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NATURKLAGENÆVNET>



Naturklagenævnets afgørelse
af 27.september 1996

om fredning af landskabet omkring Hærvejen og Rørbæk Sø beliggende i
Give, Nr. Snede og Tørring-Uldum kommuner, Vejle Amt

(sag nr. 111/600-0001).

Fredningsnævnet for Vejle Amt har den 31. december 1993 truffet af-
gørelse om fredning af et 1.536 ha stort areal omkring Hærvejen og
Rørbæk Sø. Fredningsområdet omfatter helt eller delvis 57 ejendomme
(løbenumre ) .

Fredningssagen er rejst i 1989 af Vejle Amt og senere tiltrådt af
Danmarks Naturfredningsforening. Fredningen har til formål at bevare
landskabet omkring en strækning af Hærvejen mellem Rørbæk Sø og
øster Nykirke med dets åbne karakter i et samspil med ådale, ege krat
og søen. Fredningen har tillige til formål at genoprette skader på
naturen forårsaget af forurening, opdyrkning, tilgroning eller til-
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plantning samt at sikre og regulere offentlighedens ret til færdsel
og ophold i området.

Fredningsnævnets kendelse er forelagt Naturklagenævnet til efterprø-
velse i medfør af naturbeskyttelseslovens § 42 og er tillige påkla-
get af Skov- og Naturstyrelsen, Give Kommune, Højderyggens Turist-
kontor samt af 47 private lodsejere.

Fredningsområdet.
Fredningsområdet ligger midt på den jyske højderyg. Området sydøst
for Rørbæk Sø kaldes "det store vandskel" på grund af Gudenåens og
Skjern å's udspring. Med en indbyrdes afstand på kun sao m springer
kilderne på hver side af vandskellet og vandet løber i henholdsvis
østlig og vestlig retning.

For at undgå at skulle passere disse to vandløb var det naturligt
for middelalderens studedrivere og handelsrejsende at passere vand-
løbene på dette sted, når kvæget skulle drives sydpå. Dette blev
senere til den nord-syd gående hærvej eller rettere hærveje, idet
der er fundet rester af flere linieføringer. De bevarede rester af
hærvejen er beliggende indenfor fredningsområdet.

Området er karakteriseret ved et meget kuperet terræn. I den sydlige
del af fredningsområdet er øster Ny Kirke beliggende. Kirken er Dan-
marks højst beliggende kirke, hele 127 m over havet. Kirketårnet er
brugt som pejlepunkt for rejsende på hærvejen.

Mod nord ligger langsøen Rørbæk Sø nedsænket mellem stejle skrænter.
Søen er omgivet af nåletræplantager og arealer, som har karakter af
hede og overdrev med bevoksning af lyng, gyvel, enebær og
løvtrækrat.
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Midt i fredningsområdet ligger skovområdet Tinnet, Skovsbøl,
Lindet og Kollemorten krat, som er karakteriseret ved
egebevoksninger, der gennem århundreder har været drevet som stæv-
ningsskov. Skovområdet er det største tilbageværende af "De Jyske
Egekrat", som er efterkommere af de oprindelige skove i området.

I dette århundrede er der anlagt nåletræplantager udenfor og tildels
ind i egekrattet. Selvsåede nåletræer spreder sig fra disse
plantager til de tilbageværende dele af egekrattet, som defor idag
mange steder fremtræder som en blandingsskov.

Skov- og Naturstyrelsen har gennem de seneste to årtier opkøbt godt
400 ha af området omkring Gudenåens og Skjernåens udspring. Heraf
ligger godt 300 ha i det nu aktuelle fredningsområde, mens resten
ligger i den tilgrænsende fredning fra 1980 af Gudenåens kilder. En
del af disse arealer er udpeget som et af de 14 områder i Danmark,
hvor moderne skovdrift skal ophøre og hvor ældre driftsformer skal
fremmes,bl.a.stævnings- og græsningsskov.

Indenfor fredningsområdet er der en række ældre fredninger, som har
haft til formål at beskytte Hærvejen og dens omgivelser. Således er
der helt tilbage i 1877 lyst en servitut på ejendommen, hvor
Margrethediget er beliggende.

