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Miljøministcnict. Skov- og Naturstyrclsen
(bmJneradvokaten

..

-----. ...

ved advokal M. Gregers Løsen)

mod

Pindstrup Mosebrug AIS
(advo~ lørgen B.lepsen)

I tidligere instans er afsagt dom af Vestre Landsrets ) l, afdeling den 21. december 200 l.

I pådmDmelsen har deltaget fem dommere: Wendler Pedersen. Petcl Blokt Asbjøm 1ensen,
Børge Dahl og Jens Peter Christensen.

Pistalldt
Appol1anten. Miljøministeriet.

Skov. 08 NaturstyIelsen, der har opfyldt landsrettens dem, har

nedlagt pAstaDd' om, at indstævnte, Pindstrup Mosebrug NS. skal tilbagebetale .5.000.000 kr.
med procesreutc fra sagens aDlæg den 30. oktober 1997. Miniskriet har pAstJet det betalte

sagsomkostningsbcløb på 350.000 la. fonentat fra betal.Inptid$punlctet.
Plndstrup MosebNg har heroverfor på!tået frifindelse.

PW.dsirup Mosebmg har endvidere nedlagt påstand om, at Miljøministeriet,

Skoy- og Natur-

styrelsen. yderligere skal betale 10.200.000 kr., subsidiært et mindre beløb og mere subsidi-

at. at Miljøministeriet, Skov- og NaturstyreLsen, skal betale 883.782,90 kr.
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Det sidstnævnte beløb _udgør. hvad der ialt er betalt ilej,e og ejendomsskAt af arealet på 66 ha
iDxavcd Mose iperiodeD l.januat 1979 til30.juøf1991,

o

nemlig 253.316 SS1a. (leje
I

191.13864
fra bet&ingtil30. september 1997
, kr., ejendomsskat 62.177,94 kr.), samt r~nte
.
,

.

,

opgjort til 630.466,32lcr.
Pindstrup Mosobrog har påstået fmrcntninS af 15.200.000 la. fra den 28~december 1978. mbsidiat fi:a den 29. deccmbcn' 1986, med en.rente svarende til ~ officielle diskonto med til·
leg af 1 % til den 30. oktober 1997, og af 10,200.000 kr. fra den 30. oktober 1997 med pro-

ccsrentc.
MiljømiDisteriet,

Skov· og Naturstyrelscm, har over for Pindstrup Mosebrugs betalinppA-

stande pAstAet fiiflnde1se.
Supplerende .agstrcmattniDg
Ai fredningsforslag af febrnar 1985 tor Draved Mose fremgår bl.a.~
"Bglai"{elsa:

Dravcd Mose eller Kougcus Mose omfatter sammen med Ellum, Høgslund og Koogsbjerg Moser. et ca. 500 ha stort åbent ubebygget mose- og cngomr!de, bellggeDdc i Uf..
gumkloater og Tønder ~mnmncr. Dette sm1lcde moaeomridc benævnes herefter: Dra·
ved Mose. Mosen er en del af et stmo. øst-vest gående lancbkabsstrøg med store mosoog qareaIer, begynd~de med Alslev Mose i øst over Tyvse og Sølsted Moser langs
Seje:rbækken til den fredede Kogsbøl Mose i vest. En stor del af disse moser et stakt
ændrede geDI1C1Xl afvanding 08 tørvegravning. men i den CODtra1edel afDravcd Mose
findes c:ndnu et ~
helt libemn hØjmoseoiiU'lde.
Indtil begynde1sen af 19S0'QØ1C1/ar Draved Mose et sammenhængende

bøjmoseom-

råde. Fomd hedor havde mm gravet tsrV i ~c ydIc dele afmosen, mest i den prh'atejede, ,~go
del af mosen og først os fremmest uDdcr dl: to verdenskrige.
Omkring 1955 påbegyndtes tørveindvinding i større målestok iden nordlige <!eIlif m0sen. Området blev afvandet og CL 2QOha kunne cftcrMnden opdyrkes, størstcdl! len ligger idag ivedvamJ.de græs. Tørvegravningcn blev indstillet igen omkring 1960" og
bortset fra helt smA. spredte indvindinger bar der ikke været gravet imosen siden da.
Det tilbagCl'Vlere»de moseareal er på 1aIap 300 ha.
CL 50 ha er catcn tilplan1et eller naturlig tilgroet med træer og buske. Heraf (Jf Cl. 13 ha
egentlig skov, mens re.stcn « naturligt krat, som ikke udnyttes forstmæssigt øg detfor
bør he:mcgnes under udyrbdc ercaler.
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Mo-reaIcrae ol de umiddelbart tiJgrawende landbrugs- ol skovbrupealer bar vz.
ret genstand for betydeligo naturYidenskabcllgo og arkæologiske under_aclser. Dele af
Dr&'vcd Slaw. som Dgger øst for Dravcd Mose og adskilltÆ c:femJø fra Alslev Mose, ~
tidligere fredet under honsyo. til de videDskabeHge værdier. CarlsbergfoDden har etabl~
ret et laboratoIium i3kcMm, hvoria Damuarks Geologiske Undusøselse driver indgåeDdc studier af såwl skovens som mOSeD8 ieoloai.

Kun iCL 5 andre danske moser tmdcs maler. der kan sammeaJianes med det intakte
højmoscareal iden centrale deJ, og do er som rcgcJ mindre j udstrækning. Dcrt1l kommer, at Dravcd Moae iudebolder intakte lagserie:ø:, det kan føres tilbage til tiden ligesefter istiden, CL 12.000 Ar, bvilbt el astAendo iNordeuropa. te
I en redegøralse af 19. maj 2005 fra Miljømjnistnict for grundlæggendo fomold omkring moser, deres udnyttelso og beskyttelse hedder det bl... :

.AktucJle oPiØl'dser over arealer, som er mose ihht. Naturbesk)'ttelseslovcms

n

§ .3 viser,

at det samlede moscøaJ er på CL 9O.675ha. svarende til 2,1 % aflaDdots areal. J denne
opgøø!sc somhes der ikke mellem de forakcllige mosetyper, og derfor heller ikke mellem lav- og højmose. Højmosearcalea stsm1se Cf derimod OPaiort for nyligt iforom ..
delse med ~cr
i bht. Habitatdircktivets bestemmelser. 'Ak.11vehøjmoser' (n&turtypcI nr. 7110) er pi. i alt 3400ha., svarcmde til 0,08% af1aD4eta areal og 'Nedbrudt
bøjmose med mulighed for naturlig successiæ (natUrtype 7120) er pi2750ha. eU~r
0,06% aflandet8 areal (Skov. og Naturstyrelseo 2005). De to naturtyper er således
sjældne natunypc:r i DlInIDarlc..

Sammxnhmscnda §tøm Kg af aktive højmosE (oYer Cl. 10 Ml fiBdg nu 00
Ul1e \'lldmoSCI Sto{g Vildmose. Hgimegårds Moso. L!!AgeD1Q8ei Rold S1cov.Horreby

Lyng og DJmd

Mose

Aktive højmosc::' er ogs' en sjælden og truet n.aturtype pil ouropæisk plan ~ betegnes
$OID cm priorltc=t na~
tmlp Habitatdirektivet. Naturtypen bar ~
bet~
bl.a. for at de cnblte nationa1stater salis hurdac skallcwme i~
bov&reucsfomnstaJtoinger.
1

derfor

Der foreliøcr ikke nogen opgørcll1Clover hvor stort et areal, der var aktiv bøjæo:iC i
slutningen af 1978. ellrz som Jamnc betegnes som §43-areal ihbt. Naturftednin&&loven
af 1978. Det er Skov- og Naturstyrc1seas opfattelse, at ~et
bar været af samme størrelsesonten. som det samlede areal der indgår inatult)'pc 7110 og 7120.idet begge tyl'« ville VlCl'O at opfatte som §43-arealcr, og siden }.januar 1979 bar alle na~er
med højmosevegetation været omfattet af lovgivningens bcskyttelsesbestemmeL~.
Den meget betydelige indvinding aftervoprodukter, det har fundet sted siden 1979, cr
sket fra arealer, der allerede før l. januar 1979 havde mistet d=s brak.tcr af muser
iSiCJ' som følge afiDddtagoJse til lanåbrugsdrift eller plantager ellor til produktion
brawlselstøl"V og al spagJlUID til jordforbedring.

af

or

Der har ~ de statslige
amtslige forvaltningsmyndig}Jedets side vant fokus pA de
damskc højmoser. Det ~emgår bl.a. af en række aaturovervlgning5UDdersøgelsel'
(Aaby
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1987,1989,1990; lUsapr LI: Aaby 1996,1997), ligesom beskyttclsesbestemmeJ.serue
vedrørende 'moser' og 'moser og lignc:ndc' (se afsnit l) har vaet hAndhævet DlegC't re-strikti~ (se afsnit 8). Det er således kun fl øealer, der ~øt
er f~
sideD
1975n9, og ingen højmoser er forswndet af naturlige lrsaaer SIden dem tid. Derimfold er
der konstateret kvalitative ændringer afbøjmoserøes tilstaad siden da (lUsager & A!hy
1996, 1997). Det antages slIedes, at højmosen i 1918n9 har haft status som en ret ~æl.
den 0l ~t DAtUrtypc i Danmark. Denne status har højmosemc stadig idag (Pihl e: al.
2000).
Det kan s61edes med ret stor sikkerhed antages, at §43-arca1er med højmosevegetation
bar udgjort Cl. 6.l5Qha i ]978, hvoraf1aJ1gt hovedparten JA i Nordj)'llmds Amt (3641 ha
,.. 59%) og her særligt iStore og Lille VIldmose.

Mens det sA1edcs er muligt at anal! sttmelsen af natumreal« med mose- og bejlJlO ~vegeta1ion i 1978/19 ll3ed ret stor sikkcr.bed, så foreJigg~ der ikke tal for mægtigheder og
udstrækning al tørleæuomcer
i0aDmar.k p6 dette tidspunkt, ligesom der heller ikke
sene.re er foretaget en landsdekkcnda opgørelse af disse ressourcer. Der er dog ingen .

e

tvivl om, at der også i 197sn9 fandtes arealer med bAde lys og mørk bøjmosetørv. som
ikke var omfattet afNaturfredningslovODl § 43. D« gælder bl. .. arealer i Lille Vild.
U10S~ store ViJ.du1Oseog Svanemose v. Kaldina, hvor højmoscarealcr var tilplantede
med nåletræ eller inddraget til dyrkning eller andre landbrugsf01'1DM.
7. Moserne 0l særligt højDloserne som listot.rnlO1D'ce
Moserne har til alle tider været en vigtiS brændselskilde. De første forsøg på at op~
den årlige produktion af tørv blev gjort afMoseindustriforeni:ngen
i 1902. Den saa1ledc
produktion VB: da på CL 100.000 tons. I 1910 overtog Hedcselskabet proc1uktionsstatistikkcD og frem til 2. Verdcnslaig var den ret ufuJdstæIldiBt og der indgik. en del Wmnede tal i stati.sttkkeø. Senere bar statisdkbn v8Rt ret pålidelig. men skønnede t~ er
medtaget iopgørelseme helt frem till966t hvor tørveproduktionen praktisk æget var
ophørt (Hove 1983).

~-

Perioden fra 1902 tI11916 viser cnjzvn stigning itøtYcproduktionen.,I 1917~20blev
---jproduktio~;;~.;neD=.na::stcn=~l
()..doblet og n4ede op pi ca. 2,2 mio. tons om Itet. I mellemkrigsårene lildt den til omk:r1ng 0,3-0,4 mio. tons pr. år fol igen at blive omtrent 1O-dobJm i
Arene 1940-48. Herefter faldt den Adigo produktiontmn
til omlcri13s 1957, hvor der
blev grawt Cl. Ot7 mio. tons tørv. Nu blev der Imn Q1'8vettørv enkelte steder og i1966
var den samlede tøxveprodulåion helt nedo på kim 9.000 tons. Senere er tørveim.tvindingen steget igcm. Nu anvendes tørven ikke længeze som bnmdsoIskildo, men bruges i
stedet tiljOIdforbedting 0l i gartnerlerhvcrvet. Produksioncn bar de seDm Ar vøct
svagt faldeDde og ligger nu på ca. 60.000 tons pr. år. (Gy1denkærno et al. 2004).

Den samlede tørveproduktion de sidste 100 år er skønnet til omkring n..
75 wo tons
på grundlag af forepggendc opgørelser (Hove 1983: Oyldenkæme et al. 2004;
Damnarka Statistik). '

tørv

Sammen med dræning ~g anvendelse af mosearea1er tillandbrugsfonnål bar rørvegravninaen medvirket til enp:duktion af mosenaturen .a;ted mere end 90% de seneste 2.00 år
og når det gælder h.ejm~senaturen, er redu1c.1ioDenantagelig pi mere end 98%.
'
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8. Bakytteb'll af dallske IDOler
Den pn=llo beskyttelse afDamnarb moscrtddte ikrafl med ændringen afoaturfredningslOveD dcnl.januar 1979. Den generclla beskyttelse ømoser og andre nat~typer er viderClført med natmbeskyttelsesloven fIa 1992.jfr. § 3.

Efter bestemmelsen ml der !kbforetages adring itilstanden af moser og JiJl1ettdl;
når disse cnb1tvis, sanuøen med andJe genercIt beskyttedo naturtyper eller iforbblJelse
med beskyttede søer er støao end 2.500 m2 i~
areal.
Amterne er ti1syøs. h6ndbB::velses Ol dispensationsmyndiped vcdrøzendc de generelt
beskyttede Daturtyper. A mtclmcs admiøistdtion er i overeosstemme1sc med lov_ forarbejdet meget rcsttiktiy, og der gives som alt overvejende bovedregel aldrig tilladelse
til udnytte1so af eD beskyttet mose. som iDdcbaer en endring aftiJstandeø., feb. tilladelse tlllandbrugsd.rift ener indvinding. Dette gælder for administrationen af samtlilC'
moser i D8mDark. clv.s. btdo bøj- os lavmoscr. .
Naturldagcnævaet har som kJageinstans for amten1ea afgørelser ciler naturboskyttclscsloveu.s § 3 fastholdt denne restriktive praksis.
pindstrup Mosebrug A/S lusr kuJ:laøt fortsætte indvinding j de to vildmoser og iFugbø
mose uden at indhencc tilladelse fra amtsrAdot, fordi de plpldeode arealer allerede før
l. jlll1UlU' 1979 havde mistet karakter af moser. Det samme Cl' tilfælcict med de arealer.
som Pfndstrup Mosebrug NS har opnået indvindingsret til i den mellemliggende ar~
tække.
Såfmnt et am1 skifter karakter til en beskyttet Datt1rtype, således at &t f.eks. pi ny får
karakter af mose, knever indvinding dog tilladelse.
9.lIlterøational beskyttelle af'mo.enamr
Moscaaturens skæbne idet øvrigo Europa minder meget om den, der er beskrevoT, fra
Darunark. I de fleste earopæisb lande er der UJhuJro mzd 10% af det oprizxfelige moseareal tilbage (Bragg ti LiDdsay 2003). I England, østlig, Polen, UkraiDe. Hviderusland
og Ffnlaud er der bev_l~SO%
afmosearea1et, mens Nor~ Svcriae og bJ... Rusland
stadig har bevaret mere end 50% af det oprindelige moseateal. Den marbnte 1ilbagegang for maserne og deres tørvelag har medført en betydelig fokusering pi mosemos
samftmd.smæssige bttydning. ikke blot som artsrige naturomr4der med en høj biodivcr ..
sitct, meD og.sl for deres bctydDing idet hydrologisko kredsløb (ciæDlpning af OV~·
svØIOlDCllse:fra de store europæiske floder) 08 som klimaregulatcrer (OJ3118PBiMring af
kulstof og frieive1se af drivhusgasser). Det bar bla. medført. at enkelte lande (Hl)lland)
bar forbwit tørveindvinding for at fremme moserncs miIjømæssig og samfimdmr.æssige
betydning.

Sideløbende med en stadig ll1ere restriktiv nationallovgivnina ved.rørcnde udny1:telsen
europeUk:c lande iDId. Danmark, er der ogd udviklet et
bredt spektrum af internationale konvCDtioner, diroJctivet og overenskomner, del' har til
fonn!l at beskytte InOMlI1lCS oS vådomridernes ~
Ol planteliv og deres I~teder.
af tarveresaourc:ernc i flere

Det plder

b1.a.:
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•

Ramaar kOllVCIltionen, som omhandler blMUing og baedygti udnyttelse af

verdens vådomr6der
• Konventionen 0111 bioJ.ogisk diversitet, SOD1 fotpligtiger de
e lande og
grupper ulande til at bevare 0l foIbedre biodiversitetml indoo for deleS egtrt
område gc:P11CID en serie afkoDkrete tUtaø. For EU-Iandenes
ldcr flere dicekti·
ver. b1.a. Habitatdirektivct og FuglcbeskyttelscsdiIdctivet.
• Konventionen cm kliJn.aa:ndrlnaet og den tilknyttede Kyoto
relevant for moseme som kulstofmagasiner.
• Konventionen om bSyttelsc almigrcrcnde arttt, også kendt
Boror
konventionen.
• Kon'Ytll1uonenom. intomationa! handel med ttucde vilda dyr o plant«, der skal
sikre at io.terDational handel med -dyr og plamer ikke truer d soverlovelse.
• Konwntionen 0I11 vetdeas kulturarv, der be.skytter natur- og
en som
den udtrykker sig ibl.a. vore moser.

Disse internationale t:aktater medfører en uatioøaJ følge1ovgi:vning, d bar betydning
for forvaltningen af natu1'ressoun:eme og deres materielle og .
elle værdier. Således er der med de seneste ændringer af NaturbeskytteJsealovcn i2
bl.a. sket en implementering afHabital- og Fuglcbeskyttclscsdirekti~emc i den dans lovgivning.
af naturtyper og
Beskyttelsen af moser indgIt dIedes som et led ibeskyttelsen .ikke
ddclse. ~'Q også
en række plante- og dmarter, der på intcr.nationalt plan er truet af
af den kulturarv og de sociale forhold, der er knyttet til mosctDe, Iige Inmosemcs bevæing har betydning for ldimaet. "
Der tr til brug for Højesteret afholdt syn og skøn ved statsautoriseret

. r FlemmiJla Peter-

sen og statsautori3cret revisor Palle Knudsen. Dc bar i en ctk1æriDg af2S. ugust 2003 l.1dtalt
bl.e..:

Hvorvidt. og i givet fald i h
o
g.
. .
og fremefter haft JlJUlighcd for, iforhold til produktiomkapacltet og afsætningsmuligheder, at realisere såVel den faktiske realiserede !otgcnestc (vod .
ning 08 salg af tørv fra andre moser iD8IlIlW'k 08 udlandet) som
tør Niels SiJCSprojek:tbeskrivelsc at 23. maj 1980] og bilag 71 (re'
22. april 1999) opgjorte tabte mmorgeneste ved indvinding,
tørv

fora·:bejdibilag 56 f dUekedegørehleø. af
dning og salg af

fra Draved Mose?

Sp"rgsmll

Z:

Hvorvidt udgør det i bilag 56 og bilag 71 opgjorte tab et beløb~ der nutidsYærdi overstiger kr. '0.000.000,001
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SpørpDJJU A:
Dctbedcs oplyst, ommarkcdetiperiodencfterden
l. januar 1980 gavmulighod furen
st.ørte mætning af de indstævnte producerede varer, end den fakdak rea1ismde aBlætning.

Ad spørpmlll
Det er vort ~
at Pindstrap Mosebrug A/S ud over den faktisk realiserede fortjeneste
ikke ville have kunnet srhvcrve den tabte mcsrfortjeucste, sAledes som den er opgjort i
bilag 56 08 bilag 71. Dc 10 bilag er investeriDgskalkuJationer. der buer« sig på 012 del
alt audet lige forudaemingcr. Der er herved iIcb tapt hensyn til blandt andet de forhold, det næwes i det følgclDdc.
I 1979 og tiden d=fter var markedet for spaanumprodulåer ikke si udbygget og Jl1W1cerct som idag. Den ibIlagene fomImede produktion på 67.000 m' villc have væm en
så væsentlia tiltimel til markedet, at der Dæppe havde været en umiddelbar tilstratk'blig
cftmpørsse11il at aftage produktionen. Basetet pi oplysninger fra Pindstrup Mosobrug
AlS villo et mersalg pl67.ooo 'fif i 1980181 have udsjort et mersalg på mm end 2SY.
saIDmenligMt med selskabets realiacrede salg. .
I årsregnskabcme for Pindstrup Mosebrug AiS omta1cs afsætningsforholdene ind~rektc.
11980/81 årsberetningen fotklues Arsresultatctmedsgede produktionsomkostninger
som følge afugunstlgt vejrlis. Det anfø.r=s tillig~ at de fugtigcdwrcr afkonsuleoteme
er blevet lUUietsom værende Arsagen til alvorlige dyrkningsprob!emer imange g~der.

Dyrkningsmæssigc problemer fører ofte til. at der vælges mere end

en spagnum1cv~-

dør.

I 1981/82 oplyses det, at "Der er gennemført" som følge af gunstigo vejrforhold j 1982,
en stor produktion af god kvalitøt, således at man bar haft iDulighed for bAde at efterkomme dem forøgede efterspørgsol Ol opbygge lagre af en kvalitet, det giver et godt
gnmdlag for afsætnjngeu idet kommende regnskabsår.'" Produktionen i 1982/83 blev
meget

be8ramet.

I de efterfølgende årsberetninger nævnes, at der er stor priskonkurrence på mark~

(or

spagnumprodukter.
llJgen Atsberetninger O1l1taJc:r Draved Mose eller den kapacitet8Inulighed,
Mose udgør.

som Draved

AnberetniDgomc omtaler overproduktion og stærk priskonkurrence. hvilket ikk" indiJcc..
~
end udbud.

re!' større

Vi bar indhentet oplysninpr fra anden side og fået oplyst, al der ikke har været perioder
DlCCIefterspørgselspres på spagnum.
.

(lJ 009
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Det ~e formentlig have været øw1.igt for Pindstrup Mosebrug AIS at udvikle mar'tedct
l1urtiprc end det faktisk skete i 1980'emc ved ØSCltaalp- ol nuuketingindBats, sMedes
at dm kuDne væze opn!et cm. støtre a&ætDing af spagnumproduk.1er. Vi kan ikke danne
os et kvalificeret skøn over, ihvilket omfang matbdct kwme udvides, og om en l'W'''
lcedsudvidclse ville have presset priserne yder11pe på det eksisterende marked.

Ud=. at indikere at et sådant mersalg ville have V$et opnAeliatt viser en bcregnia,s med
at årligt æcrsalg på 660/0 af det ibilag 56 og 71 indcholdtD salg en merfortjenestc, hvis
llutidsvøerdi i2003 udgør DKK S3 mio. l beregDingen er forudsat en ka1ku1ati~
på 10%, 08 at dcD. t'ak:tisk opnAcdc fortjeneste er uplviIkot. 1beregninger et &r ikke taget heDS)'D til værdiCl1 af et rcstmende indvindiDgspotce. Beregningen er vist t appendix 2.
Ad lIpørpmail2:

Nutidsværdien i bilag 5& « opajort som nutidsvamlim i 1980 ved 9impel rentcbe!CgDing. Bilag 71 anvender sammo forudsæaUngcr som bilag S6, men beregner rentes rente
og baserer renten på cmlangfristet dansk statsobliption plus risiko~g,
Vi mener, at eD renteberegoins skal f'omagca som ibilag 71 med rcntes rente, men dog
med dco forrentniDg.PiDds1rup Mosebrug AlS bør kunnet opcA ved sin dtiftsakti'\litet.
Den er afPindstrupMosebrugAJS opgjort til 10.4 igennemsoit fot perlodeD 1979/80 til
1990/91. Vi har for perioden fta 1980 til 2003 anvendt en fCIltes rente på 10%.
Vi har heIefte.r beregnet de enkelte års resultater frem til 2003, jf. appendix l, som viser
enJlutidsværdl i2003 plDKK 312 mio.

I bilaa 71 tilbagediskonteres de delte års resultater til 1980. og nutidsvætdien l 1980
udgør DKI< 23 mio. Nutidsværdien i2003 afDKK 23 mio. i 1980 udgør med den gen.
ne:msnitJige reme, der er anvendt ibilag 7lt DICK 650 mio.
SpørgsmA12 kan således besvaree bekræftende.

----~~---------~e_
Ad spørgsmål A:

Markedet to! spagmunprodukter var stigende i 1980' eme, og der kom flere udbydero på
marlccdet. pindstrup Mosebrug AlS' afsætning (for moderselskabet) steg med 3 l% itiden fra 1981182 til 1989/90, hvor aDætningen udgjorde 366.987 mS. For en afde væsentligste konkwrmter anslår vi en stigning pllIlerc end 100% for perioden Da.'\erct på
tilgængelige regnsbbsoplysninger fra 1984 til 1990. Ud fra samme materiale anslår vi
konlcurrenten.s afsztning til ca 100.000 m' i 1990.
Nlrttoimporten var svingende i 1980'erne og steg med 17% fra 1984 til 1990. Nettoimporten opgøres i k>ns.

I 1990 eme ~om der yderligere udbydere ar spagnumprodukter på markedet. Disse: udbydere har ulsyne1Øndc haft vækst, uden at vi dog kan pr3:Cism v=kstraten l1Øjm.
t
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Pindstrup Mosebrug AIS· afsætning er svagt faldende i de første år af 1990'eme, men
kom på niveau i midten af 199O'erno.
Eftmpørgslen fra do profeuionelle aftagere af spagnum var stigende i 1980' eme I'om
føIae af en væsentlig udvidelse afvæbthUsarea1eme. I tiden ,efter 1990 har væksthlSarcalcmo været stort set uforandrcdCt hvilket iDdibrer en mindre stigning iefterspørgslen ar spagnum.
Det er oplyst, at mmkedet for mip aftagere, haveejere
1970'erne, og at det moduedes gennem 1980'eme.

lOV.,

fik sit gennembrud sidst i

Del er vort samlede skøn. at markedet iperiod= efter den 1.januar 1980 av.]~~~_
Mosebnll AIS mulighed for en støn'e Bisætning end den iåktiU realiserede afsætniDg.
Detme opfattelse begrundes med, at miie

udbydere øgede deres afsætning."

skønsm.æ:ndeno bar 'i en 5'JPPlenmde erklæring af 13. oktober 2004 endvidere udtalt:
"SpørpmJJ 3:

Er besvarelse af spørgsmål hovedsageligt eller alene beswret ud fra forventDinsor om,
at indstævnte skulle sælge den ekstra mængde sphagnum på det danske marked?
SpørgSØlil4:

I bekræftende fald bedes skønsmændene - efter gcuncmlæsning afbiIag 73 "Saramendrag afsalgs!tatistik. 1975n6 til2001/1002 med bemzrlarlnger" samt hvilke øvrige kildeT. skøøsmændene mAtte finde nødvendige - vardcre, om indstævnte ville have kunnet
sælge den eventuelt overskydende mængde pi eksportmarkedet?
SpørpmllS:
Med udgangspunkt i selskabets nuværende .import af råvarer, sammcm.holdt med produktiomomkostDingcr pi e.k:sistetmdo produktionsanlæg iDanmark, bede.! skælSD'læDdone værdiæ3SCttO det eventuelt resterende indYindingspotenuale, som ikke vill~være
Jnedg6et til selskabets omsætning. ~
Draved Mose var blevet udnyttet.
Vor besvarelse er som følger.
Ad ,pørgsmiJ 3:

Vi kan bekræfte, at vi j vor bcsvarelso af25. august 2003 hovedsagligt har lait til grund,
at den ekstra mænade sphagnum skulle afsættes på dot dansko marked.
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Ad spørpll1Al4:

Dc nye oplySXlinpr ibilag 73 og øvrige oplysninger. vi i den amednins har indhctJtet
hos indstarmte, giver os anledning til følgende præeiacriDg af "ot tidligere besvarelse:
Indstævntej afsetrWl& p6 eksportmarkedet var bcpmset iforhold til se1akabets s;clede 0IDBdDing, i sældeJcshed iperioden 1916-1981. mcø. ogå i tiden indtil 1995,'96.
Der fomigcr !kb oplysnlngcr om at iødstlevnte iperioden lndtil da har haft bcgtænJ

set prodtJktionsbpaaitet

lfjemmmarkedsomaætDingC&1
var stagnec'ende fra starten af 1990'emc,
andelco fra midten af 1990'emc øgedes væsentligt.

mcø ebport-

Det er vort :samlede alæn, at indstævnte næppe ville kunne have øget e1aport.andelen
Væaltligt iperioden trem til J99S.
Jodstæwtes muligbed for at udJ1yttc en større kapacitet anser vi først for at være til
stede fra midten af 1990' emc.
Fra 1995 og derefter udgør den fUlde: kapacitet i Dmved Mose 100% faldende til 25% af
den opnWe eksport (bilag A). og vi anser det for usandsynligt, at hele bpacitet..m
.kum:Ie være afsat.
På den anden side er dm sandsynligt, at indsramlte efter 1995 med væsentlige stigninger
ieksporten ville have kunnet 'Udnytte dele af kapaciteten i Draved Mose.
Vi besidder imidlertid ikke den fornødne mar.lcedsmæsBiae olcspertisc til nænner: at an ..
stor en del afkapaciteten, der ville have kunnet været solgt på eksportmarke.det.

give hvor

Ad spørpmll SI
Vi er bfevet bedt 0n2 at OPJfIfe og, _aAsette
det evcDtueUe restemndc indvindingspoteI1tiaIe i Draved Mose. såfnlmt dem1c helt eller dcl"is var blevet udnyttet.

Vi har flet opl)'St, at selskabets import af sphagnum koster CL 93 kr.fmJ. Samtidig er
det dokumeateret, al omkostningen ved indvinding af sphagnum J en anden dansk mose,
som kan sammcn1ignes med Draved Mose, ville koste ca. 34 Ja.fat. ForsblleD udgør
S9krJm'.
Sorn vi har redegjon for ved' besvarelsen af spørgsmål. 4, kim vj ikke ~
tulgive,
hvor stor en do1 aflmpaciteten der vine have kunne været solgt pi eksportmark~
Uden at indikere en mulig kapacitetsudnyttelse har vi. ud fra det mængdc:mæssige forhold mellem faktisk eksport og cbtrakapacitcten iDravcd Mose. foretaget a1tc:mative
bereguinpr, som erindchold ibUag B.

Altemativeme ræ.kker fra 10..300/0'sudnyttcbc
5S.000m'.

af

den årlige kapacitet iDraved Mose pA

•
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værdien af det ~=nde mdviDdingspotentie opgøres som forsb1Jen InC1lempr'JduktioøsolI1kostPinpme iDanmMk på 34 klJma og importeret sphagDum p193 la ~
multipliceret med deo uudnyttede kapadtet.
De enkelte

Ar er

t

med 1()D.4frem til200S.

diskoDtcrot

De attmJativo beroguinger viser en nutidsværdi af restpotentialet ved en udnyttcl~ pi
10%, 2Ot.4heIJholdsvis 30% på la. 91 mio., la. 91 mio. henholdsvis Ja. 85 mio.

