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Overfredningsnævnets afgørelse

af 27. november 1986

om fredning af et område ved Røllum Nørremark
i Abenrå kommune (sag nr. 2671/86).

Fredningsnævnet for Sønderjyllands amts nordlige fredningskreds har ved ken-
delse af 21. april 1986 bestemt fredning af et ca. 22 ha stort areal af matr.
nr. 4, Røllum, Ensted, ved Røllum Nørremark i Abenrå kommune. Fredningssa-
gen er rejst i 1978 af det daværende fredningsplanudvalg for Sønderjyllands
amt og efter udvalgets nedlæggelse videreført af Sønderjyllands amtsråd med
Danmarks Naturfredningsforening som medrekvirent.

Formålet med fredningen er at bevare, genskabe og pleje de landskabelige og
naturvidenskabelige værdier i området. Området indeholder således en mosaik
af forskellige landskabstyper og biotoper med overdrev, fugtig eng, ager-
jord, ekstensivt drevet blandingsskov, småvandløb og vandhuller. Området
rummer som følge heraf et varieret og mangeartet dyre- og planteliv. Særlig
karakteristisk for området er forekomsten af vilde kristtorn på overdrevsare-
alerne. Vandhullerne er leve- og ynglested for padder, herunder den sjældne
Bjergsalamander. For at understrege vigtigheden af en naturpleje indgår en
detaljeret plejeplan i afgørelsen.

Fredningsnævnets kendelse er påklaget til over fredningsnævnet af ejendommens
ejer, gårdejer Peter Festersen, med påstand om forskellige ændringer af fred-
ningsbestemmelserne, der strider mod de landbrugs- og skovmæssige interesser
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i området. Særligt fremhæves dyrkningsforbudet på et markareal i den nord-
vestlige del af fredningsområdet og forbudet mod tilplantning af agerjorden
i den sydvestlige del af området, som derfor ikke kan benyttes til produkti-
on af pyntegrønt og juletræer. Endvidere finder ejeren det ikke tilfreds-
stillende, at plejeplanen indgår som bestanddel af fredningsbestemmelserne.

•
Sønderjyllands amtsråd, naturfredningsrådet og Danmarks Naturfredningsfore-
ning har indstillet, at fredningsnævnets kendelse stadfæstes. Danmarks Na-
turfredningsforenings lokalkomite har anbefalet, at der gennemføres en stør-
re beskyttelse af vandhullerne i området.

I sagens behandling har deltaget 8 af overfredningsnævnets 10 medlemmer.

Over fredningsnævnet skal enstemmigt udtale:

Det tiltrædes, at det omhandlede område pålægges fredningsbestemmelser med
det angivne formål, dog at der ikke findes tilstrækkeligt grundlag for mod
ejerens ønske at medtage det ca. 3,6 ha store landbrugsareal i den nordvest-
lige del af området under fredningen.

~

••
Endvidere tiltrædes realiteten i de fastsatte fredningsbestemmelser med en-
kelte mindre ændringer. Den plejeplan, der er vedhæftet fredningsnævnets
kendelse, bør imidlertid ikke være en bestanddel af fredningsbestemmelserne.

Idet fredningsnævnets kendelse af 21. april 1986 ophæves, fastsættes heref-
ter følgende fredningsbestemmelser for det ca. 19 ha store fredningsområde,
som er afgrænset på kortet, der hører tiloverfredningsnævnets afgørelse
(fredningskortet), og som omfatter en del af matr.nr. 4, Røllum, Ensted:

§ l. Fredningens formål.

Fredningen har til formål at sikre opretholdelsen af de naturvidenska-
belige og landskabelige værdier, der er knyttet til området.
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§ 2. Bebyggelse m.v. og andre anlæg.

Der må ikke opføres anden bebyggelse end læskure af midlertidig karak-
ter til kreaturer. Der må heller ikke anbringes campingvogne og tel-
te.

Der må ikke opstilles master, tårne, vindmøller, transformatorstati-
oner el.lign, og der må ikke føres luftledninger hen over området.

Området må ikke benyttes til motorbane, skydebane, flyveplads, op-
lags- eller losseplads el.lign., og der må ikke henkastes affald.
Oplag af roekuler, halm- og træstakke o.lign. som led i normal land-
og skovbrugsdrift er dog tilladt.

Der må ikke foretages vejanlæg eller vejreguleringer, bortset fra de
spor, der er nødvendige for land- og skovbrugsdriften, og som følger
det naturlige terræn.

