløber l. januar 1983, må
ikke fornyes, 08 hu~et skal fjernes ved lejemulets udløb.

På arealerne må heller ikke anbringes boder, skure,
master eller 3ndrc skærnmende indretninger, samt motorkøre-
tøjer, beboelsesvogne, campingvogne og telte. r1otorkøretø-
jer må dog parkeres på dertil indrettede særlige parkerings-
pladser, men kun for midlertidigt besøe uden overnatning.
Sådanne parkeringspladser kan indrettes efter forud indhen-
tet godkendelse fra nævnet.

Arealerne må ikke benyttes til henkastning af affald
eller til oplagsplads, herunder til anbringelse af roekuler,
halmstakke, redskaber og lignende.

Arealerne ma ikke bearbejdes, f.eks. ved gravning,
pløjning eller på anden måde.

Der må ikke uden fredningsmyndighedernes tilladelse
anlægges veje over qrealerne.

~ærdsel med køretøjer m~ ikke finde sted" bortset fra
parkering på dertil indrettede parkeringspladser og kørsel
ad de eksisterende hjulspor i det omfang, der haves ret 'til
sådan færdsel, f.eks. ved hævd eller på andet grundlag, til
og fra englodder til driften af disse lodder, og endelig
nødvendig arbejdskørsel til arealernes vedligeholdelse.

·1



- ..
-- p .....

"

I

.,

e
e

•

-----==-- -
Der gives offentligheden ret til færdsel til fods samt

til at tage kortvarigt ophold på arealerne.
Det offentlige kan - uden udgift for ejeren - foretage

de nødvendige skridt til bevarelse af arealernes nuværende
naturtilstand, f.eks. til vedligeholdelse af lyngbevoksnin-
gen og til fjernelse af selvsåede buske og træer.

En beplantning af fyr på matr.nr. 54 Bnderupskov fjer-
nes ved det offentliges foranstaltning i 1995.

Lodsejernes jagt og fiskerirettigheder skal respekteres.
0vrige arealer (eng og lignende).

Hebyggelse sKal ikke v~re tilladt.
Opstillillg af boder, sKure, master eller andre skæmmen-

de indretninger, samt henstilling af biler, campingvogne og
telte må ikke finde sted.

Arealerne m~ kun benyttes som hidtil til græsning og
andre (skiftende) sædvanlige afgrøder.

Arealernes terrænformer ma ikke ændres vea planering,
opgravning, opfyldning eller ph anden m~de.

Retablering af b~stående vandingsanlæg er dog tilladt.
Åens frie og naturlige løb må ikke ændres eller re6ule-

res, og der m~ saledes bl.a. ikAe foretages afgravning ~ller
opfyldning ved bredderne og uddybning af åløbet. Grødeskæring
og oprensning i henhold til gældende regulativer m.v., sæd-
vanlig uskadelig befæstelse af åbredden ved anbringelse af
pæle og faskiner på steder, hvor strømmen undergraver bred-
den samt retablering af bestående stemmeværk og sluse skal
dog være tilladt. Endvidere skal det være tilladt at vedlige-
holde dæmningen mellem Fladså og den umiddelbart syd herfor
liggende afvandingskanal, som i øjeblikket ikke anvendes.

Arealerne må ikke benyttes til henkastning af affald.
Der gives offentligheden ret til færdsel til fods på

engarealerne, n~r de ikk~ er indnegnede.
Det offentlige kan - uden udgift for ejerne - foretage

de nødvenaige skridt til bevarelse af arealernes nuværende
tilstand ved fjernelse af nye selvsåede træer og buske.

Lodsejernes jagt- oe fiskerirettigheder skal respekteres.
Fredningen omfatter herefter følgende ejendomme :
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nUT!!:~ler"• Ej~ e. " ,

Hejlt oDfattet af
Daturfrpdningslovens

_--:,-----;-_-->§ 4 7 a.4,91--ha. -fyngbevokset 3,55 ha.
klit

Heraf omfat~ af
naturfredningslovens
§ 47, stk. l, nr. l.

Areal Art

1-\18) 242 Enderupskov Inge Nissen
Gram so~n

Il. ( l 7) de l af 11
~nderU.98kov
Gram sogn

Ill.(16)
IV
(20)

V (6)

VI(3)

VIl
(2)

VIIi
(21)

Kar l W.L• T'-10 ld t

310 ~lole
]'ole sogn.
148 Enderupskov Gram og ~ybøl
Gram sogn Godser A/S

Mathias Bk.ov

del af ~1 Anne Margrethe
Fæsted, og ~rode ~Kriver
Sdr. tlygum sogn Kristiansen
12~ Enderupokov Jørgen Balslev
Gram sogn .Jørgensen
del af 54 Hans Kudsk
Enderupskov
Gram sogn

243 Enderupskov
Gram sogn
53 Enderupskov Aage Poulsen
Gram. sogn

36,73 (18. • 1Y!lp;hevokset klit
6,29 - f:Jkov
3,40 - [j2er
0,31 - eng

4b,73 ha. 1~,70 ha. 6,44 ha.
1,99 ha. vedvarende gr'~~- 1,99 ha.

ningsareal
0,83 ha. udyr~et (vanuings- 0,70 ha.

k::uw.l rued Q~m.!ling
og st eIillneVecl'K Illed
siuee) .

2,07 ha. eng ca. 2,00 ha.
.....
o
•

3,17 ha. eng 3,17 ha.

3,35 ha. ager
5,59 - eng
0,18 - skov
0,45 - klit
9,57 ha. 7,62 ha. 1,26 ha.
0,27 ha. klit 0,27 ha.

0,13 ha. klit 0,13 ha.
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Erstatningerne.
1. Matr.nr. 242 Enderupskov,

(18)ejeren, den umyndige lnge Nissen ved
værgerne, pensioneret kriminaloverbe-
tjent Th. Nissen og ægtefælle, har
fremsat følgende erstatningskrav :
Erstatning for offentlighedens adgang
til færdsel og ophold på den del af
matr.nr. 242 Enderupskov, der vender
ned mod åen
Forbud mod tilplantning og anden dyrk-

•
ning
~orbud mod opførelse af yderligere et
sommerhus på arealet
Afskæring af fri rådighed over arealet
under fredningssagens behandling

125.000,00 kr.

25.000,00

50.000,00 -

25.000,00 -
ialt 250.000,00 kr.

Ejeren har med hensyn til beløbenes størrelse suppleren-
de henvist til, at beskatningen vil -reducerE beløbene til
mindre end halvdelen.

Endvidere har ejeren nedlagt phstand om, at det offent-
lige vederlap,sfrit opsætter og vedliseholder hegn af træstol-
per og 2torruaaket vildthegn omkrinB den ael af arealet, hvor-
til offentligheden ikke har aagang.