Bc:regningmle giver kun JMØrng idet omfUg. dat æstcrendo UidviDdiDppoten~e
modsvam af import iperioden, og priaforsbllen mellem produktlonsomkostniDøPor og
importprlser bar .været konstante over perloden."
pindstrup

Moscbrug hal fremlagt en specifikation af 16. marts 200' owr udviklingen i :mlgs-

mænader opgjort i l 000 m~ samt udviklingen 1 æalisGredc afdc1ingsbl<hag opKiort i 1000
DICK.f~ afddingcme i LiDo Vildmose og Store VUdmose for pcriodeD repskabsåret
1980/1981 til og med regnskabs4ret 200312004:

Lill, VUdmose
RegDØabsAr

Afi:le11Dp-

10001113

1000DU

bicl:rae opsfort

82/83

83/84-

8411'

85/86
8&187

87788
88189
89190
90/91

I

e

i

Afdelingsbidnlg oPlJwt l
IOOODKX
6.114

$a1&tvolUlllØD
Opgjort i
10001113

6.621
9.111
14.646
15.487
16.716
19""
19.42"

80181
11182

91/92

Stote vtJdmDR

SaJpvohmlon
opi!orti

7.160

12.379
12.48~
14.658
14.040
1.s.a18
14.3"

11.054

)56
179

16.614
22.244
21.316
20.610
19.334

92J93

170

93""
94195
95196
96197
97/98
98/99
9912000

19~
212
219
252

24.261
24.170

290

41.001

266

200012001

260
233

39.493
39.746
16.764

2OO112OO'l

2j4

21.+40

200212003
200312004

244

1".J7.5
20.011

319

28.227
33.19S

152
ISO
141
146
145

18.316
19.094
)1.246
11314
20.5'9
17.330
20,542

139
134

19.496
19.310
19.197

109

21.5d8

111

26JSO

132

120
142
233

146

17.305

20.024
27.093
11.319

-

_
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FørklariDgef

Til brug for Højesteret er der afgivet forklaringer af direktør Niels Søe og alamsmlCI1d=e.
stamautoriserct revisor Flemming Petersen og statsautoriseret revisor Palle Knudsen.
Mig]! Si!~ bar

supplerende forklaret, ~ han kom til PiDdstrup Mosebrug AIS i 1971. Han er

uddannet ingeniør

oa havde

afsluttet en HA-uddannelse.

Han kendte ikke til spaannmpl'll-

dukter. I 1971 vat det naturligt selv at producere sine mvarm-. Det var pi det tidspmikt ikke
økonomisk mrtabelt for selskabet at købo råvarer udefra og ej heller nødvendigt, De farrte 3
år. han var ansat på PiDdstrup Mosebruø, gik med etablering af salporganisation. udvikling af

produktsortiment

samt nye produlctiODSØletoder. På det tidspunkt havde firmMt tIc fabrikker.

e

En iFueJ.sø Mose, en iLille Vildmose kaldet Kongerslev og en iStore Vildmose. ProdlJc:tionen af tørv foregår ved, at mm fra maj til august kan tiæse et tyndt lag spagnum op i mi)semc. Når det er tørt efter ca. 2 dage, samles det op. Produktionen er a:fba:ngig atvejret. Fra
1976 bar

produktiODeD.

været dhlig i 1980, 1987 og 1998. Ved vAde somre er det et problem

at producere tilstrækkeligt

800 m~ til l 000

med spagnum.

at pr. hektar

ProduktiOl1CD

af spagnum iDanmark varierer fra

pr. år som gennemsnit Råvarerne lægges i lagerdynger, hvorfra

den hentes til fabrikkerne iløbet af vinteren. Hele råvareproduktioøen
duktion i fabrikkerne skal være foretaget indea okto~.

til det følgende års pro ..

Prims:rkundc:me for Pindstrup Mo-

sebrog er professionelle gartnere, men der leveres også til bobbykunder. Forholdet til gutneme byggor på et tillidsforhold. Pindstrup Mosebrug importerer råvan:r, hvis det ikke er

muliat at have tilstrækkelige råvarer selv. fra t:elæ. Norge, Sverige eller Finland. Efter
rene t 979 og 1980 ':ar der problem« IMd produktet, saledes at brndeme

j

3Om-

198] og 1982 kJa..

gedc over kvatitåen af spagnum. Samtidi~ startede en konkurrent - Stenrøgel Mosebl'ug - på
at levere potternuld til gartnerne. Stenrøgel Moscbrug brugte dels danske råvarer dels importerede råvarer. Stemøgel Moscbrug er nu blevet IcBbtaf en finSk koncern. der el støm end
pindstrup Mosebrug. Den fabriksmæssige fabxikation af spagnum foregår ved, at spagnum-

men rives itu, hvorefter den tilsættes kalk, gødning og mikronærlngsstoffer. Stenrøgcl Mosebrug startede produkti~

til erhvervskunder iperioden 1981 til 1983. Stenrøgel Mosebrug

benyttede samme produlåionsznetode .som Pindstrup Mosebrug.
Den oprindelige produktion i Kongens Mose var brændselproduktion.

Produktionen blev sat

ccd og stoppet i ca. 1971. Efter 1971 blev der solgt lidt spagown fra lagerdynger til jo:'dfor-

bcdrini· Det blev

solgt som USOrteret råspagnum. Brændselstmv og spagnum udvindca af den

e-

_____
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samme tmvcjord. Der SODdnls mellem højmoser og lavmo8Cf. Højmoser er kendetegnet

'lCd,

at do kun t11Od1qer regnvaod, medeau lavmoser fIr tilført overfladovaDd. Spagnum til jordfor-

\ beclriDa komm<:< kunh

højmo ..... PIødsttup Moseliq bar kunpoduktlollh højmose" I

1978 havde PindstlUp Mosebrog rAdiahed ovet arealer i4 højmoser. hvor arealet var

.5

O\lfl1'

hclctar, ncmlii iStore Vildmose, Lille Vildmose. Fuglsø Mose 0l Kongens Mose. Ved J-'JVendring

pr. 1.januar 1979 blev Pindstrup Moscbrug ikke be&fZD.SCl iudnyttebe af de igang-

væ=dc indvindillger i Stoze Vlldmo8et Lille Vildmose OS Fugl. Mose. Fra 1975 till!i'90
vu næs&eD hele PiDdstrup Mosebrugs produktioø basc:rct pl dansb råvarer, bortset tia import
j

de våde 80111%C. Produktionen stes fra 1975 ti} 1990 fta 227.000 mJ til 350.000 'at brug !Vo-

lumen. [ 1978 blev der udwøciet spagnum fra Stote Vildmose og Lille Vildmose saint

C'11

næs-

ten ubctydolig produktion fra Fuglsø Mose. A1lucda i bcl)11de1seu af70'emc arbejdede; man

med at få yderligere arealer fra jordbrupmyndighcdeme.

Forpagmmpn i Konp:os MOlle

kuDDo ikke forlamges til etter 2005. I 1978 påbelJYDdte maø markedsføring af et nyt ha-.e-

spagaumprogram. San:une år begyndte man en over.tladofræ=ing afKol1genB Mose med henblik pi spagnunmdvinding. Slfm:ct man havde kunnet fortsætte spagnumudvindiDg iKon"
gem Mo~ vi110 manhave kunnet

$tlII'te OD råvareproduktion

i 1979, og eD fabrik ved X.on-

gem Mose k:unøe have været i drift i 1980. Det er stor sikkerhed for. at Pindstrup Mosebrug
kunne have udnyttet he10 ressourcen i Kenaens Mose inden forpagtningsperiodcns

udløb .

..
Fm 1971 til 1976 var Pindstrap Mosebrug indo ien god udvikling. Der var ildc:e stølre

rro--

blemer på grund af de danske nlstofrcssourecr. I 1979 etablexede Pindstrup Mosebtug sig ~d
et daUcnelsbb i NOIdirland. Baggnmden herfor var til dals. at det var aode

res5O'LU'CCf, SlIIJ1t

at dlrt VlØ' tæt på et stort matked i England. Der har stort set i.klcc været samhandel mellem
virlcsomhcden j Nordirland og virksomh~en

iDamaark TransportDmkostningeme er en vig-

tiS parameter ved spagnum, da det er et bilUgt produkt ol mængden er stor. UbaIancen i
transportkapadtcteD medfører, at det

eJ'

billigere at transportere fta Irland til England cM fra

Danmark til England. Tnmportcm fra Nordirland til England foregår ilastbil. Pindstrup Mosebrul begyndte at se sig om efter nye produktioner, idet det var vurderingen, at Vesttysk ..
lattd, der imidten af70~emc var den største producent og eksportør af spagnum, havde begn:nsedc ressourcer. Vesttysk1and et i~ importør af spagnum.

r vist nok

1987 købte Pind-

mup Mosebrug en viJbomhed i Spanien samt dertlJ knyttede indvindingstiJladelser. I ,'3pa-

men blev der benyttet

spanske råvarer, der blandes med estiske eller lettiske rtvver. Salget i

Spanien foregår dels til spanske gartnere?g

dels til hobbybrug. Den

spWke fabrik

forJ)11e1'

l

l

•
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det spanske marked, men har ogal et mindre salS iPortugal. I 1990 indgik man en joint vrmture eftale iEstland. Piudstrup Mosebrug har ildce moserettighcder iEstland. men er 50 % ejer
.
,
af en fabrik og har ret og pligt til Ilt sælge fabrikkens produkter, R4vareme kommer fra sam·

arbejdspartn~

iEst1aDd. Størstedelen afproduktionøn sælges dels til Pindstrup Mosebrugs

. spanske dattøels!cab dels som rtvarer lokalt iEstland. I 1998/99 Jæbtc pindstrop Mosebrog
tIe virksomheder i Letland ved RigL Endvidere er der opført en ny fabrik, der nu produ~tRt
CL

320.000 m' bIugsvolumen spagnum. Pinds1mp Mcsebrug har væsentligt salS til Franlaia.

Spanien. ltalic:o, Holland, USA, Japsn oa Mellemøsten. Frankrig og Ho11aDdbetaler en D1erprla for produktef produceret iDanmark. Den væsentligste del af eksport kommer fra fab:dk-

kerne iBaltikum. da der er tale om. så store mængder. og da der ikke genereres tilstrækkeUgt
med spagnum iDlQ]madc til eksporten. Pindstrup Moscbtug Danmark bjem1apt

dvd 1å:r-

e

cligvarcr samt råvæer fra Bahihnn og udbyder dom iDmunark under eget varemærke. V 13d
iJnport af rlvam fra Baltikum er merprisen ea. 60 kr. pr. mJ i forhold til råvarer produceret i

Danmark. Fæst i 1989 begyndte Pindstrup Moscbrug

at handle

med Baltikam. Pindstrup Mø-

sebrug bar fortsat den største markedsandel på spagnum i Danmark. Han vurderer. at markcdsandelcn toppede i 1979. Konkurrenterne sælger bAde til professionelle brugere samt til
hobby. Konk:urrenteme sælger produktet. der er produceret indJlDdet. Pindstrup Moscbrugs
produkter er højt protUerede produktet i Danmark og opnAr typisk cmhøjere pris pi det danske marked end de importerede produkter. KoDkurrenteme skal konkurrere på prisen m&1
dansk produceret spagnum samt på kvaliteten. Også på de udenlandske markeder opnår Pindstrup

Mosebrug typisk en højere pris end konkummteIDe, primært på grundlag afkvaliteteo. I

Danmark har Pindstrup Mosebrug en hjemmemarkedsfordel.

~----------------------eRåvareproduktionen for PindstIup Mosebmg i DBJ]D1aJ'Ic
er uafklaret. For tiden er den stime
prochUc.tion i Lille Vildmose. RåstofiDdvindingstilladeJsen

er fcnløbig forlænget for 2004t

meD der er d.ea 9. februar 2005 endnu ikke givet tilladelse til udvinding i 200S. Pindstrup Mosebrug har i 2005 tilladelsen! at udvinde

CL

50.000 ml og mangler derfor

Cl.

150.000

ml.

Der

er fra flere sider laav om at stoppe råstofudvindingen i Lille Vildmose. Det er hans vurd.mng.
at der i Danmark kun vil være mulighed for at tulvinde spagnum i 10-1S år endnu. For sti.vidt
angår udlandet er der næsten ingen råstoftessourcer tilbage i det centrale Vesteuropa. Der er
endnu mul.ighed for &tt udvinde ~um

iSverige, lidt iNorge, irepublikken Irland. Balti-

kum og iRmland ~g Finlancl. Man har i øjeblikket indvindUlgstil1adelser til Cl. 20 Ir i n:publikken Irland

58mt

Nordirland.

"....
*'-----------------------
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Fra 1980-81 ville man, hvis man havde haft Kongens Mose idrift,la1næ have lcweret
laing 30..50.000 ml spagnum utilstrækkelig kvalitet. Dette ville kmmc have

0111-

aftVulpet d~pro-

blemer~ dCll'opstod i1981-8~ hvor man ikke kunne lmn tilstrdcbJiat til nogle kunder. dels
fotdi der ikke var tilstrækkelige mæn&der spagnum. dels fordi spagnummeo havdo:for dhllg

kvalitet på grund af fugt. Det samme gjaldt i 1998199 samt 1987.

Den anden

daaske

prom-

cent, Stcnrø&e~ havde samme problc:mer ide pApldende Ir. Ved i1W at kunne levere til-

produkter Ød pA det dBDSkoDJabet I april

sttækkelige mængder varer. kOUll.Jdcnl~

1991 brændte fahrjkbø l Lillo Vlldmoso. og det hindrede den fortsatte stigniq ielcsporten.
Fab1ikl<m var genetableret ioktober måned J 993. En eventuel fabrik iKongens Mose villo
klmnc have afhjulpet den manglende produktion iLi1lD VUdmoso. I 1993 indgik Pindstrup
Mosebttla en kODtrakt med staten om forpagtning af yderligere 400 bcktu mose iLille Vfld·
mose. D« var en kraftig stigning i eksporten fra sidSt i 80'em~ Eksporten blev bremset af
brande:a pi fabrlkkon

j

Lille Vlldmose. men i forbindelse med de yderligere forp~

i

1993 og en ny fabrik steg cbporten.
Han er ikke er itvivl om.

at Pindstrup Mosc:brug kælne have solgt mere spagnum, hvis man

havde haft mulighed for at producere mere spagnum. SkønserkJæringcmc fuI1Xbæt:ter alca.e
salg i Damnørk. Indvindingsmulighedemc:

i Draved Mose (Kongens Mose) var udelukket fra

l. januar 1979 og derfor ildce omtalt iårsbezetningcme heæfter. UlIDSetkonkurrencen steg
prisen på spagnum i Danmark og faldt først fra 199912000. Pindstrup Mosebrug bar eD konstant markedsandel :tOrspagnum og har altid w:ret
!ion. Man bar

således altid solgt. hvad der

aktivt selgendc ud 1ta den mulige p~cluk·

har været muligt

har haft ridighed over. Det bar vcret muligt at starte

at producere på do arealer, man

et salg iDanmark

ved import fra udlaJl..

det. Der kom andre udbyden på det danske marked fra Sverige, Baltikum og RualaIJd.
Der var en begncoscing iproduktiomkapaciteten

fra 1991 til 1993 på grund afbranden på

fabrikken iLille Vildmose. Fra 1993 var det en sget produldionskapacitet

på grund af Jet

yderligere fotpagtedc areal af Lille Vildmose. Eksporten steg fra 1993 til 1998 fra 27.000 til
122.000 m). I det seneste regnskabsår 2002·2004 havde Pindstrup Moscbrug Danmark en
samlet produktion på 690.000

~J

svarende til et salg i D8DJX1a1kpi 368.000 ml og en eaport

på 322.000 rrf. Herafbliver 370.000 m! produceret iDanmark, hvortil der blev bcyttct ca.

320.000 m3 danse rivarer 0i ca. 50.000 m' Import=de råvarer. Resten er prodllccret iBal.

. . • .•
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• 16 tik:mn aCbaltiske råvarer. Koncernen havde en samlet omsætning pi me.11em1,1 0i 1,2 DUO.

rs:; spagnum.
vedrøreDde erstatningen iNorditland bar han for.ldarct, at det var meningen, at spagnum fra
øtOsen j Nordirland skulle overføres til fabrikation på Pindstrup Mosebrugs etablerede fabrik i
Nordirland.
Da man begyndt-: o-verftadcbebandlingen afK.ongms Mose isommcnnl978,

havde det in·

gen sammcobamg med, at der i 1977 var frcmaat et 10vfara1q om zndring afDltUl'frcdnlngs-

lov=. PindsUUp Mosebnlg anså Kongens Mose for Ilt have vætet idrift i 1978. men midlertidiS indstillet og fandt dcrf01' ikke ~g

for at indhente tilladelse. Man indhentede heller

e

ildcc tilladelse til drifi ol de øvrige moset. man benyttede i 1978. For en virksomhed som

Pindstrup Mosebrug er det meget vigtig1 at lægge planer 10-15 lt ~

da man er 4f'hængig af

råstoftilf.ørs1en. RAstofplanlægniDg er derfor meget vigtig for viIbotohedcmo.
attraktivt hverken økonomisk, afsætningsmæssigt

Det er 11k:e

cllet beskæftigelsesmæssigt at udnytte alle

ressourcer stIaks. Der et stor forskel på kvaliteten afhøjmos«. Fuglsø Mose bar meget mørk
spagnum, og der kan derfor kun whryttes

CL

40.000

rrr årligt ud alPindstrup

Mosebn1{ts

samlede produktion pl320.000 Dt. Lille Vildmose er kendetegnet ved, at hele ressourcen er
lys

SpagDlDD.

Store Vildmose udnyttes kan til produktion af spagnum til hobbybxug, idt:t

strukturen ikke er ~åstabil. Kongens Mose er en god mose, idet den har en passende mængde
lys og mmk spagnum samt en god struktur. De 1S år so~ Kongens Mose kunne have produceret,

med til at lukke huller for manglende produktion ide øvrige ~er.

ville havo ~

SMfemt man.'de

kunnet produGere fra Km1g&s Moso,ville mllnhave priotitetet siD<; bed.

ste kunder, det vil sige crhvervsgartnero, højest, og ved mansIcode ristotIeverancer ville man
have udskudt andre la.mder.
Statgantnrlwetmisar

F1emmin&letØA og §lats8utoriseret royisor Palle Knu4sen

ær for-

ldarett at direktør Søes forklaring ikke giver dem grundlag for at ændre de afgivne erk}:erin-

.0

ger. De forklarede, at de ved skønscrklærin.g l prlmmt har lagt til grund, at produktionen

skulle
ret før

a{.,ættes

iDanmark. De opfJttd ikke Pmdstrup Mosebrug som særligt eksportcrlentc·

90' erne. De bar ej hoUer flet oplyst, at der var foretaget specielle eksport-dltag

indtil da. Indtil midten af90'cmo skn11cPindatrup Mosebrog Comge sin eksport 4-S gaage for

at fl afsat en eventuel produktion fra Kongens Mose. Der er ierklæringen taget bøjde fur al-

e-

,.,
•

l
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mindeligt sali l Danmark

at spagnum

samt,

at det foretages import Fra midteDlslutninP

af

80'emc *g væksthusamalct og dermed markedet for spapum iDanmark. Hj~
blev ikke udvidet i 90'emc. Draved Mose er ikke omtalt iInberetninp efter 1979. Do yderligere udby~

af spagnum er hovedsagelig StaDrøgol MosClbrugog bOgie

.senere mindr.,

ud-

bydere, R.eouva og Kronmuld, der omsætniD.gsmasigt ikke virker særlig store i forhold til
Piødstrup Moscbrug med • omsætDiDg på 122 udo. kr. I foJbinde1so mod besvarelse af

spmgsmål 4 bar mm ikke vætet opmærksom

P't om branden pi fabrikken

iLille VUdø·)SC i

1991 bat medført en begramsning afproduttioaskapacitctc:a. Det kaD ikke ses, lit afsætningen
har været mindre efter 1mmdcn. Man kan ikke se, at tiUadelscD fra 1993 har medført en
sentJia udvidelse af afsa:tDingsmuJiahcdce

iDanmark cllerpå eksportmarkederne. De var

dog ikke bokcmdtmcc1udvidelsen afindvindingemc
ninpnæuig

'/Il-

j

1993. Do bomærker først en afsæt·

stigning j 1997. De har ikke informationer til at udtale sii om, hvorvidt den eJæ..

port.rtigning, der fandt sted fra 1993 til 1998, kunne være startet tidligere. Piadstrup Mosebmg

er prisførende, og deres forgeme8te er større end konkulrentemea,

blCn

de

har ikke forettget

nogen prisanalyser.
Højesterets begruDdelJe 0l resultat
Ai de gnmd~ der et anført af landsretten. tilndcr Højesta'et, at det ikke var ftcdningca, men
det gCllereUe forbud i naturfrcdxUngBlo~

§ 43, stk. 2, som var årsagen til. at PiJ1dstn1~ Mo-

sebrug AIS blev forhindret l at udnytte sin ~t til iIKMnding af tørv (spagnum) iDmed Mose,
og at selskabet derfor ikke har krav på fredningscntatninl.

naturftedningslovem

'regler

berom.

Tre doIImUR - Asbjøm Jensen, Bli!Jl'8oDahI og 1ens Peter Christensen - udtaler hmfW;
Bestemmelsen i naturfrcdniDgslovens § 4j~ stk. 2, der trådte i kraft den 1.januar 1979, i@
holdt b1.a. et generelt forbud mod
at formAlet hermed var at

æncJrin.i af tilstanden

geimemrØre en ~r

"en meget betydningsfuld bestanddel af vore !mb

af moser. Det følgar af fora.rbejderne~
regulering til sikring af moserne som

vådomcl.dcr") jf. Follcetingstide:ndl: 1977-

78, tillæg A, sp. 2629, og tillæg B, sp. 730.
Forbudet indebar, at Pindstrup Mosc:btug ~ den l. januar 1979 ikke kunne udnytte sine indvindJngsrettighcder i Orave<l Mose uden tUladdse fra amtsridet.

01110:
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Det bedder i amtsrådets afslag af 13. juni 1983 pi ansøgning om ti11adclse til fortsat tørvclndvindinS bLa., at "den sydlige del af det ansøgte areal er intakt højmose, som bAde geolog.sk
og biologisk ml betegnes som enest1endepå landsplan", I F~

stadfæstelse af

1.juni 1984 af afslaget hedder det bLa.. '"Id Dravcd Mose pi laDdaplan

et

af største naturfred-

ningamJe8sige værdi".

bellJllDdo ellaav

H~

pA~

ml bero pl .. samlet

vurdering af indpbet i Pindscrup Mosebrup hulvindingsret.
lndgrebet var begrundet i væsentliac natur- o; miJjØDUlCSSiac interesser. Det var et led lo=.n.
generel ~1sCl
tørV i Danmark.

af moser oS indebar en abnindelig begrænsning i adgangen til indWlding af
Ordninaen havde be'cydning for alle produccmter af spapum. og det er ikke

godtgJort, at PiDdsttup Mosebrug. som ikke aktuelt havde investeret i anla::g til udnytteh:c af
indvindingsrcuon i Draved Mose, og som iøvrigt bavde adgang til indvinding afbetydelige
_gder

af tørV her ilandet, er blevet ramt særlig hårdt.

På denne baggrund finder vi~at der ikke er grundlag for at tillægge Pindstrup Moaebl'U@ erstatning imedfør af grundlovens § 73. Vi stemmer derfor for at tage Miljøministeriets tl!-

rumde til følge.
Dommerne Wendler Pedersen og Peter Blok udtaler:
Det ml lægges til grund, at der i Danmark er knaphed på spagnutn. og at import af spagnmn
på grund af tr8DSpOrtomkcmnmger er væsentligt dyrere end ind\'indina i Danmark. Del. må på.

denne baggnmd videta lægges til grand, at den spagnum, som kunne indvindcs iDraVt:d
Mose, repræsenterede en betydelig værdi for Pindst:rup Moscbrug. Dette pldcr, selvom indvinding

ikke var påbegyndt den l. januar 1979, da forbudet inaturfrcdninøslovem § 4:;, stk.

2, trådte ikraft. Det må eJldvidere lægges vægt på, at Pi.nds1:r!JpMosebrug var ien sær jg
situatiOll, fordi virlc.somheden efter råstofloven havde ret til at indvinde spagnum iDTa ved
Mose og havde fotpagtct arealet af staten for en So-hig periode netop m.ed hcnbll1c herpå.
Uanset at forbudet: i natlttfredningslovens

§ 43, mk. 2, var begxun.det i væseutlige tWttrbo-

skyttelseshensyn, finder vi herefter ligesom bndsrctten, at lovindgrebet iforhold til Pi ndstrup

e
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Mosclwg havde kaJakter af ekspropriation. og

si selskabet

derfor har krav pi

erstatI1in8 •

grundlovens § 73.
Efter de sbmserlda.'lringlttJ der er afgivet til bIug for Højesteret, må det lægges til ~
Pindstrop Mosebrug iperiodc:D. efter den 1.januar 1979=

at

har haft begmmsede muligh:lder

fOl' at forøge sin afsætDin; iforhold til den faktisk realiserede afsætnina, 1bvut fald indt:l
midten af 1990'eme. Det mi pi den aodeD side cases ibctrqtDing,

at indvinclinl iDravcd

Mose alt andet lige ville have furmindsket iDdWIdiIlp - og dermed forøget restbeboldningen - af spagnuat på virksomhedens mgo produktiønssteder iDanmark. På denne baggrund

og iøvrigt af de grunde, der er lDJført aflandsretteD..ml

erstatDiDgenfaatsættes skønsmauat,

08 vi tmdcr ligesom landsrctteD, at den jJaacnde kaP fastsættes tl1 5 mio. kr.
'lIerefær, og da vi tillige er enige i, at der ikke er grundlag for at forrente crsttdningsbcæbct
fra noget tidligere tidsplJDkt eød sagens anlæg, stemmer vi for at stadfzste landsrettens dom.

Afgørelsen træffes efter stemme1Icrtallet.
pindstrup Mosebrug skal berefter oas1 tilbagebetale det af landsretten fastsatte sagsomkostniDgsbeløb på 350.000 kr. til Miljøministeriet

Der er ikke grundlag for at tilkende rentl::r af

beløbet.

Thi keDda ror ret:
Pindstrup Mosebrug AlS sJæJ til Miljøminismridt Skov- og NaturstyrclseD. betale S.OOI).OOO
kr. med proccarcnte fra d= 30. oktober 1997.
Miljeministeri~

Skov- og N atuntyre1sen, friDDdcs for pindstrttp Mosebrugs betalings på-

•

stande.
I sapomkostni.nger

for landsm og for Højosteret skal Pindstlup Mosebrus betale 1.40<).000

kr. til Miljøministeriet, Skov- og Nøturstyrelsen.
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- 20 PinOstrup MOS8brug skal endvidere til Miljøministeriet, Skov- og Naturstyrcls~

betale

350.000 kr.

Dc idømtc beløb skal betales inden 14 dage efter denne højesteretsdoms afsigelse. Sagsom ..
kostningsbcløbet på 1.400.000 kr. fommtcs efter rentelovCDS § 8 L
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Kammeradvokat en
v/adv. Benedicte Galbo
Vimmelskaftet. 47
1161 København K
J. nr. 40-1062
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NR. 779

_
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86624770

afsagt den 21. december 2001 af Vestre Landsrets
(landsdornmerne Thrane, Bjerg Hansen og Henriette
(kst.») i l. instanssag B-2579~9?

pindstrup Mosebrug A/S
(advokat Jørgen B. Jepsen, Århus)
mod
Miljøministeriet, .
Skov- og Naturstyrelsen
(Kammeradvokaten ved ad~okat Benedicte
København)

ll. afdeling
Frolieh

Galbo,

.

Parternes påøtande
Under denne sag, der er anlagt den 30. oktooer 1997, har sagsøgeren, Pindstrup Mosebrug A/S, pås~ået sagsøgte, Miljøministeriet, Skov- og Naturstyrelsen dømt til at betale
15.200.000 kr., subsidiært et af retten fastsat mindre beløb
end 15.200.000 kr. men større end 883.792,90 kr., og mere subsidiært 863.792,90 kr.
Sagsøgeren har påstået beløbene i den principale og subsidiære
påstand for~entet fra den 28. december 1978, subsidiært fra
den 29. december 1986, med en rente svarende til den officielle diskonto med tillæg af 1% indtil den 14. april 1992 og fra
dette tidspunkt med sædvanlig rente i henhold til renteloven,
subsidiært med en rente svarende til den officielle diskonto
med tillæg af 1% indcil den 30. oktobe~ 1997 og tra dette
tidspunkt med sædvanlig procesrente. Mere subsidiært har sagsøgeren påstået beløbene forrentet fra den 30. oktober 1997
med sædvanlig procesrente.
Sagsøgeren har påstået beløbet i den mere subsidiære

påstand

NR. 779

86624770
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forrentet med sædvanlig
Sagsøgte har påstået

procesrente

fra den 30. oktober

1997.

frifindelse.

Saglllfremøtilling
Sagsøgeren har siden begyndelsen af 1900-tallet indvundet mosetørv, oprindelig til produktion af brændeelstørv og strøelse, senere til produktion af sphagnum som jordforbedringsmiddel og dyrkningsmedium.
En af de moser, hvor der er en del tørv, er Draved Mose, også
kaldet Kongens Mose, som er beliggende cirka 4 km syd for
Løgumkloster.

Efter anmodning fra ejeren af mosen, Lindet Statsskovdistrikt,
udarbejdede Det Dansk Hedeselskab i august 1954 en rapport om
mængden, fordelingen og kvaliteten af tørvemassen i Draved
Mose.
på baggrund af rapporten blev
ved direktør Johs. F. la Cour
forpagtningskontrakt,
hvorved
at indvinde tørv i ca. 212 ha
Af forpagtninsskontrakten,
ber 1954, fremgår bl.a.:

der mellem Pindstrup Mosebrug
og skovdistriktet indgået en
mosebruget forpagtede retten til
af mosen.

som er underskrevet

l' §

den 16. novem-

1.

Forpagtningen tager sin begyndelse den 1. april 1955
og udløber uden opsigelse den l. april ~005. I forpagtningsperioden er kontrakten fra begge sider uopsigelig, med mindre der finder misligholdelse
s~ed,
jfr. dog §§ 14 og 16.
§ 2.
areal, der er et moaeareal med
varierende tørvedybde, er forud for forpagtningskontraktens indgåelse undersøgt af Det danske Hedeselskab, hvis beskrivelse med bilag vedhæftee nærværende kontrakt, idet skovdistriktet dog er uden ansvar
for rigtigheden af de foretagne unders'øgelser og beskrivelser.
Forpagteren får ret cil at afgrave eller affræae
tørvelaget, men forpligter sig til at foretage dette

Det bortforpagtede

NR. 779
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på en hensigtsmæssig måde med henblik på arealets
efterfølgende udnyttelse til eng- og landbrugearea~
ler. Det er dog tilladt på et område af ea. 6 ha at'
fjerne tørven helt til bunden, selvom dette areal
herefter ikke kan forventes afvandet, idet distrik~
tet er indforstået med, at dette areal efter afgravningen overgår til sø.

§

•

3.

Da det er en forudsætning for kontraktena oprettelse, at forpagteren hurtisst muligt ekal bringe arealerne under kultur, forpligter forpagteren sig til
inden 1. april 1960 at have reguleret, afvandet og
udlagt med græs eller andre landbrugsafgrøder
1/3
del af det areal, hvor tørvedybden efter hedeselskabete beregninger ikke overstiger ~ meter. Af den
resterende del af dette areal sk.al den næste 3.. del
være reguleret, a!vandet og udlagt med græs eller
andre landbrugsafgrøder senest den l. april 1965 og
resten senest den l. april 1970.
De arealer, hvor tørvedybden er over ~ meter, skal,
bortset fra det areal, der må overgå til sø, reguleres, afvandes og opdyrkea på samme måde snarest efter, at tørvemassen er fjernet og senest inden 2 år
efter dette tidspunkt .
§

4.