Overfredningsnævnet har ved fredningskendelser af 20. december 1958
og 16. oktober 1963 fredet selve Hærvejen på den strækning, som er
beliggende indenfor fredningsområdet. Fredningen har sikret, at Hær-
vejen fortsat består af en ensporet grusvej, og at der indenfor en
afstand af 60 m fra Hærvejen ikke har kunnet opføres bebyggelser
eller foretages terrænændringer.
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Den 29. marts 1962 traf Overfredningsnævnet afgørelse om fredning af
Rørbæk Sø samt en bræmme rundt om hele søen. Fredningens formål er
at beskytte de betydelige geologiske, biologiske, zoologiske og
botaniske forhold i og omkring søen.

Den 15. marts 1974 afsagde fredningsnævnet kendelse om fredning af
arealer ved øster Nykirke. Fredningens formål er at sikre indsigten
til kirken ved at forhindre nåletræsplantager i kirkens nærhed.
Overfredningsnævnet afsagde den 21. november 1978 en tillægskendel-
se, som tillod etablering af et brandbælte vest for en nåletræsplan-
tage indenfor fredningsområdet.

De tidligere fredede områder udgør 325 ha ud af fredningens 1.536
ha.

øst for Rørbæk Sø ligger det tidligere Søhale Dambrug, hvis drift
efter Naturklagenævnets bestemmelse herom er ophørt den 30. juni
1994, jf. Naturklagenævnets afgørelse af 22. december 1994.

Fredningsområdet grænser op tilOverfredningsnævnets fredning af 28.
oktober 1980 af "Gudenåens kilder".

Klager og synspunkter for Naturklagenæynet.

Skoy- og Naturstyrelsen har udtalt, at fredningsnævnets afgørelse
sammen med den tidligere fredning af den øvre Gudenådal (Gudenåens
kilder, OFN 1981) og styreIsens erhvervelse af kerneområderne om-
kring Gudenås og Skjernås udspring har skabt en fredningsmæssig hel-
hed af usædvanlig format, repræsenterende nogle af de mest fremstå-
ende eksempler på midtjysk natur- og landskabshistorie.
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Skov- og Naturstyrelsen har derfor varmt anbefalet, at fredningen
gennemføres med det hovedindhold, som er vedtaget af frednings-
nævnet. Styrelsen ønsker imidlertid en ændring i fredningens
tekniske og forvaltningsmæssige indhold, der kan styrke opfyldelsen
af fredningens formål, og som kan forenkle den efterfølgende
administration af fredningen.

Styrelsen finder således, at fredningsafgørelsen er blevet for ind-
viklet. Det kan være nødvendigt at gennemgå både fredningskortet,
fredningsafgørelsens og plejeplanens tekst for at finde ud af, hvad
der skal ske med et bestemt areal. Endvidere giver afgøreIsens for-
mulering mulighed for konflikter om den nærmere udførelse af pleje-
arbejdet, som i realiteten vil gøre fredningen administrativt uhånd-
terbar. Styrelsen mener derfor, at fredningsafgørelsen kan og bør
forenkles væsentligt, og at det kan ske, uden at fredningens reelle
indhold ændres nævneværdigt.

Skov- og Naturstyrelsen mener, at den detaillerede plejeplan, som er
knyttet til fredningsnævnets kendelse, bør bortfalde, og at der i
stedet alene bør optages en almindelig generel plejebestemmelse i
henhold til hvilken Vejle Amt får ret til at udføre pleje på de pri-
vatejede arealer, medens plejen af statsejede arealer foretages af
Skov- og Naturstyrelsen.

Plejeindgrebene i egebevoksningerne kan efter styreIsens mening i
det væsentlige begrænses til,at fremmede træarter skal holdes ude.
Derudover bør ejeren kunne drive sine egebevoksninger frit inden for
skovlovens rammer, og med de muligheder for tilskud til f.eks.
stævning og græsning, som følger af skovlovens bestemmelser om
egekrat.
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Endelig har Skov- og Naturstyrelsen foreslået en mindre udvidelse af
fredningsområdet, statslig overtagelse af nogle mindre skovejendom-
me, og at der tillades badning i Rørbæk Sø fra bredden ved det tid-
ligere Søhale Dambrug. En bro fra Vester Mølle til Fårebanke kan
styrelsen derimod ikke anbefale.

Vejle Amt har tilsluttet sig Skov- og Naturstyrelsens påpegning af
behovet for forenklinger i fredningsafgørelsen, herunder at lodse-
jerne stilles frit med hensyn til valg af driftsform for egebevoks-
ningerne og med hensyn til, om arealer efter afdrift af nål ønskes
tilkultiveret med eg eller skal henligge utilplantet. Dog har amtet
peget på nogle udvalgte områder ca. 11 ha, hvor der efter afdrift af
nål ikke bør ske gentilplantning.