NCBvnet finder, at den pålagte fredningsbestemmelse om
offentlighedens adgang til den del af e jendommen, s om ligger
nærmest aen, gør et væsentlig indgreb i den særlige værdi,
som denne sommerhusejendom har ved sin beligeenhed ned til
åen, der dog modificeres ved at begrænset færdsel ad de nævn-
te hjulspor altid har skullet respekteres. Under hensyn til
de begrænsninger, der følger af reglerne i naturfredningslo-
vens § 47 a og i by- og landzone loven og til arealets stør-
relse og karakter, finder nævnet derimod ikke, at forbudet
mod tilplantning (ud over det tilladte) og anden dyrkning
og mod yuerligere byggeri (ud over den tilladte udvidelse)
vil medføre en væsentlig værdiforringelse af ejendommen, og
det samme gælder efter nævnets mening de øvrige ved frednin~
gen pålagte rådighedsindskrænkninger. Ved fastsættelsen af
erstatningens størrelse findes det derhos at måtte tages i

betragtning, at der ved fredningens gennemføre~se_ sker en si-
kring af naturværdierne rundt om ejendommen, og at dette må
ant8~es at forøge ejendommens værdi.

e
e

•
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Under hensyn til det anførte findes erstatningen alt

taget i betragtnine at burde fastsættes til 20.000 kr.
Pastanden om, at det offentlige skal opsætte og ved-

ligeholde hegn, finder nævnet ikke, at der er grundlag for
at tage til fø16e.

e
e

l~. Del af matr.nr. 11 ~nderupskov,
(17) ejeren, gårdejer Karl W.L. Moldt, har påstået sig til-

kendt i erstatning for værdiforringelsen 200.000 kr., og
han har herved bl.a. henvist til, at han kort før fred-
ningssagens rejsning havde "fået tilladelse til at opføre
3-4 huse", som han "frivillig gav afkald på mod en rime-
lig erstatning, som fredningsnævnet havde lovet mig, og
som vi stadigvæk regner med, er en aftale". Ejeren har
endvidere henvist til, at der nu er indført kapitalvin-
din&:s,J]::>it,3t ;iordpri:::Je.cnehar været Gtigende, og at
grundskylden har v~ret sti~ende og medf0rer sti~ende
udgifter •

Vedrarende gctrdeJer ;·,oldtsefter dalget i 1963 ai'
matr .nr. 242 (Inge l';issen)påbegyndte og senere standsede
forhandlinger om salg af yderli~ere parceller af indlands-
klitten har aet daværenue fredningsnævn givet en redegørel-
se i c1.'Kl<:..;ringaf 17. november 1~b6 til overfrcouincisnævnet.
I erklæringen hedaer d~t bl.a. :

ti ••• I skrivelse af 7. marts 1965 ansøgte oberstløjt-
nant T. He 1gesen, l!'uglesangsve j 3, Birkerød, sergent
M. Hynl\:emejer og major A. Hynkelilejer, :Du Platsgade l,
Sønderborg, Gram sogneråd om tilladelse til at opføre
et sommerhus hver i omr~det, iaet ae oplyste, at de af
ejeren, garde jer Carl vlilhelm ::olat, havde købt hen-
holdsvis 4, 3 og 3 ha ••... I et i nævnet afholdt møde
den 30. juni 1966 på åstedet tilførtes der nævnets
protokol bl.a. følgende: .... Det vedtoges,at besva-
re amtsrådets henvendelse derhen, at nævnet kan til-
træde, at byggetilladelse meddeles på ••••• vilkår •••
Amtsr~det tillod herefter i skrivelse af 28. juli
1966 den ansøgte sommerhusbebyggelse på nærmere i
skrivelsen anførte vilkår • Efter at nævnet af fred-
ningsplanunvalgets sekretær var blevet gjort opmærk-
som på, at ogsa andre var blevet interesserede i at_
erhverve sommerhusgrunde i omradet, samt at garde jer
Moldt fremlor at Bælge yderligere arehler ville fore-

~.
•
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•

trække at få området fredet mod en passende erstat-
ning, har nævnet nu i fredningss&g nr. 98/1966 be-
handlet spørgsmålet om rejsning af fredningssag på
områderne omkring Fladså i den vestligste del af
Gram sogn. Da gardejer Moldt, der ejer den øst~igste
del af indlandsklitomradet, er positivt inustillet
overfor fredning, og da der endnu ikKe har vist sig
interesse for sommerhusbyggeri i den vestligste del
af dette område, har nævnet fundet det mest he~sigts-
mæssigt at lade spørgsfllålet om udstedelse af bekendt-
gørelse i meafør af fredningslovens § lo bero på afgø-
relse med hen8yn til placeringen af de 3 hUGe •...•
Den 2. november 19G6 afholdt nævnet møde i denne sag,
idet der bl.a. tilførte s protokollen følgende: " ••••
~ormanden og aet sogner~dsvalgte meulem af n~vneL var
enige om at udtale, at de fandt det fredningsmæssigt
uheldigt, at husene blev anbragt midt i indlandsklit-
omr~det. De var enige om med hjemmel i fredningslovens
§ 22 stk. l at udtale, ~t husene vil være at anbringe
~å sydligt på arealerne, som he~synet til afotandsbe-
stemnelsen til skel tillader det .•... Major Hynkeme-
jer udtalte på egne og de andre andrageres vegne, at
han påanker denne afgørelse tiloverfredningsnævnet •

\l

e
e

" ti.....
I en udskrift af nævnets forhandlingsprotokol

for den ll. oktober 1966 vedrørende nævnets foran
nævnte overveJels~r om rejsning af fredningssag findes
endvidere bl.a. følgende oplysninger :
II •••• Gårde jer l"Ioldt oplyser , at han i henhold til
lejekontrakt af 18. april 1964 fra den l. januar 1963
at regne på det omhandlede indlandsklitområde har gi-
vet vlceskolcllwketør Axel Nygard HanselJ.,Rødding, til-
ladelse til at anbringe et sOlll!llerhuspå arealet. Denne
har herefter anbragt et gammelt "råddent" 80ml11erhuspå
dette på en af fredningsnævnet anvist plads (se fred-
ningssag nr. 39/63). Han vil ,ikke forny lejemålet 9g
vil forsøge at få det bragt til ophør snarest. Lejen
andrager ~oo kr. arligt. Han har videre været /i for-
handling med major A. HynkemeJ'er ~øndel'b . l å' • org, p' egne
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vegne oe på vegne 2 andre interesserede om salg af
sommerhusarealer til disse indenfor samme område.
En pris af 3.000 kr. pr. ha. har været på tale, og
det drejede sig ialt om ca. lo ha. Der er ikke'
truffet endelig aftale om salg af bestemte områder,
og g&rdejer Moldt anser forudsætningerne for et
eventuelt salg for bristet, efter at Haderslev amts-
råd har udtalt, at der ikke vil blive tilladt yder-
ligere bebyggelse i området. Han erklærer sig nu '
mere interesseret i, at arealet fredes mod en rime-
lig erstatning, således at han nægter at sælge jord
til andre end til kriminaloverbetjent Terkel Nissen,
til hvem han har solgt 5 ha. af arealet for en købe-
sum af 5.000 kr. (art.nr. ~4~). Erisen blev sat til. ,

et aærlig lavt beløb, idet Nis Gen er hans søsters

,,,•

svoger ..•.• "

e
e

I overfreoningsm.evnets skrivelse af .30. ,ji:lnuD.r1967
(Ofn. 1892/66) til major A. Hynkemejer om afgørelse af
ankesagen meddeltes bl.a., at overfreaningsnævnet efter
det foreliggende betragtede spørgsmålet om placering af
husene i overensstemmelse med freaningsnwvnets afgørelse
for bortfaldet, og det medJeltes samtidig, ~t overfred-
ningsn~vnet havde besluttet ikke at tillaae opførelsen
af de omhandlede 3 sommerhuse, idet nævnet måtte anse
det for landskabelig overordentlig uheldigt, at der op-
føres yderligere sommerhuse i det o~landlede, frednings-
værdige område.