Oen årlige forpagtningsafgift til skovvæsenet fastsættes 1 henhold til hedeselskabete undersøgelser og
beregninger således:
a) For arealer, nvor tørvedybden efter hedeselska~
beta opmåling er over
meter, ialt ca. ?O ha, fra
1/4 1955: 2~ hekto kg byg efter kapitelstaksten
for
byg for Tønder amt for høståret umiddelbart
før det
enkelte forpagtningsår.
b) For arealer, hvor tørvedybden efter hedeselskabets opmåling er under ~ meter/ ialt ca. 142 ha, fra
1/4 1957: ~ hekto kg byg efter kapitelstaksten
for
byg for Tønder amt for høståret umiddelbart
før det
enkelte forpagtningeår.
Afgiften efter a) og b) betales med
hvert års 1.
april og ~ hvert åra l. oktober forud for halvåret.
c) Herudover betaler forpagteren fra 1/4 1955 ved
påkrav samtlige de af kontrakten omfattede arealer
påhvilende skatter, afgifter og bidrag af enhver
art, herunder også afvandningsbidrag, vejbidrag og
lignende samt grundskyld, grundstigningsskyld
og
eventuelle bidrag eller afgifter på tø~emaesen,
endvidere hegnspligt og lignende, idet det er en
forudsætning, at forpagtningsafgiften
til skovvæaenet, således som den er fastsat under a) og b), bliver en nettoindtægt, uden at der i forpagtningspew

*
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helst udgift på det bortforpagtede areal ....

§

S.

Efterhånden som årealerne opdyrke s har forpagteren
ret til at bort~orpagte eller bortleje disset dog
ikke udover l. april 2005. '"

§ 12.
Forpagtningen er personlig for forpagteren jfr. dog
bestemmelserne om f~emleje af opdyrkede arealer .•..
Forpagtningskontrakten
kan i sin helhed dog overtages af et firma, der for mindst 50% vedkommende ejes
af forpagteren eller dennes livs arvinger , uden at
skovvæsenets samtykke hertil er fornøden.

§

...

14.

Såfremt ~orpagteren i forpagtningsperioden måtte
ønske, at samlede arealer på mindst la ha udgår af
forpagtningen, e=ter at disse er opdyrkede og udlagt
i græs i overensstemmelse med kontraktens bestemmelser, kan han forlange, at skovvæsenet pr. en l.
april overtager sådanne arealer under samme betingelser, som er gældende ved forpagtningsKontraktens
ophør. Forpagtningeafgiften
nedsættes da pr. samme
1. april som overt~gelsen sker med den del, der ved~
rører de tilbageleverede arealer.

"
Den 13. maj 1965 underskrev Pindstrup Mosebrug og skovdistriktet et tillæg til kontrakten, hvorefter det bortforpagtede
areal blev forøget med 39 ha, idet mosebruget samtidig afgav
et areal på 36 ha til skovclistriktet. Det er i tillægget angivet, at søarealet som følge af ændringerne i det forpagtede
må påregnes at blive forøget med væsentlige arealer.
Der er mellem parterne enighed om, at sagsøgeren senere er
indtrådt i kontrakten, og om, at den uudnyttede tørvemasse i
mosen er i størrelsesordenen lidt over 1.000.000 m3.
Efter at lov nr. 285 af 7. juni 1972 om udnyttelse af sten,
grus og andre naturforekomster j jorden og på søterritoriet
(råstofloven) var trådt i k~aft, indgav sagsøgeren som krævet

_
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om indvinding af tørvemassen i Draved Mose til Sønderjyllands amtsråd i
henhold til lovens § S, stk. l, nr. l. I anmeldelsen oplyacee
det bl.a., at indvindingen af tørvemasse blev iværksa~ i 1~56,
at indvindingens omfang var varierende, men for tiden var ca.
3.000 m3 pr. Ar, samt at der var 1-2 personer beskæftiget ved
indvindingen.
i lovens

§

S, stk. 2, den 26. marts 1973 anmeldelse

Amtsrådets anerkendelse af, at anmeldelsen opfyldte betingelserne i råstoflovens § 5, stk. 1, nr. 11 således at
indvindingen kunne fortsætte, blev ved skrivelse af 13.
november 1975 indberettet til Miljøministeriet.
Som betingelse
for indvindingens fortsættelse blev der opstillet nogle vilkår
om bl.a. gravedybde, retablering af arealerne t skrænter og
nabohensyn. Det hedder herefter i skrivelsen:
lIOvertrædes de ovennævnte vilkår, kan det bestemmes,
skal indstilles, og at der skal søges tilladelse efter lovens § 4.
at ind~indingen

Det tilføjes, at nærværende anerkendelse af anmel·
delsen ikke er til hinder for, at der senere vil
kunne blive rejst spørgsmål om indvindingens forcaættelse og de nærmere vilkår herfor, jfr. lovens §
5, stk.

3.

Nærværende anerkendelse fritager ikke for indhentelse af tilladelser i henhold til anden gældende lovgivning.
Opmærksomheden henledes i denne forbindelse
jølovens ikrafttræden den l. oktober 1974.

på mil-

Ifølge lovens kap. 5, § 35, stk. l, må udvidelser og
ændringer af produktionsformen, der kan medføre øget
forurening i form af bl.a. støv, rystelser samt
vand forurening m.v. kun foretages efter forud ind.
hentet godkendelse fra amtsrådet.
Ir

Tørveindvindingen krævede herefter ikke ydexligere
i henhold til råstoflovgivni~gen
før i 2003.

tilladelser

Den 21. december 1978 rejs~e fredningsplanudvalget
for Sønderjyllands amt over for fredningsnævnet for Sønderjyllands syd-
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lige fredningskreds sag om fredning af Draved Mose. Fredningssagens rejsning blev bekendtgjort i Statstidende den 28. december 1978.
Den 1. januar 1979 trådte lov nr. 219 af 24. maj 1978 om ændring af lov om naturfredning i kraft. Loven medfø~te en række
ændringer i behandlingen af fredningssager, herunder at fredningsplanudvalgene
ple~ nedlagt. Der blev endvidere foretaget
nogle ændringer i lovens kapitel V om anlæg m.v. I ændringalovens § l, nr. 151 ble~ det således bestemt, at naturfredningslovens § 43, stk. 2, skulle ændres, således at der fremover
kun med tilladelse fra amtsrådet måtte ske ændringer i tilstanden af moser. Af ændringslovens § 4, stk. 2, fremgik det,
at miljøministeren kunne fastsætte nærmere regler om, i hvilket omfang lovens regler skulle finåe anvendelse på fredningssager, der vax rejst før den l. januar 197~.
Da indvindingen

..

af tørv var uforenelig med den rejste freåningssag, opgjorde sagsøgerens direktør, Niels Søe, ved
l'Proj ektbeskrivelse, Kongens Mose" af 23. maj 1980 sags0gerene
tab i anledning af den påtænkte fredning. Af projektbeskrivelsen fremgårt
påbegyndelse i 1980, og forventet
idriftsætning foråret 1981 ville der, forudsat fredningspåstand ikke var nedlagtl med. henbl~k på produktion af jordblandinger t11 gartnerimæssig anvendelse, samt sphagnumprodukter til afsætning på konsumentmarkedet, blive etableret en ny produktionsenhed i Kongens Mose, Løgumkloster.
I'Med forventet

Arealet, der er forpagtet, andrager for den del, der
produktionamæssigt
har interesse, 66 hektar, og råvaren vil blive oparbejdet som fræsetørv - til jordblandinger og muldprodukter forholdsvis fugtig fræsetørv, og til øvrige let komprimerede produkter
normalt tørret fræsetørv.

Den årlige produktion af våd fræsetørv pr. hektar
forventes at være 1500 m3 og for den normalt tørrede
sphagnum aoo m3 pr. hektar, hvilket erfaringsmæssigt
kan anses som et sikkert gennemsnit.
Den gennemsnitlige

årlige produktion vil blive ca.
30.000 m3 fugtig fræsetørv og ca. 37.000 m3 tør fræsetørv, i alt pr. år 67.000 m3.
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år, hvilket også rent økonomisk nærmer sig den opti·
male driftsmæssige afskrivningsperiode for de til
produktionen nødvendige maskiner.
Nødv§ndiqe ~nvesteringe~:
Råvarepr~duktionJ
l komplet sæt vac~umhøsteaggregat
inkl. bæltetraktor, vendere m.v. 400.000 kr.
2 stk. 4-hjulsdrevne traktorer samt tilhørende 20 m3
vogne for indkørsel af råvarer til fabri~ 350.000

kr.
2 stk. brugte hydrauliske
580 BT w kr. 200.00Q.

gravemaskiner

- mrk. Hymac
°

Diverse mindre investeringer, harve, plo~, fræser
m.v. 50.000 kr.
Investering i alt for rå~areproduktion 1.0QQ.OOO kr.

..

Fabriksmaekiner;
Aflæssesilo m~ vibratorfødning
Traneportbånd til sigte, 15 meter
Sigteanlæs, a meter roterende
Silo under sigte med kædeudmadning
l sek. komplet Forberg blandeanlæg,
60 m3 blandekapacicet pr. time
l stk. pakkekarrusel Beech med
posesvejser og afgangsbånd
l sek. Rovema pakkemaskine
med
kopdoseringsanlæg 20-60 liter
l stk. elevator for udlevering af
l~svarer med tilhørende bånd
2 stk. hydrauliske lifte for
palletering
l stk. dieseldrevet
truck med
klemmeudstyr
3 stk. transpo~tbånd
Elektrisk styring
Elektriske installationer
1 stk. gummihjulslæsser, brugt
Investering i fabriksanlæg i alt
Montage af maskiner
Fabriksbygning 1000 m2
KQutor- sanitets- og velf~rdsbygning
som mobile enheder
Div. inveseeringer i forbindelse
hermed
In~estering i bygninge~ i alt
Forventet
kr.

investe~ing

6.000.000,.-

kr.

50.000,30.000,-

250.000,75.000,·
200.000/.
400.000,·
500.000,80.000/,,

40.000,125.000,~

60.000,150.000,200.000,300.000,kr. 2.460.000,·
340.000,.

2.800.000/kr. 1.500.000,-

kr. 2.200.000,-

for produktionsenheden

ialt
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p~duktmix: Årlig forventet produktion
200 liter fin sphagnum
200 liter Pindstrup Plus
500,000 stk. Rovema-pakninger
Løs, usorteret tørvestrøelse
Champignon dækjord
Færdigblandin$er - løsvare
I alt
Variable prgduktionsomkostninger:
Emballage:
200 liter sække 150.000 sække
a 2,70 kr'.
500.000 stk. Rovemapakninger for 40
ltr a ~,45 kr.
Gødningsstoffer:
35.000 m3 a 4,00 kr.
3.000 m3 a 2,00 kr.
9.000 m3 a 11,00 kr.
Emballage og tilsætningsstoffer
i alt
Driftsmidler, f.eks. Olie, strøm,
m.v.
Reparationsomkostn. 10% af
\ investeringen
Lønomkostninger 20.000 timer
a 60,- kr.
Samlede variable omkostninger
Faati afdelingsomkostninger:
Gager
Div. omkostninger
Forsikringer S 0/00 af værdien +
driftsta.b
Afdelingsomkostninger
i alt

15.000 m3
15.000
5.000
3.000
9.000
67.000

kr.

,.mJ
rn3

405.000, •

140.000,6.000,99.000,·

kr. 1.375.000,·

200.000,·

600.000,·
1. 200.000

(kr • 3. 3'1S . OOO, -

400.000,·

200.000,200.°90,.

kr. ~!175.000!-

kr.
salgsprovision til grossister 17%
Salgsindtægeer i alt netto:

m3
ro3

725.000,-

Afdelingsindtægt~r:
75.000 sække 200 ltr. fin sphagnum
a 22,65 kr.
kr.
75.000 sække 200 ltr. næringsberiget
sph. a 29,25 kr.
500.000 sække løstpakket næringsber.
sph. 50 ltr a 8,5.000 m3 løs uso~teret tørvestrøelse
a 55,- kr.
3.000 m3 champignondækjord
a 150,· kr.
9.000 m3 færdigblandinger a 150,~ kr. +

m3

20.000 m3

1.698.000,2.193.000,·
4.000.000,·
275.000,450.000,1.350

•.,QQOr-

9.966.000,1.694.000(.
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Afdelinqsbidrag:

8.272.000

kr.

+

kr,

4.175.000 kr.
Afdelingsbidrag
pr. m3

4.097. QOOL.~

kr. 51,12

En varig fredning af arealet vil betyde, at Pindstrup Mosebxug A/S mister produktionsretten
på arealet, således at den påtænkte etablering af produktionsafdelingen må opgives.
Det indkomsttab, selskabet herved pådrages,
opgøres pr. l. april 1980 som:
Investeringsværdi
1980
Afdelingsbidrag
4.100.000

kr.

1994/95
1995/96

6.000.000,-

kr.

1981/82 x 0,85
1982/83
l.9S3/S4
1984/85
1965/65
1986/87
1987/88
1988/B9
1989/90
1990/91
1991/92
1992/93
19.93/94

-,.

kan

•

3.485.000,2.962.000,2.517.000,2.l40.0aO,1.919.000,1. 546,000,1.315.000,1.117.000,949.000,807,000,655.000,583.000,·
4.95.000,421. 000 ,-

:s

...

..
~

•

-

-=
l:C

=

...
==
\;

=

•

Nutidsværdi

kr.

35B.Q.QQ,15,200.Q.Q0,-

Idet der forudsættes 15% rente og uændrede afsætningforhold,

samt ingen inflation,lI

Den angivne nutidsværdi svarer til på5tandsbeløbet
rens prineipale påstand.

i sagsøge-

Fredningsstyrelsen meddelte ved skrivelse af 6. januar 1981
naturfredningsnævnet
for Sønderjyllands amts sydlige fredningskreds, at spørgsmålet om der skulle ydes selskabet erstatning i anledning af fredning af mosen efter styrelsena opfattelse afhang af, om sagsøgeren fik tilladelse af amtsrådet
i henhold til naturf~edningslovens § 43, stk. 2, til at ind~
vinde tørv.
Sagsøgeren var im~dlertid ikke enig i, at den ændred~ formulering af naturfredningslovens
§ 43, stk. 2, fandt anvendelse
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under fredningssagen, og naturfredningsnævnet
for sønderjyl~
lande amts sydlige fredningskreda traf derfor efter aftale med
parterne særskilt afgørelse om dette spørgsmål, idet det sam~
tidig blev aftalt, at fredningssagens behandling SKulle stilles i bero, indtil det nævnte spørgsmål var endeligt afgj"ort.
Af fredningsnævnets
de:

kendelse

af 13. april 1981 fremgår følgen-

" ...
Der er mellem parterne enighed om, at den forpagtede
indvinding af spagnum er uforenelig med den rejste
fredningssag.
Fredningsstyrelsen
nar fremført det synspunkt, at
Pindstrup Mosebrug A/S uanset den sket= anmeldelse
efter råstofloven efter den l. januar 1979 i medfør
af lov nr. 219 af 24. maj 1978 § 43, stk. 2 sKal have amtsrådet tilladelse til invinding af spagnum i
Draved Mose, således at der kun skal tilkendes
PindstIup Moseb~ugA/S erstatning under den rejste
fredningssag, såfremt amtsrådet giver tilladelse til
den ønskede indvinding af spagnum.
Pindstrup Mosebrug,A/S har fremført det synspunkt,
at erstatningsspørgsmålet
under den rejste fredningssag skal afgøres efter de lovregler de~ var
gældende på det tidspunkt, da fredningssagen blev
rejst, således at § 43, stk. 2 i lov nr. 219 af 24.
maj 1978 ikke finder anvendelse unde~ fredningssagen.
Fredningsstyrelsen
har til støtte for sit synspunkt
anført, at en anmeldelse efter råscoflovens § 5 ikke
fritager for at søge tilladelse til indvinding, når
der kommer en senere lovgivning - i dette tilfælde §
43, stk. 2 - der regulerer området. Såfremt der ikke
var rejst fredningssag vedrørende Draved Mose, skulle Pinåstrup Mosebrug A/S have indhentet amtsrådets
tilladelse efter § 43, stk. 2 til fortsat indvinding
af spagnum. Selvom anmeldelsen efter råstofloven af
gravningen kan opfattes som en konstaterende eller
begunstigende forvaltningsakt
er det Fredningsstyrelsens opfattelse, at der e~ sket en udvikling i
samfun~et og administrativ praksis, således at det
offentlige i henhold til en senere tilkommende lovgivning erstatningsfrit kan meddele afslag på en ansøgning, samt at man ved iværksættelse af dispositioner efter en tidligere meddelt tilladelse skal indhente fornyet tilladelse efter den på t~dspunktet
for dispositionens iværksættelse gældende lovgivning.
J
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- 11 Predni~9sstyrelBen
finder det herefter uantageligt,
at den o~stændighed at der er rejst en fredningssa9
før 1. januar 1979, skulle udløse en eretatnings'pligt for et indgreb, der efter l. januar 1979 kunne
foretages erstatningsfrit.
Pindatrup Mosebrug A/S har til støtte for sit syns~
punkt anført, at fredningssagen er rejst inden l.
januar 1979/ hvor § 43, stk. 2 trådte i kraft i sin
nuværende udformning. Lov nr. 219 af 24. maj 1978
indeholder ingen overgangsbestemmelser,
men det
fremgår af bemærkningerne til lovforslaget, Folketingstidende spalte 2654-55, at fredningssager, der
er rejst inden lovens ikrafttræden behandles efter
den tidligere lovs regler. Heraf følger, at fredningssagen vedrørende Draved Mose skal afgøres uden
hensyn til ændringen pr. l. januar 1979 af § 43,
stk. 2.
Pindstrup Mosebrug A/S har endvidere anført, at en
senere lovgivning ikke uden udtryk~elig hjemmel kan
ophæve en cidligere meddele begunstigende eller konstaterende forvaltningsakt. Den anmeldelse af grav·
ning af spagnum, der er sket efter råstofloven er en
forvaltningsakt, der giver Pindstrup Mosebrug A/S
ret til at grave spagnum indtil år 2003. Den praksis, der i de senere år har udviklet sig, hvorefter
det offentlige uden erstatning kan foretage generelle reguleringer af ejendomsretten,
omfatter alene
hidtil uregulerede områder eller tilfælde, hvor man
udfra et forældelsesaynspunkt
ha~ tilsidesat ældre
ikke udnyttede tilladelser under henvisning til nye
lovregler. Forældelsessynspunktet
kan ikke finde anvendelse i denne Sagl da tilladelsen til råstof indvinding er tidsbegrænset til år 2003.
Fredningsn~vnet skal udtale:
Det lægges til grund, at Pindstrup Mosebrug A/S på
tidspunktet for fredningssagens rejsning den 21. deoember 1~7e havde en af det offentlige godkendt ret
til indvinding af spagnum i et areal af Draved Mose
indtil år 2003 ..•.
Da der ikke i lov nr. 219 af 24. maj 1978 er overgangsbestemmelser, ~er regulerer forholdet til allerede rejste fredningssager, og da det af bemærkningerne til lovforslaget fremgår, at verserende fredningssager, der ~ager sigte på fredning af private
vandløb cg moser, princ~pielt skal afgøres med udgangspunkt i den tidligere lovs regler, og da der
ikke i den konkrete sag er særlige grunde til at
fravige dette synspunkt, finder fredningsnævnet, at
fredningssagen vedrørende Draved Mose skal afgøres
uden hensyn til naturfredningslovens
§ 43, stk. 2
som ændret ved lov nr. 219 af 24. maj 1978.

... "
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Danmarks Natur~
fredningsforening
og Dansk Ornithologisk Forening påklaget til
Overfredningsn~et,
i hvis afgørelse af 22. juni 1982 det
hedder:
"
Den 26. marts 1973 indgav selskabet anmeldelse
om indvinding af spagnum i mosen til Sønderjyllands
Amtsråd ... på dette tidspunkt var kun oa 12 ha af
mosen berørt af gravning, og indvindingen havde været indstillet siden 1968. I 1978 besluttede selskabet at sætte produktionen ~ gang, og en vis oprensning af mosen med fjernelse af bevoksning blev påbegyndt. Man stod overfor at skulle påbegynde fræsning, da fredningssagen blev rejst. Amtsfredningsinspektøren, der var leder af fredningeplanudvalgets
sekretariat indtil udvalgets ophævelse'den
l. januar
1979, har oplyst, at fredningssagens
rejsning ikke
havde baggrund i selskabets aktiviteter i mosen i
1978, som man var ubekendt med, og at sagens rejsning før l. januar 197~ alene skyldtes udvalgets forestående nedlæggelse.

Overfredningsnævnet

skal udtale:

Den omstændighed
at Pindstrup Mosebrug A/S i kraft
af en anmeldelse i henhold til S 5, stk. 11 i råstofloven af 7. juni 1972 har kunnet udnytte sin
kontraktmæssige
ret til spagnumindvinding
i Draved
mosel således at der efter § 31 i den nusæ1dende
råstoflov af 8. juni 1~77 kun mod erstatning kan
nedlægges forbud mod udnyttelsen af denne ret, kan
ikke antages at fritage selskabet for at skulle efterkomme den senere indførte ~egel i naturfrednings~
lovens § 43, stk. 2, hvorefter tilstanden af en mose
ikke kan ændres uden tilladelse fra amtsrådet.
l

Selskabet ses ikke at have haft praktis~ mulighed
for at iværksætte foranstaltninger
med henblik på
spagnumindvinding i mosen før ikrafttrædelsen
af de
nugældende bestemmelser i naturfredningslovens
§ 43,
stk. 2, den 1. januar ~979, selv om f~edningssag
ikke va~ blev rejst den 21. december 1978. Selskapet
findes ikke at kunne blive stillet bedre ved fastsættelsen af fredningserstatning,
end hvis fredningssagen først var rejst efter l. januar 1979.
Det bestemmes

herefter,

at det skal lægges til grund
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for den fortsatte behandling af fredningssagen,
at
er~tatning til Pindstrup Mosebrug A/S i anledning af
en eventuel fredning skal fastsættes med hensyntagen
til bestemmelserne
i naturfredningslovens
§ 43, stk.
2.

r anledning af det af parterne

iøvrigc anfø~te be-

mærkes yderligere:
Det kan ikke udelukkes, at et afslag efter naturfredningslovens
§ 43, stk. 2} må anses for at være
et sådant indgreb i selskabets formueret i henhold
til forpagtningsKontrakten med statsskovdistriktet,
at det efter grundlovens § 73 må medføre erstatning
til selskabet, selvom bestemmelserne
i naturfredningslovens § 43 udtrykker en generel regulering ud
fra almene hensyn og derfor i almindelighed Kan administreres uden erstatningsmæss1ge
følger. Til dette spørgsmål, hvis endelige afgørelse henhører under
domstolene, men som må inddrages ved fastsættelsen
af fredningseratatnins,
kan der ikke tages stilling,
før det er klarlagt, om og da i hvilken udstrækning
en tilladelse efter bestemmelsen måtte blive meddelt .

•

Overfredningsnævneta afgørelse er truffet med 9
stemmer mod 2. Mindretallet har stemt for at stadfæste fredningsnævnets
kendelse. II
Sagsøgeren

ansøgte som følge af afgørelsen i juli lSS2 om
amtsrådets tilladelse efter naturfredningslovens § 43, stk. 2.
Da der blev indledt forhandlinger mellem Fredningsstyrelsen
og
sagsøgeren om at overføre indvindingsrettighederne
fra Draved
Mose til et areal i Lille Vildmose, blev ansøgningen imidlertid stillet i bero.
Efter drøftelser mellem sagsøgeren og Fredningsstyrelsen
og
mellem styrelsen og ejeren af arealet i Lille Vildmose, Jo~dbrugsdirektoratet,
meddelte Fredningsstyrelsen
ved skrivelse
af 3. december 1982 sagsøseren, at det ikke var sandsynligt,
at der kunne o~nås en aftale om grav~rettigheder
for sagsøgeren i Lille Vildmose.

Sagsøgeren anmodede herefter

amtsrådet oml at selskabets ansøgning i henhold til naturfredningsloven
om at grave tørv i
Draved Mose blevet taget op til rea1itetsbehandling.
,
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Sønderjyllands Amtsråds afgørelse blev meddelt sagsøgeren ved
sk~ivelse af 13. juni 1983. Af afgørelsen fremgår bl.a. følgende:
"Ansøgningen har været: drøftet mellem Pindstrup MQ"
aebrug og repræsentanter
for Sønderjyllands
amtsråd
i ee møde den 9. marts 1983 med henblik på en for~
ligsmæssig løenins på spørgsmålet om hvilke arealer,
der i givet fald vil kunne bliye omfattet af en tilladelse .. Pindstrup Mosebrug har herefter gentaget
ønsket om at måtte indvinde på hele det ansøgte areal, men ved skrivelse af 28. marts 1983 foreslået et
kompromis, idet man
vil va!re indsti llet på ikke
at udnytte arealet. syd for vandløbet i fuld dybde. II
t

\I...

Sønderjyllands amtsråda udvalg for teknik og miljø
har behandlet sagen i mødet den s. juni 19B3. Ucvalget besluttede, under hensyn til de fredningsmæssige værdier, der knytter sig til den sydlige del af
indvindingaarealet,
ikke at meddele tilladelse til
tørveindvinding
som ansøgt.
J

•

Udvalget har ved ~in afgørelse lagt afgørende vægt
på, ~ den sydlige del af det ansøgte areal er intakt højmose, som både geologisk og biologisk må be~
tegnes som enestående på landsplan og ~ den nQrdli~
ge del af arealet for tiden ikke har direkte sammenhæng med den øvrige del af mosen på grund af førnævnte vandløb, hvorfor en indvinding af tørv på
dette areal ikke vil påføre det samlede moseområde
uoprett~lig skade.
Udvalget vedtog samtidig at meddele, at det vil være
indstillet på at give tilladelse til tørveindvinding
på et areal der, bortset fra et areal i den sydøst~
lige del, er beliggende nord for vandløbet, jfr. det
vedlagte kortbilag. En sådan tilladelse må i givet
fald forventes at blive behæftet med vilkår, som
tilgodeser en retablering af indvindingsområdet
til
fattigkær/mose, i overensstemmelse med gælaende
fredningspåstand
for området. II
Sagsøgeren påklagede afgørelsen til Fredningsstyreleen
den 17.
juni 1983 og fremsendte i no~emher 19B3 i tilknytning hertil
en af selskabet udarbejdet ~appo~t til dokumentation
for, at
den af amtsrådet givne begrænsede indvindingstilladelse
ikke
havde nogen værdi for selskabet og derfor reelt indebar en
fratagelse af ~ndvindingstetten. Konklus1onen i rapporten va~1
at den delvis afgravede del af mosen ikke alene kunne anvendes
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til produktion, men at sagsøgeren ved udnyttelse af hele arealet og ved blanding af to kvaliteter råvarer kunne udnytte .
næsten hele råvareforekomsten
til videreførelse af produktionen.
Fredningsstyrelsens
afgørelse blev meddelt sagsøgeren ved
skrivelse af 1. juni 1984. Af afgørelsen fremgår bl.a. følgende:

•

liDet er fredni09sstyrelsens
principielle opfattelse,
at enhver indvinding af rås~offer herunder tørv, der
bevirker ændring af et vådområdes tilstand, kun kan
ske efter en forudgående tilladelse i henhold til
naturfredningslovens
§ 43. Tilladelse
efter naturfredningslovens
§ 43 er nødvendig uanset om virksomheden kræver tilladelse efter råstofloven eller
andre love. I tilfælde, hvor der efter råstofloven
foreligger en anmeldt ret til råstofindvinding,
kræves derfor en tilladelse efter naturfredningslovens
§ 43, når råstofindvindingen
ønskes igangsat. Ved
vu~deringen af, om der kan gives tilladelse efter
naturfredningslovens
§ 43, vil indgå dels hensynet
til beskyttelsen af naturfredningsinteresserne
i den
p~gældende lokalitet dels hensynet til anrnelderena
forven~ninger om råstofindvindingens
gennemførlighed.
Når fredningsatyrelsen
Bom klagemyndighed
i sager af
denne art skal foretage den nødvendige interesseafvejning, vil denne ineeresseafvejning
tage sit udgangspunkt i, at det ikke er nok, at der er påvist
en væsentlig økonomisk interesse i, at indvinding af
råstoffer finder sted. Der må derimod som udgangspunkt tillige være tale om enten et område, som ud
fra fredningsmæssige hensyn. vurderes som betydningsløst eller dog uden særlig interesse, for at man
eventuelt kan acceptere, at der sker indgreb i dets
tilstand, eller at den påtænkte indvinding i sig
selv ikke skønnes at medføre nogen afgørende forrykning af tilstanden i området. Dog vil det naturligvis ikke kunne udelukkes, at andre særlige forhold
som f.eks. en tidligere ind~agelse af området til
råstofindvinding må tages i betragtning, eller at
der foreligger speoielle store råstofindvindingsinteresser i et givet proje~t.
Fredningsstyrelsen er enig med Sønderjyllands
amtskommune og Danmarks ~aturfredningeforenin9 i, at
Draved Mose på landsplan er af største naturfredningsmæssig værdi. Dette har også givet sig udslag
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i, at området af fredningsstyrelsen
er udpeget som
"Nationalt hiologisk Interesseornråde" og foreløbigt
udpeget som omfattet af EF-fuglebeskyttelsesdirektiq
(79/409!E0F) .
Fredningsstyrelsen
kan tilslutte sig Danmarks Naturfredningsforenings
vurdering af, at området i biologisk forstand mA betragtes som et samlet hele. Med
hensyn til vandbalance
og næringsetofkredsløD
kan
det oplyses, at under50gelser over mosens hydrologiske system viser, at hovedafvandingskanalen
i det
væsentligste udgør grænsen for den intakte højmoseflades interne vandsystem, og dermed adskiller moseområdet i to dele hvad angår de hydrologiske
og dermed også næringsstofmæssige
forhold.
Endvidere finder man, at det nordlige område, til
trods for de ubestridte naturfredningsmæsaige
inter~
esser der er knyttet hertil, er af mere begrænset
værdi end de. syd for afvandingskanalen
intakte dele
af højmosen, idet dette areal bærer tydeligt præg af
væsentlige forstyrrelser på grund af tidligere tør~
vegravning.

..

?redningsstyrelsen
vurderer derfor, i lighed med
Sønderjyllands amtskommune, at tørveindvinding
i de
på kortbilaget udpegede arealer, ikke vil medføre
uoprettelige skader på tilstanden i mosen, herunder
især de naturf~edningamæssigt
mest værdifulde,
intakte dele af højmoseplanet.
På baggrund heraf finder fredningsstyrelsen
ikke an"
ledning til at ændre Sønderjyllands
amtsKommunea
afgørelse i sagen. Der meddeles således ikke tilladelse til tørveindvinding på den sydlige del af det
ansøgte areal. På den del af arealet der, bortset
fra et a~eal i den sydøstlige del, er beliggende
nord for vandløbet, jfr. kortbilaget, vil der kunne
ske indvinding af tørv efter nærmere vilkår fastsat
af amtsrådet i overensstemmelse
med den gældende
t:redningspåstand for området."
Efter at s~nderjyllande Amt i februar 1985 havde udarbejdet et
fredningsforslag for Draved Mose, var der på ny drøftelser
mellem sagsøgeren og amtet om mulighederne for at finde erstatningsarealer. Ved skrivelse af 30. september 1985 meddelte
amtsrådet, at det efter drøftelser med Jordbrugsdirektoratet
måtte konkluderes, at sådanne muligheder ikke var til stede.
Den 29. december

1986 t~af Fredningsnævnet

for Sønderjyllands
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Amts sydlige fredningskreds afgørelse
stort område af Draved Mose.

om at frede et 361,41 ha

Af en erstatningskendelae, der blev afsagt samme dag, fremgår
det, at sagsøgeren havde fremsat krav om erstatning på lS mio.
kr. for manglende tilladelse til indvinding af tørvemasae på
hele det forpagtede areal. Om kravet anførte fredningsnævnet:

"Det af Pindstrup Mosebrug A/S fremsatte krav st:øttes principalt på, at naturfredningslovens
§ 43,
stk. 2, ikke er gældende i retsforholdet om de forpagtede arealer, subsidiært på gxundlovens § 73.
Da Overfredningsnævnet
har bestemt, at § 43, stk. 2,
er gældende for are~lerne, skal nævnet lægge denne
afgørelse til grund, hvorfor der ikke kan tillægges
erstatping efter den principale påstand.
For så vidt angår den subsidiære påstand om erstat~
ning efter grundlovens § 73, så findes fredningsnæv-·
net ikke egnet til at afgøre dette spørgsmål, og
nævnet tåger derfor ikke stilling herti+..lf
Sagsøgeren påklagede ved skrivelse af 8. januar 1987 afgørelsen til Ove~fredningsnævnet.
I skrivelsen opfordrede sagsøgeren til yderligere forligsforhandl inger , idet selskabet tilkendegav, at man ellers var indstillet på at iværksætte en
domstolsprøvelse.