Endvidere ønsker amtet udtaget særbestemmelser for tre mindre nå-
letræsarealer, der i stedet foreslås ryddet.

Amtet er enig med Skov- og Naturstyrelsen i, at det er af afgørende
betydning, at plejemyndigheden tillægges ret til at fjerne opvækst
af nål i de egebevoksede områder.

Amtet foreslår også, at en bro fra Vester Mølle til Fårebanke opgi-
ves. Som konsekvens heraf foreslås, at erhvervelse af parkerings- og
opholdsareal overfor campingpladsen og restaurationen ved Vester
Mølle opgives og at et foreslået stistykke fra restaurationen langs
Rørbækvej til et parkeringsareal ved indgangen til skovvejen på sø-
ens nords ide udgår af fredningen.

Amtet kan tilslutte sig, at bestemmelsen om badning helt udgår af
fredningen og at Rønslunde Camping kan fortsætte med bådeudlejnings-
virksomhed dog kun med ialt 6 robåde.
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Give Kommune har i sin klage anført, at fredningen er for restriktiv
i sin helhed navnlig plejebestemmelserne, som forhindrer lodsejerne
i at indblande nåletræskultur i egekratsarealerne.

Højderyggens Turistkontor har navnlig henvist til den store betyd-
ning Rørbæk Sø og arealerne deromkring har for egnens turisme og
friluftsliv. Man ønsker derfor fredningens bestemmelser om badning
og sejlads lempet, således at badning i søen tillades i nuværende
omfang og at udlejning af både i antal af 6 stk. kan fortsætte .

• Landbrugets Rådgiyningscenter har på vegne af næsten alle lodsejere
påklaget afgørelsen til Naturklagenævnet. Lodsejerne finder, at
fredningen er overflødig, idet de samme fredningsmål kan nås via
frivillige aftaler mellem lodsejerne og amtet. Der henvises til
Skov- og Naturstyrelsens "Strategi for bæredygtig skovdrift" , som
netop opfordrer til frivillige aftaler.

Såfremt fredningen alligevel gennemføres, ønsker lodsejerne en ret
til fortsat selv at kunne vælge, hvilken type produktionsskov de vil
dyrke, samt at udnyttelse af tilskudsmulighederne sikres bedst mu-
ligt. Forbudet mod juletræsbeplantninger på agerjord bør ophæves.
Generelt kan lodsejerne tilslutte sig Skov- og Naturstyrelsens for-
slag om forenkling af strukturen i fredningsafgørelsen. Endelig øn-
sker lodsejerne, at uenigheder om pleje skal kunne forelægges fred-
ningsnævnet.

Dansk Skovforening har på vegne af Aage V. Jensen Fondene påklaget
afgørelsen og har - tillige på vegne af Nørre Risager Plantage -
under henvisning til' "Strategi for bæredygtig skovdrift" udtalt, at
der ikke bør ske en konvertering til egekrat, navnlig ikke de ste-
der, hvor der er udviklet en stabil blandingsskov på tidligere hede-
arealer. I stedet bør indgås en aftale mellem ejerne og plejemyndig-
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heden, der sikrer at blandings skoven opretholdes. Skovforeningen har
på ejernes vegne protesteret mod kravet om fjernelse af bevoksnings-
bræmmen ved Rørbæk Sø's nordside, der vil få negative og bekostelige
konsekvenser for den bagved liggende skov, hvis rydningen gennem-
føres. Skovforeningen ønsker heller ikke en bro ved Fårebanke.

Skovforeningen er grundlæggende enig i Skov- og Naturstyrelsens
synspunkter om forenkling af afgøreIsens struktur.

De øvrige private ejere, der har klaget har alle udtalt, at frednin-
gen er overflødig eller for restriktiv. En ejer ønsker en mark ud-
taget af fredningen.

Naturklagenæynets afgørelse.

I sagens behandling, herunder besigtigelse og offentligt tilgænge-
ligt møde, har deltaget 7 af Naturklagenævnets 10 medlemmer.

Naturklagenævnet skal enstemmigt udtale:

Det tiltrædes, at der gennemføres fredning efter naturbeskyttelses-
lovens kapitel 6 til sikring og forbedring af de landskabelige, na-
turvidenskaDelige, naturhistoriske og kulturhistoriske værdier i
området, samt at offentlighedens ret til færdsel og ophold regu-
leres.