.
"

Efter det således foreliP,fende findes det at måtte
lægges til grund, at gårdejer ~oldt i 1966-67 havde mu-
lighed for salg af 3 parceller, og at forhandlingerne
mellem ham og fredninf,snævnet herom og om opgivelse af
de planlagte salg har haft et sådant indhold, at han med
rette har haft forventning om en på denne baggrund rime-
lig erstatning. Udover disse særlige omstændigheder fin-
des der ved erstatningens fastsættelse at m~tte lægges
vægt pa, at den vea freaningen fastsatte ret for offent-
ligheden til færdsel til fods og ophold på arealet, uan-
set reglen i naturfredningslovens § 5~ må anses at medfø-
re en ikke uvæsentlig værdiforringelse. Samtid~g_ må det
imidlertid tages i betragtning, at fredningen ikki gør
indGreb i ejerens fiske- og JugtrettigLeder, som det p~-
gældende sted er af betyaelig økonomisk betydning. .
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Fa det således foreliggende grundlag, og idet der også
i relation til betydningen af uet undladte salg af 3 parcel-
ler findes at burde tages noget hensyn til den siden 1966/67
stedfundne prisotigning på sommerhusgrunde, fastsætter nævnet
aen ejeren tilkon~ende erstatning til 125.000 kr.

LV. Matr.nr. 148 Enuerupskov, Gram sogn,
(20) Gram og Nybøl Godser A/S har frafaldet krav om erstat-

ning under forudsætning af, at der som angivet i·fred-
ningsbeste~nelserne reserveres ret til retablering af
bestående stemmeværk og sluse, der tilhøre~ aktieselska-
bet.

111 og V - VIII. (lG og 6,3,~ og ~1)
Eje~ne bar freQsat følgende erstatningskrav
III. !,Tathia8Skov, matr.nr. 310 iole, 1,99 ha.
(16) vedvarende græsareal ikke angivet belø
V. ~'rode og ;ume JI8rgrethe Skriver
(G) Kristidnsen, f.J1..'l.tr.nr.21 l"a:sted,

2,07 ha. eng, 5.000 kr. pr. tdr.
land, d.v.s. ca. 20.000 kr.

'or"
VI.
( 3 )

.'
~i'

Vil.
(2 )

e
e

Jør't;en .6alslev Jørgellsen, m&tr.nr.
125 Enderupskov, 3,17 ha. eng,
10.000 kr. pr. ha.
Hans Kudsk, del af matr.nr. 54
Enderupskov, bestående af 3,35 ha.
ager, 5,59 ha. eng, Ot18 ha. skov
og 0,45 ha. klit, ialt 9,59 ha.,
10.000 kr. pr. ha.

31.700 kr.

95.~00 kr.

.'

VII1. Aage Poulsen, matr.nr. 53 Enderup-
(21) skov, 0,13 ha. klit 4.000 kr.

De herunder hørende arealer er enten helt eller i det
væsentlige omfattet Rf reglerne i naturfredningslovens § 47
stk. l nr. log/eller § 47 a. Fredningsbestemmelserne for
disse arealer, der i alt væsentlig ?estår af eng og ager,
vil herefter kun medføre en mer-et begrænset forøgelse af de
allerede eksisterende indskrænkninger i ejernes rådighedsret.
Under hensyn hertil og til arealernes størrelse fastsættes
erstatningsbeløbene til

Ill.(l()Matr.nr. 310 Fole
V.(6) 21 Fæsted
VI.() '- 125 Bnderupskov
Vll.(~)Del af matr.nr. 54 Snderup-

skov og matr.nr. 243 Enderup-
skov 10.000 -

VIII.Cl)vJ.atr.nr. 51 :Enderupskov ?t:jn

2.000
2.000
3.000 -_o

kr.

;

{
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Da fredningsservitutterne ikke skønnes at betyde en
væsentlig forringelse af pantesikKerhede~ vil erstatnings-
beløbene være at udbetale til ejerne.

Erstatningsbeløbene forrente s fra datoen for afsigel-
sen af denne kendelse til betaling sker Iileden arlig rente,
der er 1% hø jere end den af' Danmarks llationalbanks fast-
satte diskonto, der var gældende på uen nwvnte dato.

Brstatningerne med tillæg af renter vil være at ud-
rede med 3/4 af statskassen og 1/4 af amtsfonden for
Sønderjyllands amt.

Kendelsen vil i medfør af dagældende naturfrednings-
lovs § 19, ~tk. 3, være at forelægge for overfrednings-
nævnet, men denne forelæggelse medfører ingen ankebehand-
ling •

";

II'

Cnsker ~crfor en lodsejer eller anden ankeberetti~et
kendelsen ænoret, mu dette ske ved anke til overfrednings-
nævnet , j;yro;JsgLLcie22, 1602 København V.

ldl~efristen er 1+ uger regnet fra forkyn;i~lsen af
kendelsen.

Denne kendelse vil være at tinglyse pu de under l -
Viii nbJvnte matriAeJ.nUla.cemed plitaleret l'or freuningsmev-
Het for 001werjyllallds amts nonili;:sefreoninbskreus og
~ed prioritet foruQ for al pantegæld og andre rettigheder
af privatretlig oprindelse.

e
e

Thi bestemmes: .AI
Eatrikelnumrene 53, 54(delvis), 125, 148, ±:8:6. (delvis),

242 og 243 Enderupskov, Gram sogn, 310 Fole, ~ole sogn, og
21 Fæsted, Sønder HyguIJlsogn, fredes som ovenfor bestemt.

I erstatning tilkendes
Inge Nissen ved værgerne Therkel Nissen og
fru Grethe Nissen (I, 18)
Gårdejer Karl W.L. Moldt (II, 17)
Gårdejer Mathias 0kov (III, 16)
Gårdejer Frode Skriver Kristiansen og
fru Anne I'~argrethe (V, 6)
Overlæge Jørf,en Balslev Jørgensen (VI, 3)
Gårdejer Hans Kudsk (VII, 2)
Gårdejer Aage Poulsen (VIII, 21)
hvilke beløb forrente s og udredes

Det den umyndige Inge Nissen
at indbetale til over.t'ormYllderiet

20.000 kr.
125.000 -

2.000 -

2.000 -
3.000 -

10.000 -
250 -,

som ovenfor be stemt. /,/
tilkommende bel.'lbvil være
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~or så vidt angår de nord for Fladså liggenae arealer
tages fredningsbegæringen ikke til følge.