Efter yderligere drøftelser

mellem sagsøgeren

og Skov- og

Naturstyrelsen, der havde overtaget Fredningsstyrelsens
ver, meddelte styrelsen den ll. maj 1987, at styrelsen
længere arbejdede med mulighederne for et forlig.

opgaikke

Efter at der havde været afholdt bes!gtigelse og offentligt
møde den 3. november 1987, besluttede Overfredningsnævnet
at
udsætte sin endelige afgørelse af fredningssagen for at ind~
hente nærmere oplysninger hos Skov- og Naturstyrelsen om,
hvilke forligsbestræbelser
der havde været i forhold til sagsøgerep, ligesom nævnet forespurgte om mulighederne for at
genoptage forhandlingerne om en forligsmæssig ordnlng, herunder om eventuelle erstatningsarealer ~il sagsøgeren.
Trods yde~ligere

forhandlinger,

der tillige omfattede

Land-
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brugsministeriet
og Jordbrugsdirektoratet,
det egnede.erstatningsarealer.

blev der ikke fun·

I juli ~991 indgik

sagsøgeren og Jordbrugsdirektoratet
en 15årig forpagtningskontrakt
med henblik på tørveindvinding
vedrørende et areal på 4812 ha i Store Vildmose. Den Arlige
forpagtningsafgift
udgør 4.600 kr. pr. ha.
Den 31. juli 1991 stadfæstede Overfredningsnævnet naturfred ..
ningsnævnets afgø~elser fra december 1986. Om sagsøgerens erstatningskrav anføres det i Overfredningsnævnets
afgørelse:

•

'·Overfredninganævnet ha.r ved en afgørelse af 22.
juni 19S2 udtalt, at en eventuel erstatning til
Pindstrup Mosebrug A/S i anledning af en fredning af
Draved Mose må fastsættes med hensyntagen til bestemmelserne i naturfredningslovens
S 43, stk. 2,
idet det reelt er denne bestemmelse, der trådte i
kraft den l. januar 1979, der forhindrer selskabet i
at påbegynde indvinding af spagnum i mosen, og ikke
den 10 dage forinden rejste fredningssag for Draved
Mose .
Idet Overfredningsnævnet
fortsat må fastholde sin
afgørelse af 22. juni 1982, som fredningsnævnet også
har lagt til grund for sin afgørelse, tiltrædes det,
at der ikke e~ tilkendt Pindstr~p Mosebrug A/S er~
statning som følge af fredningen.
Spørgsmålet om, hvorvidt der som følge af den generelle regulering i medfør af naturfredningslovens
§
43 vil kunne rejses et erstatningskrav
støttet direkte på grundlovens § 73, som.Pindstrup Mosebrug
har gjort gældende, må henvises til domstolenes af"
gørelse."
Sagsøgeren påklagede ved en skrivelse af 27. august 1991 fra
advokat Lars Meilvang, Auning, erstatningsafgørelsen til Taksationskommissionen
vedrørende Naturfredning, der efter mundtlig forhandling ved kendelse af 27. januar 1992 stadfæstede
afgørelsen i henhold til de i afg~relsen anførte grunde.
Ved skrivelse af 14. april 1992 rejste advokat Meilvang på
sagsøgerens vegne over for sagsøgte krav om erstatning for
ekspropriation på ikke under lS mio. kr., hvilket krav sagsøgte afviste ved skrivelse af 21. juni 1993.

__
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Direktør Niels Søe har i en beregning, de~ er dateret den 8.
januar 1999, beregnet, at der i Draved Mose e~ 52S.700 m3 lyst
tørv og 481.400 m3 mørkt tørv.
Sagsøgerens revisor, statsautoriseret
revisor Ivan Berthelsen,
KPMG C. Jesper~en, har med henblik på at vurdere selskabets
erstatningsopgørelse
af 23. maJ 1980 efter anmodning fra sag~
søgeren udarbejdet en redegørelse af 22. april 1999. Af redegørelsen fremgAr det bl.a., at et erstatningskrav
baseret på
realiserede nettosalgspriser,
produktionsomkostninger
og rentesatser er i størrelsesordenen
23 mio. kr.
Syu og skøn

Under sagen er der indhentet en skønserklæring

af ~2. september 2000. I skønserklæringen,
de~ er udfærdiget
af konsulent
Lene petersen, lektor Poul Karlsen og professor Niels Erik
Nielsen, har skønsmændene besvaret en række spørgsmål således:
li

QSpa~gsnål l. Den sagkyndige bedes

definere rå-

varerne lys!uomsat tørv, mørk/omsat
tørv samt disses respektive struktur
og kvalitet.

Svar til spø~gsmål 1:

." er det hensigtsmæssigt at opdele spagnum i t yperne:lys/uornsac tørv og mørk/omsat tørv og tørve~
humus som har følgende karakteristika og kvalitet
som voksernedium til potteplantekulturer

Type: Lys/uomsat. omsætningsgrad:
0.045-0.075

Struktu~:

m.m.

1-3. Volumenvægt:

g cm3, ,llTørstofindholdll 45-75 g 1"'1

Materialet

er karakteriseret
ved tydeligt
gående fra hele eller næsten hele planter til materiale der er stadig
er identificerbart
og til endnu synligs og identificerbare planterester. Humus kun svagt synligt.
Struk turen kan karakteriseres
som tydelig sammen~
hængende fiberagtig og svampet.
Kvalitet: Udmærket

identifioerbare plantematerialer

Type: Mørk/omsat Omsæ~nin9sgrad: 4-6. VOlumenvæ~t:
0.090-0.120 g cm3. IITørstofindhold" 90·120 g 1·
gtruktu~: Materialet er,karakteriseret
ved en blan.
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ding af identificerbart
og mindre identificerbart
til vanskelig identificerbart plantemateriale.
Planteresterne har forskellig størrelse og en relativ
større del af det mere træagtige materiale er til
stede i en stor del humus. strukturen kan karakteriseres gående fra det svagt fiberagtige til det mere
ustrukturerede noget plastiske, der ved mekanisk påvirkning, danner en sammenhængende
masse.
'KvaJ.it:et: God
Type: Tørvehumus Omsæcningsgrad:
7-10. volumenv~~t:
3
0.135-0.180 g cm . II '!'ørstofindhold II 135-180 g l
Struktur: Materialet er karakteriseret
ved meget små
dele af meget vanskeligt identificerbare
planeerester og langt den overvejende del er humus. Strukturen kan karakteriseres
som meget udflydende plas~
tiak, der ved mekanisk påvirkning, danner en tydelig

sammenhængende

masse.

Kvalitet: Dårlig
spørge~l

1,1.

•

Den sagkyndige bedes under henvisning til spørgsmål l angive tørvs
optimalele!makeimale tørstofindhold,
når tørv skal anvendes til produktion af voksemedier .

Svar til spørgamål 1,1:
Type: Lys/uomsat
O~ætnings9~ad:

1-3. Volumenvægt:
3
g om . "Tørstofindhold'l
45-15 9 1"1
Optimalt l/tørstofindhold": 45 - 75 <f l-l
Maksimalt "tørstofindholdII:
75 g 10.045- 0.075

f'

Type: mørk/omsat 0msætningsgrad:
4-6. volumenv~t~
3 • ti Tørstofindholdll 90-11° g l .
0.090-0.120
g cm
Optimalt Ittørstofindhold": 90 .. 120 ~ 1Maksimalt II tørstof indhold" : 120 g 1Type: Tørvehumus 0msætningsgrad:
7-10. volumenv~t:
3
0.135-0.180 g cm . IITørstofindholdll 135-1S0 g 1Optimalt "tørstofindhold": Underopt1malt

Maksimalt

"tørstofindhold":

Overskrider

maxsimum

Spørgsmål ~,2. Den sagkyndige bedes ang~ve lys/uomsat tørvs egnethed til produktion af
voksemedier.
Svar til spørgsmål

Lys/uomsat
medier.
Spørgsmål

1,2:
tørv er'velegnet

1,3

til produktion

af vokse-

Den sag~yndige bedes angive mørk/omsat tørvs egnethed til produktion af
voksemed:J.er.
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Svar til spa~gsmÅl 1,3:

Mørk/omsat tørv med omsætningsgrader

fra 4-6

("Tørstofindhold" fra 90 til 105) er velegnet til
produktion af voksemedier. Mørk/omsat tørv med en
omsætningegrad på 6 ("Tørstofindhold" på 1,20) er
mindre egnet til produktion af voksemedier med mindre der foretages en blanding med tørv af lavere omsætningsgrader. Mørk/omsat tørv, 'tervehumusl med
omsætningagrader fra 7 til 10 (IITl2lrstofindholdufra
135-190) er uegnet til produktion af voksemedier til
potteplantekulturer
med mindre der foretages en
blanding med tørv af lavere omsætningsgrader,
1 ..S
("Tørstofin.dhold" 45 - lOS).
Spørgsmål

•

1,4

Den sagkyndige bedes oplyse, hvorvidt
en eventuel sammenblanding af forskellige tørve kvaliteter (fra hel
lys til hel mørk) vil være velegnet
til produktion af voksemedier, og den
sagkyndige bedes i den forbindelse
angive det egnede/optimale blandingsforhold af henholdsvis lys og mørK
tørv •

Sva~ til spørgsmål 1,4:
En sammenblanding af forskellige tø~ve kvaliteter
(fra hel lys til hel mørk) vil være egnet til produktion af voksemedier under visse forudsætninger:
Mørk/omsat tørv med en et "tørstofindhold" på 120 g
l-log derover vil kræve en opblan~ing med tørv med
Ittørstofindhol9-" mellem 45 ..
75 g l~ .
Det egnede/optimale blandingsforhold
mellem hen
holdsvis lys og mørk tørv kan ikke umiddelbart angives med mindre målet med hensyn til blandingsproduktet er oplyst i form af et ønsket IItørstofindhold"
og blandingspt."'odukternes "tørstofindhold" er kendt}
samt at man kender resultatet ved et givet blandingsforhold f:eks fordeling af porer og voksemediets stabilitet.
p

e.

Sp~rgsmål 2.

I følgende spørgsmål vedrørende Kongens Mose skal den sagkyndige alene
vurdere og beskæftige sig med det i
bilag 29 tilhørende kort angivne område, som Uansøgt areal omfattet:.af §
43" sammenholdt med det samme område
i bilag l, underbilag
l.
Spørgsmål 2,1. Oen sagkynd1~e bedes på baggrund af
det i sagen fremlagte materiale, herunder særligt bilag l med tilhørende
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underbilag definere det forefundne
tørvs kvalitec i det relevante område
af Kongens Mose. Pen sagkyndige beaes
specificere de enkelte områders tørvekvalitet med hensyn til lys/uomsat
og mørk/omsat tørv samt specifioere
de enkelte områders tørvekvalitet med
hensyn til produktion af voksemedier
(ovenfor nævnte områder bedes angivet
i overensstemmelse
med det til bilag
l hørende ~ort - underbilagl
- med
hensyn til pr~veudtagningens normering - underbilag l og 3).

•

Konklusion:
.
~et er de sagkyndigea klare opfattelse, .e tørve
kvalitet$n i o=råclet l1anlliJI2lgtazeal oJ\\fatt:et af I 43"
generelt må beskrives som ~elegn6t til produkt1an af
voksemedier. Langt den overvejende del af p~øverne
baz: bet.egnelsen" velegnet" og "øgne,"" og ell mindre
del har b6~egue18en nue~et, kan opblandes". ~en
o'Vervejende del med betegn.lsen lfvelegnet/egQst:"
foref~nde. i en r~l!Ilig dybde og ~gde
o~ dØD del ~e4
betegnelsen "uegøet, kan Qpblandesn findes genetelt
i de dybere lag og i mindre mængG$.
Spørgsmål 2,2. For så vidt angår det i bilag 29 beskrevne område "moaeareal, hvor til-

ladelse vil kunne f01':VenCes" af Kongens Mose (nord for vandløbet) bedes
den sagkyndige oplyse, om det i dette
område fo~efundne tørv kan anvendes
til produktion
af voksemedier, - såfremt man a.lene anvender tørv fra det
påsældende område (Området bedes angivet som under pkt. 2,1.)

I(onklusion:
Det er ae sagkyndige s opfattelse, at tørve kva11tetel:1i. omrlLdet "11IOseareal, hvor tilladelse vil ku.n.n.e
forventeeø generelt må betegJ:1es som 6gn~t/mind~e egnet til produktion af voks6medier, og det er de O&gkyndige ø helt kla~e opfattelse, at såfremt ~
alene
anvender tør~ f~a de~ pågældende område, vil det
ikke kunne lade s19 gøre. ~ø~V&n er meget øv.r119~
liggende og består boveåøaglig af en s.mule uomøac
tørv og en beøkede~ del st~kt

omsat ~ø~v s~t

lille portion ~verligt liggende fuldstændig
tlZlrv.

en

omsat
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Spør9~1

2,3. Såfremt spørgsmål 2.2 besvares benægtende, bedes den sagkyndige oplyse,
om man ved sa.mme~landing af en anden
kvalitet tørv kunne opnå en råvare
til produktion af voksemedier.

Svar t11 epørgsmll 2,3:

Ja, man kan, ved sammenblanding med en anden høj
kvalitet tørv, opnå en råvare som kan anvendes
produktion af voksemedier.
Spørg_mål 2,4. Såfremt spørgsmål

2,3 besvares

til

be~

kræftende, bedes den sagkyndige angive kvaliteten/karakteren
af den tørv,
hvormed sammenblanding kan ske, således at man opnår et egnet/optimalt
blandingsforhold
i produktionen af
vOKsemedier.
SYar ~1l sp~rgsmil 2,41

•

For at opnå et egnet/optimalt blandingsfor~old i
produktionen af voksemedier, sk~l kvalieeten/karak.
teren af den tørv, hvormed sammenblanding kan ske
for den overvejende dels vedkommende bestå af tøxv
med omsætningagraderne 2-3 og 4 af typerne "sV'agt
omsatII, "noget omsat" og "stærkt omsatn•
Spørg_mål

2,5. Såfremt spørgsmål 2#3 besvares bekræftende/ bedes den sagkyndige oply~
se, om man kunne anvende tørv f:ra det
moseareal syd for vandløbet, hvortil
der ikke kunne forventes og ikke blev
givet tilladelse til indvinding til
produktion af voksemedier.

Sva~ til spørgsmål

2,5;
Ja, man kunne anvende tørv fra det moseareal 6yd for
vandløbet, hvortil der ikke kunne forventes og ikke
blev givet tilladelse til indvinding til produktion

af voksemedier.1I
i'orklaringer
Direk~ør Niels Søe har forklare~, at han blev ansat som direktør i det sagsøgende selskab i 1971. Selskabet var på det
tidspunkt enerådende på markedet for sphagnum, og råvaresituationen var god. Oprindelig blev tørvene anvendt som brændsel
og som strøelse til dyr, men sent i 1950'erne blev man opmærksom på tørvenes jordforbedrende egenskaber, og sagsøgeren blev
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hurtigt førende indenfor udviklingen af sphagnum som dyrkningsmediurn. Sagsøgeren havde tørveproduktion
i Store Vildmose, Lille Vildmose, Fuglsø mose og Kongens Mose. Tørv fra Kongens Mose blev solgt som fræeetørv i løsvare, men indvindingen
blev indstillet i 1971. På grund af det lille antal højmoser i
Danmark er tørv en begrænset ressource, hvilket sagsøgeren al~
lerede i 1970'erne var opmærksom på. Sagsøseren havde allerede
da en løbende dialog med jordbrugsmyndighederne,
der blandt
andet orienterede selskabet, når der blev udbudt moaeområder.
Også tørveressourcerne
i Holland og Tyskland var knappe, og
det stod klart, at der'omkring 1990 ville opstå mangel på
t~rv. Han rejste i 1976 til Irland for at undersøge tørveindvindingsmulighederns
de~, og i 1979 etablerede sagsøgeren et
produktionsanlæg
i Nordirland.
Senere har sagsøgeren etableret
sig i Spanien, Estland og Letland. I 1978-79 lanoerede sagsøgeren et decideret haveprogram, og markedsandelen på hjemmemarkedet steg til ca. 80%. Efterfølgende er markedsandelen
faldet til ca. 55%. I 1978 blev det be~luttet at genoptage
produktionen i Kongens Mose. Forpagtn1ngskontrakten udløb i
2005, og modsat andre moser så man ikke nogen mulighed for
forlængelse af kontrakten. Produktionen skulle derfor genoptages, hvis sagsøgeren skulle sikre en optimal udnyttelse af
ressourcerne i mosen. Mosen var allerede drænet, og sagsøgeren
lod i sommeren 1978 en entreprenør påbegynde overfladebehandlingen, der bestod i fræsning og fjernelse af bevoksning. Den
nordlige del af mosen, der var delvist afgravet og hvorpå der
voksede birk og gråpil, krævede 2-3 f~æsninger. Den sydlige
del af mosen var fortrinsvis græsbelagt, og her kunne man nøjes med en fræsning. Fræsningen blev standset, umiddelbart efter at man var gået i gang, da sagsøgeren fik oplysning om, at
det blev overvejet at frede mosen. Sagsøgeren kendte derfor
til fredningsplanerne,
før fredningssagen blev rejst. Der har
ikke været aktivitet i mosen siden da. Overfladebehandlingen
kunne have været gennemført på 2-3 uger under gunstige
vejrforhold. Etablering af et" fabriksanlæg til forarbejdning
af tørvene ville tage 1 års tid. Han havde Hedeselskabets målinger med sig, da han i sin tid unde~søgte mosen. Det var
ikke en særlig omfattende unders~gelse, han foretog, for det
vår klart, at råvaren var t~lstede. I maj 1~79 udarbejdede han
en beregning vedrørende den/uudnyttede tørvemasse i mosen.
Fredningssagen Var rejst pA!det tidspunkt, og han mente, at
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der var cehov for at fortælle ,omverdenen, hvad en fredning
ville indebære. proje~tbeskri~elsen fra maj 1960 bygger på erI
faringstal, for han havde netop udarbejdet en tilsvarende beI
skrivelse til brug for selska~ets investeringer i Nordirland.
Oet produktmiK, der ligger ti~ grund for beregningerne, er
I
sammensat på baggrund af rnose*s tørvekvalitete~ og selakabets
maskinpark. Han anvendte aktu,lle cal i relation til de forventede omkostninger, men ansiog salgeindt~gterne lidt lavere
end de indtægter, sagsøgeren tent faktisk havde på produkterne. Da han udarbejdede projek~beskrivelSen,
regnede han stadig
med, at sagsøgeren ville få tilladelse til at genoptage produktionen i mosen. sagsøgeren/betalte
forpagtningsafgift
og
ejendomsskatter frem til rets~agens start i 1997, da der ikke
skulle herske tvivl om, at se~skabet ville vedatå dete kon~
traktlige forpligtelser. KFMGI c. Jespersens redegørelse fra
april 1999 er udarbejdet på g~ndlag af hans- projektbeakrivelse fra 1~80. Sagsøgerens rå~~reunderSøgelse
fra 1983 harmonerer godt med skønamændenes i~gttagelser. Af begge undersøgelser fremgår det, at et voksemedium Bom selskabets sphagnum
kræver en blanding af mørk oJ lys tørv. ~å grund af forekom"
I
sten af såvel mørk som lys tørv i Kongens Mose ~ar det hensigten at indvinde tørv fra hel~ området på en gang. Det var ikke
lønsomt at etablere en fabri~ ved mosen alene med henblik på
at indvinde den mørke tørv n~rd for vandløbe~, som sagsøgeren
fik tilladelse til at indvin&e
ligesom selskabet har tilstrækkeligt med mørk tørv i
Mose. Han deltog i den offentlige besigtigelse af Kan ens Mose i november 1967 i forbindelse med overfredningsnæYnets
behandling af fredningssagen. Det var hans indtryk, a~ Landbrugsministe~iet
og Skov- og
~aturstyrelsen indtil 19~1 a~bejdede ~eriøst på at finde er~
statningsarealer. Et område ~ Lille Vildmose, som selskabet
forpagtede i 1993, var et
de sidste egnede moseområder, som
jorclbrugsmyndighederne råded:e over. Forpagtningsafgiften
for
området er betydeligt højere end afgiften for Kongens Mose.
15% af selskabets råvarer i~porteree nu fra aels~abets egne
moser i blandt andet Letland. Om 10-15 år vil mere end halvdei
len af r~varerne stamme fra iudlandet, og om 25 år vil der kun
være en lille - om nogen - ~åvareressource i form af tørv tilbage i Danmark. Reesourcern~ i Nordirland er også begrænsede,
I
og sagsøgeren er ogaå der b~evet hindret.~ at Udnytte mosearealerne som påtænkt. Sageøge~en har 1 tilknytning hertil fået
I

I

l

tU91SØ
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I
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grundlag.

Advokat Lars Meilvang har forklaret, at han kom ind i sagen,
da Overfredningsnævnets
erstatningsafgørelae
forelå. Det blev
besluttet, at indbringe afgørelsen for taksationsKommissionen.
Han blev den 22. april 1992 telefonisk kontaktet af Lisbeth
Friis-Hansen fra Skov- og Naturstyrelsen og orienteret om, at
der foregik interne drøftelser om muligheQen for a~ finde erstatningsarealer
til sagsøgeren. Efter at have rykket for svar
blev han i september mAned 1992 på ny ringet op af Lisbeth
Friis·Hansen, der oplyste, at sagen var oversendt til Kammeradvokaten, og at der ville foreligge et SVar inden fo~ 14 dage. Han hørte imidlertid først fra Skov- og Naturstyrelsen
ved
brev af 21. juni 1993, hvori styrelsen under henvisning ri1 et
responsum fra ~mmeradvokaten
afviste sagsøgerens erstatningskrav. Det fremgik af brevet, at styrelsen fortsat var indstillet på at medvirke til at finde egnede erstatningearealer,
og
han deltog sammen med direktør Niels Søe i et møde med Skov~
og Naturstyrelsen den 16. december 1993 herom. I mødet deltog
også en repræsentant fra Kammeradvokaten.
I februar 1994
fremsendte sagsøgeren på bagg~nd
af drøftelserne på mødet et
forligsforslag
til styrelsen, Bom imidlerti~ afviste
forslaget. Et forslag fra selskabet om at lade sagen afgøre
ved voldgift blev afslået af styrelsen den 1. august 1994.
Herefter indsamlede han materiale til brug for udarbejdelse af
stævning Os fik i den forbindelse aktindsigt. I januar 1995
søgte han på vegne af selskabet om fri proces. Det endelige
afslag forelå i maj 1995. Han påklagede herefter uden held
Civilretsdirektoratets
afgørelse til ombudsmanden. Sagsøgerens
bestyrelse var ikke umiddelbart indstillet på at iværksætte et
sagsanlæg, men efter at der 1 april 1997 var indhentet et
juridisk responsum, besluttede selskabet at indbringe sagen
fOJ: ·domstolene.
Procedure
Sagsøgeren har til støtte for den principale

og den subsidiære
påstand gjort gældende, at selskabet ved den indgåede forpagtningskontrakt havde erhvervet t0~eindvindingarettigheder,
der
nød særlig besk~telse
efter råstoflovene fra 1972 og 1977.
Selskabets tørveindvinding
var lovligt påpegyndt, da lov nr.

-
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285 af 7. juni 1972 om udnyttelse af sten, grus og andre naturforekometer i jorden og på s0territoriet trådte i kraft, og
det var derfor ikke nødvendigt for selskabet at søge om cilladelse til fortsat indvinding. Sagsøgeren skulle blot anmelde
den igangværende eller påt~nkte indvinding inden 5 måneder efter lovens ikrafttræden, jf. råstofloven f~a 1~72 § S, hvilket
også skete. Det fremgår af lovens § S, stk. 3, at en fortsat
indvinding kunne hindres belt ellex delvis ved nedlæggelse af
forbud, såfremt det var nødvendigt af he~syn til varetagelsen
af lovens formål. Af § S, stk. 4, fremgår det, at tab som følge heraf kunne medføre erstatningspligt. Af forarbejderne til
bestemmelsen i råstofloYens § 5 fremgår detl at et forbud krævede tilstedeværelse af særlige kvalificerede samfundsmæasige
hensyn af betydelig vægt. Lov nr. 237 af a. juni 1977 om råstoffer trådte i kraft den 1. juli 1978 og indeholdt overgangeregler, der tog højåe 'for, at d~n, der havde ind~indings~ettigheder, også skulle have en acceptabel tid til at udnytte
disse. Således bortfaldt selskabets rettigheder i henhold til
anmeldelsen først den l. juli 2003, jf. lov om råstoffer § 22,
stk. 2. Af samme lovs § 37, stk. 2, fremgår det, at 1972-10vens bestemmelser om betingelserne for at hindre råstofindvinding og retten til erstatning forblev i kraft indtil den 30.
juni 2003.. De betydelige samfundsmæssige hensyn, der va.r en
forudsætning for helt eller delvis at forbyde en råstofindvinding, var ikke tilstede 1 forhold til sagsøgeren, og sagsøgerens indvindingsrettigheder,
der var resultac af en nødvendig
langsigtet ressourceplanlægning/
var derfor beskyttet af råstoflovenes reguleringssystem.
Sagsøgeren har endvidere gjort gældende, at det af såvel § 21
i lov nr. 314 af 18. juni 1969 om naturfredning og af § 19 i
lov nr. 219 af 24. maj 1976 om ændring af lov om naturfredning
fremgår, at der tilkommer en rettighedshaver erstatning, såfremt den ejendom, hvorover rettighederne haves, fredes, for
det tab, som fredningen medfører. Ifølge Naturfred~1ns~kommissionens betænkning nr. 461/1967 om naturfredning I side 37-38
er det forudsat, at en fredning må sidestilles med ekapropria~
tion, og der skal derfor i tilfælde af fredning ydes fuld
grundlovsmæssig erstatning. Sagsøgeren er derfor også i kraft
af naturf~edningslovens
regler berettiget til ekspropriationserstatning i det omfang, en f~edning fo~hindrer selskabet i at
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udnytte dets indvindingsrettigheder. Bestemmelsen i § 43, stk.
2, om at der kun med tilladelse fra amtsrådet må ske ændringer
i tilstanden af moser, blev indsat i naturfredningsloven ved
lov nr. 219 af 24. maj 1~7S, der trådte i kraft den l. januar
1979. Det fremgår hverken af lovbestemmelsen
eller forarbejderne til bestemmelsen, hvorledes samspillet med råstoflovenes
anmeldelsesordning tænktes gennemført. I modsætn~ng til naturfredningsloven af 1969 og de indtil 1978 gennemførte ændringslove indeholdt lov nr. 219 af 24. maj 1978 ikke en bestemmelse
om, at de hidtil gældende regler fandt anvendelse på fredningssager, der var rejst inden ændringslovens ikrafttræden.
Det blev i ændringslovens
§ 4, stk. 2, alene bestemt,
at miljøministeren kunne fastsætte nærmere regler om, i hvilket omfang lovens regler skulle finde anvendelse på fredningssager,
der var rejst før den l. januar 1979. Af forarbejderne til
denne delegationsbestemmelse
(Folketingstidende 1977·1978,
till~ A, sp. 2654-2656) fremgår det, at den alene relaterede
sig til de nye regler om fredningssagers behandling og ikke de
få materielle ændringer i loven, herunder § 43, stk. 2. Det
helt almindelige princip, der detaljeret oeskrives i fo~arbejdeme
til de tidligere ændringslove, hvorefter en lov alene
har virkning fra dens ikrafttræden, medmindre andet udtrykkeligt er anført, må føre til, at § 43, stk. 2, ikke kan anven~
des i forbindelse med fredn1ngssagen vedrørende Draved Mose,
idet sagen er rejst den 21. december 1978.
Sagsøgeren har videre gjort gældende, at ændringen i naturfredningslovens § 43, stk. 2, hvorved sageøgeren blev afsk~ret
fra at udnytte sine indvindingsrett1gheder i mosen under alle
omstændigheder ikke i forhold til sagsøgeren var erstatningsfri, men indebar et sådant indgreb i sagsøgerens formuegoder,
at der må ydes sagsøgeren erstatning herfor direkte efter
grundlovens S 73. Sagsøgeren har herved henvist til, at ændringen af § 43, stk. 2, reelt indebar en ophævelse af bestemmelserne i såvel råstoflovgivningen
som naturfredningslo~en
om
e~statning, ude~ at en sådan virkning h~vde været forelagt
lovgiver, der tværtimod var bibragt den opfattelse, at § 43,
stk. 2, ikke fandt anvendelse på f~edningssager, der var rejst
inden lo~ens ikrafttræden. Sagsøgeren har endvidere henvist
til, at intensitetsbetragtninger
fører til, at der må tilkendes selskabet erstatning. En fredning·
og tillige den gene-
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relle regulering, der blev indført ved § 43, stk. 2, - medfører en status quo tilstand for moser, der i langt de fleste
tilfælde ikke vil skabe problemer for ejerne. Sagsøgerens rettigheder og forpligtelser i henhold til forpagtningskontrakten
med en statsinstitution knyttede sig imidle~tid direkte til en
ændring af mosens tilstand og var af afgørende betydning for
sagsøgerens erhvervsudøvelse.
Sagsøgeren rammes derfor individuelt byrdefuldt og konkret atypisk hårdt af lovændringen.
Vedrørende erscatningsopgørelsen
har sagsøgeren henvist til
direktør Niels Søes erstatningsopgørelse
fra 1980, og når
tillige henses til redegørelsen f~a selskabets revisor fra
1999, er det godtgjort, at selskabets erstatningskrav
i hvert
fald kan opgøres til det påstævnte beløb. Der skal ikke ved
erstatningsfastsættelsen
tages hensyn til den delvise
tilladelse, sagsøgeren ~ar fået til tørveindvinding i den
nordlige del af mosen, da det ved skønserklæ~ingen
er
godtgjort, at tørven i den del af mosen e~ mørk og mere eller
mindre omsat, og at selskabet ikke udelukkende vil kunne an~
vende mørk tørv til dets sphagnumproduktion. Impore af tørv
ville ikke have været en rentabel mulighed for at begrænse
sagsøgerens tao, da importprisen oversteg selskabets produktionspris væsentligt.
l

Til støtte for den mere subsidiære påstand har sagsøgeren
gjort gældende, at selskabet - såfremt retten ikke finder at
betingelserne for at tilkende erstatning er opfyldt - har krav
på at få de fra fredningssagens rejsning afholdte udgifter til
forpagtningsafgift
og ejendomsskat erstattet. Dette beløb kan
opgøres til 13.390/65 kr. x 66 ha - svarende til beløbet i den
mere subsidiære påstand.
Sagsøgte har til støtte for frifindelsespåstanden
gjort gældende, at fredningsmyndighederne
med rette har lagt til grund,
at selskabet Bom følge af ændringen af naturfredningslovens
§
43, stk. 2, ikke uden tilladelse lovligt kunne indvinde tørv
fra Draved Mose. Mosen er, uanset at sagsøgeren i kraft af anmeldelsen i henhold til råstofloven havde ret til tørveindvinding indtil 2003, også omfattet af de til enhver tid gældende
bestemmelser om fast ejendoms regulering} herunder bestemmelserne i naturfredningsloven.
Lov nr. 219 af 24. maj 1978 om

-
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ændring af lov om naturfredning indeholder i modsætning til de
tidligere ændrings love til naturfredningsloven
ikke en regel
om, at fredningssager rejse før lovens ikrafttræden skal behandles ef.ter de hidtil gældende regler, men blot en bestem·
melse om, ae miljøministeren
kan fastsætte nærmere regler herom. I bekendtgørelse nr. 611 af 1. december 1978 om overgangsregler for fredningssager, der er udstedt i henhold til § 4,
stk. 2, i lov nr. 219 af 24. maj 1978, er der ikke fastsat en
overgangaregel evarende tilovergangsreglen
i de tidligere ænd~ingslove. på den baggrund må den klare bestemmelse i § 43,
stk. 2, også finde anvendelse på fredningssagen vedrørende
Draved Mose, navnlig når det tages 1 betragtning, at fredningssagen blev bekendtgjort 3 dage før bestemmelsens
ikrafttræden, og at sagsøgeren allerede i maj 1978, hvor ændringsloven blev vedtaget, Vidste, at tørveindvinding fra den 1. januar 1979 krævede tilladelse. 1 retspraksis lægges der afgø~
rende vægt på, om ejeren ville og kunne foretage de handlinger, som den mellemkommende lovgivning hindrede, inden lovgivningen trådte i kraft. I denne sag kunne selskabet ikke nå
at iværksætte tørveindvinding inden den l. ja~uar ~979, og direktør Niels Søe har forklaret, at selskabet endnu ikke havde
foretaget investeringer i relation til Draved Mose. Intensitetsbetragtninger
må derfor også føre til, at der ikke er
grundlag for at tilkende selskabet erstatning.
Vedrørende sagsøgerens krav om erstatning direkte efter grundlovens § 73 har sagsøgte gjort gældende, at gennemførelsen
af
naturfredningslovens
§ 43, stk. 2, ikke i forhold til sagsøgeren indebar ee ekspropriativt
indgreb, men at der var tale om
en erstatningsfri generel regulering. Det er i givet fald denne regulering - og ikke den fredningssag, der ~lev rejst den
21. december 1978 - der har hindret sagsøgeren i at udnytte
sine indvindingarettigheder. Regule~ingen var imidlertid ikke
af en sådan intensiv eller individuel karakter, at det
berettiger sagsøgeren til erstatning.
c

Vedrørende erstatningsopgørelsen
har sagsøgte gjort gældende~
at en eventuel erstatning må fastsættes skønsmæssigt. I det
omfang, sagsøgerens erstatningskrav støttes på den gennemførte
fredning, må ~ravet opgøres med udgangspunkt i tørvemassens
værdi for selskabet på tidspunktet for fredningsnævnets
ken-
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delse den 29. december 198G med fradrag af værdien af den
tørv, der blev meddelt tilladelse til at indvinde. såfremt direktør Niels Søes opgørelse fra 1960 måtte blive lagt til
grund som udgangspunkt for erstatningsopgørelsen,
må der dog
bl.a. tages højde for, at sagsøgeren etablerede sig andre
steder for at imødegå driftstab, og at selskabet ikke har ønsket at indvinde den mørke tørv i Oraved Mose, som man har fået tilladelse til.
I relation til sagsøgerens rentepåstand har sagsøgte gjort
gældende, at der intet retligt grundlag er for at kræve et
eventuelt erstatningskrav
forrentet fra noget tidligere tidspunkt end sagens anlæg.