Den afgrænsning af fredningsområdet, som Fredningsnævnet har fast-
lagt, tiltrædes, dog med følgende ændringer:
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Et areal på ca. 1,75 ha, matr. nr. 9, samt en del af ejendommen
matr. nr. 2a Nørre Tinnet By, øster Nykirke udtages af fredningen
efter ejerens ønske, da arealet ikke har afgørende betydning for
fredningens formål.

En skovejendom på ca. 11 ha, matr. nr. 30b og 31b Nr. Kollemorten,
øster Nykirke, der under fredningssagens behandling er tilbudt af-
stået til staten, inddrages i sin helhed under fredningen. Der er
herved lagt vægt på, at denne ejendom efter senere rydning af eksi-
sterende nåleskov vil udgøre en værdifuld landskabelig helhed sammen
med de tilstødende fredede arealer. Ejendommen afstås til staten ved
Miljø- og Energiministeriet.

Om arealer under fredningen på tilsammen ca. 0,46 ha af matr. nr.
39, 40, 41 og 42 Nr. Kollemorten, øster Nykirke, der under sagens
behandling er tilbudt afstået til staten bestemmes det, at disse
skovejendomme afstås til staten ved Miljø- og Energiministeriet.

Endvidere bestemmes - i overensstemmelse med ejerens ønske -
afståelse til Vejle Amt af et ca. 1,2 ha stort areal af matr. nr. la
Hundshoved By, Nørre Snede, hvor der på en del af arealet skal
anlægges en parkeringsplads.

Med 6 stemmer mod 1 er det besluttet at ændre den tidligere beslut-
ning om afståelse af det tidligere dambrugsareal på matr. nr. 6a
Hundshoved By, Nr. Snede og matr. nr. 2c, 3c, 5 og Bb, Kovtrup By,
Hammer, jf. Naturklagenævnets afgørelse af 22. december 1994, idet
der ikke længere ses at være tilstrækkeligt grundlag for at forlange
afståelse af arealet mod ejernes ønske.

Mindretallet har stemt for at fastholde den tidligere trufne beslut-
ning om afståelse af dambruget til det offentlige.
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Om fredningens indhold i øvrigt bemærkes:

Det tiltrædes, at der for at opnå det tilsigtede formål med frednin-
gen er fastsat bestemmelser om afdrift af særligt udpegede nåletræs-
bevoksede arealer og om, at egeskov/egekrat skal bevares og at anden
løvskov fortsat skal drives som løvskov.

De af fredningsnævnet udpegede arealer med betegnelsen:
"skovbeplantning afvikles", findes at have et passende omfang i
forhold til fredningens formål om at sikre et åbent og varieret
landskab, hvor den oprindelige egeskov/egekrat fremtræder tydeligere
end i dag. Arealer, hvor fredningsnævnet har tilladt genplantning
kun med eg bør henføres under samme betegnelse.

Bestemmelserne bør dog udformes således, at afdrift af nåleskov ge-
nerelt først behøver at ske, når træerne er hugstmodne (normal om-
driftsalder) dog senest inden 20 år. Det bestemmes endvidere, at
arealerne efter afvikling af nåletræsbevoksninger kan henfalde til
egeskov/~gekrat, overdrev eller hede efter ejerens valg. Ejeren kan
dog vælge for egen regning at foretage egentlig tilkultivering af
arealet med eg. Undtaget herfra skal dog være 6 mindre arealer, der
af landskabelige grunde bør friholdes for tilplantning.

For så vidt angår arealer med egeskov/egekrat skal ejerne have ret
til selv at drive arealerne med eg inden for skovlovens til enhver
tid gældende rammer og med de muligheder for tilskud til f.eks.
stævning og græsning, som følger af loven.

Fredningsbestemmelserne skal iøvrigt ikke være til hinder for, at
ejerne kan søge tilskud efter anden lovgivning til den efter
fredningen ønskede drift.
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Et mindretal - to medlemmer - har stemt for, at kravet om afdrift af
nål ikke skal gælde for ejendommene matr. nr. Se Tinnet, øster Ny-

kirke, le m.fl. Risagergårde samt matr. nr. le m.fl. Skovsbøl, Ve-
ster.

Bestemmelserne for agerlandet bør sikre, at arealerne fortsat kan
anvendes til normale landbrugsafgrøder, dog ikke pyntegrønt eller
juletræskulturer.