H. Ladefoged.
Rich. Roed.

N. Aa. Madsen.
E. stamme
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FREDNINGSPLANUDVALGET FOR SØNDERJYLLANDS AMT
Amtshuset. 6200 Abenra

Udfærd,ge' apr l . .

oTtbilag til fred~ingsnævnets afsluttende }endel$e af 8. ~Dril ·7~

~_lg nr. 98/1966 om fre<:lning af omr.\der ved Fla.ds.! ·....ed Sønder !t~gU!'!l.
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Omr!de. der er fredet og overtaget af staten : h~~hold
til fredningsnævnet s lendelse af 7. januar 1975.

Omr!cte. der fredes i henhold til fredningsnævnets
kendelse af 8. april 1975.

Mll 1:25.000

:/". -
,.-

~ø~~.._. "'" ......
~~'.-:; ..-:::- ~-

'.J" •• r'~'.
·:c t·

•.•• . f,••.~.....
Hm··y·.o1"

",

&o.~... ' ... I

" I••' , •,~,. .
"'., ••••,.a •

'~.~
•

.,
•

..
~~."...,...

.. :0- .. .,
" r

" .'.•

"

•.~ -~._~-:--.,."'~- ...
• '"',.
j.

e..:Qg .ficr'7J=';-;;-;:--=='--,:---{..... ,.
"

-"I'

.,
.1



KORT>



..-----
• /

•

/
I

Or;ersig.tsKort iea. !:!OtJOO
I

•

/,,,
\ .6
\, 31,

"--- -

e,;."
e\·

"'.

)

•-

257

11

. .

Kort over

Matrikelkort

N

arealer af

HIJ.9.umog Gram S09~.
HadepLevamt.
_----.., å'9"-narur /år ftedningens oegrænsnz"ng
Målestok ca.' MOOOO

I I I I11l1!1",d
1DCQ IIIWD la D.. IDa

ChrSarder 1968·/





05708.00

DISPENSATIONER>

Afgørelser - Reg. nr.: 05708.00

Dispensationer i perioden: 02-02-1983 - 07-07-1999
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Fredningsnævnet for
SØnderjyllands amts
nordlige fredningskreds
Garnmelting 2
6100 Haderslev

J.",. 540-90-9-74 0.,0 2 februar 1983Soglboh.ndle< JØS/ 11 j

Vedr.: Plejeplan for ejendommen matr.nr. 242 Enderupskov,
Gram kommune. Overfredningsnævnets kendelse af 30.
september 1978 om fredning af arealer på sydsiden
af Fladså.

Naturforvaltningsprojektet og fredningsafdelingen har ud-
arbejdet vedlagte plejeplan af 13. januar 1983 for matr.
nr. 242 Enderupskov, tilhØrende Inge Nissen v. pensioneret
kriminaloverbetjent Therkel Nissen, Stampemøllevej 13, Fo-
le, 6510 Gram.

Plejeplanen går i korthed ud på, at arealet afgræsses med
får for at fremme lyngens vækst.

Arealet agtes indhegnet, jfr. vedlagte situationsplan i mål
1:2.000. :Hegnet sættes syd for stien, således at der fort-
sat er adgang langs åen. Desuden sættes hegnet mindst 15 m
fra hegnet på matr.nr. 11 Enderupskov. Ejeren har den 24.
januar 1983 godkendt plejeplanen.

Plejeplanen er i overensstemmelse med fredninqsbestemmel-
sernes pkt. 3.



..

Derimod vil udførelsen af plejeplanen hindre offentligheden
adgang til ophold og færdsel på det øvrige areal, jfr. fred-4t ningspåstandens pkt. 8.

,

j

Det indstilles, at fredningsnævnet godkender plejeplanen på
betingelse af, at hegnet fjernes, når plejen ved afgræsning
ophører og at hegnet altid holdes i forsvarlig tilstand.

•Man skal iøvrigt henvise til fredningsnævnets sag
11/82, hvor man har godkendt pleje indenfor samme
område, matr.nr. 11 Enderupskov.

j .nr •.j
fredede

t,r1,ndtagetI fredningsstyrelsen

1 6 FEB. 1983

F. 30/83.
Plejeplanen godkendes herved som indstillet af Søn-

derjyllands amtskommunes fredningsafdeling.
Fredningsnævnet for SØnderjyllands amts nord-
lige fredningskreds, den 15. februar 1983.

...

~ .

Lind Larsen ~.

I ,

"

"

Sønderjyllands amtskommune,
naturforvaltningsprojektet, ~.,It·l·:f.7'i""::r· ...·;c~·"'::J•. , .J -' f .' t. :"I ..... I t.....,. t

," ~
J.n, .• \l.j",)(.l-.\c

Fredningsnævnets afgørelse kan påklages til over-
fredningsnævnet senest 4 uger fra den dag, afgørel-
sen er meddelt. En tilladelse eller dispensation må
ikke udnyttes ••før klagefristen er udløbet. Er klage
indgivet, må tilladelsen eller dispensationen Ikke
udnyttes, med mindre den opretholdes af overfred-
ningsnævnet. Tilladelsen bortfalder, såfremt den ikke
er u~nyttet inden 5 år fra dens meddelelse.

amtsgården,
6200 Aabenraa.

Til fredningsstyrelsen, .Ama1iegade 13, 1256 Kbh. K. til orientering •.



Sønderjyllands amtskommune
Tekliisk forvaltning I NATURFORVALTNINGSPROJEKTET
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Fredningsnævnet for SØnderjyllands
amts nordlige fredningskreds
Dommerkontoret
Snarved lo
6200 Abenrå

REG. HR. ,r;? ()g
TØNDER. den :l\. januar 1982
Jm. 8-52-10-1-4/81

VBJ/amm

'l/82 ~t t 6/0 \O) CC> 2.

,
vedr. Deres j.nr. 98/1966 (Ofn. 2260/75) - Fredning af arealer på

sydsiden af Fladså i Gram kommune.

/. Hermed fremsendes en for ovennævnte område udarbejdet plejeplan,
idet man skal anmode fredningsnævnet om godkendelse af planen. Der
vil snarest blive fremsendt en redegørelse for lodsejernes hold-
ning til plejeforanstaltningerne.

Fredningsnævnet ansøges i medfØr af naturfredningslovens § 47a om
tilladelse til anlæg af en parkeringsplads indenfor åbeskyttelses-
linien (plejeplanens bilag 5).