..

Sagsøgte har i relation til sagsøgerens mere subsidiære påstand gjort gældende,. at der ikke skal tilkendes sagsøgeren
erstatning svarende til betalte forpagtningsafgifter
og ejendomsskatter, idet sagsøgeren i hvert fald efter Overfredningsnævnets kendelse af 31. juli 1991 fuldt ud har været bekendt·
med selskabets manglende muligheder for at indvinde tørv i
Draved Mose. Ved de6~a~tet at afholde udgifterne har sagsøgeren tilsidesat sin tabsbegrænsningapligt.
La~osrettena begrundelse
Eestemmelsen

og ~esult~t

1 naturfredningslovens

43, st~. 2, om, at ændringe% af tilstanden af moser kun må ske med tilladelse fra
amtsrådet, blev indsat 1 loven ved lov nr. 219 af 2~. maj
1978, der trådte i kraft den l. januar 1979.
§

Denne bestemmelse medførte, at sagsøgeren fra den l. januar
1979 ikke kunne udnytte sine indvindingarettigheder
i Draved
Mose uden tilladelse fra amtsrådet. Dette gælder også, selvom
sagsøgerens

indvindingsrettigheder
tidligere var anmeldt i
overenstemmelse med råstoflovgivningens
regler, og selvom
fredningssagen var rejst tør ændringslovens ikrafttræden.
Den omstændighed, at sagsøgeren allerede ved fredningssagens
rejsning den 21. december 1978 blev forhindret i at udnytte
sine indvindingsrettigheder,
kan ikke medføre, at sagsøgeren
kan blive stillet bedre ved fastsættelsen af en eventuel fred-
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ningserstatning, end hvis fredningssagen var rejst efter den
1. januar 1979, idet sagsøgeren ikke havde praktisk mulighed
for i de 10 dage frem til den l. januar 1979 at iværksætte
tørveindvinding.
Bestemmelsen i naturfredningslovens
§ 43, stk. 2, må anses som
et sagligt begrundet led i den reguleri~g, der ud fra almene
hensyn er gennemført fo~ at opretholde en status quo tilstand
for vådområder. Eestemmelsen gælder fo~ alle og vil i relation
til moser i almindelighed kun indebære et begrænset rådighedaindgreb.
Reguleringen ramte imidlertid sagsøgeren, der har fået delvis
afslag på at udnytte sine indvindingsrettigheder,
ganske betYM
deligt og atypisk hårdt. idet formålet med selskabets forpagtning af mosen udelukkende va~ at indvinde tørv, hvilket uvægerligt ville medfø%e en ændring af mosens tilstand.
på denne baggrund

•

findes lov1ndgrebet i forhold til sagsøgeren
at have karakter af ekspropriation, og der skal derfor ydes
sagsøgeren erstatning herfor i overensstemmelse med grundlovens § 73.
Erstatningen fastsættes med udgangspunkt i direktør ~iels Søes
opgørelse fra 1980. Efter det oplyste har sagsøgeren i tiden
fra 1979 og fremefter indvundet, forarbejdet og solgt tørv fra
andre moser i såvel Danmark som i udlandet.og derved kunnet
dække sit afsætningsbehov. Den herved fremkomne fortjeneste må
fragå ved fasts~ttelsen af det tab, som sagsøgeren kan kræve
erstattet. Derimod er der efter skønserklæringen ikke grundlag
for at reducere erstatningen som følge af, at sagsøge~en ved
Fredningstyrelsens afgørelse af l. juni 1984 har fået tilladelse til at indvinde den mørke tørv nord for vandløbet.
Efter en samlet vurdering af sagens omstændigheder findes den
erstatning, som sagsøgeren har krav på herefter skønsmæssigt
at kunne fa~tsættes til 5.000.000 kr.
Der er ikke grundlag for at forrente erstatning6~ravet
noget tidligere tidapun~t end sagens anlæg.

fra
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Sagsøgte, Miljøministeriet,
Skov- og Natursty~elsen, skal til
sagsøgeren, Pindstrup Mosebrug A/S, betale 5.000.000 kr. med
procesrente fra den 30. oktober 1997, til betaling sker.
I

sagsomkostninger

skal sagsøgte til sagsøgeren betale 350.000

kr.
De idømte ~eløb skal betales inden 14 dage.

Thrane

Bjerg Hansen

Henriette

Frolich

(kst. )

-----_

......

cfr .

•

Uden betaling.
UdsKriftens rigtighed bekræftes.
Vescre Landsret,
Viborg, den 21. december 2001
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VEDRØRENDE
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Sag nr. 26902 Fredning af Draved Mose (Kongens Mose)
i LØgumkloster og TØnder kommuner, SØnderjyllands amt.

Kendelse:
(Meddelt den 27. januar 1992)

Overfredningsnævnets
afgØrelse af 31. juli 1991 om erstatning i anledning af fredning af Draved Mose (Kongens
Mose) i LØgumkloster og TØnder kommuner, SØnderjyllands
amt er påklaget til Taksationskommissionen
vedrØrende
Naturfredning af Pindstrup Mosebrug A/S.

e

Taksationskommissionen
har den 28. november 1991 afholdt
mundtlig forhandling, hvorunder aktieselskabet var repræsenteret ved advokat Lars Meilvang, Auning.
SØnderjyllands amt var repræsenteret ved formanden for Udvalget
for Teknik og MiljØ, viceamtsborgmester
Helge Jensen,
næstformanden Heine Andersen, forvaltningschef Erik
Ancker og biolog Aksel Voigt.
For Skov- og Naturstyrelsen mØdte fuldmægtig Lisbeth Friis-Hansen, Landskabskontoret.

e
e

For Taksationskommissionen
har advokat Lars Meilvang på
vegne Pindstrup Mosebrug A/S som for Overfredningsnævnet
nedlagt påstand om en erstatning på 15 millioner kr.,
subsidiært et mindre belØb efter kommissionens skØn, og
har til stØtte herfor gentaget argumentationen for Overfredningsnævnet i et klageskrift af 27. august 1991.

e
~
Fu 02·35

l2.ll/a

- C> 02..2.

2

Pindstrup Mosebrug A/S har ved forpagtningskontrakt
af
16. november 1954 med Lindet Statsskovdistrikt erhvervet
ret til udvinding af spagnum i ca. 212 ha af Draved Mose
omfattet af fredningen og har siden betalt forpagtningsafgift til Statsskovbruget
(Skovstyreisen). I tiden
indtil 1968 fandt udvinding sted på et areal af ca. 12 ha
af mosen, og selskabet indgav anmeldelse om indvinding af
spagnum efter råstofloven af 1972.
Da fredningssagen
blev rejst den 21. december 1978, havde selskabet besluttet at genoptage indvindingen og havde med henblik
herpå foretaget en vis oprensning af mosen.
Erstatningskravet
er principalt baseret på det anbringende, at naturfredningslovens
§ 43, stk. 2, der trådte i
kraft den l. januar 1979, ikke er gældende i nærværende
retsforhold, idet § 43, stk. 2, ikke kan fortrænge selskabets erhvervede rettigheder ifØlge råstofloven til at
indvinde spagnum indtil 2003.
Selskabet har til støtte
herfor bl.a. henvist til, at råstofloven som speciallov
må have forrang fremfor naturfredningsloven
på dette
område.
Såfremt det antages, at § 43, stk. 2, har forrang, har
selskabet gjort gældende, at fredningssagen skal afgØres
efter retstilstanden på det tidspunkt, hvor fredningssagen blev rejst, og hvor § 43, stk. 2, endnu ikke var
trådt i kraft.
Resultatet bliver under alle omstændigheder, at der må
ses bort fra denne bestemmelse, som Overfredningsnævnet
har henvist til som begrundelse for at nægte erstatning.

e

e
e

Selskabet har endvidere fastholdt det synspunkt, at en
anvendelse af § 43, stk. 2, ved afgØrelse af erstatningsspØrgsmålet vil medfØre inddragelse af selskabets erhvervede ret til spagnumindvinding,
som må betragtes som
et indgreb af ekspropriationslignende
karakter, der er
beskyttet ved erstatningsbestemmelsen
i grundlovens § 73.
Såfremt Taksationskommissionen
finder, at § 43, stk. 2,
skal anvendes i dette retsforhold, og erstatning efter
naturfredningsloven
derfor ikke gives, må kommissionen
drage konsekvensen heraf og være forpligtet til også at
tage stilling til en ekspropriationserstatning,
herunder
dennes stØrrelse.
Selskabet har i 1983 erhvervet tilladelse til spagnumindvinding i medfØr af naturfredningslovens
§ 43, stk. 2, på
et begrænset, ca. 37 ha stort areal, men har gjort gældende, at denne tilladelse er uden Økonomisk værdi, fordi
den mØrke tØrvemasse i dispensationsområdet
kun kan
udnyttes med tilfØrsel af lys tØrvemasse fra de områder,
hvor indvindingen er blevet forbudt, og at det er Økonomisk urealistisk at tilfØre lys tØrvemasse fra fjernere
beliggende moser.

3

Advokat Lars Meilvang har under den mundtlige forhandling
nærmere redegjort for selskabets synspunkter og har herunder oplyst, at erstatningsberegningen
er foretaget
under den forudsætning, at indvinding af spagnum på de nu
fredede arealer kunne være genoptaget den l. april 1980.
Skov- og Naturstyrelsens
repræsentant har i det hele
påstået Overfredningsnævnets
kendelse om erstatning til
selskabet stadfæstet, herunder at spØrgsmålet om eventuel
erstatning for ekspropriation henhØrer under domstolene.
Biolog Aksel Voigt har oplyst, at ifØlge de for amtet
foreliggende oplysninger, der bl.a. er baseret på luftfotos, var der ved fredningssagens rejsning i 1978 foretaget en overfladisk afrØmning af smuld i små partier på
et areal af 1-2 ha på det af Pindstrup Mosebrug A/S
forpagtede område.

Taksationskommissionens

e
e

e

bemærkninger:

også efter det der er fremfØrt for Taksationskommissionen
tiltrædes det af de grunde, der er anfØrt i Overfredningsnævnets kendelser af 22. juni 1982 og 31. juli 1991,
at en eventuel erstatning til Pindstrup Mosebrug A/S må
fastsættes under hensyntagen til naturfredningslovens
§
43, stk. 2, og at det reelt er denne bestemmelse, der
trådte i kraft den l. januar 1979, og ikke fredningssagen
rejst 10 dage forinden, der har forhindret spagnumindvindingen, hvorfor der ikke tilkommer selskabet erstatning
som fØlge af fredningen.
Det tiltrædes endvidere, at krav om erstatning stØttet
direkte på grundlovens § 73 må henvises til domstolsbehandling.
Kommissionen stadfæster
kendelse om erstatning.

derfor Overfredningsnævnets

Herefter

bestemmes:

Der tilkendes ikke Pindstrup Mosebrug A/S erstatning
anledning af fredningen af Draved Mose.

i

4

I godtgØrelse for sagkyndig bistand under sagens behandling for Taksationskommissionen
tillægges der Pindstrup
Mosebrug A/S et belØb på 5.000 kr., som kan udbetales
direkte til advokat Lars Meilvang, Auning.

Ole Nicolaisen
Karl Nielsen

e
e
e

Jens Peter Jensen

OVER FREDNINGSNÆVNET>

Overfredningsnævnets

afgørelse

/

•

af 31. juli 1991

om fredning

af Draved Mose

i Løgumkloster

'1

jyllands

Fredningsnævnet

og Tønder Kommuner,
Amt

af 29. december

Amts Sydlige
1986 bestemt

på ca. 381 ha i Draved Mose beliggende
muner.

Fredningsområdet

eje samt arealer,

der Kommuner.

henholdsvis

af et areal
og Tønder Kom-

(løbenumre)

staten

har

i privat

(Miljøministeriet,

og Løgumkloster

og Tøn-

er rejst i 1978 af det daværende

den l. januar

Amt.

Efter nedlæggelsen

1979 er sagen videreført

Fred-

af Fred-

af Sønder-

Amtsråd.

Fredningsnævnets
terprøvelse
tillige

fredning

19 ejendomme

for Sønderjyllands

ningsplanudvalget

Fredningskreds

i Løgumkloster

og Forsvarsministeriet)

Fredningssagen

ningsplanudvalg

jyllands

omfatter

der tilhører

Landbrugsministeriet

Sønder-

(sag nr. 2697/86).

for Sønderjyllands

ved en afgørelse

(Kongens Mose)

afgørelse

i medfør

er forelagt

af naturfredningslovens

for så vidt angår fredningens

indhold påklaget
samt Danmarks

Overfredningsnævnet
§ 25.

Afgørelsen

gennemførelse,

tilOverfredningsnævnet

til ef-

af Pindstrup

er

udstrækning
Mosebrug

og
A/S

Naturfredningsforening.

Frednin~sområdet.

Fredningen
arkæologiske

har til formål at bevare
og landskabelige

til at iværksætte

naturpleje

områdets

værdier,

geologiske,

herunder

og naturgenopretning

biologiske,

ved at sikre adgang
i området.

Fred

2

ningen har desuden

til formål at regulere

området under hensyn

•

Ellum Mose og Kongsbjerg

et areal på ca. 500 ha, udgjorde

et stort sammenhængende

moseområde.

af vandstanden

i mosen.

opdyrkning

henligger

græsarealer.

Fredningsforslaget

en indvin-

med tilhørende

Af mosens oprindelige

og størsteparten

plantet eller naturligt

areal på ca.
,

af disse arealer

Ca. 50 ha er enten til-

tilgroet med træer og buske.

omfattede

oprindeligt

hele det nævnte

store område, men under sagens behandling

ca. 500 ha

har Sønderjyllands

Amt be-

grænset fredningspåstanden

til alene at omfatte de arealer,

der sta-

dig henligger

mosearealer,

helt

som udyrkede

uberørt højmoseområde

i den centrale

dende græsningsarealer,
standen i mosen,

udpeget

Miljøministeriet
til direktiv
beskyttelse

Området

som nationalt
udpeget

for Sønderjyllands

Området

biologisk

af vand-

ønskes gennemført.

er desuden

interesseområde

som EF-fuglebeskyttelsesområde

af 2. april 1979 fra De Europæiske

Amt udpe-

af Miljømiog er af
i henhold

Fællesskabers

Råd om

af vilde fugle.

1979 omfattet

og ca. 2/3 af området er siden l. januar

af naturfredningslovens

råder, hvorefter

tilstanden

Mosebrug

i mosen

§ 43 om beskyttelse

af vådom-

ikke må ændres uden tilladelse.

A/S, der siden 16. november

retten til at indvinde
tilhørende

del af mosen, samt de tilstø-

er i regionplanen

ligger i landzone,

Pindstrup

et mindre,

der vil blive berørt af den hævning

get som særligt beskyttelsesområde.
nisteriet

herunder

som ifølge fredningsforslaget

Hele fredningsområdet

•
••

påbegyndtes

500 ha er ca. 200 ha opdyrket,
i dag som vedvarende

Mose med op-

indtil midt i 1950'erne

Herefter

ding af spagnum og en landbrugsmæssig
sænkning

adgang til

til beskyttelsesinteresserne.

Draved Mose, der også omfatter
rindeligt

offentlighedens

1954 har forpagtet

spagnum på et ca. 212 ha stort areal i mosen

nu Miljøministeriet

forpagtning

først udløber

derjyllands

Amtsråd

v/Skov-

og Naturstyrelsen,

og hvis

i år 2005, har under sagens gang af Søn

fået afslag på en ansøgning

om tilladelse

til at

3

indvinde

spagnum

i det omfang, man kontraktlig

det har dog åbnet mulighed

for at indvinde

ca. 37 ha stort areal på visse vilkår.
stadfæstet

Klager

•

af den daværende

Pindstrup

Mosebrug

AIS

ikke er til hinder
det forpagtede

spagnum på et begrænset

Denne principtilladelse

er

Fredningsstyrelse.

har påstået

fredningen

for, at selskabet

ændret således,

Naturfredningsforening

har klaget med påstand

indvinding

af spagnum selv på et begrænset

fredningsnævnets

afgørelse

om, at fred-

at der ikke kan gives tilladelse

af spagnum på nogen del af mosen.

vil hindre

areal som forudsat ved

retableringen

af en højmoseve-

uheldigt

samt være til stor skade for mosens rige fugleliv.

tigt, at mosens

har bl.a. udtalt,

forskningsmæssige

navnlig

sammenhæng

at de uforstyrrede
imellem områdets

del og virke landskabeligt

at det er overordentligt

kvaliteter

højmosepartier
forskellige

og den landska-

naturtyper

bevares.

tørveindvinding

i

område.

Landbrugsministeriets

Vildtforvaltning

i jagtudøvelsen

skyttelsesmæssig

vurdering

slår derfor, at perioden

har udtalt,

i perioden

offentlig

restriktiv,

na af høj- og hedemosefugle.

Man fore-

bør være sammenfaldende

og udstrækkes

skal have nogen værdi for beskyttelsen

hvis der i

adgang fra 1/5.

med adgangsforbud

med jagtbegrænsninger

at fredningens

1/3 - 15/7 ud fra en be-

er overdrevent

samme område gives almindelig

med perioden

vig-

sikres i fremtiden,

Rådet må derfor udtale sig imod enhver yderligere

begrænsninger

til

finder, at

i fredningsområdets

Naturfredningsrådet

nordlige

Foreningen

getation

det fredede

I

kan indvinde spagnum på hele

indvinding

herunder

at den

areal.

ningen bør skærpes således,

belige

Amtsrå-

og udtalelser.

Danmarks

•
••

har ret til.

til 15/7, hvis den

af områdets

særlige ynglefau-

4

Overfredningsnævnets

beslutninger.

I sagens behandling,

herunder

deltaget

7 af Overfredningsnævnets

Overfredningsnævnet

•

Det tiltrædes,
vens kapitel
interesser,
turtype.

besigtigelse

at der gennemføres

har besluttet,

tiltrædes

Om fredningens

nærmere

Spørgsmålet

udtale:

fredning efter naturfredningslo-

III til sikring af områdets

Den afgrænsning

af fredningsområdet,

en begrænset

da disse myndigheder

strup Mosebrug A/S om tilladelse

•
••

som fredningsnævnet

indvinding

af spagnum

til beskyttelsen

har været genstand

hos såvel Sønderjyllands

§ 43 til indvinding.

som na-

ligeledes.

dele af fredningsområdet,

ningsstyrelse,

af højmosen

indhold bemærkes:

om, hvorvidt

de overvejelser

,

store naturvidenskabelige

til en bevaring

af mosen vil kunne forenes med hensynet
værdifulde

møde, har

11 medlemmer.

skal enstemmigt

der især er knyttet

og offenligt

i dele

af de mest
for indgåen-

Amt som den daværende

behandlede

ansøgningen

Fred-

fra Pind-

i medfør af naturfredningslovens

I Fredningsstyrelsens

afgørelse

af l. juni

1984 udtales bl.a. følgende:

"Fredningsstyrelsen

er enig med Sønderjyllands

Amtskommune

marks Naturfredningsforening

i, at Draved Mose på landsplan

største naturfredningsmæssig

værdi.

Fredningsstyrelsen
enings vurdering

kan tilslutte
af, at området

som et samlet hele.

Med hensyn

i biologisk

forstand må betragtes

til vandbalance

system viser, at hovedafvandingskanalen
grænsen for den intakte højmoseflades

og næringsstofkreds-

over mosens hydrologiske
i det væsentligste
interne vandsystem

udgør
og dermed

i to dele, hvad angår de hydrologiske

med også næringsstofmæssige

er af

sig Danmarks Naturfredningsfor-

løb kan det oplyses, at undersøgelser

adskiller moseområdet

og Dan-

forhold.

og der-

5

Endvidere

finder man, at det nordlige

stridte naturfredningsmæssige
af mere begrænset
le af højmosen,
forstyrrelser

område, til trods for de ube-

interesser

der er knyttet hertil,

værdi end de syd for afvandingskanalen

er

intakte

de-

idet dette areal bærer tydeligt præg af væsentlige

på grund af tidligere

tørvegravning.

/

Fredningsstyrelsen
kommune,

vurderer

derfor i lighed med Sønderjyllands

at tørveindvinding

i de på kortbilaget

ke vil medføre uoprettelige

udpegede

skader på tilstanden

især de naturfredningsmæssigt

mest værdifulde,

Amts-

arealer

,ik-

i mosen, herunder

intakte dele af høj-

moseplanet."

På denne baggrund
Sønderjyllands
vinding

mente Fredningsstyrelsen

det forsvarligt

- ligesom

Amt - at stille i udsigt, at der ville kunne ske ind-

af spagnum på et nærmer

areal i den sydøstlige

angivet areal, der bortset

del, er beliggende

fra et

nord for hovedafvandings-

kanalen.

Fredningsnævnets
udsætning,

at fredningen

ske indvinding

e
e
e

afgørelse

Overfredningsnævnet
modstående

kortet,

Amt, Fredningsstyrelsen

Det tiltrædes

derfor,

der hører tilOverfredningsnævnets

ikke skal være til

areal, som er vist på
afgørelse

af tørv efter nærmere vilkår

Sønderjyllands

Amtsråd.

Bestemmelserne

om offentlighedens

af den vurde-

og fredningsnævnet

at fredningen

for, at der inden for det begrænsede

til.

af de meget store

i sagen ikke anfægte resultatet

tet), kan ske indvinding

på den for-

område, som der i medfør

§ 43 er givet principtilladelse

ring, som Sønderjyllands

hinder

i det begrænsede

vil efter en samlet vurdering

interesser

har anlagt.

1986 hviler

ikke skal være til hinder for, at der kan

af spagnum

af naturfredningslovens

af 29. december

adgang og regulering

(fredningskorfastsat af

af jagten æn-

dres, således at der for et på fredningskortet

nærmere afgrænset

areal skal gælde et forbud mod offentlighedens

adgang i tiden

6

1/3-1/7,

og der i samme tidsrum skal gælde et jagtforbud

for andre

end ejerne personligt.

De øvrige fredningsbestemmelser,
tiltrædes

som fredningsnævnet

har fastsat,

i realiteten .

.'

Idet fredningsnævnets
sættes herefter

afgørelse

følgende

af 29. december

fredningsbestemmelser

1986 ophæves,

fast-

for det ca. 381 ha
I'

store fredningsområde,
eller delvis omfatter

som er vist på fredningskortet,
de på vedhæftede

fortegnelse

og som helt

anførte matrike1-

numre:

Fredningens

Fredningen

formål.

har til formål at bevare

turvidenskabelige

værdier

og forbedre

i geologisk,

områdets

biologisk

store na-

og arkæologisk

hen-

seende.

Fredningen

skal således medvirke

fuld naturtype

bevares

og udvikles

ninger både på de nuværende
arealerne

e
e

værdier

har endvidere

og at regulere

spekt af de biologiske

Bevaring

plejeforanstalt-

og på længere sigt på græs-

mosearealer.

til formål at bevare

offentlighedens

områdets

landskabelige

adgang til området

under re-

interesser.

af området.

Det fredede område skal bevares
således

ikke ske ændringer

medmindre
melser,

som særligt værdi-

gennem passende

mosearealer

nord for de nuværende

Fredningen

til, at højmosen

i dets nuværende

af den hidtidige

en sådan tilstandsændring

tillades ved en dispensation

mel i § 10 om naturpleje
anvendelse

tilstand.

anvendelse

Der må

af arealerne,

er tilladt i de følgende bestemefter § 12 eller sker med hjem-

og naturgenopretning.

er angivet på fredningskortet.

Den nuværende

areal-

7

Terrænændringer.

Som anført i § 2 må der ikke foretages
ledes ikke ske udnyttelse
foretages

opfyldning,

terrænændringer.

af forekomster

planering

i jorden,

eller afgravning,

Der må så-

og der må ikke
jf. dog undtagel-

serne i §§ 6 og 10.

Uanset

forbudet

i stk. l skal fredningen

dog ikke være til hinder

for:

a) Indvinding

af spagnum

inden for det på fredningskortet

angivne areal af matr.nr.

særligt

l Draved dog ikke for tiden efter år

2005.

b) Råstofindvinding

på dyrkede

arealer

og skovarealer

til eget brug.

Afvanding.

Der må ikke foretages
vanding

•

der tilsigter yderligere

af-

af området.

Eksisterende

e
e

foranstaltninger,

grøfter og afvandingskanaler

eller på anden måde udvides,
sædvanlig

oprensning,

i § 10 om naturpleje

Eksisterende

må således ikke uddybes

men fredningen

er ikke til hinder

for

hvis dette ikke vil stride mod bestemmelserne
og naturgenopretning

dræn må vedligeholdes,

det tillades ved en dispensation

.

men må ikke omlægges,

medmindre

efter § 12.

Beplantning.

Arealerne
meddele

må ikke yderligere

tilladelse

Den eksisterende

tilplantes.

til plantning

sitka-bevoksning

Fredningsnævnet

kan dog

af levende hegn på dyrkede arealer.

på matr.nr.

l Draved, benævnt

4 A

8

på fredningskortet,
overgår herefter

afdrives

senest ved omdriftsalder,

og arealet

til hede/kær.

Veje. stier og parkeringspladser.

Der må ikke anlægges
er nødvendige

•
-e

indvinding,

nye veje.

Dette forbud gælder ikke veje, der

for land- og skovbrugsdrift

og som følger det naturlige

Amtet har ret til at indrette
en beliggenhed

eller for tilladt råstofterræn .

en mindre holdeplads

til 2-3 biler med

som angivet på fredningskortet.

Vandindvinding.

Der må ikke etableres
Opstilling

anlæg til indvinding

af små vindmøller

af vand til markvanding.

til oppumpning

af vand til kreaturvan-

ding er dog tilladt.

Arealernes

~

e
e

•

drift iøvrigt.

Udyrkede

arealer må ikke opdyrkes.

i normal

landbrugsmæssig

græsningsarealer

~

som opdyrkede.

matr.nr.

Andre

475 og del af matr.

5 A på fredningskortet,

Den projekterede

ikke udføres,

der indgår

som uopdyrkede.

mosearealer,

nr. 260 Ellum, benævnt
afvandes.

drift, betragtes

betragtes

De i 1978 oppløjede

Græsningsarealer,

må ikke yderligere

østlige kanal B på matr.nr.

og de etablerede

underløb

260 må

til kommunevandløb

nr. 8

Ellum skal tilstoppes.

~

De opdyrkede

mosearealer,

dag henligger
ter udløbet

benævnt

i græs (del af matr.nr.

af forpagtningskontrakten

(år 2005) overgå til udyrket
et/Skov-

og Naturstyrelsen

nem udpining

5 B på fredningskortet,

af jorden.

l Draved),

som i

skal senest ef-

med Pindstrup Mosebrug

A/S

stand gennem en af Miljøministeri-

fastsat driftsform,

i princippet

Indtil da kan arealerne

gen-

dyrkes som græs

9

arealer,

herunder

omlægges

med anden afgrøde

i en periode

af

højst 2 år.

~

Græsarealerne

øst for den store afvandingskanal

Draved, benævnt

5 C på fredningskortet,

datoen for Overfredningsnævnets
/

på matr.nr.

l

skal senest et år efter

afgørelse

stand gennem en af MiljøministerietjSkov-

overgå til udyrket
og Naturstyrelsen

fast-

sat driftsform.

~

Græsslåning

på de udlagte

græs arealer er kun tilladt

kl. 7.00 til kl. 18.00, dog i tidsrummet

i tiden

l. maj til 15. juni ind-

til klo 21. 00.

~

Af hensyn

til områdets

og lign. ikke tilladt

Bebyggelse

~

og der må ikke anbringes

vindmøller.

placering,

herunder

Det er dog tilladt

at opstille

har godkendt

samt at opsætte

Arealerne

må ikke benyttes

almindelige

lægge roekuler,
nødvendig

telte, master,

læskure til kreatu-

størrelse,

materialer

kreaturhegn

og

ikke over

for landbrugsdriften

til motorbaner,

lign. eller til oplag og deponering
under affald.

skure, boder og jagt-

fra de under § 7 nævnte små

1,20 m høje, hvor disse er nødvendige

anbringe

områder.

campingvogne,

og lign., bortset

rer, når fredningsnævnet

~

af fisk, ænder

og andre anlæg.

hegn, vindmøller

•

er udsætning

inden for de udyrkede

Der må ikke opføres ny bebyggelse,
hytter,

e
e

paddebestand

.

modelflyvepladser

af organisk materiale,

og
her-

Det er dog tilladt på de dyrkede arealer at anhalm- og ensilagestakke

for normallandbrugsdrift.

og andet oplag, der er
Det er endvidere

et lager for flis på matr.nr.

tilladt at

l Draved som angivet på

fredningskortet.

~

Der må ikke oprettes pelsdyrfarme,

fjerkræfarme

og lign.