§ 3. Terrænændringer.

Der må ikke foretages ændringer af terrænet. Der må således ikke ske
udnyttelse af forekomster i jorden eller foretages afgravning, opfyld-
ning eller planering. Retablering af eksisterende vandhuller og an-
læg af nye vandhuller kan dog foretages som led inaturplejen, jfr.
§ 5.

§ 4. Arealernes drift iøvrigt.

~ Skoveng.

De arealer, der er vist på fredningskortet med signatur for "skoveng"
(område I), skal henligge i græs. Disse arealer må ikke omlægges,
medmindre en dispensation meddeles, jfr. § 6. Høslet må foretages.

Husdyrgødning (fast gødning, ajle, gylle og møddingsaft) må kun tilfø-
res de i stk. l nævnte arealer i forbindelse med en tilladt omlægning
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og da kun under overholdelse af de regler, der er fastsat i henhold
til miljøbeskyttelsesloven, for tiden kapitel 10 i bekendtgørelse
nr. 15 af 24. januar 1986 om husdyrgødning og ensilage m.v. Plantebe-
kæmpelsesmidler må kun anvendes i forbinqelse med selektiv bekæmpelse
af brændenælder, gederams, tidsler, hindbær m.v.

De levende hegn på arealerne skal opretholdes, men beskæring og udtyn-
ding er tilladt. Genplantning skal ske med de for egnen karakteristi-
ske løvtræer og buske.

Fritstående træer og buske må kun fjernes efter fredningsnævnets til-
ladelse, medmindre det sker som led i amtskommunens naturpleje efter
§ 5.

De nuværende granplantninger må kun bibeholdes til sædvanlig omdrifts-
alder, hvorefter de pagældende arealer skal henligge i græs.

b. Skov.

e
e
•

De arealer, der er vist på fredningskortet med signatur for "skov"
(område II), skal opretholdes som skov, og skoven skal drives eksten-
sivt. Renafdrift er ikke tilladt. Foryngelse af skoven skal ske ved
natur- eller selv foryngelse eller ved plantning af bøg, eg, ask eller
lind.

Bestemmelserne i stk. l gælder ikke for de to nuværende nåletræsbe-
plantninger, der er særligt afgrænset på fredningskortet .

~ Ager.

De arealer, der er vist på fredningskortet uden særlig signatur (områ-
de III), må ikke tilplantes med træer eller buske.

d. Vandhuller og vandløb.

De vandhuller og vandløb, der er vist på fredningskortet, og de vand-
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.e huller, som senere bliver udgravet som led i amtskommunens naturpleje
efter § 5, skal opretholdes. Udsætning af fisk og svømmefugle er ik-
ke tilladt.

Der må ikke gødskes, kalkes eller sprøjtes med kemiske bekæmpelsesmid-
ler inden for en afstand af 10 m fra de på kortet viste vandhuller og
vandløb eller fra vandhuller, der senere bliver udgravet som led i
amtskommunens naturpleje. Det samme gælder anbringelse af ensilage-
stakke. Uanset fredningskortets udvisende bortfalder disse forbud
for arealet omkring et vandhul, der går til, og som amtskommunen ikke
ønsker at retablere.

Tilledning af spildevand er ikke tilladt.

§ 5. Naturpleje.

.'

Sønderjyllands amtsråd har ret til at udføre naturpleje til opfyldel-
se af fredningens formål, f.eks. afgræsning, fjernelse af uønsket op-
vækst, retablering og oprensning af vandhuller og vandløb, anlæg af
nye vandhuller og fjernelse af træer og buske for at friholde vandhul-
ler og vandløb for overskygning. Den enkelte plejeforanstaltning
skal udføres uden udgift for ejeren og være tiltrådt af denne eller -
hvis enighed ikke opnås - være godkendt af fredningsnævnet.

e-•
Efter aftale med amtsrådet har ejeren ret til for egen regning at
iværksætte de foranstaltninger, som amtsrådet ønsker foretaget •

6. Dispensation.

En dispensation fra bestemmelserne i §§ 2-4 kan meddeles efter regler-
ne i naturfredningslovens § 34, hvis det ansøgte ikke vil komme i
strid med fredning s formål.