Samtidig med denne skrivelse er der rettet henvendelse til Gram
tt1kommune som vejmyndighed og til Sønderjyllands amtskommune som
tt1zoneloVsmyndighed. Plejeplanen er endvidere fremsendt til fred-

ningsstyrelsen til orientering.
e;

Plejeplanens udførelse er betinget af godkendelse fra SØnderjyl-
lands amtsråd.

Der anmodes om, at sagen vil blive behandlet snarest belejligt,
da plejeplanen vil blive iværksat som beskæftigelsesprojekt, så
snart de fornØdne tilladelser foreligger.

lndgaet

Med venlig



. IJI..,
Fremsendes med l bilag til Sønderjyllands amtsråd, fredningsafde-

lingen, amtsgården, 6200 Aabenraa, med anmodning om en udtalelse.

~aturfredn1ngsDævnet for ~ønder1ylltmdll
__ ~ ~~wcda , den 26. januar 1982

fl~~n. v.
A. ~ l

f •oas5P.
~ønderjylloU1ds
amtskommune

indg . 2 8 JAN. 1982
.f ./o . .,:;J - / - '-?// - ..>Cy,[~
j. nr•. J/ L"-1 ..... f/..o /.x/ /v / '/j

/

It J.nr. 8-70-52-1-511-2/82 JØS/llj

Tilbagesendes naturfredningsnævnet for SØnderjyllands amts nordlige
./. fredningskreds med bilag, idet fredningsafdelingen under henvis-

ning til mØdet med fredningsnævnene den 22. februar 1982 vedrØ-
rende plejeplaner og naturforvaltningsprojektets arbejde yderli-
gere skal oplyse:

Den fremsendte plejeplan dateret 17. december 1981 omfatter det are-
al, der er omfattet af Overfredningsnævnets kendelse af 30. sep-
tember 1978 om fredning af arealer på sydsiden af Fladså i Gram

4t kommune. Kopi af kendelsen vedlagt .• Plejeplanen er udarbejdet under hensyn til kendeIsens § 1, § 2 og § 8.

Plejeplanen berØrer kun arealer tilhØrende Lindet skovdistrikt
og fru Anna Moldt.

Fru Anna Moldt har jfr. vedlagte acceptskrivelse af 3. marts
1982 godkendt de nævnte plejearbejder.
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Desuden har ejeren af den omtalte hytte/ruin givet sin tilladel-tt se til dennes fjernelse jfr. skrivelse af 20. januar 1982.

Man har endvidere aftalt med Lindet skovdistrikt, at skovdis-
triktet selv ~dfører plejearbejder på Miljøministeriets areal
jfr. kendelsens § 1.

Lindet skovdistrikt har ved skrivelse af 12. marts 1982 kommen-
teret den udarbejdede plejeplan og det af Naturforvaltningspro-
jektet udarbejdede notat af besigtigelsen den 15. februar 1982.

Fredningsafdelingen har efter drøftelse af 3. maj 1982 med Lindet
skovdistrikt svaret Lindet skovdistrikt ved skrivelse af 2. juni
1982 •• Lindet skovdistrikt tilslutter sig ved skrivelse af 8. juni 1982
de af fredningsafdelingen og Naturforvaltningsprojektet udarbej-
dede planer for pleje af de privatejede fredede arealer ved Fladså.

Uoverensstemmelsen med Lindet skovdistrikt vedr. plejen af arealerne
m.v. anses hermed for afsluttet.

Fredningsnævnet kan herefter godkende plejeplan indeholdende de
to mindre parkeringspladser.

ee
SØNDERJYLLANDS AMTSRAD, TEKNISK FORVALTNING, den ~~.juni 1982

CHR BLINKENBERG
fred", ngsafd.

j
I

- i
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Her-

l
l
I

Indgået

?o O JUNI 1qR?

Retten lAabenraa
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• ved godkender fredningsnævnet plejeplanen med de 2 mindre pa~e-
ringspladser under henvisning til fredningsafdelingen~ udtalelse
af 29. juni 1982.

Fredningsnævnet for Sønderjyllands amts
nordlige tredningskreds, den 16.september 1982.

~"-~-( C ··7,---z.--~c-- '-- ~
Lind Larsen

• Sønderjyllands amtskommune,
teknisk forvaltning,
amtsgården,
6200 Aabenraa.

Den af fredningsnævnet trufne afgørelse kan Indbrlnqes
for overfrednir.gsnævnet inden 4 uger fra den dag, afgc~el.
sen er meddelt. En tilladelse kan ikke udnyttes før udløbet
af klagefristen. Er klage iværksat, kan tilladelsen ikke ud.
nyttes, medmindre den opretholdes af overfredningsnævnet.

_ Fredningsnævnet for Sønderjyllands amts
.. nordlige fredningskreds, den•

Miljøministeriet. \ ~J. nr. F. ~ 0'"1:>/' lo"'"
~-S

Modta~et i freCln'ingsstyrel9'eY1

1 7 sn. 1982
-l

i
I

l
l
J
i

l
I
I
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. OVERFREDNINGSNÆVNET
5?oca

REG. NR. Amaliegade 7

1256 København K

Telefon •••••
01-133638

lm/ic

Det danske Hedeselskab
Sønderjyllands plantagedistrikt
Brøns Møllevej 2
6780 Skærbæk

Dato: 11. januar 1984

J.n~: 2260/75-1/83

Deres j.nr. 2424/83.

Fredningsnævnet for Sønderjyllands amts nordlige fredningskreds har
ved skrivelse af 22. april 1983 meddelt dispensation fra over fredningsnævnet s
kendelse af 30. september 1978 om fredning af arealer på sydsiden af Fladså i

Gram kommune til, at politiet indtil videre afholder tjenstlig hundetræning en
gang ugentlig (tirsdag i tidsrummet kl. 8-15) på matr.nr. 11, Enderupskov, Gram,
og omliggende arealer inden for fredningen. Dispensationen omfatter endvidere
tilladelse til afholdelse af et hundestævne en gang årligt (normalt Kr.
Himmel fartsdag ).

Ved skrivelse af 26. april 1983 gjorde statsskovrideren for Lindet
statsskovdistrikt opmærksom på, at distriktet ikke stiller den statsejede del af
fredningsområdet til rådighed for den ugentlige træning, men kun for den årlige
hundeførerkonkurrence. Distriktet er af den opfattelse, at skove og fredede
arealer normalt ikke bør anvendes som træningsområder for hunde, idet dette
altid skaber nogen uro for vildtet. I det foreliggende tilfælde vll det
endvidere være stridende mod det ved fredningen bestemte jagtforbud på
statsarealet. Ved skrivelse af 9. juni 1983 fastholdt nævnet sin afgørelse, men
tog til efterretning, at statsskovæsenet ikke ønsker at stille areal til
rådighed for den ugentlige træning.