Hjorte-

10

tefarme kan kun oprettes med fredningsnævnets

forudgående

tilla-

delse.

~

Fredningsnævnet
forbundne

~

---

Naturpleje

kan tillade opsætning

af bistader

og det dermed

tilsyn.

og naturgenopretning.
#

~

På de arealer,

som ikke ejes af staten, har Sønderjyllands

råd ret til at lade foretage naturpleje
formål, herunder ved afgræsning,

ningens

selvsåede

træer og buske.

plejeforanstaltning

er tiltrådt af ejeren eller

e
ti

af

at ejeren

pleje, samt at den pågældende
i mangel af så-

dan enighed

- er godkendt

På arealer,

der er eller senere måtte blive undergivet

v/Skov-

e

Det er dog en beti~gelse,

den nødvendige

varetages

af fred-

slåning og fjernelse

ikke selv foretager

administration,

~

til opfyldelse

Amts-

af fredningsnævnet.

statslig

den fornødne pleje af Miljøministeriet

og Naturstyrelsen.

Som led i restaurering
derjyllands

Amtsråd

loven og eventuel

af vandstandsforholdene

i mosen skal Søn-

indhente fornøden tilladelse

anden lovgivning

efter vandløbs-

til at foretage følgende vand-

løbsreguleringer:

Kommunevandløb

nr. 8 Ellum, Langskovgrøften,

skellet mellem matr.nr.
udyrkede

20 og matr.nr.

arealer mod øst og sydøst.

opstemmes

11 Ellum til niveau med de

Faldet til grøftebunden

trappes nedstrøms,

dog således at de tilstødende

den for dyrkningen

nødvendige

Kommunevandløb
opstemmes

ud for

af-

arealer sikres

afvandingsdybde.

nr. 15 Abild og de private

til niveau med de omliggende

tilløb i Asset Ejerlav

arealer ved stationerne

n

ved udløb fra mosearealerne.

Det er tilladt at ændre fra 30 cm diameter til 60 cm diameter

for

11

den del af rørledningen
ligger nedstrøms

for spærringerne

sættes, at bundkoten

De private vandløb

Grøften

over matr.nr.

50 og matr.nr.

ved stationerne

9 Asset,

n.

der

Det forud-

ikke sænkes.

på matr.nr.

gennem den nordlige

1 reguleres

således:

del af højmosen

mellem

station a

og b lukkes.

Mellem

stationerne

vandløbet

a og b etableres

for yderligere

at hæmme den sideværts

Efter forpagtningskontraktens
fortsættelsen

et antal tørvedæmninger

i

vandbevægelse.

udløb og senest år 2010 sløjfes

af denne grøft ved lukning af grøften ved sta-

tion c.

Grøften mellem
flyttes

station

a og f, der i dag løber mod sydøst,

til fredningsgrænsen,

afløb mod nordvest

mellem station g og h og gives

til kommunevandløb

nr. 6 Løgumkloster.

Samtidig hermed åbnes et vandløb uden for fredningsgrænsen
langs den private

fællesvej

mellem matr.nr.

25 og matr.nr.

224

Ellum.

e

e
e

Grøften mellem
Draved

station

i og k i den nordlige

lukkes ved forpagtningskontraktens

del af matr.nr.

1

udløb og senest år

2010.

Grøften

i den sydøstlige

station m.
ninger

De nævnte

Der etableres

i grøften

nøden tilladelse

yderligere

iværksættes

afgørelse,

i medfør

l Draved

lukkes ved

et mindre antal tørvedæm-

inden for det udyrkede

foranstaltninger

Overfredningsnævnets

del af matr.nr.

område.

inden et år fra datoen for

dog under forudsætning

af anden lovgivning

forinden

af, at forer opnået.

12

~

Offentlighedens

adgang samt jagt.

Den ret til færdsel og ophold på udyrkede
fentligheden

efter reglerne

arealer,

som tilkommer

of-

§ 56 begrænses

i naturfredningslovens

således:
/

I perioden

1/3 til 1/7 er der forbud mod at færdes på det

areal, som på fredningskortet
sels- og jagtbegrænsning.
gælder

er angivet som areal med færd-

,.

Forbudet mod færdsel på arealet

ikke ejere og brugere.

1/3 til 1/7 forbudt at drive jagt

På samme areal er det iperoden
for andre end ejerne personligt.

Fredningsnævnet
hedens

kan fastsætte

yderligere

adgang til fredningsområdet,

begrænsninger

såfremt hensynet

i offentligtil fredningens

formål gør det nødvendigt.

Fredningsnævnet

kan i særlige

tilfælde

dispensere

fra de nævnte

færdselsbegrænsninger.

Sønderjyllands

e
e
e

Amt lader opsætte

angivet på fredningskortet,
Observationsstadets

Sønderjyllands
oplyser
hensyn

et observationsstade

hvortil

offentligheden

i mosen som

skal have adgang.

gulv må højst være 3 m over terræn.

Amt lader opsætte nødvendig

skiltning,

om det fredede område og de restriktioner,

der kortfattet

der findes med

til adgang.

Dispensationer.

En dispensation

i §§ 2-11 kan meddeles

fra bestemmelserne

lerne i naturfredningslovens
strid med fredningens

§ 34,

hvis det ansøgte

formål.

På Overfredningsnævnets
"""""-1
/,
•

~

'.
I

,r-/~

v'-'\..-. //

,/

.....

I

vegne

~~'(>~

vicefo ~and

efter reg-

ikke vil komme i

•
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Fortegnelse

over ejendomme,
omfattet
3l.juli
kloster

der helt eller delvis

af Overfredningsnævnets

1991 om fredning

afgørelse

af Draved Mose

og Tønder Kommuner,

er
af

i Løgum-

Sønderjyllands

Amt

(sag nr. 2697/86).

Af Asset,

Matr.nr.

Løgumkloster:

9, 49, 50 og 152.

Af Dravedskov.

Matr.nr.

Løgumkloster:

l, 3, 4, 5, 6 og 13.

Af Ellum, Løgumkloster:

Matr.nr.

10, 11, 15, 17, 18, 104, 106, 112, 125, 203, 260, 422, 475, 467,

e

500 og 502.

e

Af Høgslund,

e

Matr.nr.

Abild:

5,7, 19, 25, 28, 33, 37, 62 , 88 og 125.

REG.NR.

•

Overfredningsnævnets

73L\8 ao

afgørelse

af 31. juli.1991

om erstatning
Draved Mose

i anledning

af fredning

(Kongens Mose)

og Tønder Kommuner,

af

i Løgumkloster

Sønderjyllands

Amt

(sag nr. 2697/86).

Fredningsnævnet

for Sønderjyllands

ved en afgørelse
ne i anledning

•
••

af 29. december

af den samtidig

ca. 381 ha i Draved Mose.
domme

(løbenumre)

fredningen,

..

terprøvelse
sættelsen

i medfør

normal
arealer
ventes

omdrift

til ef-

af to private

Landbrugscenter,
samt af Pindstrup

arealer,

af LandbrugsmiMosebrug

efter følgende

herunder

arealer,

så fugtige,

pr. lodsejer

1986.

tilOverfredningsnævnet

erstatning

og skovbevoksede

af

Erstatningsfast-

og 8.000 kr. pr. ha for sådanne

Mindsteerstatning

ejerne af 19 ejen-

§ 25.

af Vestslesvigs

at blive

af et areal på

Overfredningsnævnet

af naturfredningslovens

har tilkendt

efterhånden

fredning

er tilkendt

er forelagt

1.000 kr. pr. ha for dyrkede

erstatningsspørgsmåle-

kr. med renter fra 29. december

Jordbrugsdirektoratet,

Fredningsnævnet

har

som helt eller delvis er omfattet

er tillige påklaget

ejere repræsenteret
nisteriet,

besluttede

i privateje,

afgørelse

1986 afgjort

Erstatning

m~d ialt 137.325

Fredningsnævnets

Amts Sydlige Fredningskreds

A/S./'

takster:

græsningsarealer

i

500 kr. pr. ha for udyrkede
dyrkede

arealer,

der må for-

at de må udgå af dyrkning.

er fastsat

til 500 kr.

•

2

Der er ikke tilkendt

erstatning

for arealer,

eller kommuner.

Der er heller

ikke tilkendt

strup Mosebrug

A/S for manglende

mulighed

•

Landbrugscenter

stand om en højere

fredningsnævnet

erstatning

for arealer,

arealbeholdning.

ter samme retningslinier,

Mosebrug

der er ydet

har klaget over, at der

som indgår i Jordfondens

Det drejer sig om ialt ca. 46,5 ha,

som der påstås

tilkendt erstatning

som der er ydet erstatning

for ef-

efter til de

A/S har over for Overfredningsnævnet

krav om en erstatning
respekterer
på nærmere

på mindst

selskabets
angivne

af vådområder,

indvinding

sit

ikke

spagnum

arealer

i mo-

bl.a. gjort gældende,

rejst den 21. december

te omfang og ikke bestemmelsen
skyttelse

hvis fredningen

forpagtede

har selskabet

i at påbegynde

gentaget

ret til at indvinde

dele af de af selskabet

at det er fredningssagen,
selskabet

15 mill.kr.,

kontraktmæssige

Til støtte for påstanden

hindret

for hvilket

lodsejere.

Pindstrup

•
••

idet arealer,

Jordbrugsdirektoratet,

heraf ca. 39 ha udyrket,

sen.

af staten.

har lagt til grund.

ikke er tilkendt

private

forpagter

spagnum på

på 8.000 kr. pr. ha, hævdes at være større, end

Landbrugsministeriet,

midlertidige

til Pind-

har klaget på vegne af to ejere med på-

erstatning,

en særlig erstatning

erstatning

for at indvinde

et ca. 212 ha stort areal, som selskabet

Vestslesvigs

der ejes af staten

1978, der har for-

af spagnum

i naturfredningslovens

i det påkend§ 43 om be-

der først trådte i kraft den l. januar

1979.

Selskabet

har desuden henvist

spagnum på en begrænset
nets afgørelse

del af selskabets

har åbnet mulighed

værdi, hvis man ikke samtidig
arealer,
blandes

til, at den adgang til at indvinde

for, ikke har nogen reel økonomisk

kan foretage

idet der er tale om forskellige
med hinanden

areal, som fredningsnæv:

for at fremstille

indvinding

på de øvrige

tørvekvaliteter,

som må

et salgbart produkt.

•

3

I sagens behandling

har deltaget

7 af Overfredningsnævnets

11 med-

lemmer.

•

Overfredningsnævnet

skal enstemmigt

Ved anden afgørelse

af dags dato har Overfredningsnævnet

den omhandlede
almenhedens

fredning

udtale:

med en mindre

ændring

af bestemmelserne

ikke er til hinder
delse, bortset
gen påbudte

for en fortsættelse

fra sådanne

arealer,

foranstaltninger

vandlidende,

Som følge af jordbundsforholdene
genhed er forbudet

På det således

•
••

tyngende

kendes

arealer

tilhørende

For dyrkede

arealer,

skovtilplantede
erstatning
arealer,
skyttelse
nedsatte

de enkelte

herunder

arealer,

•

til-

at Sønderjyllands
størrelsen

af de

af fredningen:

i normal

omdrift

den af fredningsnævnet

på 1.000 kr. pr. ha.

samt

tilkendte

For udyrkede

af naturfredningslovens
ligeledes

at være

§ 43 om

b~-

den af fredningsnævnet

på 500 kr. pr. ha.

der vil blive vandlidende

derfor må udgå af dyrkning
tilkendes

græsningsarealer

af vådområde r , stadfæstes

ikke at være

når erstatning

ejere, der er omfattet

der anses for omfattet

For arealer,

i fredningsområdet.

Der findes herefter

idet bemærkes,

stadfæstes

og belig-

uden større praktisk

arealer

har berigtiget

efter en grundtakst

grundtakst

vil alene forbu-

størrelse

af fredningen,

principper,

Amt over for Overfredningsnævnet

at blive så

findes fredningen

ejere.

i anledning

efter følgende

imidlertid

grundlag

for de berørte

ydet fuld erstatning

Herudover

og arealernes

privatejede

foreliggende

efterhånden

en iøvrigt lovlig arealudnyttelse.

mod tilplantning

for de allerfleste

arealanven-

der som følge af de ved frednin-

må forventes

kunne hindre

at fredningen

af den hidtidige

at de må udgå af dyrkning.

det mod tilplantning

særligt

om

adgang og om jagt.

Det må lægges til grund for erstatningstilkendelsen,

betydning

tiltrådt

som følge af fredningen

eller bliver uanvendelige

en særlig erstatning

på 9.000 kr. pr. ha.

og

til græsning,
Mindsteerstat-

•

4

ning til en ejer, 500 kr., stadfæstes.

Der tilkendes

Landbrugsministeriet,

ning efter ovennævnte

principper

fondens midlertidige
lig eje tilkendes

fra Pindstrup

til Pindstrup

serne i naturfredningslovens

§ 43,

i at påbegynde

Idet Overfredningsnævnet

indvinding

tiltrædes

A/S erstatning

Spørgsmålet
medfør

krav støttet

Mosebrug

A/S i anledning

med hensyntagen

at

af en

til bestemmel-

stk. 2, idet det reelt er denne

og ikke den

for Draved Mose.

sin afgørelse

af

også har lagt til grund for sin
Pindstrup

der som følge af den generelle
§ 43 vil kunne rejses

direkte på grundlovens

Efter stedfundne

af spagnum i mosen,

Mosebrug

som følge af fredningen.

om, hvorvidt

gjort gældende,

Lb.nr. l.

af 22. juni 1982 udtalt,

det, at der ikke er tilkendt

af naturfredningslovens

ningsbeløb,

i offent-

A/S bemærkes:

fortsat må fastholde

22. juni 1982, som fredningsnævnet
afgørelse,

iøvrigt

der trådte i kraft den l. januar 1979, der forhindrer

10 dage forinden rejste fredningssag

•
•
•

Mosebrug

af Draved Mose må fastsættes

selskabet

som indgår i Jord-

For arealer

har ved en afgørelse

erstatning

bestemmelse,

erstat

ingen erstatning.

Overfredningsnævnet

fredning

for de arealer,

arealbeholdning.

Om erstatningskravet

en eventuel

Jordbrugsdirektoratet,

må henvises

ejerskifter

idet beløbene

§ 73,

til domstolenes

tilkendes

oprundes

regulering

i

et erstatnings-

som Pindstrup

Mosebrug

har

afgørelse.

der herefter

til nærmeste

følgende

erstat-

hele hundrede:

/

Viggo Eskildsen:
1,29 ha udyrket

700 kr.

5

Lb.nr. 4.

Landbrugsministeriet,
Jordfonden:
7,5 ha dyrket
39,0 ha udyrket

Lb.nr. 7.

Lb.nr. 8.

7.500 kr.
19.500 kr.

27.000 kr.

Chr. Winther:
1,85 ha dyrket

1. 850 kr.

3,90 ha udyrket

1. 950 kr.

3.800 kr.

H.M. Andersen:
5,07 ha dyrket

5.070 kr.

2,30 ha udyrket

1.150 kr.

4,02 ha særlig
erstatning
Lb.nr. 9.

36.180 kr.

42.400 kr.

Philip Bucka:
2,66 ha dyrket

2.660 kr.

5,05 ha udyrket

2.525 kr.

2,66 ha særlig
erstatning

e
e

Lb.nr. 10.

e

23.940 kr.

29.200 kr.

P.L. Andersen:
12,31 ha dyrket

12.310 kr.

7,41 ha udyrket

3.705 kr.

7,66 ha særlig
erstatning

68.940 kr.

85.000 kr.

"
Lb.nr. 11.

Villads Andersen:
3,33 ha udyrket

Lb.nr. 12.

-'

1. 700 kr.

Emilie Kressner og
Mathilde Johansen
(med halvdelen til hver) :
1,55 ha udyrket

800 kr.

e)

6

Lb.nr. 13.

Gudrun M. Siebert,
Mathilde
Mathias

Christensen

og

Christensen

(med trediedelen

til hver) :

5,20 ha dyrket

5.200 kr.
60 kr.

0,12 ha udyrket

Lb.nr. 15.

Max R. Nielsen:
1. 000 kr.

1,85 ha udyrket

Lb.nr. 16.

5.300 kr.

J.P. Hattesen
Hattesen

og Andreas

med halvdelen

til hver:
700 kr.

1,37 ha udyrket

Lb.nr. 17.

Helga Friis:
0,29 ha udyrket

Lb.nr.

18.

G.M. Stensbæk

500 kr.

som tid-

ligere ejer eller Peter
Petersen

som ny ejer:

0,57 ha udyrket

e

Lb.nr. 19.

e
e

500 kr.

Maren. Mikkelsen:
0,61 ha udyrket

Lb.nr. 20.

og Sonja Friis:

1,50 ha udyrket

..
Lb.nr.

Andreas

21.

Pindstrup

Mosebrug

0,58 ha udyrket

Lb.nr.

500 kr.

22.

A/S:
/

500 kr.

J.C. Riggelsen:
1,26 ha udyrket

Lb.nr. 23.

800 kr .

700 kr.

K. Toosby:
0,80 ha udyrket

500 kr.

•
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Lb.nr. 24.

H. Heisel:
3.700 kr.

7,24 ha udyrket

Lb.nr. 25.

E.N. Hansen:
3.800 kr.

7,42 ha udyrket

Den samlede

erstatning

Erstatningsbeløbene

forrentes

stk. 4, fra datoen

209.100 kr.

efter naturfredningslovens

for fredningsnævnets

te, der er l % højere

Fredningsnævnet

udgør

har tilkendt

6.000 kr. til Vestslesvigs

ejerne godtgørelse

Landbrugscenter,

samt 10.000 kr. i advokatomkostninger

A/S.

Disse beløb er udbetalt.

ling for Overfredningsnævnet

e

10 hver 1.250 kr.
sagens behandling
Mosebrug

I godtgørelse

Af den samlede
omkostninger

med

Mosebrug

for' udgifter

til sag-

under sagens behand-

der ejerne under

lb.nr. 8 og

for advokatomkostninger

m.m. under

for Overfredningsnævnet

A/S 60.000

til Pindstrup

Landbrugscenter

tillægges

bi-

med 2.500 kr. til Frede

I godtgørelse

fra Vestslesvigs

for sagkyndig

Husmandsforeninger,

Holst

kyndig bistand

med en årlig ren-

end diskontoen.

stand med 6.000 kr. til De Sønderjydske

e
e

afgørelse

§ 19,

tillægges

der Pindstrup

kr.

erstatning

på 209.100

kr. med renter og de tilkendte

på ialt 87.000 kr. udreder

staten 75 % og Sønderjyl-

lands Amt 25 %.

Overfredningsnævnets
klages

afgørelse

til Taksationskommissionen

rnarken 13, 2970 Hørsholm)
nævnets

af erstatningsspørgsmålene
Naturfredning

af de ejere, som har indbragt

erstatningstilkendelse

strup Mosebrug

vedrørende

for Overfrednngsnævnet

A/S, Miljøministeren

kan på-

og Sønderjyllands

fristen

er 4 uger fra den dag, Overfredningsnævnets

meddelt

den klageberettigede.

(Slots-

frednings-

samt af PindAmt.

Klage-

afgørelse

er

8

Størrelsen

af de tilkendte

naturfredningslovens

omkostningsbeløb

kan ikke påklages,

jf.

§ 30, stk. l.

På Overfredningsnævnrts

r,..

/

UI~
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Fredning af
Draved Mose
(Kongens Mose)
•

I

Løgumkloster og
Tønder kommuner

FREDNINGSNÆVNET FOR SØNDERJYLLANDS
J.nr. 306/78

AMTS SYDLIGE FREDNINGSKREDS
Kendelse af 29. december 1986

Den 29. december

•

jyllands

amts sydlige

1986 afsagde

Fredningsnævnet

fredningskreds

sag 306/78

for Sønder-

i

Fredning
Mose)

af Draved Mose (Kongens

i Løgumkloster

og Tønder

kommuner
følgende
k e n d e l s e :
Ved skrivelse
valget

af 21. december

for Sønderjyllands

stort område

1978 rejste

amt fredningssag

af Draved Mose,

beliggende

Fredningsplanud-

for et ca. 500 ha
i Løgumkloster

og Tønder

kommuner.
Ifølge fredningspåstanden
vare, restaurere
bevarede
deholdt

og pleje mosen,

af de større

at Draved

udgjorde

men at der herefter

en landbrugsmæssig
i mosen.

200 ha opdyrket,

Af mosens

tet eller naturlig

tilgroet

ca. 250 ha udgør de udyrkede
af Draved

mose findes

en indvinding

oprindelige

græsningsarealer.

Ellum

et areal på ca. 500 ha,

med tilhørende

dag som vedvarende

in-

I beskrivelsen

et stort sammenhængende

og størsteparten

og bedst

Mose, der også'omfatter

begyndte

opdyrkning

at be-

Fredningspåstanden

af spagnum.

mose med oprindelig

indtil midt i 1950erne

standen

moser.

bl.a. forbud mod indvinding

mose og Kongsbjerg

med fredningen

der er en af de største

sønderjydske

fra 1978 er bl.a. anført,

område,

er formålet

mose-

af spagnum

sænkning

og

af vand-

areal på ca. 500 ha er ca.

af disse arealer

henligger

i

Ca. 50 ha er enten tilplan-

med træer og buske. De tilbageværende
mosearealer,

endnu et mindre,

og i den centrale
helt uberørt

højmose-

del

-2område.

Den direkte

forsommeren
moseareal

anledning

1978 påbegyndt

i Danmark

tornskade

truede

falet fredningen.

fuglearter,

aviser

specielt

stor

den 28. december

tilstanden

i søer, moser,

med en bUAdbredde

amtsrådets

tilladelse.

Itt

opfattelse

gyldighed,også

tt

f.eks.

i kraft.
vådområder,

og offentlige

på 1,5 m og derover

selvom

forinden

spagnum

først udløber

rigtigheden

af denne opfattelse.

Ved kendelse

Mosebrug

A/S medhold,

skulle behandles

i naturfredningslovens

Sagen blev indbragt
styrelsen,

Danmarks

Forening

uden

kontrakter,
lovbestem-

i år 2005, bestred
af 13. april

idet nævnet

uden hensyntagen

1981

fastslog,

til den nye

§ 43, stk. 2.

for Overfredningsnævnet

Naturfredningsforening

med påstand

1954 havde

på et areal på ca. 212

og hvis forpagtning

bestemmelse

ikke ændres

A/S, der siden 16. november

til at indvinde

at fredningssagen

samt private

man havde lovlige
indgået

må

.

Mosebrug

Pindstrup

denne

h~vde efter amtsrådets

ha i mosen,

gav nævnet

Det var her
der

vandløb

og i

1979 trådte

Ifølge disse bestemmelser

af spagnum,

ikrafttræden

retten

i Statstidende

Disse bestemmelser

til indvinding

forpagtet

amtsråd •

1978. Den 1. januar

i naturfredningsloven

havde betydning.

Pindstrup

af Sønderjyllands

er bekendtgjort

lovens § 43, der omhandler

melsernes

og andre har anbe-

behandling.

sammenhæng

logiske

for

af fredningsplanudvalgene

1979 er sagen fortsat

nye bestemmelser

•

af Ellum mose.

bl.a. stor regnspore,

Naturfredningsrådet

Fredningsforslaget

vandløb

af et ca. 12 ha stort

og forurageringslokalitet

Efter nedlæggelsen

Fredningssagens

lokale

var en

og urfugl.

pr. 1. januar

•

rejsning

mose, der udgøres

en yngle-

Fredningsstyrelsen,

tt

opdyrkning

i den del af Draved

Dette areal udgjorde
flere

til sagens

af Frednings-

og Danmarks

Ornitho-

om, at der alene kunne ydes Pind-
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strup Mosebrug

fredningserstatning

fredningssagen

var påført

december

selskabet

1978, mens Pindstrup

nets kendelse

•

bestemmelserne

i naturfredningslovens

skulle

ningsnævnet

tilføjede,

efter

stk. 2, må anses

i henhold

af 22. juni 1982 blev det

til Pindstrup

fredning

væsenet,

21. og 31.

A/S påstod fredningsnæv-

afgørelse

af en eventuel

formueret

mellem

stadfæstet.

at erstatningen

§ 43,

i perioden

Mosebrug

Ved Overfredningsnævnets
bestemt,

for tab, der som følge af

Mosebrug

fastsættes

A/S i anledning

med hensyntagen

§ 43, stk. 2. Overfred-

at det ikke kan udelukkes,
som et sådant

at et afslag

indgreb

til forpagtningskontrakten

at det efter grundlovens

til

i selskabets

med statsskov-

§ 73 må medføre

erstatning

til

selskabet.
Herefter
amtsråd

ansøgte

i medfør

at indvinde

søgte,

i samme omfang,

havde sikret

Amtsrådet

vedtog

men selskabet

amtsrådet,

selskabet
ne, såfremt

43 om tilladelse

som Mosebruget

for en begrænset

har i skrivelse

spagnum

forbeholder

§

til

kontrakt-

sig ret til.

at man fastholder

til at indvinde

A/S Sønderjyllands

den 9. juni 1983 ikke at tillade

men åbnede mulighed

vilkår,

Mosebrug

af naturfredningslovens

tørvesmuld

ligt tidligere

tt
tt

Pindstrup

udnyttelse

af 8. februar

det anpå visse

1985 meddelt

sin ret efter forpagtningskontrakten

på hele det forpagtede
sig at lade spørgsmålet

areal,

samt at

prøve ved domstole-

der ikke opnås en tilfredsstillende

forhandlingsløs-

ning med myndighederne.
Der har bl.a. gennem
bestræbelser
arealer,

på at skaffe

fredningsstyrelsen

været udfoldet

Pindstrup

A/S kompensations-

men den 30. september

Mosebrug

1985 har amtsrådet

meddelt,

at

,

muligheden
arealerne

for at skaffe

selskabet

andre arealer

i stedet for

i Draved Mose ikke var til stede.

Fredningssagens

afslutning

har i årene 1981 til 1985 dels
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afventet

afgørelsen

af tvistigheden

dels bestræbelserne

på at skaffe

om naturfredningslovens
Pindstrup

Mosebrug

§ 43,

A/S kompensa-

tionsarecrl"er.
Møde med lodsejerne
den 30.

II

1985 er amtsrådet

fredningspåstand,
forslaget

og nogle

interesserede

Nævnets

Nævnet

udkast

finder,

arealer

med en lidt ændret

er udtaget,

således

at

at der til området

ændring,

således

ha omfattende

34 lodsejere.

lodsejere

af endelige

og andre

erstatnings-

til fredningspåstanden:

interesser,

fredningsforslaget

til samtlige

på indsendelse

Fredningspåstanden

arealmæssig

•

gang

til fredningsbestemmelserne.

stilling

fredningsmæssige
tilstede.

fremkommet

1986 har nævnet

med henblik

krav fremsendt

e

første

angår 34 lodsejere.

Den 4. april

381,41

sted flere gange,

maj 1980.

I februar

•

har fundet

at betingelserne
tages

Endvidere

derfor

tilkendegivet

og andre.

499,06

på

ha omfattende

er som allerede

for området,

som hØrer til fredningsnævnets

dog med en

med en række ændringer

Disse ændringer

Fredningsbestemmelserne

er

for de efter

1985 påståede

fredningsbestemmelserne.
lodsejerne

for en fredning

areal bliver

i stedet

sker fredningen

så værdifulde

til følge,

at det fredede

24 lodsejere
af februar

er knyttet

kendelse,

der er vist på kortene,
er herefter:

formål:

a. at bevare

områdets

landskabelige
b. at restaurere
passende
arealer
nuværende

geologiske,

biologiske,

arkæologiske

og

værdier.

og understøtte

udviklingen

plejeforanstaltninger,
og, på -længere
mosearealer.

i

nævnt

§ 1.

Fredningens

~

af en højmose

både på de nuværende

sigt, på græsarealerne

gennem
mose-

nord for de

-5c. at formidle

oplysning

om områdets

værdier

under hensyn til beskyttelsen

§
Bebyggelse

at opstille
godkendt

og lign.,

materialer

kreaturhegn

bortset

angivet

når fredningsnævnet

anlægge

roekuler,

er nødvendig

•

*
I

Hjortefarme

samt at opsætte

på kortbilaget.
til motorbaner,

Det er dog tilladt

for normal

modelflyvepladser

af organisk

på de dyrkede

halm- og ensilagestakke

c. Der må ikke oprettes

har

samt et lager for flis, på matr.

og lign. eller til oplag og deponering
affald.

Det er dog tilladt

ikke over 1,20 m, hvor disse er nød-

må ikke benyttes

herunder

telte,

fra små vindmøller

og placering

for landbrugsdriften,

nr. 1 Draved,

campingvogne,

af vand til kreaturvanding.

størrelse,

b. Arealerne

skure,

læskure til kreaturer,

almindelige
vendige

2.

bygninger,

hegn, vindmøller

til oppumpning

•

af disse værdier.

og andre anlæg.

a. Der må ikke placeres
master,

til offentligheden

materiale
arealer

og andet oplag,

at
der

landbrugsdrift.

pelsdyrfarme,

kan kun oprettes

fjerkræfarme

og lign .

med fredningsnævnets

forudgående

tilladelse.
c. Der må ikke etableres

anlæg til indvinding

af vand til mark-

vanding.
e. Opsætning

af bistader

og det dermed

ladt, dog kan fredningsnævnet

påtale

forbundne
uheldige

tilsyn

er til-

placeringer.

§ 3.

Terrænforhold.
a. Terrænændringer
b. På de dyrkede
tilladt

er ikke tilladt.
arealer

til eget brug.

og skovarealerne

er råstofindvinding
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4.

Beplantning.
a. Arealerne

må ikke yderligere

dog meddele

tilladelse

tilplantes.

til plantning

Fredningsnævnet

-af levende

kan

hegn på dyr-

kede arealer.
b. Den eksisterende
nævnt

4A på kortbilaget,

alet overgår

II

sitka-bevoksning

herefter

afdrives

1 Draved,

ved omdriftsalder,

til hede/kær,

be-

og are-

jfr. § 6.

§ 5.
Arealernes

anvendelse.

a. Arealerne

må ikke drænes

Udyr kede arealer
indgår

i normal

ningsarrealer

omdrift,

8 Ellum

som opdyrkede.

der
Andre

græs-

mosearealer,

benævnt

matr.nr.

475 og del af matr.

5A på kortbilaget,
østlige

og de etablerede

må ikke yderligere

kanal B på matr.nr.

underløb

260 må

til kommunevandløb

nr.

skal tilstoppes.

c. De af staten

opdyrkede

som i dag henligger
efter

afvandes.

som uopdyrkede.

Den projekterede

ikke udføres,

måde

Græsningsarealer,

betragtes

betragtes

nr. 260 Ellum,
afvandes.

eller på anden

må ikke opdyrkes.

b. De i 1978 oppløjede

e
e

på matr.nr.

udløbet

mosearealer,

i græs

benævnt

(del af matr.nr.

af forpagtningskontrakten

5B på kortbilaget,
1 Draved),

med Pindstrup

skal
Mosebrug

A /S (å r 2O 05) o ve r-gå t il udy rket st and ge nnem e n af M ilj øm in isteriet/Statsskovdistriktet
gennem

udpining

græsarealer,

fastsat

af jorden.

herunder

Indtil

omlægges

driftsform,

i princippet

da kan arealerne

med anden

afgrøde

dyrkes

i en periode

af hØjst 2 år.
d. Græsarealerne
Draved,
overgå

benævnt

øst for den store afvandingskanal

se på kortbilaget,

til udyrket

skovdistriktet

stand gennem

fastsat

på matr.nr.

skal fra kendelsesdato
en af Miljøministeriet/Stats-

driftsform.

som

-7c. Græssl~ning

på de udlagte

græsarealer

er kun tilladt

kl. 7,00 til kl. 18,00, dog i tidsrummet

i tiden

1. maj til 15. juni

indttr" kl. 21.00.
f. Af hensyn

til områdets

paddebestand

der og lign. ikke tilladt

er udsætning

indenfor

de udyrkede

af fisk, ænområder.

