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INDHOLDSFORTEGNELSE

- Afgørelse af 15.12.1993 - (nævn 320/92) som afviser forslag
om fredning.

2bc, del af 4a, 2 lo, 2 kf og 6 Hovedgård By, 0rridslev
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K E N D E L S E
i

F.A. 320/1992 ang. fredning af Tornbjerg Skov i Gedved kommune
afsagt den 15.12 1993.

Den 7. december 1992 har Gedved kommune og Danmarks Naturfred-
ningsforening anmodet om, at der i henhold til paragraf 33 i
lov om Naturbeskyttelse rejses fredningssag for Tornbjerg Skov
i Gedved kommune, Vejle amt .

• Fredningsforslaget omfatter Tornbjerg~koven, et skovområde, be-
liggende centralt i Hovedgaard,som ejes af nedennævnte lodsejere:
LB. nr. Ejer Matr.nr. Lo~der Ønskes fredet Bemærkninger
l. Gedved karm..re, 2 bc Hovedgaard l 14,0 fredskov,byzone

Kirkevej5, Gedved by, ørridslev
del af 4a gæt. l 0,8 byzone

l 0,004 do

2. ~1Jed;)aard Borg>r- 210 3TGt.
forenirgv/Preben
Pedersen,Bakkevej 2kf gæt.
11, Hovedgaard

l 0,5

3. Dagrm Winther 6 gæt.
Wdenåvej 3A s.tv.,
Silkeborg

ialt ca. 16,2 ha .

l 0,9 fredskov
lcrdzone

• Skoven består af blandet løvskov overvejende bøg, ahorn, men også
eg.

Det hedder i forslaget bl.a.:

Skoven drives ekstensivt. I skoven findes et delvist afvandet og
derfor tilgroet vådområde. En del af skoven mod NØ anvendes til
spejder- og beboeraktiviteter (lejrplads og skiveskydning m.m.).

Skovens beliggenhed gør at den fungerer som grønt område for Ho-
vedgaards beboere. Som grønt område anvendes dette som skovområde
og til forskellige andre friluftsaktiviteter .•
Fredningssagens rejsning er bl.a. foranlediget af, at Gedved



,

2.

kommune ved en lokalplan i 1986 fastlagde, at ca. 0,5 ha af
skoven skulle anvendes til ældreboliger, som nu er opført.

Lokalplanen udlægger den øvrige del af skoven til grønt om-•råde, hvor det ikke er tilladt at opføre bebyggel~e. Skoven
har byzonestatus. Planlægningslovene åbner mulighed for, at
lokal planen kan ændres, hvis ændret areal behov skulle opstå.
Hvis man derfor ønsker Tornbjergskoven.varigt fastholdt som
skovbiotop og ønskes en fastlæggelse af skovdriften og de
indgreb, der kan accepteres i skovområdet, må der efter
kommunens og foreningens opfattelse gennemføres en fredning
af skoven for at sikre dette.

Efter behørig indkaldelse afholdt Fredningsnævnet besigti-
gelse og møde i Hovedgaard den 8. februar 1993, hvorunder
der fremkom forskellige forslag til ændringer samt ønsker om
uddybning af forslagets bestemmelser, hvorhos Dagmar Winthers
repræsentant forbeholdt erstatningskrav, såfremt fredningen
kan antages at medføre en værdi forringelse af ejendommen.

Sagen blev derefter udsat på afklaring af dette spørgsmål.
Det fremgår af en skrivelse af 4. oktober 1993 fra Naturfred-
ningsforeningen, at der ikke er opnået nogen aftale.

Efter mødet fremkom der fra Borgerforeningen en række ind-
sigelser, hvorefter Gedved kommune indstillede til Frednings-
nævnet, at Borgerforeningens ejendom, matr. nr. 2 10 og 2 kf
udgår af fredningen.

Fredningsnævnet har truffet følgende afgørelse:

Det lægges til grund, at det af den endelige fredningspåstand
omfattede område i det hele er noteret som fredskov og i hen-
hold tillokalplan er udlagt som grønt område med forbud mod
bebyggelse, og at skoven, som stort set ejes af Gedved kom-
mune, anvendes af befolkningen til bl.a. forskellige frilufts-
aktiviteter.
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Agnes Tellerup Gudrun ~J. Bruun

Fredningsnævnet finder, at SKoven lkK6 rummer så specielle
landskabelige eller andre værdier, at der udover den beskyt-
telse, som området i forvejen nyder l henhold til anden lov-
givning er tilstrækkeligt grundlag for at foretage fredning.
Der skønnes ej heller at være behov for yderligere sikring
af befolkningens adgang til at færdes og opholde sig i skoven )
eller grundlag for at foretage natur genopretning gennem en
fredning.

Efter det således anførte findes der ikke tilstrækkeligt
grundlag for at gennemføre den foreslåede fredning, hvorfor

b e s t e m m e s :

Det fremsatte forslag til fredning af Tornbjerg skov i Gedved
kommune, Vejle dffit, afvises.

Fredningsnævnets afgørelse kan inden 4 uger indbringes for
Naturklagenævnet af ejere og brugere, der skal have afgørel-
sen tilsendt, enhver der har givet møde under sagen samt af
forskellige myndigheder og organisationer.
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