Nævnets afgørelse er påklaget af Det danske Hedeselskab, Sønder-
jyllands plantagedistrikt som administrator for ejeren af matr.nr. 186,
Enderupskov, Gram, A/S Københavns Plantageselskab. Selskabet ejer den del af
matr.nr. 186, som ikke blev overdraget til staten ved fredningen. I klage-

Fu 10-1
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skrivelsen gøres gældende, at selskabets overdragelse af arealet til staten
skete under forudsætning af, at der ikke blev udøvet jagt på det overdragne
areal. Intentionen hermed var at skabe rolige og gunstige forhold for vildtet
på det af selskabet stadigt ejede areal. Nævnets dispensation findes stridende
mod nævnte intentioner. Foruden den jævnlige uro på arealet vil aktiviteter af
nævnte karakter have slitagemæssige og uheldige konsekvenser i det særprægede og
absolut fredningsværdige område.

Sønderjyllands amtskommune har ifølge nævnets afgørelse ikke haft
indvendinger mod det ansøgte.

I sagens behandling har tæltagetlO medlemmer af overfredningsnævnet.
Overfredningsnævnet skal enstemmigt udtale:
For så vidt angår den årlige hundeførerkonkurrenee tiltrædes den af

nævnet meddelte tilladelse.
Tilladelsen tiltrædes endvidere for så vidt angår den ugentlige

træning bortset fra træning på de statsskovvæsenet og A/S Københavns Plantage-
selskab tilhørende arealer. Det bemærkes, at anvendelse af arealer til træning
uanset ovennævnte tilladelse altid kræver ejerens samtykke.

\~
P. p. v. ~ I/, W

issi Møre ,
fm.e

e
e
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/'IfA Fredningsstyrelsen til orientering. REG. NR. 5708

.Modtaaet I frednIngsstyrelsen

2 5 APR. 1983

U D S K R I F T
af

FORHANDLINGSPROTOKOLLEN
for

Fredningsnævnet for Sønderjyllands
amts nordlige fredningskreds .

• Den 18. april 1983 kl. 13,30 afholdt fredningsnævnet
for Sønderjyllands amts nordlige fredningskreds møde på amtsgår-
den i Aabenraa. Nævnet_var repræsenteret af formanden, civil-
dommer Ib Lind Larsen, Hadersl~v, det amtsrådsvalgte medlem, g8rd-
ejer BØrge Diemer, Bjerndrup, og det af Gram kommune valgte med-
lem, lærer Bent Lange,- Arnum.

Som sekretær medvirkede civildommer Torkil nasmussen,
Kolding. :tee Der foretoges:

F. 52/83 Dispensation fra "fredningen
af arealer på sydsiden af Fladså-i Gram" til brug for politiet
til afholdelse af tjenestehun-
deførernes konkurrence "GeJsbICJ
konkurrencen" på del af matr.
nr. 11 Enderupskov, Gram.

For politimesteren i Haderslev mødte politiinspektør
victor Nielsen og politiassistent Erling Haugaard.

For Sønderjyllands amtsråd, fredningsafdelingen, mødt(
sekretariatschef Chr. Blinkenberg og skovtekniker Jørn Stcpr",r ~c. l

!

l
~

0. nr. F. \~o~ It -'-\0
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\ .
Jt/4,-- Der fremlagdes følgende bilag:

l. skrivelse af 25. februar 1983 fra politimesteren i Haderslev
med underbilag,

la. proporsitioner for vandrepokal,
2. skrivelse af 27. november 1978 fra Lindet skovdistrikt,
3. skrivelse af 2. december 1982 fra Sønderjyllands amtskommune,
4. skrivelse af 6. april 1983 fra samme og
5. indkaldelse.

Politiinspektør Victor Nielsen redegjorde for politiets
ønsker under henvisning til skrivelse af 25. februar 1983.

Skovrider Jørgen Eigaard har telefonisk meddelt, at der
ikke fra skovvæsenets side er indvendinger imod det ansøgte.

Fredningsafdelingens repræsentanter oplyste, at man ej
heller derfra har indvendinger imod det ansøgte.

Nævnets medlemmer voterede internt og tilkendegsv, at
der meddeles dispensation indtil videre fra fr~dningsbestemmel-
serne om fredning af arealer på sydsiden af Fladså i Gram kommune
til udØvelse af tjenstlig hundetræning l gang ugentlig (tirsqag
i tidsrummet kl. 8 - 15) på matr. nr. 11 Enderupskov og omliggen-
de arealer inden for fredningen. Dispensationen omfatter endvidere
tilladelse til afholdelse af et hundestævne l gang årligt (nor-
malt Kr. Himmelfartsdag).

Fredningsnævnets afgørelse kan påklages til over fred-
ningsnævnet senest 4 uger fra den dag, afgørelsen er meddelt den
pågældende.

Sagen sluttet.
Mødet hævet.
Lind Larsen

Udskriftens rigtighed bekræftes,
Fredningsnævnet for Sønderjyllands amts
nordlige fredningskreds, den 22. april 1983.

/ ~ 1 • (y -lt. -11-01 (.J{.,- ~ - l "'--1 ~

Lind Larsen
l .



'- REG.NR. 5106
t/

Modtagel TfrednfnasstyreJsen

1 D JUNI 1983

U D'S K R I F T
af

FORHANDLINGSPROTOKOLLEN.,

for
fredningsnævnet for Sønderjyllands
amts nordlige fredningskreds.

Den 30. maj 1983 kl. 11,30 holdt fredningsnævnet for Søn-ti derjyllands amts nordlige fredningskreds mØde på amtsgården i Aa-
benraa. Nævnet var repræsenteret af formanden, civildommer Ib Lind
Larsen, Haderslev, det amtsrådsvalgte medlem, gårdejer Børge Die-
mer, Bjerndrup, og det af,Gram kommune udpegede medlem, lærer Bent
Lange, Arnum.

Som sekretær medvirkede civildommer Torkil Rasmussen,
Kolding.

Der foretages:
F. 71/83 Dispensation fra "fredningen
jfr. F. 52/83 af arealer på sydsiden af Fladså--i Gram kommune" til brug for po-

litiet til træning af tjeneste-
hunde samt afholdelse af konkur-
rence på del af matr. nr. 11-Enderupskov, Gram.-Sagen genoptages.

De under mødet den 18. april 1983 fremlagte bilag er
til stede.

Der fremlagdes yderligere:
6. skrivelse af 26. april 1983 fra Lindet skovdistrikt,
7. udskrift af fredningsnævnets proto~oi og n·" •

l •• "' •, ,

.1 r," :::- \." . /
. ., . ) t , /,">-, _ '"' -,



•,

I
•

~8. indkaldelse.
For politimesteren i ~aderslev ~cdte oolitii,spektør \~c-

tor Nielsen og politiassistent Erling Haugaard.
For Sønderjyllands amtsråd, fredningsafdelingen, ~øote

sekretariatschef Chr. Blinkenberg og skovtekniker Jørn Steenberg.
For Danmarks Naturfredningsforening mødte skovfoged H.