§ 6.
Pleje.
a. Sønderjyllands

•

amtsråd

kan uden udgift

ejere og efter aftale med disse.
kede områder
fælde

overensstemmelse

af, at enighed

pleje af de udyr-

med fredningens
afgøres

lods-

formål.

spørgsmålet

I til-

af fred-

ningsnævnet.

Sønderjyllands

amtsråd

fra kendeises
efter

e

foretage

ikke opnås,

b. Som led i restaurering

e

for de private

af vandstandsforholdene
foretage

dato, medmindre

vandløbmyndighedernes
nr. 8 Ellum.

skellet

matr.nr.

med de udyrkede
bunden

arealer

af trappes

vandløbsreguleringer

anden tidstermin

er fastsat,

og

godkendelse:

Kommunevandløb
mellem

følgende

i mosen skal

Langskovgrøften,

20 og matr.nr.

opstemmes

11 Ellum, til niveau

mod øst og sydøst.

over en strækning

ud for

Faldet til grøfte-

fra matr.nr.

11 til matr.

nr. 138.
Kommunevandløb
lav opstemmes

nr. 15 Abild og de private
til niveau

tilløb

med de omliggende

i Asset Ejer-

arealer

ved statio-

nerne n. ved udløb fra mosearealerne.
Det er tilladt

at ændre fra 30 cm diameter

til 60 cm diameter

for den del af rørledningen

over matr.nr.

Asset,

for spærringerne

der ligger nedstrøms

mrk. n. Det forudsættes,
De private
- Grøften

vandløb
gennem

a og b lukkes

at bundkoten

på matr.nr.
den nordlige

50 og matr. nr. 9
ved stationerne

ikke sænkes.

1 reguleres

således:

del af højmosen

mellem

senest et år efter Overfredningsnævnets

station
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kendelse.
- Mellem

stationerne

a og b etableres

ninger

i vandløbet

for yderligere

vandbevægelse.
senest

- Grøften

af grøften
mellem

•

flyttes

station

mellem

ster. Det bemærkes,

Grøften

senest

station.g

til kommunevandløb

nr. 6 Løgumklo-

hermed skal åbnes et

langs den private

25 og matr.nr.

station

og h og gi-

fælles-

224 Ellum.

i og k i den nordlige

del af matr.

lukkes ved forpagtningskontraktens

udløb og

år 2010.

- Grøften

•

mellem

at der samtidig

matr.nr.

nr. 1 Draved,

ved

c.

fredningsgrænsen

mellem

af denne grøfte

a og f, der i dag løber mod sydøst,

til fredningsgrænsen,

vej mellem

og

kendelse.

station

udenfor

udløb,

a og d lukkes senest et år efter

ver afløb mod nordvest

vandløb

e

fortsættelsen

ved station

Overfredningsnævnets
- Grøften

at hæmme den sideværts

Efter forpagtningskontraktens

år 2010 sløjfes

lukning

et antal tørvedæm-

i den sydøstlige

ved station

del af matr.nr.

m. Der etableres

tørvedæmninger

i grøften

yderligere

indenfor

1 Draved
et mindre

det udyrkede

lukkes
antal

område.

§ 7.

Forhold

til offentligheden.

Ejere og lovlige
kommende

ejendom,

brugere

ligesom

fods på offentlig

lovlige

offentligheden

færdes til og fra vedfortsat

vej og sti samt på udyrkede

disse veje og stier fører,
a. I perioden

kan fortsat

med følgende

kan færdes

arealer,

til

hvortil

indskrænkninger:

1. marts - 1. maj -er der for andre end ejere og

brugere

aler angivet
b. Fredningsnævnet

adgangsforbud

på de centrale,

udyrkede

are-

på kortbilaget.
kan foretage

som fredningsnævnet

i særlige

indskrænkning
tilfælde

i færdslen,

(f.ekS.

lige-

i studieøjemed)
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kan dispensere

fra de ovenfor

Sønderjyllands
oprettes,
lysning

amtsråd

for at besøgende
om mosen,

menneskelige

nævnte

færdselsrestriktioner.

foranlediger,

at nævnte

kan få en rimelig

dens plante-

og dyreliv

faciliteter

fyldestgørende

op-

og den tidligere

aktivitet:

c. Der kan opsættes
fentligheden

1-2 observationsstader

skal have adgang.

i mosen,

hvortil

Observationsstadernes

of-

gulv må

hØjst være 3 m over terræn.
d. I forbindelse

tt

holdeplads

med observationsstaderne

kan indrettes

til 2-3 biler med beliggenhed

skitseret

laget. Holdepladsen
ring og udformning
e. Der kan opsættes
om det fredede

aftales
oplysende

område

syn til adgang.
udyrkede

og observationsstadernes

skovdistrikt.

skiltning,

der kortfattet

Skiltningen

på kortbi-

endelige

med Lindet

og de restriktioner,

en mindre

place-

oplyser

der findes

må ikke tilskynde

med hen-

til færdsel

på

arealet.

§ 8.
Jagt.

e

e

I den centrale

kortbilaget,

del af mosen,

er jagt ikke tilladt

juli. Dette forbud
Fredningen
udlejet

udyrkede

gælder

jagtretten

i perioden

ikke lodejerne

respekterer,

som er angivet

at Peter

L.

til 15.

personligt.
Andersen

til og med 1987 i tiden

til Peter Jepsen,

1. marts

på

(lb.nr.

10)

16. maj til 16. juli

øster HØjst.

§ 9.
Dispensation.
Fredningsnævnet
når det ansøgte

ikke strider

naturfredningslovens

Fortegnelse

kan meddele

dispensation

imod fredningens

fra ovenstående,
formål,

jfr.

§ 34.

over ejendomme,

har

der helt eller delvist

er om-

-10fattet af fredningen,
lb.nr.

ejer:

lb.nr.

2 ejer:

jfr. vedlagte

kortbilag

Viggo Eskildsen,

A og B:

del af matr.nr.

lindet Statsskovdistrikt,
1,

del af matr.nr.

5 Draved.

del af matr. nr.

4 og del af matr.

nr.13

Draved.
lb.nr.

3 ejer:

Udgår af fredningen.

lb.nr.

5 ejer:

Jordbrugsdirektoratet,
Draved,

•

del af matr. nr. 6

del af matr.nr.

28 og matr. nr.88

Høgslund

samt ael af matr.nr.

matr.nr.

475 Ellum.

lb.nr.

6 ejer:

Forsvarsministeriet,

lb.nr.

7 ejer:

Chr. Winther,

lb.nr.

8 ejer:

Hermann

260 Ellum og

del af matr.nr.

del af matr.nr.

Martin Andersen,

del af matr.nr.

9 Asset.

matr.nr.

37 Høgslund

2 Draved

50 Asset,

og matr.nr.

62

Høgslund.
lb.nr.

9 ejer:

Jes Peter Andersen,
lund og matr.nr.

lb.nr. 10 ejer:

e

e

lb.nr. 11 ejer:

Villads

lb.nr. 12 ejer:

Emilie Kressner
matr.nr.

del af matr.nr.

5 Høgslund

109 og 111 Høgslund.

Andersen,

matr.nr.

33 Høgslund.

og Mathilde

Johannsen

25 Høgslund.

Gudrun M. Siebert,
Mathias

7 HØgs-

47 Høgslund.

Peter L. Andersen,
samt matr.nr.

lb.nr. 13 ejer:

del af matr.nr.

Mathilde

Christensen

Christensen

del af matr.nr.

og

19

Høgslund.

e-o

lb.nr. 14 ejer:

Tønder kommune,

lb.nr. 15 ejer:

Max Ravn Nielsen,

lb.nr. 16 ejer:

Jens Peter Hattesen,

del af matr.nr.

~

del af matr.nr.

Høgslund.
10 Ellum.

del af matr.nr.

125

E 11 um.

lb.nr. 17 ejer:

Helga Friis, matr.nr.

lb.nr. 18 ejer:

Gunde Mani Stensbæk,

203 Ellum.
del af matr. nr. 18

-11Ellum
lb.nr.

19 ejer:

Maren Mikkelsen,

lb.nr.

20 ejer:

Peter Friis Christensen,

matr.nr.

104 Ellum.
del af matr.nr.

112

Ellum.
lb.nr.

21 ejer:

Pindstrup

lb.nr.

22 ejer:

Johan Chr. Riggeisen,

Mosebrug

A/S, matr.nr.

106 Ellum.

del af matr.nr.

15

Ellum.

•

lb.nr.

23 ejer:

Karl Toosbuy,

lb.nr.

24 ej er:

Hans Heisel,
matr.nr.

lb.nr.

25 ej er:

lb.nr.

26 til

lb.nr.

34 ej er:

Kendelsen
ejendomme
heder

af privatlig
Kendelsen

forelægges
eventuelt
delsen

del af matr.nr.

N. Hansen,

som servitut

på de anførte
og andre rettig-

af naturfredningslovens

§

til efterprøveise.

Den, der

indsigelser

behandlet,

tilOverfredningsnævnet,

til de lodsejerne

til den samtidig

hermed

ken-

7, 1256 København

er meddelt
tilkommende

afsagte

25

skal selv indanke

Amaliegade

inden 4 uger fra den dag, kendelsen

henvises

11 Ellum.

oprindelse.

Overfredningsnævnet

Med hensyn

del af matr.nr.

forud for al pantegæld

skal i medfør

ønsker

17 Ellum og

af fredningen.

vil være at tinglyse

med prioritet

422 Ellum.

467 Ellum .

Enevald

Udgået

matr.nr.

den pågældende.
erstatninger

kendelse

om dette

spørgsmål.
T h i

De nævnte

August

arealer

b e s t e m m e s :
fredes

Møller

som foran bestemt.

Hans Ringsmose

S.A.Koustrup.
Udskriftens

rig igh~9/ ~ekræftes.

l~~(f\

S.A. oustrup.

Hans Jessen

Hansen

K.,

Den 29. december
jyllands

1986 afsagde

amts sydlige

Fredningsnævnet

fredningskreds

i

Fredning

sag nr. 306/78

for Sønder-

af Draved Mose (Kongens

Mose) i Løgumkloster

•
I

kommuner

:
følgende
ERSTATNINGSKENDELSE:
Fredningsnævnet
hvorefter

381.41

beliggende

har samtidig

i Løgumkloster

anledning
~

~ønderjydske

fra staten.

opdyrkede

lodsejere

der repræsenterer

kommunerne

og Pindstrup

en erstatning
arealer

er landzone.

har fremsat

erstatningskrav

samtlige

lodsejere

Mosebrug

bortset

A/S har generelt

af naturfredningslovens

arealer.

§ 43, dog for

græsningsarealer

1.000 kr. pr. ha. 1.200 kr. pr. ha for dyrke~e

arealer

af § 43. dog for græsningsarealer

omfattet

afståelse

af arealer

arealer,

800 kr. pr.

4 kr. pr m2 for

til parkeringsplads.

stianlæg

m.V. Mindste-

\

~
~

-

erstatninger
ne er påstået

er påstået
forrentet

For lodsejer

fastsat

på

8.000 kr. pr. ha for dyrkningsfor-

I,

W

i

og Vestslesvigs

1.400 kr. pr. ha for dyrkede

ha. 600 kr. pr. ha for udyrkede

,

der er

på 12.000 kr. pr. ha for dyrkningsforbud

i sædskifte.

der ikke er omfattet

,,

og Tønder kommuner.

Husmandsforeninger

bud på græsningsarealer.

~

Hele arealet,

af fredningen.

Landbrugscenter,

påstået

hermed afsagt en kendelse,

ha af Draved Mose fredes.

Nogle af de berørte

~,
~
~
~

og Tønder

til 1.000 kr. Erstatningsbeløbe-

fra fredningssagens

nr. 10 Peter L. Ander$en

rejsning.
har de samme

-2rejst krav på 10.000 kr. pr. ha under henvisning

til arealernes

størrelse

samt til at de

og til at de er forholdsvis

med tiden må forventes
lukning

af vandløb

at blive

nydrænede,

sat under vand på grund af

nr. 15. Endelig

har man for samme lodsejer,

der har lejet sin jagt ud for 3.000 kr. pr. år, påstået
taliseret

erstatning

For lodsejer

på 33.000

nr. 8 Hermann

matr.nr.

50 Asset af areal

kostpris

under henvisning

svarende

til

på grund af

N. Hansen,

er der påstået

hvis areal er

14.000 kr. i erstatning

afvandingsbidrag.

nr. 31 Frede Holst,

fredningen,

er der påstået

restværdien

af en hovedledning

udført

en erstatning

vil blive sat under vand.

til betalt tvungent

For lodsejer

er der for del af

til, at arealet

nr. 25 Enevold

af fredningen,

svarende

Andersen

1 ha krævet

reguleringer

For lodsejer
udtaget

påstås mageskifte

jordbrugsdirektoratet.

For lodsejer

vandløbsmæssige

kr.

nr. 9 Jes Peter Andersen

med jord tilhørende

en kapi-

54.300

hvis areal er udgået

kr. i erstatning

af

for

samt 2.500 kr. for beregninger

af Hedeselskabet.

Jordbrugsdirektoratet
niveau,

som tilkendes

Pindstrup

har påstået

de øvrige

Mosebrug

erstatning

lodsejere.

A/S har for manglende

indvinding

af tørvemasse

erstatning

på 15 millioner

på samme

på hele det forpagtede
kroner.

tilladelse

til

areal påstået

Kravet er nærmere

begrundet

specificeret.
Fredningsnævnets
Af det fredede
ha udyrket

areal på 381,41

areal, heraf tidligere

Statsskovdistrikt,
tidligere

erstatningsfastsættelse:

fredet.

ha er 13,83 ha skov, 276,71

fredet

26,2 ha under Lindet

2,6 ha vej- og vandløbsareal,
Resten er opdyrkede

arealet.

heraf 0,3 ha

en
og
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Der er ikke indenfor
eller græsningsarealer
forbud,

fredningen,

i

og der afstås

privat

hverken

opdyrkede

eje, der pålægges

ikke privatejede

arealer

arealer

dyrknings-

til parkerings-

plads og stianlæg.
A. Den generelle

erstatningsfastsættelse.

F

Nævnet
og ulemper,

!

"'I

~

finder,

e

dyrket

som fredningen

areal,

fastsættes

herunder

-

nr. 10. Peter

For udyrkede

omdrift
arealer

og skov
fastsættil en

over en periode

vil overgå

fra almindelig

at dræning

7,6

ha på grund af

på 5-7 år vil blive så fugtigt,

af denne

til udyrket

jord er afsluttet

at den særlige

at det

jord. Det er

før fredningssagen

erstatning

for de 7,6

ha

til 8.000 kr. pr. ha.

Erstatning

for forbud

for andre end lodejeren
respekterer

areal,

landsbrugsjord

Nævnet finder,

bør fastsættes

L. Andersen.

at det dyrkede

fredningen

for særlig

i normal

for

til 500 kr.

Det må påregnes,

e

græsningsarealer

når erstatning

erstatningsfastsættelse.

Lodsejer

er rejst.

ejerne,

for tab

til 500 kr. pr. ha. Mindsteerstatningen

fastsættes

B. Særlig

oplyst,

påføres

til 1.000,00 kr. pr.ha.

tes erstatningen
lodsejer

at der vil være ydet fuld erstatning

mod jagt i tiden

kan ikke tilkendes,

det igangværende
erstatning

jagtlejemål.

for manglende

l. marts

til 15. juli

idet fredningen
Der er ikke grundlag

mulighed

for yderligere

jagt-

udlejning.
Lodsejer

nr. 9. Jes Peter Andersen.

Mageskifte
ikke kunnet
fredningen
efterhånden
areal,
ha.

med jord tilhørende

gennemføres
vil medføre,
bliver

fastsættes

Jordbrugsdirektoratet

og er fredningssagen
at det dyrkede

så fugtigt,
den særlige

uvedkommende.

areal på 2,66

at det vil overgå
erstatning

har
Da

ha

til udyrket

herfor til 8.000 kr. pr.
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Lodsejer

nr. 8. Hermann

Andersen.

For det areal på 1 ha, som bliver
fastsættes

erstatningen

Lodsejer
Denne
område

omfattet

var opdyrket
rejsning

I",'

trådte

areal,

N. Hansen.
del af matr.nr.

af naturfredningslovens

afvandingbidrag

,tt

til 8.000 kr.

nr. 25. Enevold

lodsejers

sat under vand (våd eng)

er fredningssagen

§ 43. Det tvungne

uvedkommende,

og ikke kunne opdyrkes

den 21. december

11 Ellum, er et

idet arealet

ikke

i tiden fra fredningssagens

1978 til den 1. januar

1979, hvor § 43

i kraft.

l-

,"'I,

Der kan således

I

,

erstatning

"

for det tvungne

Lodsejer

i

denne lodsejer

nogen særlig

afvandingsbidrag.

nr. 31. Frode Holst.

Erstatning
, I

ikke tilkendes

for hovedledningen

kan ikke tilkendes,

ikke er godtgjort,

at rørledningen,

der er etableret

været søgt anvendt

til en detaildræning

matr_~r.

i tiden fra sagens rejsning

da det
i 1966, har

!

,l

af den udyrkede

del af

t

102 Ellum

1978 til den 1. januar
trådte

den 21. december

1984, hvor naturfredningslovens

§ 43a

i kraft.
Der tilkendes

udgifterne

dog lodsejeren

af

til Hedeselskabet.

Der tilkendes
Statsskovdistrikt,
og til Tønder

ikke erstatning

principalt

til staten

Forsvarsministeriet

og Løgumkloster

Det af Pindstrup

gældende

2.500 kr. til dækning

og Jordbrugsdirektoratet)

kommuner.

Mosebrug

A/S fremsatte

på, at naturfredningslovens
i retsforholdet

(Lindet

krav støttes

§ 43, stk. 2, ikke er

om de forpagtede

arealer,

subsid4ært

;" \

grundlovens

§ 73.

Da Overfredningsnævnet
gældende

for arealerne,

har bestemt,

skal nævnet

at § 43, stk. 2, er

lægge denne afgørelse

til

på

-5grund,

hvorfor

principale

der ikke kan tillægges

§ 73, så findes

afgøre dette spørgsmål,

,

påstand om erstatning

fredningsnævnet

og nævnet

efter

ikke egnet til at

tager derfor

ikke stilling

hertil.

:'.
~I

efter den

påstand.

For så vidt angår den subsidiære
grundlovens

erstaning

De enkelte

•

l,.
l,.

erstatningsbeløb

bliver herefter:
kr.

~"I

lb.nr.

1: Viggo Eskildsen

for 1,29 ha udyrket
areal

lb.nr.

645,00

2: Lindet Statsskovdistrikt

lb.nr.

3: Udgået.

lb.nr.

4: Jordbrugsdirek-

0,00

toratet

0,00

lb.nr.

5. Løgumkloster

kommune

lb.nr.

6: Forsvarsministeriet

lb.nr.

7: Chr. Winther

0,00
0,00

for 3,9 ha udyrket
areal •••.•

1.950

for 1,63 ha
dyrket areal 1.630
lb.nr.

8: H.M. Andersen

3.580,00-

for 2,3 ha udyrket
areal ••.... 1.150
for 4,85 ha
dyrket areal 4.850
særl.erstatn.
1 x 8.000

lb.nr.

9: J.P. Andersen

8.000

for 5,05 ha udyrket
areal ..•••

2.525

overført

2.525

14.000,00
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overført

2.525

for 2,66 ha
dyrket areal

2.660

særl.erstatn.
2,66 x 8000
lb.nr. 10: P.L. Andersen

21.280

26.465,00

for 9,65 ha udyrket
areal

.....

4.825

for 1,15 ha
skov

1.150

for 7,6 ha
dyrket areal

7.600

særl.erstatn.
7,6 x 8.000
lb.nr. 11: Villads Andersen

Mathilde

lb.nr. 13: Gudrun M. Siebert,

for 0,12 ha udyrket

Christen-

for 1,66 ha

Christensen

skov •....

775,00

60

1 .660

for 1,28 ha
dyrket area l .1.280

i

3.000,00

,

lb.nr. 14: Tønder kommune

I

lb.nr. 15: Max R. Nielsen
,I

areal.....

sen og Mathias

"
I'

1.665,00

for 1,55 ha udyrket
areal ..••.•.......

,

",

og

.

Johannsen

Mathilde

74.375,00

for 3,33 ha udyrket
a re a l

lb.nr. 12: Emilie Kressner

60.800

0,00
for 1,85 ha udyrket

,.
~

areal ........•....

i

lb.nr. 16: J.P. Hattesen

.,
Al

for 1,37 ha udyrket
areal ...•.......•.

lb.nr. 17: Helga Friis

925,00

685,00

for 0,29 ha udyrket
areal .•..........•

500,00

-7lb.nr.

for 0,57 ha udyrket

18: G.M. Stensbæk

areal
,"

lb.nr.

\
i

19: M. Mathiesen

a re a l

~" I

:'

e

•

.

500,00

.

750,00

.

500,00

.

630,00

.

500,00

.

3.620,00

for 1,50 ha udyrket

lb.nr. 20: P.F. Christensen

lb.nr. 21. Pindstrup

500,00

for 0,61 ha udyrket
areal

,,

.

Mosebrug
for 0,58 ha udyrket

A/S

area l

for 1,26 ha udyrket

lb.nr. 22: J.C. Riggeisen

'

areal

for 0,80 ha udyrket

lb.nr. 23: K. Toosby

a re a l

for 7,24 ha udyrket

lb.nr. 24: H. Heisel

areal

for 7,42 ha udyrket

lb.nr. 25: E.N. Hansen

areal
Den samlede
Fredningen
kerheden,
ejerne.

erstatning
findes

og de anførte
De anførte

ningen

diskonto.

I godtgørelse
tillægges

ti'

tidspunkt,

gener for driften
for sagkyndig

udbetales

til

dato med en
til enhver tid

for at lade forrentda fredningen

indtil nu

af arealerne.

bistand

under sagens behandling

Husmandsforeninger

begge Løgumkloster,

Holst 2.500 kr. Der tilkendes
for advokatbistand.

Nationalbanks

Der er ikke grundlag

af pantesik-

kan derfor

fra kendeisens

end Danmarks

der De sønderjydske

Landbrugscenter,

forringelse

erstatningsbeløb

løbe fra et tidligere

ikke har medført

kr. 137.325,00.

ikke at medføre

beløb forrentes

rente, der er 1% højere
fastsatte

andrager

3.710,00

og Vestslesvigs

hver 6.000 kr. samt Frede

Pindstrup

Mosebrug

~/S

10.000 kr.

-8-

Nævnets

afgørelse

af erstatningsspørgsmålet

§ 25 forelægges

naturfredningslovens

Den, der ønsker at fremsætte

amtsråd,

er foruden

Danmarks

I erstatning

er meddelt

lodsejerne

udbetales

til enhver

den pågældende.

tillige

Sønderjyllands

og Miljøministeriet.

til ejerne

ialt kr. 137.325,00

end den af Danmarks

tid fastsatte

diskonto,

for sagkyndig

bistand

Natio-

fra kendeises

dato til

sker.

I godtgørelse

jydske

K.,

b e s t e m m e s

med en årlig rente, der er 1% højere

betaling

7, 1256 København

Naturfredningsforening
T h i

nalbank

skal dog selv indanke

Amaliegade

inden 4 uger fra den dag, kendelsen
Klageberettiget

af

for Overfredningsnævnet.

indsigelser,

sagen tilOverfredningsnævnet,

skal i medfør

Husmandsforeninger,

vigs Landbrugscenter,

Løgumkloster

Løgumkloster

2.500 kr. og i advokatomkostninger

betales

til De sønder-

6.000 kr, til Vestsles-

6.000 kr., til Frede

til Pindstrup

Holst

Mosebrug

A/S

10.000 kr.

Erstatningen

med renter

og de tilkendte

af staten med 75 % og af Sønderjyllands

August

Møller

Hans Ringsmose

S.A.Koustrup

Udskriftens

r"gtighed

S.AK~~o/
••

lA)

bekræftes.

omkostninger

amtsråd

med 25 %.

Hans Jessen

Hansen

udredes

KORT>

07348.00

DISPENSATIONER>

Afgørelser - Reg. nr.: 07348.00
Dispensationer i perioden:

10-02-1989 - 05-07-2005

"

REG.Hl

NatLJrfredningsnævnet for Sønderjyllands
amts sydlige fredningskreds
I":øtregace

Dommerkontoret

I

31 ·6270

- Telf

Tender

Tønder
04 - 72 22 05

•

Den 10. februar 1989 kl. 11,00 afholdt nævnet møde i Løgumkloster med formanden, dommer S.A.Koustrup,
det amtsrådsvalgte
medlem, afdelingsleder
August Møller, Vojens, og det kommunalvalgte medlem, borgmester Jessen Hansen, Løgumkloster.
Der foretages:
J.nr. 159/88

Ansøgning fra Planteselskaet Sønderjylland A/S om dispensation fra plantningsforbud for så vidt angår ca. 2 ha af
matr.nr. 188 Ellum, løgumkloster kommune.
§ 34 - § 34a.

Der fremlagdes skrivelse af 29. november 1988 med bilag fra
amtsrådet, j.nr. 540-76-2-72, samt med p~tegning af 2. januar
1989.
For amtsrådet

e
e

mødte skovtekniker

For Hedeselskabet
For Danmarks
Petersen.

Jørn Steenberg.

mødte skovfoged

Naturfredningsforenings

For Skov- og Naturstyrelsen

Torben Ravn.
lokalkomite

mødte Niels HørlOck

mødte Peter

Jessen.

Skovfoged Torben Ravn redegjorde for de planer, der ligger bag
ved ansøgningen og nævnte bl.a., at de 2 ha, som sagen angår,
ikke har kunnet udlejes siden 1987. Ved en fejltagelse er
tilplantning allerede sket, og der søges i realiteten om lovliggørelse af det skete. Langs vestkanten er der et 20-25 meter

~iljøministeriet

~ov-

og Naturstyrelsen
J.nr. SN /211/? -000 /
Akt. nr.

I

I
I

"

- 2 bredt egetræsbælte.
Hedeselskabet
har aftalt med ejeren af to store og meget
skæmmende sitkagranhegn
i vestkanten af området, at disse hegn
fældes senest den 1. august 1989.
Peter Petersen bemærkede, at Danmarks
ud kunne støtte ansøgningen.
Jørn Steenberg

oplyste,

at amtsrådet

Naturfredningsforening

anser området

skovrejningsområde,
og at man kan godkende
arbejdes iøvrigt med planer om at etablere
Løgumkloster og Bredebro.

fuld

for et

det ansøgte. Der
en sti i Adalen mellem

Niels Hørlock Jessen, der var bekendt med den i sagen værende
udtalelse fra Berit Pauly, bemærkede, at Skov- og Naturstyrelsen
nu kunne støtte ansøgningen,
dog betinget af, at de' nævnte
sitkagranhegn
blev fældet.
Nævnet, der således kunne konstatere, at samtlige
ansøgningen, var enige om, at afgørelsen henhørte
Overfredningsnævnet.

e

e
e

mødte
under

støttede

Nævnet videresender samtidig sagen tiloverfredningsnævnet,
et en~gt nævn anbefalede, at overfr dningsnævnet godkender
ansøgte.
S.A.

o~~

idet
det

REG.Nl
FREDNINGSNÆVNET

7 ~ L1'3

,00

FDR SØNDERJYLLANDS

AMTS sydlige fredningskreds,
Dommerkontoret,
Nørregade 31,
6279 Tønder.
Telf. 74 72 22 05

,

Den 16. januar 1992 foretog
gende sag på dommerkontoret:
J.nr.

formanden,

dommer S.A. Koustrup,

..Ansøgning om dispensation
færdsel i Draved Mose.

1/92

føl-

til

§ 34
!

Der fremlagdes

skrivelse

af 15. januar

1992 fra amtsrådet,

j.nr.

8-70-52-1-1-91.

e

-

e

Der frem~år af sagen, at Dansk Ornitologisk Forening har ansøgt
om dispensation til at færdes i Draved Mose for at overvåge ynglefugle i foråret og forsommeren. Fåreningen har anmodet om, at
dispensationen
meddeles til Hans Harrestrup Andersen, Emmerskevej 16, St. Emmerske, Tønder, der gennem en lang årrække har
overvåget ynglefuglene i mosen for foreningen. Derfor har han
nøje kendskab til fuglelivet og vil kunne tage mest mulig hensyn
til dette ved overvågningen.
Det fremgår af Overfredningsnævnets
kendelse af 31. juli 1991 §
11, at det er forbudt andre end ejere og brugere at færdes i
mosens

centrale

del i perioden

1/3 - 1/7.

Amtsrådets naturafdeling
har anbefalet det ansøgte, idet man har
anført, at en løbende overvågning af specielt fuglelivet er vigtig som indikator

. , .{""r

for mosens

generelle

udvikling .

2

Fredningsnævnet

skal udtale:

Da nævnet er enig i naturafdelingens
indstilling, meddeler fredningsnævnet herved Dansk Ornitologisk Forening vI Hans Harrestrup Andersen, Tønder, dispensatioitil
at færdes i Daved Mose,
herunder i den centrale del, i foriret og forsommeren for en
periode

på 5 år.

~

5.A;ta~r
Afgørelsen kan inden 4 uger fra dens modtagelse indklage s for
Overfredningsnævnet,
Slotsmarken 15, 2970 Hørsholm, af ansøgeren
og forskellige myndigheder. Først når det efter klagefristens
udløb er konstateret, at afgørelsen ikke er indbragt for
Overfredningsnævnet

, kan dispensationen.

udnyttes.
Skov·

u dt
" aget i
.' Naturstyrelsen

2 O JAN. 1992

Modtaget i

FREDNINGSNÆVNET
Dommerkontoret,

FOR SØNDERJYLLANDS

Nørregade

Skov. og Naturstyrelsen

AMT

1 7 JULI 1997

31,

6270 Tønder.

Telf. 74722205.

REG. NR. l3~~·
Den 16. juli 1997 behandlede
følgende

formanden,

§

fremlagdes

skrivelse

statsskovdistrikt,
Draved Mose

ar

kendelse

at indrette

af

d.m.

med

31. juli 1991.. Ifølge kendelsen

en mindre

holdeplads

bilag

fra

Lindet

i kendelsen

til

2-3

har amtet ret til
biler

samt

til

at

i mosen.

at nærværende

i kendelsen

den

15.

-

j.nr. SN 1211-4/11.

et observationsstade

er tilladt

50 - Draved Mose

(Kongens Mose) er fredet ved Overfredningsnævnets

Det er oplyst,
idet

S.A. Koustrup,

Ansøgning fra Lindet Statsskovdistrikt om
tilladelse til at opsætte observationstårn og til etablering af P-plads i
Draved Mose, Løgumkloster kommune .

