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Den - 9 JULI 1975 b~ev i Fradningsnn~vnet for Vejle amts nord-
lige fredningskreds i sagen:

Fr. 4~a/1973 Anmodning fra Gustav og Anni Pedersen, Vest-e birk Camping, Råballegård, om ændring af vil-
kårene for campingp~ads på matr. nr. 6a og 7c_I Naldu by, Underup sogn, Brædstrup kommune,

afsagt sålydende kendelse.

Ved fredningsnævnets beslutning af ll. marts 1968 blev der
truffet aftale med ejerr~G af matr. nr. 6a og 7c Naldal by, Underup
sogn, gårdejer Gustav Pedersen og hustru, om, at et nærmere afgrænset
område af fornævnte ejendom måtte anvendes til campingplads, og at de~
~åtte opføres en toiletbygning på arealet til formålet, inden for skov~
by~gelinien, bl. a. på vilkår, at campingvogne ikke måtte anbringes på
arealet udover 3 uger ad gangen. Vilkårene blev den 2. juli 1968 ting-
lyst på ejendommen.

Ved skrivelse af 4. januar 1973 og ved skrivelse af 26. april
1974 Deddelte Fredningsplanudvalget for Vejle amt tilladelse til udvi-
delse af oampingpladsen og til vinteropbevaring af indregistrerede cam-
pingvogne på særligt afskærmet område, hvor vognene ikke kan ses fra
ve jen. Udvalgets t1lladelae omfatt,ede ikke langtidscampering (d.v. s.
over 3 uger). Tilladelsen til vinteropbevaring gælder forsøgsvis for
en periode af 3 år.

I skrivelse af 13. januar 1975 har ejerne ansøgt om godkendelse'
af, at campingvogne må stå på arealet i 8 måneder, jfr. Miljøminister1et
bekendtgørelse nr. 453 af 30. aUi~st 1974 § 7.



2.
Fredningsplanudvalget har i påtegningsskrivelae af 31. januar

1915 udtalt, at man bør tilstræbe et ensartet regulativ for camping-
(~lad.era indretning og drift. Den tinglyste deklaration bør derfor

ændres i overensstemmelse med oampingpladebekendtgørelsen, dog således
at de særlige punkter, der speoielt tager sigte på campingpladsens pla-
cering, arealfordeling '1.V., bibeholdes.

Det danske Lejrpladsudvalg, ved konsulent Niels Harald Jensen,
Frederioia, har i skrivelse af ll. februar 1975 tilsluttet sig fred-
ningsplanudvalgets stilling til andragendet.
tt Fredningsnævnet finder det rimeligt, at and ragerne med deres cam-

pingplads undergives tilsvarende regler og vilkår, som nye campingplad-
4Ifr vil få efter Miljøministeriets fornævnte bekendtgørelse, men kun på

vilkår, at andragerne undergiver sig de samme forpligtelser, som nye cam-
pingpladsejere vil blive undergivet, nemlig de i bekendtgørelsens III.,
IV. og V. kapitel nævnte bestemmelser, der administreres af amtsrådet.

Det fremhæves, at i perioden 1/6 til 31/8 skal mindst halvdelen
af campingpladsen reserveres for campering af ikke over 4 ugers varighed.

Vilkårene for campingpladsens offifang,vinteropbev~ringsområdetB
beliggenhed og bestemmelserne om anvendelse og beplantning er iøvrigt u-
iirandret, derunder for så vidt angår kanocampingpladsen.

Nærværende kendelse kan i medfør af naturfredningslovens § 24
~en 4 uger fra den dag afgørelsen er meddelt den pågældende indbringes
ttr Overfredningsnævnet, Nyropsgade 224, 1602 København V af de i § 22,
stk. l, nr. 1-6 nævnte personer og myndigheder m.v.

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

Bræ,dstrup, den • 9 JULI 1975
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Nærværende kendelse begæres tinglyst med prioritet forud io~

pantegæld i henhold til naturfredningslovens § 64 på matr. nr.
6a og 7c Naldal by, Underup sogn, tilhørende Anni og GU3tav
Pederseno

Brædstrup, den 9. juli 1975.
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