Ladefoged.
For Lindet skovdistrikt mødte skovrider J. Eigaard.
Politiinspektør Victor Nielsen og politiassistent Erling

Haugaard redegjorde på ny for politiets ønsker under henvisning
til skrivelse af 25. februar 1983.

Skovrider Eigaard udtaler, at skovdistriktet kun stiller
sine arealer til rådighed for afholdelse af det årlige hundestævne,
men ikke til den ugentlige tjenstlige hundetræning. Han og skovfo-
ged H. Ladefoged henviser til, at der i fredningsbestemmelserne
for arealer på sydsiden af Fladså i Gram kommune på det til skovdi-
striktet fra A/S KØbenhavns Plantningsselskab overdragne areal er
indføjet bestemmelse om, at "jagtudøvelse på ejendommen ikke er til-
ladt". Denne bestemmelse er indføjet for blandt andet at skabe gun-
stigst mulige forhold for vildtet på det tilstødende areal tilhØ-
rende plantningsselskabet. Till~else til den ugentlige hunde træ-
ning vil efter deres mening være i strid med plantningsselskabets
forudsætninger •

Nævnet voterede internt og tilkendegav, at nævnet tager
til efterretning, at skovdistriktet ikke ønsker at stille arealer
til rådighed for den ugentlige hundetræning, men at nævnet for sit
vedkommende fastholder dispensationen af 18. april 1983.

Fredningsnævnets afgørelse kan påklages til overfrednings-
nævnet senest 4 uger fra den dag, afgørelsen er meddelt den pågæl-
dende.

Skovrider Eigaard tilsagde politimesterens repræsentanter



•
•

,
•

til en forhandling om brug af andre arealer tilhørende skovdistrik-
tet.

Sagen sluttet.
Mødet hævet.
Lind Larsen

Udskriftens rigtighed bekræftes,
Fredningsnævnet for Sønderjyllands amts
nordlige fredningskreds, den 9. juni 1983 .

I

~l L L ....( ;: /L /y (. l .Lind Larsen
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Den 13. februar 1995 foretog formanden, dommer S.A. Koustrup,
følgende sag på dommerkontoret:

J.nr. 7/95 Ansøgning fra miljø- og vandløbsvæsenet
i sønderjyllands amt om tilladelse til at
etablere et grødeopsamlingsbygværk i
Flads Å/Gram Å, øst for Harreby bro i
skellet mellem Gram og Rødding kommuner
med tilhørende grødeopsamlingsplads syd
for åen samt tilladelse til at etablere
ophalersteder for kanoer på begge side af
bygværket.

§ 50 - Fladså-

Der fremlægges skrivelse af 2. februar 1995 med bilag fra
Sønderjyllands amt, udvalget for teknik og miljø, j.nr. 8-70-
51-3-511-8-94 .• Det er oplyst, at projektet ønskes gennemført for at gøre det
muligt at fjerne den grøde, der transporteres over bunden i
vandløbene, idet der med de nuværende kendte systemer kun har
været muligt at optage den grøde, som flyder på overfladen.
Projektet opfylder ønsket om fortsat fiskegennemgang.

Det fremgår af sagen, at det ansøgte berører lokaliteten
"Fladså ved Sønder Hygum", som er fredet ved Overfred-
ningsnævnets kendelse af 30. september 1978. Fredningens

/Iformål er at bevare arealerne, som er beliggende syd for åen,
i deres nuværende tilstand, overvejende udyrket, lyngdækket
og utilplantet.

/
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Om de tekniske forhold er bl.a. oplyst, at grødeopsamleren
består af 2 hoveddele, en ristetransportør, der går på tværs
af vandløbet, og en indløbsriste, der skal lede grøden op og
ind i transportøren. Når grøden er ført i land læsses den med
en landbrugstransportør og bortkøres.

Gødeopsamleren ophænges i en bæreramme, således at der er
mulighed for at hæve hele konstruktionen efter
vandstandsniveau, grødemængde samt vandhastighed. Overkant
bæreramme er ca. 2 roover omgivende terræn .

• For at kunne fastholde grødeoptager samt indløbsriste og
samtidig give gode arbejdsforhold ved grødeoptagningen,
udføres et betonbygværk hvor maskine- og automatikdele
monteres. Betonbygværket funderes direkte på vandløbsbunden
og føres med sider helt op over terrænniveau.

Der etableres
grødeoptageren
indløbsriste.

en stålgangbro med træplanker som dæk ved
for at lette rengøring af risteskraber og

Grødeopsamleren vil være placeret på sin plads i vandløbet i
en periode på ca. 4 måneder fra 15. juni til 15. oktober.
Uden for denne periode, hvor vandløbet har sin største
vandføring, løftes grødeoptageren op af vandløbet og
transporteres bort sammen med gangbro, bæreramme m.v. for
udførelse af vedligeholdelse.

Da grødeoptageren vil
optagningspladsen etableres
grødeoptageren, hvor kanoer
sættes ud igen i åen.

hindre fri sejlads gennem
et anløbssted på hver side af
kan lægge til og tages op og

For at muliggøre bortkørsel af grøden er de~ nødvendigt at
foretage en terrænregulering af opsamlingspladsen og et
kørespor ud til kommunevejen. Det betyder, at et areal på 150
m2 skal afgraves i ca. 50 cm dybde og jorden bortkøres.
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Amtet har meddelt, at Skov- og Naturstyrelsen, Haderslev
Museum samt Gram og Rødding kommuner har accepteret projektet
på visse nærmere vilkår.

Amtet har yderligere anført, at grødeopsamleren ikke bliver
synlig fra kommunevejen sydfra p.g.a. en høj skrænt syd for
vandingskanalen, og kun delvis fra broen p.g.a. bevoksningen
af træer og buske, samt at bygværket kun bliver lidt synligt
fra kommunevejen nordfra, idet det holdes under kanal-
skræntens overkant.

• Fredningsnævnets afgørelse:

Da det forelagte projekt ikke strider imod fredningens
formål, meddeler fredningsnævnet herved i medfør af
naturbeskyttelseslovens § 50 tilladelse til det ansøgte.

I medfør af naturbeskyttelsesl ens § 66 bortfalder tilla-
delsen, såfremt den ikke er ud yttet inden 3 år fra dato.

S.A. KOU~

Afgørelsen kan inden 4 uger fra dens modtagelse indklages for
Naturklagenævnet af ansøgeren og forskellige myndigheden.
Først når det efter klagefristens udløb er konstateret, at
afgørelsen ikke er indbragt for Naturklagenævnet, kan
dispensationen udnyttes.

Klage skal indsendes skriftligt til Fredningsnævnet for
sønderjyllands amt, Dommerkontoret, Nørregade 31, 6270
Tønder, der videresender klagen til Naturklagenævnet sammen
med sagens dokumenter.
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Den 7. juli 1999 behandlede formanden, dommer Claus Kejser,
følgende sag på dommerkontoret:

J.nr. 20/1999:

Ansøgning fra Linnet Statsskovdistrikt om tilladelse til
hedepleje på arealer tilhørende Skovdistriktet.