Et flertal på fire medlemmer finder i konsekvens heraf, at den af
fredningsnævnet tilladte juletræsbeplantning på matr. nr. 2e Nr.
Tinnet, øster Nykirke bør udgå. Mindretallet - tre medlemmer - har
stemt for at stadfæste fredningsnævnets tilladelse.

Fredningen skal ikke være til hinder for gødskning eller sprøjtning
af agerjorden.

De på fredningskortet særligt viste hegn afvikles senest 5 år fra
Naturklagenævnets afgørelse. Øvrige naturtyper, det ,være sig hede,
overdrev, eng, mose og søer, fastholdes som bestemt af frednings-
nævnet og undergives sædvanlig plejeret for det offentlige.

Fredningsnævnets bestemmelse om bebyggelse m.m. ændres således, at
det skal være tilladt - med fredningsnævnets godkendelse - at opføre
såvel nye beboelses - som driftsbygninger på landbrugsejendomme samt
at foretage om- og tilbygninger til eksisterende beboelses- og
driftsbygninger iøvrigt.

De på fredningskortet viste stier og bestemmelser om offentlighedens
adgang fastholdes, dog at stiudlæg fra restaurant Vester Mølle langs
Rørbækvej til parkeringsareal ved indgangen til skovvejen på søens
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nordside bør udgå. Også bro til Fårebanke udgår og i konsekvens
heraf nyudlægges sti på landtangen fra Fårebanke, rundt om dambruget
i Lillesø og videre gennem Rørbæk Skov til Ballesbækgård. Om
arealerne ved Søhale jf. nedenfor.

De på fredningskortet viste parkeringspladser fastholdes med undta-
gelse af pladsen ved Vester Mølle, der udgår og erstattes af en ret
til offentlig parkering på den eksisterende private parkeringsplads
ved dambruget syd for Lillesø. om parkering ved Søhale jf. nedenfor.

Det bestemmes tillige, at badning i Rørbæk Sø skal være tilladt og
at sejlads med ialt 10 udlejningsfartøjer skal være tilladt på søen
vest for Vandø.

Vedrørende retablering af Søhale Dambrugs arealer bestemmes det med
4 stemmer mod 3, at ejerne selv - for egen regning - foretager re-
tablering af dambrugsarealet til engareal efter nærmere anvisning
fra Vejle Amt.

Mindretallet har stemt for at pålægge amtet at foretage retablerin-
gen.

Vedrørende parkeringspladsen ved Søhalevej bestemmes det med 4 stem-
mer mod 3, at pladsen flyttes mod øst til en af ejerne foreslået
placering~ og~at stiforløbet i konsekvens heraf ændres ligeledes som
foreslået af ejerne. Mindretallet har stemt for at stadfæste
fredningsnævnets afgørelse om parkeringspladsens beliggenhed.

Det bestemmes enstemmigt, at der ikke skal være offentlig adgang til
de tidligere dambrugsarealer, der for ejernes regning må indhegne s
til græsning, og at der udlægge s et ca. 40 m bredt opholdsareal ved
søbredden ud for det tidligere dambrugsareal samt det stiforløb
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Omkring det tidligere dambrug og Søhalevej, som er vist på det
fredningskort, som hører til Naturklagenævnets afgørelse.

Det bestemmes, at Vejle Amt er plejemyndighed for privatejede area-
ler indenfor fredningsområdet. Plejemyndigheden skal have ret til at
fjerne opvækst af nåletræer på de afdrevne arealer samt ret til i
egeskov/krattet at fjerne nål, der udgør en trussel mod egeskovens
opvækst og udvikling.

Idet fredningsnævnets afgørelse af 31. december 1993 ophæves, fast-
sættes herefter følgende fredningsbestemmelser for det nu ca. 1536
ha store fredningsområde, der er afgrænset som vist på kortet, der
hører til Naturklagenævnets afgørelse (fredningskortet) , og som helt
eller delvis omfatter de på vedhæftede matrikelfortegnelse anførte
ejendomme:

§ 1. Fredningens formål.

Fredningen har til formål, at bevare og forbedre de naturhistoriske,
landskabelige og kulturhistoriske værdier, som området rummer.

Fredningen skal navnlig medvirke til, at landskabet omkring denne
strækning af Hærvejen bevares eller genskabes med dets åbne karakter
i et samspil med ådale, egekrat og Rørbæk Sø.

Fredningen har endvidere til formål at regulere offentlighedens ret
til færdsel og ophold i området.

Fo
rm

ål

B213360
Linje  
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§ 2. Beyaring af området m.y.