På overfred~~g~- vegne

~C'{( t ~L C(~-L-<-~
Bendt Andersen ...............

overfledningsnævnets for.
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Overfredningsnævnets afgørelse

af 27. november 1986

om erstatning i anledning af fredningen af et
område ved Røllum Nørremark i Abenrå kommune
(sag nr. 2671/86).

e
e
•

Fredningsnævnet for Sønderjyllands amts nordlige fredningskreds har ved
kendelse af 21. april 1986 truffet afgørelse om erstatning i anledning
af den samtidig besluttede fredning af et ca. 22 ha stort areal af matr.
nr. 4, Røllum, Ensted, ved Røllum Nørremark i Abenrå kommune. Ved afgørel-
sen blev gårdejer Peter Festersen som ejer af den landbrugsejendom, hvoraf
matr.nr. 4 er en del, tilkendt 50.610 kr. i erstatning.

f

Fredningsnævnets erstatningsfastsættelse er påklaget til overfredningsnæv-
net af Peter Festersen med påstand om, at erstatningen forhøjes til ca .
190.000 kr., såfremt over fredningsnævnet tiltræder fredningens udstrækning
og indhold. Af den påståede erstatning udgør godt 50.000 kr. tabet ved,
at et ca. 3,6 ha stort markareal i den nordvestlige del af fredningsområ-
det fremtidig skal henligge i græs. Erstatningskravet iøvrigt er beregnet
på grundlag af beløb varierende mellem 2.000 kr. og 10.000 kr. pr. ha med
tillæg af et beløb for hvert vandhul med omgivende beskyttelseszone.

I sagens behandling har deltaget 8 af overfredningsnævnets 10 medlemmer.
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Over fredningsnævnet skal udtale:

Den samlede landbrugsejendom har en størrelse af ca. 113 ha og er ved
den ordinære vurdering pr. l. januar 1986 ansat til ejendomsværdi
3.350.000 kr., heraf grundværdi 1.067.800 kr.

Over fredningsnævnet har ved anden afgørelse af dags dato tiltrådt den om-
handlede fredning med navnlig den ændring, at det ovennævnte markareal ud-
går af fredningen.

Der findes herefter at være ydet ejeren fuld erstatning
fredningen, når erstatningen fastsættes til 80.000 kr.
er truffet af et flertal på 6 medlemmer. Mindretallet
stemt for at fastsætte erstatningen til 100.000 kr.

i anledning af
Beslutningen herom

på 2 medlemmer har

Erstatningsbeløbet forrentes efter naturfredningslovens § 19, stk. 4,
l. punktum, fra den 21. april 1986 (datoen for fredningsnævnets afgørelse)
med en årlig rente, der er l % højere end den til enhver tid fastsatte dis-
konto.

e
e
e

Fredningsnævnet har tillagt ejeren godtgørelse for sagkyndig bistand under
sagens behandling med 4.000 kr. I godtgørelse for sagkyndig bistand under
sagens behandling for over fredningsnævnet tillægges der ejeren, som har væ-
ret repræsenteret af Landwirtschaftlicher Hauptverein fUr Nordschleswig og
Landskontoret for Landboret, et beløb på 3.000 kr., der udbetales direkte
til Landwirtschaftlicher Hauptverein.

Erstatningsbeløbet på 80.000 kr. med renter og de tilkendte omkostningsbe-
løb på ialt 7.000 kr. udredes med 75 % af staten og 25 % af Sønderjyllands
amtskommune.

Overfredningsnævnets afgørelse om erstatningsspørgsmålet kan efter regler-
ne i naturfredningslovens § 30 påklages til Taksationskommissionen ved-
rørende naturfredning (Adr.: Amaliegade 13, 1256 København K.) af ejeren,
miljøministeren og Sønderjyllands amtsråd. Klagefristen er 4 uger fra den
dag, overfredningsnævnets afgørelse er meddelt pågældende. Størrelsen af
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de tilkendte omkostningsbeløb kan dog ikke påklages, jfr. naturfrednings-
lovens § 31.

e
e
e

ic

På overfredningsn nets vegne

~ "//1,~~?t ~4-CCc: c~ ~
Bendt Andersen

overfcedningsnævnets formand
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K E N D E L S E R
af 21. april 1986

afsagt af Fredningsnævnet for Sønderjyllands amts nordlige
fredningskreds

om fredning og erstatning for fredning af et areal ved

Røllum Nørremark i Aabenraa kommune

P.t. ikke i register

Kendelserne er ophævet med/afløst af overfredningsnævnets
afgørelser af 27. november 1986.



•
KORT>

•

•


















	Forside
	Overfredningsnævnet 27-11-1986
	Fredningsnævnet 21-04-1986
	Kort
	Dispensationer 2016