•
opsætte

dommer

sag på dommerkontoret:

J.nr. 37/97

Der

00·

ansøgning

angår de to ting,

som

, men der ønskes en anden beliggenhed,
angivne

placering

ikke

længere

giver

udsigt over mosen.
Den

placering

angivet
placering

på

af
et

P-plads
vedlagt

tårn,

som

fredningskort.

har man udsyn over vådområderne

fulge- og dyreliv.
observationssted
Ansøgeren

og

stedet bruges

søges

Med

den

om,

er

anførte

i mosen med et rigt

i dag allerede

som holde- og

for fulgeinteresserede.

har telefonisk

tilsvarende

der

ansøgning

oplyst,

at der samtidig

til Sønderjyllands

Fredningsn«!vnets afgørelse:
Miljø- og Energimil'li?teriet

Skov- og Naturstyrelsen
J.nr. SN 1996 - /h / / ~f - eJe/ ?
Akt. nro.<;
/ .

amt.

er sendt en

- 2 -

•

Da

indretning

af

såvel

opsætning

er tilladt

i Overfredningsnævnets

og

placering

end

da

en

anden

imod fredningens

naturbeskyttelseslovens
nævnet

forudsætter,

Sønderjyllands

amt,

§

nævnet

har fået tillagt

retten

Nævnet

at

på

at

mod,

uændrede

udføres

de pågældende

at denne

vilkår

og

ret

efter
som
ting.

overgår

under

af

kan enes

er den myndighed,

til at etablere

af

idet

kan godkendes

arbejdet

kendelsen

indvende

ikke

til det ansøgte,

og skovdistriktet

samt

et

i medfør

eller

som ifølge

intet

fastlagt

placering

at amt

af

kendelse,

at den valgte

aftale

har

meddeler

50 tilladelse

placering,

med amtet

oprindeligt

formål,

om en alternativ

statsskovdistriktet

til

tilsyn

af

amtet.
66 bortfalder
delsen,

kan inden 4 uger fra dens modtagelse

Naturklagenævnet
Først

når

det

afgørelsen

skal

Sønderjyllands
Tønder,

der

af
efter

ikke

dispensationen

Klage

tilla-

3 år fra dato.

Afgørelsen

•

som

observationsstade
strider

•

P-plads

er

ansøgeren

og

klagefristens
indbragt

indklages

forskellige
udløb

for

for

myndigheden.

er konstateret,

Naturklagenævnet,

at
kan

udnyttes.

indsendes
amt,

skriftligt

Dommerkontoret,

videresender

med sagens dokumenter.

til

klage

til

Fredningsnævnet
Nørregade

31,

Naturklagenævnet

for
6270
sammen

~dtaget f
Skov- og Naturstyrelsen

2 O FEB. 1998
FREDNINGSNÆVNET

FOR SØNDERJYLLANDS

AMT

Domhuset, Kongevej 41, 6400 Sønderborg, tlf. 73 42 41 21, fax. 74 42 41 23

Den

17.

februar

Kejser,

J.nr.

følgende

1998

behandlede

formanden,

dommer

Claus

sag på dommerkontoret:

69/1997:

Ansøgning
else

i

kloster

fra

Sønderjyllands

Amt vedrørende

Kongens/Draved Mose på matr.nr.

proj ektudvid-

260 Ellum,

Løgum-

kommune.

- § 50 -

per fremlagdes

skrivelse

Sønderjyllands

Amt, Miljøområdet,

samt skrivelse

af 8. december

Det

at

bemærkes,

skriftligt

•

mas

grundlag,

Lauritzen,

har deltaget

Det

fremgår

omfattet

sagen

Fredningen

fra

har

været

medlem,

behandlet
medlem,
Jørn

på
Tho-

Outzen,

i afgørelsen.

af sagen,

at ejendommen

matr.nr.

afgørelse

260 Ellum

er

af 31. juli 1991

af Draved Mose.
har

til

som særligt

mosearealer

for de nuværende
fredede

Nævnet

og det kommunalvalgte

les gennem passende
rende

med bilag

j.nr. 8-70-51-8-521-1-97,

og at det amtsrådsvalgte

formål

store naturvidenskabelige
.

af

1997

1997 fra samme.

af Overfredningsnævnets

om fredning

højmosen

af 2. december

område

at bevare
værdier

værdifuld

plejeforanstaltninger,

mosearealer.
bevares

forbedre

områdets

og skal medvirke

naturtype

og på længere

skal

og

bevares

til, at

og udvik-

,

både på de nuvæ-

sigt på græsarealerne

Det er videre bestemt,
i den

nuværende

nord
at det

tilstand,

og

- 2 der må

ikke

opfyldning,
nærmere,
tages

foretages

terrænændringer

planering

eller

angivne

afgravning

undtagelser.

foranstaltninger,

og således

Der må

bortset

endvidere

der tilsigter

ikke

ske

fra

visse

ikke

fore-

yderligere

afvanding

af området.
Det

bemærkes,

at

der

i Overfredningsnævnets

truffet bestemmelse

om nærmere

der efter oplysning

fra Sønderjyllands

Det

forelagte

fremgår

af det

hæve vandspejlet

indenfor

blive

to nye

etableret

beskreven

te

vandhul

grøft,

vil

og dels

blive

anvendt,

til en

at hensigten

pågældende

grøft.

etablering

af en drænkanal

moseområde.

heraf

et

dels

til

tidligere

er

indenfor
af

langs

opgrave t materiale

vil blive

benyttet

det

af det-

afpropning

til niveau

at

Der vil

fra etableringen

terrænændring

Noget

amt er udført.

det nuværende

fredede område. Opgrave t materiale

er

naturgenopretning,

proj ekt,

vandhuller,

afgørelse

en
den
fra

til afprop-

ning af denne.
Efter

oplysningerne

hævningen

i projektbeskrivelsen

efter lodsejerens

eget ønske.

FREDNINGSNÆVNETS

•

AFGØRELSE:

Da terrænændringerne

er af ret beskedent

projekt,

gennemført,

der ønskes

fredningens

formål,

skyttelseslovens

§

meddeler
50

sker vandstands-

omfang,

og da det

er i overensstemmelse

Nævnet

i medfør

dispensation

til

af

med

naturbe-

gennemførelse

af

projektet.
I medfør
elsen,

af naturbeskyttelseslovens

såfremt den ikke er udnyttet

§

66 bortfalder

tillad-

inden 3 år fra dato.

,
Claus Kejser

•

- 3 -

Afgørelsen

kan

inden

for Naturklagenævnet
der.

Først

ret,

at afgørelsen

skal

derborg,

ikke

og forskellige

klagefristens
er indbragt

udløb

indklages
myndighe-

er konstate-

for Naturklagenævnet,

udnyttes.

indsendes

Sønderjyllands

fra dens modtagelse

af ansøgeren

når det efter

kan dispensationen
Klage

4 uger

skriftligt

til

Amt, Dommerkontoret,

der videresender

klagen

Fredningsnævnet

Kongevej

for

41, 6400 Søn-

til Naturklagenævnet

sam-

men med sagens dokumenter.

,

FREDNINGSNÆVNET

FOR SØNDERJYLLANDS

Domhuset, Kongevej 41, 6400 Sønderborg,

AMT

tlf. 73 42 41 21, fax. 74 42 41 23

SCANNET
Den 5. juli 2005 behandlede formanden, dommer Claus Kejser, følgende sag på
dommerkontoret:

J.nr. 19/2005
Ansøgning fra Lindet Statsskovdistrikt om tilladelse til etablering af en
naturvejledningsbase ("økobase") i Draved Mose, Løgumkloster kommune.
- § 50-

Der frem1agdes skrivelse af 15. JunI 2005 med bilag fra Sønderjyllands
Miljøområdet, j.nr. 05/9130.

Amt,

Det bemærkes, at sagen af Nævnet har været behandlet på skriftligt grundlag, og at det
amtsrådsvalgte medlem, Thomas Lauritzen, og det kommunalvalgte medlem, Jørgen
Outzen, har deltaget i afgørelsen.
Det fremgår af sagen, at det pågældende areal er omfattet af Overfredningsnævnets
afgørelse af 31. juli 1991 om fredning af Draved Mose (Kongens Mose). Fredningen
har til formål at bevare og forbedre de store naturvidenskabelige værdier i geologisk,
biologisk og arkæologisk henseende. Fredningen skal medvirke til, at højmosen som
særlig
værdifuld
naturtype
bevares
og
udvikles
gennem
passende
plejeforanstaltninger.
Endvidere regulerer fredningen offentlighedens adgang til
området under respekt af de biologiske interesser.

•

•

Det er i afgørelsen bestemt, at der ikke må opføres ny bebyggelse og heller ikke
anbringes campingvogne m.v., ligesom arealerne ikke må benyttes til oplagring og
deponering af organisk materiale. Indenfor et nærmere angivet område er det dog
tilladt at anbringe et lager for flis. I afsnittet om offentlighedens adgang er bl.a. anført,
at Amtet lader opsætte et observationsstade i mosen på et nærmere angivet sted. Det
fremgår af fredningskortet, at lageret for flis og opsætningen af observationsstadet
med tilhørende parkeringsplads ligger i nærheden af et areal, der på kortet er angivet
som vildtager.
Lindet Statsskovdistrikt har oplyst, at basen ønskes etableret på det areal, der på
fredningskortet er angivet som vildtager. Dette område anses for meget velegnet til
formålet, da det ligger lysåbent og diskret i forhold til benyttede færdselsårer og stier,
og da det er omgivet af en storslået og varieret natur. Etableringen afbasen indebærer,
at der til ly for vejrliget laves en fast "bænk", hvorover der i sæsonen rejses en
samekåte. Kåten tages ned i en periode i vinterhalvåret. Desuden indrettes en bålplads
og aktivitetsplads og et materialedepot. Den egentlige base vil få en radius på ca. 20
meter. Formålet med basen er at lave et tilbud i samarbejde med Løgumkloster
kommune om undervisning i naturen og om naturen, støttet af naturvejledere fra
distriktet.
Det

pågældende

område

er

EF-fuglebeskyttelsesområde

og

habitatområde.

;2,<::x:)\ -. } '2 a , 3 - :=>:> J 1S:t-
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Skovdistriktets skrivelse er vedlagt en konsekvensvurdering, hvoraf bl.a. fremgår, at
etablering af basen vil betyde et større forbrug af området end tilfældet er i dag, også
udenfor etablerede veje og stier. Det forventes dog ikke, at der vil være væsentlige
negative konsekvenser for arter og habitater i udpegningsområdet.
Skov- og Naturstyrelsen, Driftsplankontoret, har meddelt tilladelse til etablering af
økobasen, jfr. skovlovens § 42. I denne tilladelse er bl.a. anført, at basen placeres på
en højereliggende tør skoveng, der ikke indeholder nogen af de elementer, der ligger
til grund for udpegningen til Natura 2000 område, og den vil derfor ikke i sig selv
have negative effekter på arter og habitater i udpegningsgrundlaget.

•

Sønderjyllands Amt har anført, at det pågældende areal er relativt skjult og ikke vil
kunne ses fra mosen, så de landskabelige værdier bliver ikke påvirket. Amtet har
indstillet, at der meddeles dispensation på vilkår, at telt, materialetrailer og andet
mobilt materiel fjernes helt fra arealet i vinterperioden fra l. november till. april.

FREDNINGSNÆVNETS

AFGØRELSE:

Etableringen af naturvejledningsbasen
(økobasen) i overensstemmelse med den
indsendte beskrivelse og placering kan ikke antages at være i strid med :fredningens
formål, hvorfor Nævnet i medfør af naturbeskyttelseslovens § 50, stk. l, meddeler
dispensation. Idet Nævnet kan tiltræde disse, gives dispensationen på vilkår som
foreslået af Sønderjyllands Amt, hvorfor telt, materialetrailer og andet mobilt materiel
skal fjernes helt fra arealet i perioden :fra 1. november till. april.

•

Efter det ovenfor anførte kan det ikke antages, at dispensationen er i strid med de
forpligtelser, der følger afnaturbeskyttelseslovens § 50, stk. 2.
I medfør af naturbeskyttelseslovens
udnyttet inden 3 år fra dato.

§ 66 bortfalder tilladelsen, såfremt den ikke er

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

•

Klage skal indsendes skriftligt til Fredningsnævnet
Dommerkontoret,
Kongevej 41, 6400 Sønderborg,
Naturklagenævnet sammen med sagens dokumenter.

for Sønderjyllands
Amt,
der videresender klagen til

For klage skal betales et gebyr på 500 kr. til Naturklagenævnet. Når Naturklagenævnet
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har modtaget sagen fra Fredningsnævnet, vil Naturklagenævnet opkræve gebyret hos
klageren, og såfremt en fastsat betalingsfrist ikke overholdes, vil klagen blive afvist.
Gebyret tilbagebetales, hvis klageren får helt eller delvist medhold.
/kb

Fredningsnævnet for Sydjylland
Sydlig del
Dokken 1
6700 Esbjerg
Åbent 08.30-15.00
Tlf.: 9968 8800
E-mail: esbjerg@domstol.dk
www.domstol.dk/esbjerg
SE-nr. 50 03 28 17
30. juni 2020
FN SJS 15/2020

J.nr.: 15/2020: Ansøgning fra Tønder Kommune om dispensation til naturgenopretning i
Kongens Mose.
Fredningsnævnet har den 26. marts 2020 modtaget ansøgning fra Tønder Kommune om dispensation til naturgenopretning i Kongens Mose.
Tønder Kommune har i mail af 13. maj 2020 oplyst, at ansøgningen berører følgende matrikelnumre:
9, 49, 50, 152,208, 7000d Asset, Løgumkloster
20, 25 Dravedskov, Løgumkloster
25, 82, 86, 102, 104, 151, 203, 260, 288, 380, 420, 425-433, 440-441, 444, 467, 475, 482, 529, 543,
546, 557, 566, 579, 586-587, 614, 616, 621, 633, 635-637, 641-655, 659, 663, 670 Ellum, Løgumkloster
25, 33 62, 106, 130-132, 135, 151, 153, 157-158, 160, 163, 168-170, 172-173, 184, 193 Høgslund,
Abild
Tønder Kommune har endvidere præciseret, at det ansøgte alene angår fredningen af Kongens
Mose.
Kongens Mose blev fredet ved Overfredningsnævnets afgørelse af 31. juli 1991. Fredningen har
blandt andet til formål at bevare områdets geologiske, biologiske, arkæologiske og landskabelige
værdier, herunder ved at sikre adgang til at iværksætte naturpleje og naturgenopretning i området.
Der må blandt andet ikke foretages terrænændringer. Fredningsnævnet skal derfor meddele dispensation, hvis det ansøgte skal gennemføres.
Fredningsnævnets formand har i medfør af forretningsorden for fredningsnævn § 10, stk. 5, besluttet
at give Tønder Kommune dispensation fra fredningen som anført i afsnittet ”Fredningsnævnets afgørelse”.
Sagens baggrund:

1

Overfredningsnævnet har fastsat blandt andet følgende bestemmelser for de fredede arealer:
”…

§ 1 Fredningens formål.
Fredningen har til formål at bevare og forbedre områdets store naturvidenskabelige værdier i geologisk, biologisk og arkæologisk henseende.
Fredningen skal således medvirke til, at højmosen som særligt værdifuld naturtype bevares og udvikles gennem passende plejeforanstaltninger både på de nuværende mosearealer og på længere
sigt på græsarealerne nord for de nuværende mosearealer.
Fredningen har endvidere til formål at bevare områdets landskabelige værdier og at regulere offentlighedens adgang til området under respekt af de biologiske interesser.
§ 2 Bevaring af området.
Det fredede område skal bevares i dets nuværende tilstand. Der må således ikke ske ændringer af
den hidtidige anvendelse af arealerne, medmindre en sådan tilstandsændring er tilladt i de følgende
bestemmelser, tillades ved en dispensation efter § 12 eller sker med hjemmel i § 10 om naturpleje
og naturgenopretning. Den nuværende arealanvendelse er angivet på fredningskortet.
§ 3 Terrænændringer.
Som anført i § 2 må der ikke foretages terrænændringer. Der må således ikke ske udnyttelse af forekomster i jorden, og der må ikke foretages opfyldning, planering eller afgravning, jf. dog undtagelserne i §§ 6 og 10.
Uanset forbuddet i stk. l skal fredningen dog ikke være til hinder for:
a) Indvinding af spagnum inden for det på fredningskortet særligt
angivne areal af matr.nr. l Draved dog ikke for tiden efter år
2005.
b) Råstofindvinding på dyrkede arealer og skovarealer til eget brug.
§ 4 Afvanding.
Der må ikke foretages foranstaltninger, der tilsigter yderligere afvanding af området.
Eksisterende grøfter og afvandingskanaler må således ikke uddybes eller på anden måde udvides,
men fredningen er ikke til hinder for sædvanlig oprensning, hvis dette ikke vil stride mod bestemmelserne i § 10 om naturpleje og naturgenopretning.
Eksisterende dræn må vedligeholdes, men må ikke omlægges, medmindre det tillades ved en dispensation efter § 12.
§ 5 Beplantning.
Arealerne må ikke yderligere tilplantes. Fredningsnævnet kan dog meddele tilladelse til plantning
af levende hegn på dyrkede arealer.
Den eksisterende sitka-bevoksning på matr.nr. l Draved, benævnt 4 A på fredningskortet, afdrives
senest ved omdriftsalder, og arealet overgår herefter til hede/kær.
…
§ 7 Vandindvinding.
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Der må ikke etableres anlæg til indvinding af vand til markvanding. Opstilling af små vindmøller
til oppumpning af vand til kreaturvanding er dog tilladt.
§ 8 Arealernes drift i øvrigt.
a. Udyrkede arealer må ikke opdyrkes. Græsningsarealer, der indgår i normal landbrugsmæssig
drift, betragtes som opdyrkede. Andre græsningsarealer betragtes som uopdyrkede.
b. De i 1978 oppløjede mosearealer, matr.nr. 475 og del af matr.nr. 260 Ellum, benævnt 5 A på
fredningskortet, må ikke yderligere afvandes. Den projekterede østlige kanal B på matr.nr. 260 må
ikke udføres, og de etablerede underløb til kommunevandløb nr. 8 Ellum skal tilstoppes.
…
§ 10 Naturpleje og naturgenopretning.
a. På de arealer, som ikke af staten, har Sønderjyllands Amtsråd ret til at lade foretage naturpleje
til opfyldelse af fredningens formål, herunder ved afgræsning, slåning og fjernelse af selvsåede
træer og buske. Det er dog en betingelse, at ejeren ikke selv foretager den nødvendige pleje, samt at
den pågældende plejeforanstaltning er tiltrådt af ejeren eller - i mangel af sådan enighed - er godkendt af fredningsnævnet.
På arealer, der er eller senere måtte blive undergivet statslig administration, varetages den fornødne
pleje af Miljøministeriet v/Skov- og Naturstyrelsen.
b. Som led i restaurering af vandstandsforholdene i mosen skal Sønderjyllands Amtsråd indhente
fornøden tilladelse efter vandløbsloven og eventuel anden lovgivning til at foretage følgende vandløbsreguleringer:
…
Det er tilladt at ændre fra 30 cm diameter til 60 cm diameter for den del af rørledningen over
matr.nr. 50 og matr.nr. 9 Asset, der ligger nedstrøms for spærringerne ved stationerne n. Det forudsættes, at bundkoten ikke sænkes.
Mellem stationerne a og b etableres et antal tørvedæmninger i vandløbet for yderligere at hæmme
den sideværts vandbevægelse.
…
Grøften mellem station a og f, der i dag løber mod sydøst, flyttes til fredningsgrænsen, mellem station g og h og gives afløb mod nordvest til kommunevandløb nr. 6 Løgumkloster.
Samtidig hermed åbnes et vandløb uden for fredningsgrænsen langs den private fællesvej mellem
matr.nr. 25 og matr.nr. 224 Ellum.
…
Grøften i den sydøstlige del af matr.nr. l Draved lukkes ved station m. Der etableres yderligere et
mindre antal tørvedæmninger i grøften inden for det udyrkede område.
…
§ 12 Dispensationer.
En dispensation fra bestemmelserne i §§ 2-11 kan meddeles efter reglerne i naturfredningslovens §
34, hvis det ansøgte ikke vil komme i strid med fredningens formål
…”

På kortet nedenfor ses med blå skravering fredningsområdet:
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Tønder Kommune har ansøgt og oplyst følgende i brev af 26. marts 2020:
”Kongens Mose er en af Danmarks største højmoser, som særligt i den nordlige del har været
kraftigt udnyttet til tørvegravning og opdyrkning. Området er en mosaik af nedbrudte højmosearealer, aktiv højmose, hængesæk, skovbevoksede tørvemoser og brunvandede søer. Flere
fuglearter er på udpegningsgrundlaget, og heraf yngler trane, rød glente og hedehøg i området.
Dele af Kongens Mose tilgroet med bl.a. birk, rødgran og den invasive sitka-gran. Med denne
indsats i EU-Life Nature regi ønskes der at forbedre naturtilstanden ved bedst muligt at sikre
og udvide arealet med habitatnaturtypen aktiv højmose (7110*).
De konkrete indsatser vil være:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Etablering af afskærende grøfter (3 lokaliteter, ca. 873 m)
Blokering af interne grøfter (11 lokaliteter, ca. 1585 m
Blokering af risfaskiner (4 lokaliteter)
Søgning af dræn (6 lokaliteter, ca. 210 m)
Terrænreguleringer (3 lokaliteter, ca. 1900 m2)
Etablering af vadestad (1 lokalitet, ca. 10x15 m, ca. 45 m3 stenmateriale)
Etablering af diverse stensikring ved rør og stem (4 lokaliteter, ca. 42 m2)
Etablering af nye rørføringer – dræn og tætte ledninger (3 lokaliteter, 2 brønde, ca. 374
m)
Etablering af omfangsdræn (1 lokalitet, ca. 67 m)
Hævning af eksisterende afløbsrør (1 lokalitet)
Etablering af afløbsbrønd (1 lokalitet)
Blokering af dræn og rørbroer (25 lokaliteter)
In situ blokeringer af dræn (10 lokaliteter)
Etablering af hovedafløbsstem (1 lokalitet)
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•
•
•
•

Etablering af mindre træstem (1 lokalitet)
Etablering af træskod (2 lokaliteter)
Rydning af trævækst (6 lokaliteter, ca. 23,3 ha)
Rydning og oprensning af vandhul (vandhullet øges fra 250 til 400 m2)

Da indsatserne sker i perioden august til november, dvs. uden for fuglenes yngletid, og over
en tidsbegrænset periode vurderes det, at de ikke påvirker fuglene negativt.
Udpegningsgrundlaget for habitatområdet er her bl.a. habitatnaturtyperne aktiv højmose, nedbrudt højmose og brunvandede søer, samt arten bæklampret. I Kongens Mose er der kortlagt
naturtyperne højmose, nedbrudt højmose, skovbevokset tørvemose, hængesæk og brunvandede søer...
Det er oplyst, at der ikke benyttes skovningsmaskiner på habitatnaturtyperne og at indsatsen
generel vil ske så skånsomt som muligt af hensyn til de nuværende og fremtidige naturværdier. Der vil yderligere, i nbl § 3 dispensationen, blive stillet vilkår om, at der kun må ske køreskader i et meget begrænset omfang. Rydningsindsatsen koncentreres til områder med kraftig trævækst. Derfor vurderes det, at habitatnaturtyperne ikke vil tage skade ifm. projektets
realisering. Der er planlagt større indsatser i vandløbene i Kongens Mose. Vandløbene vurderes ikke at være egnede levesteder for bæklampret, da arten lever i de øvre dele af rene vandløb med sand- eller grusbund. Vandløbene i Kongens Mose er ifm. projektet besigtiget og det
kunne konstateres, at de i meget høj grad er mudrede og vandet er uklart.
Den statslige Natura 2000-plan for området har også fokus på gendannelse af højmose med
den hertil tilhørende hydrologi og naturlige vegetation, så indsatsen er med til at opfylde målene for området.
Kommunen er forpligtet til, at tage hensyn til levesteder for bestemte dyrearter, som er optaget
på Habitatdirektivets bilag IV. I Kongens Mose er det arter som grøn frø og spidssnudet frø,
markfirben og forskellige flagermus kan også forekomme. Projektet indebærer oprensning af
et vandhul og gør mosen mere fugtig generel og vil dermed forbedre levevilkårene for padderne. Det bliver fældet træer, som gran og birk, i forbindelse med realiseringen, men disse er
ikke egnede levesteder for flagermusene. Det vurderes desuden, at der efter projektets realisering stadig er omfattende områder, som er egnet til markfirben.
Samlet vurderer vi, at indsatsen ikke vil forringe levevilkårene for dyrearter omfattet af Habitatdirektivets bilag IV”.

Fredningsnævnets behandling af sagen:
Fredningsnævnet har ved mail af 8. juni 2020 til Tønder Kommune, Miljøstyrelsen, Slot- og Kulturstyrelsen, Museum Sønderjylland, Danmarks Naturfredningsforening/København, Danmarks Naturfredningsforening/Tønder, Dansk Botanisk Forening Jyllandskredsen, Dansk Ornitologisk Forening,
Friluftsrådet centralt, Friluftsrådet Tønder og Nationalpark Vadehavet anmodet om eventuelle bemærkninger til ansøgningen med høringsfrist den 22. juni 2020.
DOF-Sønderjylland har i mail af 22. juni 2020 anbefalet, at der gives dispensation til det ansøgte.
Der er ikke herudover modtaget indsigelser eller bemærkninger fra de nævnte.
Fredningsnævnets afgørelse
Ifølge naturbeskyttelseslovens § 50, stk. 1, kan fredningsnævnet dispensere fra bestemmelserne i en
fredning, når det ansøgte ikke er i strid med fredningens formål. Fredningsnævnet kan endvidere
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dispensere fra bestemmelserne i en fredning i et internationalt naturbeskyttelsesområde, hvis det ansøgte ikke indebærer forringelse af naturtyper og levesteder for arter eller betydelige forstyrrelser af
arter, som området er udpeget for. Videregående afvigelser fra en fredning end nævnt i stk. 1, og helt
eller delvis ophævelse af en fredning kan, jf. stk. 5, kun foretages efter reglerne om gennemførelse af
fredninger.
Fredningen har til formål at bevare og forbedre områdets store naturvidenskabelige værdier i geologisk, biologisk og arkæologisk henseende. Fredningen skal således medvirke til, at højmosen som
særligt værdifuld naturtype bevares og udvikles gennem passende plejeforanstaltninger både på de
nuværende mosearealer og på længere sigt på græsarealerne nord for de nuværende mosearealer.
Fredningen har endvidere til formål at bevare områdets landskabelige værdier og at regulere offentlighedens adgang til området under respekt af de biologiske interesser.
Fredningsnævnet finder ikke, at de i ansøgningen oplistede naturgenopretningsindsatser er i strid med
fredningens formål.
Fredningsnævnet meddeler derfor, og da indsatsen efter det oplyste ikke vil forringe levevilkårerne
for dyrearter omfattet af Habitatdirektivets bilag IV, Tønder Kommune dispensation i medfør af naturbeskyttelseslovens § 50, stk. 1 og stk. 2, til det ansøgte på vilkår,
at det ansøgte udføres som anført i ansøgningen.
Klagevejledning:
Der kan inden 4 uger efter den dag, denne afgørelse er meddelt, klages til Miljø- og fødevareklagenævnet over afgørelsen. Hvis afgørelsen er offentligt bekendtgjort, regnes klagefristen dog altid fra
bekendtgørelsen.
Borgere, virksomheder, myndigheder og organisationer skal indsende klagen til Miljø- og fødevareklagenævnets klageportal via borger.dk eller virk.dk.
Der er et direkte link til borger.dk og virk.dk via Miljø- og fødevareklagenævnets hjemmeside
www.naevneneshus.dk/planklagenaevnet.
Klagefristen udløber ved midnat på dagen for klagefristens udløb.
En klage skal være tilgængelig for førsteinstansen i Klageportalen senest kl. 23:59 på den dag, hvor
klagefristen udløber. Det indebærer, at klager har godkendt og betalt gebyr/bestilt faktura i Klageportalen.
Klageren skal oplyse sit CPR-nummer eller CVR-nummer.
Miljø- og fødevareklagenævnets hjemmeside indeholder information om beregning af klagefrister i
de tilfælde, hvor en klager anmoder om at blive undtaget fra brug af Klageportalen.
Klageberettigede er, jf. naturbeskyttelseslovens § 86:
•

Adressaten for afgørelsen,
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•
•
•
•
•
•

ejeren af den ejendom, som afgørelsen vedrører,
offentlige myndigheder,
en berørt nationalparkfond,
lokale foreninger og organisationer, som har en væsentlig interesse i afgørelsen,
landsdækkende foreninger og organisationer, hvis hovedformål er beskyttelse
af natur og miljø, og
landsdækkende foreninger og organisationer, som efter deres formål varetager
væsentlige, rekreative interesser, når afgørelsen berører sådanne interesser.

Det er en betingelse for Miljø- og fødevareklagenævnets behandling af en klage, at den, der klager,
indbetaler et gebyr. Gebyret udgør for privatpersoner 900 kr. Virksomheder, organisationer og offentlige myndigheder skal betale 1.800 kr. for behandling af eller genoptagelse af en klage. Det
nævnte gebyr reguleres den 1. januar hvert år efter den af Finansministeriet fastsatte sats for det generelle pris- og lønindeks med virkning for klager, der modtages i nævnet fra og med den 1. februar
2017. Gebyret er endnu ikke reguleret for 2017, men vil blive teknisk efterreguleret.
Miljø- og fødevareklagenævnet påbegynder først behandlingen af en klage, når gebyret er modtaget.
Klagegebyr opkræves af Miljø- og fødevareklagenævnet. Betaling af klagegebyr sker ved elektronisk overførsel eller ved indbetalingskort til Miljø- og fødevareklagenævnet. Gebyr skal indbetales
indenfor en af Miljø- og fødevareklagenævnet fastsat frist. Hvis gebyret ikke indbetales inden udløbet af fristen, afvises klagen.
Vejledning om gebyrbetalingen kan findes på Miljø- og fødevareklagenævnets hjemmeside
www.naevneneshus.dk/planklagenaevnet.
Gebyret bliver tilbagebetalt, hvis klagen bliver afvist, fordi klagefristen er overskredet, klager ikke
er klage-berettiget eller fordi Miljø- og fødevareklagenævnet ikke har kompetence til at behandle
klagen.
Gebyret tilbagebetales også, hvis klagesagen fører til, at den påklagede afgørelse ændres eller ophæves, eller hvis klager får helt eller delvist medhold i klagen. Hvis den eneste ændring af den påklagede afgørelse er forlængelse af en frist for efterkommelse af afgørelsen som følge af den tid, der
er medgået til at behandle sagen i Miljø- og fødevareklagenævnet, tilbagebetales gebyret dog ikke.
Hvis klager trækker klagen tilbage, mens sagen er under behandling i nævnet, vil gebyret som udgangspunkt også blive betalt tilbage. Miljø- og fødevareklagenævnet kan dog beslutte, at gebyret
ikke tilbagebetales, hvis klagen trækkes tilbage på et tidspunkt, hvor nævnet allerede har foretaget
en stor del af sagsbehandlingen.
Tilladelsen må i henhold til naturbeskyttelseslovens § 87, stk. 7, ikke udnyttes, før klagefristen er
udløbet, eller behandling af en eventuel klage måtte være afsluttet.
Det følger endvidere af naturbeskyttelseslovens § 50, stk. 1, jf. § 66, stk. 2, at tilladelsen bortfalder,
hvis den ikke udnyttes inden 3 år efter, at den er givet.
æ
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Såfremt projektets gennemførelse kræver tilladelse eller dispensation efter anden lovgivning, skal
ansøgerne rette henvendelse til den myndighed, der administrerer tilladelser eller dispensationer i
henhold til denne lovgivning.
Fredningsnævnet for Sydjylland, Sydlig del
Esbjerg den 30. juni 2020

Denne afgørelse er sendt til:
Tønder Kommune, teknisk@toender.dk, cb1@toender.dk
Miljøstyrelsen, mst@mst.dk;
Slot- og Kulturstyrelsen, post@slks.dk
Museum Sønderjylland, tekr@museum-sonderjylland.dk
Danmarks Naturfredningsforening/København, dn@dn.dk
Danmarks Naturfredningsforening/Tønder, jan@havejan.dk
Dansk Botanisk Forening Jyllandskredsen, finn.borchsenius@sm.au.dk
Dansk Ornitologisk Forening, toender@dof.dk
Friluftsrådet centralt: fr@friluftsraadet.dk
Friluftsrådet Tønder: sydvestjylland@friluftsraadet.dk
Nationalpark Vadehavet, vadehavet@danmarksnationalparker.dk
Vadehavet postkasse vad@nst.dk
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