Fredningsområdet skal bevares i dets nuværende tilstand, medmindre
en tilstandsændring er påbudt eller tilladt i de følgende bestemmel-
ser eller tillades ved en dispensation efter § 11 .

• § 3. Arealernes drift.

a. Agerland.
Arealerne må anvendes til sædvanlig landbrugsdrift, men må ikke til-
plantes med pyntegrønt eller juletræer. Gødskning og sprøjtning er
tilladt.

Nye læhegn må ikke etableres og de på fredningskortet særligt viste
hegn skal være afviklet inden S år fra denne afgørelse.

Fredningen er ikke til hinder for, at arealerne kan overgå til ege-
skov, egekrat, overdrev eller hede. I så fald vil de blive omfattet
af fredningsbestemmelserne for disse naturtyper, jf. nedenfor.

b. Egeskov/Egekrat.

Arealerne med de deri - foruden Eg - hjemmehørende træarter såsom
Asp, Birk, Lind og Ene kan drives frit af ejeren efter skovlovens
bestemmelser. Der må kun anvendes formeringsmateriale (frø, planter
og stiklinger) af lokal herkomst, d.v.s. fra fredningsområdet og af
de i fredningsområdet oprindeligt hjemmehørende arter.
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Opvækst af gran som enkeltstående træer og i begrænset omfang og
mængde, skal dog være tilladt, men de skal fjernes, før de kaster
frø og senest, når de når op i højde med egebevoksningens kronetag.
Plejemyndigheden har ret til, når betingelserne er tilstede, at
fjerne sådan opvækst, hvis ejeren ikke selv vælger at gøre det. Ple-
jemyndigheden har iøvrigt ret til at fjerne anden opvækst af ikke-
hjemmehørende træarter.

Gødskning, sprøjtning og pløjning af arealerne skal ikke være
tilladt .• c. Løvskov.
Arealerne skal fortsat drives som løvskov efter skovlovens bestem-
melser. Eventuelt formeringsmateriale af Eg skal være af lokal
herkomst.

d. Nåleskov.
På arealer med signaturen "skovbeplantning afvikles" på frednings-
kortet, skal nåleskovbevoksningen afdrives, når træerne er hugstmod-
ne (normal omdriftsalder) dog senest 20 år fra denne afgøreIses da-
to. Efter afdrift af nålebevoksningen skal fredningen ikke være til
hinder for, at arealerne henfalder til naturtyperne egeskov, ege-
krat, overdrev eller hede efter ejerens valg, hvorefter arealerne
vil blive omfattet af fredningsbestemmelserne for disse naturtyper.

Ejerne har ret til at foretage egentlig tilkultivering af arealet
med eg mod selv at afholde omkostningerne herved. I givet fald skal
der anvendes formeringsmateriale af lokal herkomst. I forbindelse
med tilkultivering må der ikke ske gødskning, sprøjtning og
pløjning af arealerne, som efterfølgende omfattes af
fredningsbestemmelserne for naturtypen Egeskov/Egekrat.

B213360
Linje  



16

på 6 mindre arealer, der er vist på fredningskortet, må der efter
afdrift af nåletræsbevoksning ikke ske gentilplantning med eg. Disse
arealer skal overgå til hede eller overdrev.

Øvrige arealer med nåleskov kan drives frit efter skovlovens
bestemmelser, dog skal eventuelt formeringsmateriale af Eg være af
lokal herkomst.

e. Hede, overdrev, eng og mose.

Arealer, der rummer disse naturtyper, må kun udnyttes i overensstem-
melse med naturbeskyttelseslovens almindelige regler om beskyttede
naturtyper. Gødskning og sprøjtning skal ikke være tilladt. Overdrev
og eng kan dog med plejemyndighedens tilladelse tilføres gødning i
begrænset omfang.

§ 4. Terrænændringer.

Der må ikke foretages terrænændringer. Der må således ikke ske ud-
nyttelse af forekomster i jorden eller foretages opfyldning, pla-
nering eller afgravning.

Fredningen er dog ikke til hinder for den retablering af det tidli-
gere dambrugsareal ved Søhale Dambrug, som ejerne_skaL foretage ef-
ter nærmere anvisning fra plejemyndigheden. Fredningen er heller
ikke til hinder for, at der sker mindre terrænreguleringer i forbin-
delse med anlæg af de ved fredningen bestemte parkeringspladser samt
i fornødent omfang ved anlæg af opholdsarealer med tilhørende borde,
bænke og informationstavler, samt af stier og spange og i
forbindelse med naturpleje.
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§ S. Bebyggelse. veje og tekniske anlæg m.y.