- § 50 -

Der fremlagdes skrivelse af 4. marts 1999 med bilag fra
Sønderjyllands Amt, Miljøområdet, j.nr. 8-70-51-3-531-8-96.

Det bemærkes, at sagen af Nævnet har været behandlet på
skriftligt grundlag, og at det amtsrådsvalgte medlem, Thomas
Lauritzen, og det kommunalvalgte medlem, Helge Jensen
(Skærbæk kommune), Henry Hansen (Gram kommune) og Jens Peter

E. Jørgensen (Nr. Rangstrup kommune) har deltaget i
afgørelsen.

Det fremgår af sagen, at hedeplej e 1. form af afbrænding
ønskes foretaget på 7 arealer, hvoraf de 6 er fredet. Det
drejer sig om følgende:

l. Den vestlige del af Rømø, Skærbæk kommune, omfattet af
Overfredningsnævnets afgørelse af 17. december 1985,

2. Kirkeby, Juvre, .Skærbæk kommune omfattet af Overfred-
ningsnævnets kendelse af 22. oktober 1947,

3. Sydsiden af Fladså, Gram kommune, omfattet af Overfred-
ningsnævnets kendelse af 30. september 1978,

4. Enderupskov, Gram kommune, omfattet af fredningsdeklara-
tion af 22. oktober 1952,

5. Areal nord fO:riri?,fl~~_§hn~cr~famkommune, omfattet af
Skov- og Naturstyrelsen
J.nr. SN 1996 - / l.J / / /cf - 000 b Bil.
,'" nr J / (.
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fredningsdeklaration af 22. oktober 1952, og
7. Helm Polde, Nr. Rangstrup kommune, omfattet af frednings-

deklaration af 22. oktober 1952.

Fredningerne har i det væsentlige
arealerne i deres nuværende tilstand,
karakter bevares.

til formål at bevare
således at landskabets

lOverfredningsnævnets afgørelse vedrørende det under l)
nævnte område, er det anført, at fredningen bl.a. har til
formål at bevare de landskabelige værdier, der knytter sig
til variation i klitheder, græsarealer, strande, enge og
vådområde r , og det er i afgørelsen bestemt, at
Sønderjyllands Amt på arealer, der ikke ejes af Staten, har
ret til at foretage naturpleje til opfyldelse af fredningens
formål, herunder afbrænding af hedearealer.

Med hensyn
fredningen
naturlige
finde sted

til det under 2) anførte område, er det ved
bestemt, at det skal bevares i dets nuværende

tilstand, medens græsning og lyngslagning kan
i hidtidigt omfang.

lOverfredningsnævnets kendelse af 30. september 1978
(område nr. 3) er det bestemt, at de fredede arealer skal

bevares i deres nuværende tilstand, således at landskabets
karakter af åbent, overvejende udyrket, lyngdækket og
utilplantet område bevares. Det er videre bestemt, at på
arealer, der ikke er opdyrket, har fredningsmyndighederne
ret til at opretholde den ønskede naturtilstand, eventuelt
ved afgræsning.

I de under 4), 5) og 7) nævnte fredningsdeklarationer er det
bestemt, at de pågældende arealer skal henligge i deres
nuværende tilstand uden forstlig behandling, dog således, at
visse bevoksninger skal fjernes ved passende hugst, og
arealerne skal holdes fri for selvsået opvækst. Det er
anført, at lyngslåning ikke må finde sted.

Det fremgår af ansøgningen, at Skovdistriktet ønsker at
afbrænde arealerne for at få ny hedevegetation. Det
foretages ved rotations-afbrænding, hvor der hvert år
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afbrændes mindre parceller af de ansøgte arealer. I løbet af
10 år forventes alle arealerne at være afbrændte, og der
ansøges derfor om en lO-årig dispensation. Amtet har
vurderet, at afbrænding er en udmærket metode til at opnå
den ønskede tilstand. Amtet er indstillet på at meddele den
dispensation, der kræves efter naturbeskyttelseslovens § 3
på nærmere angivne vilkår.

Det er oplyst, at område nr. 1), 2) og 7) ligger indenfor de
udpegede EF-habitatområder, hvilket efter bekendtgørelse nr.
782 af 1. november 1998 om afgrænsning og administration af
internationale naturbeskyttelsesområder § 4, stk. l,
medfører, at der ikke må gives dispensationer m.v., såfremt
dette kan indebære forringelse af områdets naturtyper og
levesteder for arterne eller kan medføre forstyrrelser, der
har betydelige konsekvenser for de arter, området er udpeget
for.

Efter Amtets vurdering vil det ansøgte forbedre områdets
naturtilstand og ikke medføre betydelig forstyrrelse.

Ved de under 1)-3) nævnte
Naturfredningsforening stået
høringssvar har Foreningen
bemærkninger til det ansøgte.

fredningssager har Danmarks
som sagsrejser. I et

meddelt, at man ikke har

I de under 4), 5) og 7) nævnte deklarationer er der tillagt
Naturfredningsrådet påtaleret. Efter forretningsorden for
fredningsnævn er der givet Skov- og Naturstyrelsen lejlighed
til at udtale sig.

FREDNINGSNÆVNETS AFGØRELSE:

Formanden, det amtsrådsvalgte medlem og de kommunalvalgte
medlemmer for Skærbæk og Nr. Rangstrup kommuner er af den
opfattelse, at Nævnet under hensyn til fredningernes formål
om at bevare landskabets karakter kan imødekomme det ansøgte
på vilkår:
at afbrænding skal ske i perioden mellem 1. 'augustog

1.april, og



- 4 -

at der ikke må etableres brandbælter ved jordbehandling
(harvning, fræsning, pløjning m.v.)

Det kommunevalgte medlem for Gram kommune har ikke kunnet
godkende en dispensation, idet det ønskede formål må kunne
opnås på anden måde end ved afbrænding.

Da det herefter indenfor hver kommune er flertal 1. Nævnet
meddeles der i medfør af naturbeskyttelseslovens § 50, stk.
l, dispensation på de ovenfor nævnte vilkår til hedeplej e
ved afbrænding af arealerne ved rotations-afbrænding. Det
godkendes, at rotations-afbrændingen kan ske over en 10-årig
periode.

I medfør af naturbeskyttelseslovens § 66 bortfalder tillad-
elsen, såfremt en påbegyndelse af hedepleje ikke er sket 3

år fra dato.

Claus C~~

Afgørelsen kan inden 4 uger fra dens modtagelse indklages
for Naturklagenævnet af ansøgeren og forskellige myndighe-
der. Først når det efter klagefristens udløb er konstateret,
at afgørelsen ikke er indbragt for Naturklagenævnet , kan
dispensationen udnyttes.

Klage skal indsendes skriftligt til Fredningsnævnet for Søn-
derjyllands Amt, Dommerkontoret, Kongevej 41, 6400 Sønder-
borg, der videresender klagen til Naturklagenævnet sammen
med sagens dokumenter.

/kb
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