Der må ikke opføres ny bebyggelse, herunder skure, boder, jagthytter
eller lignende.

Fredningen er dog ikke til hinder for, at der med fredningsnævnets
godkendelse kan opføres nye beboelses- og driftsbygninger på land-
brugsejendomme samt foretages om- og tilbygninger til eksisterende
beboelses- og driftsbygninger iøvrigt.

Fredningen er ej heller til hinder for midlertidig anbringelse af
skurvogne eller skure, der i kortere perioder er nødvendige for
skovdriften. Fredningsnævnet kan endvidere meddele tilladelse til
anbringelse af sædvanlige læskure for kreaturer.

Der må ikke anbringes campingvogne eller lignende og teltslagning må
ikke findes sted udenfor særligt udpegede teltpladser.

Der må ikke etableres andre faste konstruktioner og anlæg. Eksempel-
vis må der ikke anbringes hegn, mure, vindmøller, tårne og lignende
eller master, herunder master for luftledninger. Der må ikke
anlægges campingpladser bortset fra mindre, primitive teltpladser,
og der må ikke anlægges sportspladser, motorbaner, skydebaner,
flyvepladser eller oplags- og lossepladser.

Fredningen er dog ikke til hinder for anbringelse af sædvanlige kre-
aturhegn og forstmæssigt nødvendige hegn.

Fredningen er ej heller til hinder for, at der etableres luftlednin-
ger med tilhørende master til elforsyning af kreaturhegn inden for
det fredede område.
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Hærvejssporene, der i dag henligger som grusveje, må ikke forlægges
eller asfalteres.

§ 6. Vand- og vådområder.

Der må på arealer uden for omdrift ikke etableres boringer til van-
ding eller boringer efter vand til andet end de enkelte husholdnin-
gers forsyning. Der må ikke indtages vand fra kilder og væld, og
arealerne omkring disse skal henligge urørte bortset fra nødvendig
pleje.

Der må ikke udføres rørlægning eller anden ændring af vandløbenes
naturlige forløb. Vandløbsrestaurering, hvor grøftning eller andre
indgreb har fundet sted, kan dog ske efter nærmere tilladelse fra
fredningsnævnet. Der må ikke foretages foranstaltninger, som kan
sænke vandstanden i vådområderne.

Sejlads på Rørbæk Sø er tilladt for bredejerne, som hver kan dispo-
nere over en robåd, samt i forbindelse med myndighedernes tilsyn.
Endvidere må Skov- og Naturstyrelsens naturvejleder benytte en robåd
som tillades oplagt ved opholdsarealet ved Søhale.

Sejlads med udlejningsfartøjer må kun finde sted fra bredden ved
Vester Mølle og kun på den del af Rørbæk Sø, som ligger vest for
Vandø. Der må ialt være 10 udlejningsfartøjer (robåde eller vandcyk-
ler) som skal have farven hvid eller grå. Sejlads med udlejningsfar-
tøjer er ikke tilladt i fuglenes yngletid fra 1. marts til og med
24. juni.
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§ 7. Forureningsbekæmpelse.

Forurening af naturen ved henkastning af affald, udrangerede maski-
ner eller lignende må ikke finde sted.

Brug af højtaleranlæg, kraftig gengivelse af musik og lignende må
ikke finde sted.

§ 8. Offentlighedens adgang.

Der etableres af Vejle Amt en ny vejforbindelse over matr. nr.1b og
3a, Hundshoved By, Nørre Snede, mellem Hærvejen og den private vej
til Søhale Dambrug. Strækningen fra Hærvejen til den offentlige
parkeringsplads, der anlægges på matr. nr. la, optages som offentlig
vej af Nr.Snede Kommune.

Der etableres nye primitive parkerings- og opholdsmuligheder på:

matr. nr. 31;l,Nr. Tinnet, øster Nykirke
matr. nr. 2a, Skovsbøl, Vester

- matr. nr. 2h, Skovsbøl, Vester
matr. nr. 9, Lindet By, Vester
matr. nr. 11;l,Nr. Koldemorten By, øster Nykirke
matr. nr. 3a, Risager Gårde, Vester
matr. nr. la, Groest Gårde, Ejstrup
matr. nr. la, Hundshoved By, Nr. Snede
matr. nr. 3a, Hundshoved By, Nr. Snede

Der åbnes endvidere for offentlig parkering på den eksisterende
private parkeringsplads på matr. nr. 4a, Rørbæk Hovedgård, Vester.
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Pladserne må ikke anvendes til overnatning, ligesom der ikke må op-
stilles boder og lignende. Der må etableres publikumsfaciliteter som
korttavle og enkelte borde og bænke samt affaldsbeholdere.

Offentligheden har ret til at færdes og opholde sig i fredningsom-
rådet efter naturbeskyttelseslovens almindelige regler. De på fred-
ningskortet viste hovedstier samt opholds- og parkeringspladser må
ikke lukkes, omlægges eller indskrænkes uden fredningsnævnets til-
ladelse. I tilfælde af jagt kan stierne dog lukkes midlertidigt ef-
ter tilladelse fra Vejle Amt. Amtet kan bestemme, at der ikke må
medtages hunde på visse strækninger.

Vejle Amt anlægger og vedligeholder parkeringspladser, stier og
opholdsarealer med tilhørende publikumsfaciliteter. på statsejede
ejendomme anlægges og vedligeholdes pladser og stier af Miljø- og
Energiministeriet.

§ 9. Særlige bestemmelser.

l. Hæryejens nærmeste omgivelser. Hvor ikke andet er angivet på
fredningskortet gælder, at et 10 m bredt bælte målt fra vejmidten,
ikke må tilplantes, og eksisterende beplantning skal afvikles ved
normal omdriftsalder.

2. Matr. nr. Ic? Hundshoved.- Nr. -Snede. Det øst for ejendommens byg-
ninger og op til hærvejen beliggende græsbevoksede areal, 1000 m2,

hvor der findes tydelige hjulspor, skal bevares åbent og udyrket.

3. Matr. nr. la. Kovtrup By. Hammer. Den ved Skjern Å beliggende
stenkiste skal bevares i uforandret skikkelse.
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4. Matr. nr. 3a, Nr. Tinnet By. øster Nykirke. Det i retningen øst-
vest gående dige skal henligge urørt. De i skoven værende 6-7 spor
af Hærvejen skal henligge uforstyrret. Stenkisten under Hærvejen
skal bevares i uforandret skikkelse.

5. Matr. nr. ln. Nr. Tinnet By, øster Nykirke. Den lille bæk og en
bræmme af 15 mis bredde på begge sider af bækken skal henligge ufor-
styrret i naturtilstand.

6. Matr. nr. la. Nr. Kollemorten, øster Nykirke. Set. Peters Kilde.
Brønd opført i marksten omgivet af en kvadratisk brøndkarm af plan-
ker. Arealet omkring brønden sikres mod opdyrkning, gødskning og
brug af sprøjtemidler. Pleje sikres gennem de generelle fredningsbe-
stemmelser. Offentligheden gives adgang til fods på arealet. Arealet
afgrænses mod vest af vejen, af ejendommens nordskel på et 8 m langt
stykke, mod øst af en linie, der fra dette punkt på nordskellet tan-
gerer en cirkel med radius 20 m og centrum i kilden. Mod syd afgræn-
ses arealet af en linie i en afstand fra nordskellet på 160 m og
parallelt med dette. Der henvises til fredningskortet.

7. Matr. nr. le. Groest Gårde. Ejstrup.

Der etabIers af ejerne og for disses bekostning en ny sti på ca. 780
meters længde. Stien lægges i grænsen mellem nåletræsbevoksningen og
det åbne hedelandskab. Med tiden etableres af ejerne et mindst 6 m
bredt løvtræsbælte langs nåletræsbevoksningen. Fredningsgrænsen
følger herefter det nævnte løvtræsbæltes nordlige afgrænsning.
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B. Matr nr. 6a. Hundshoyed By. Nr. Snede. matr. nr. 2c. 3c. S. Bb.
Kovtrup By. Hammer.

Den på fredningskortet viste sti nord for Dybdal Bæk anlægges lige
ovenfor skrænten. på det højestliggende areal øst for det nedlagte
dambrug etableres i tilknytning til stien et opholdsareal.

•
Hvor stien lidt syd for dette opholdsareal drejer bort fra det
nedlagte dambrug, anlægges sti mod syd over Dybdal Bæk og med
forbindelse til den på fredningskortet viste skovvej, der følger
Skjernådalens østside. Det bestemmes, at denne skovvej på stykket
til Stampe Mølle ikke må nedlægges, og at den skal holdes passabel
for gående.

på vestsiden af det nedlagte dambrug anlægges med tilslutning via en
bro til stiforløbet syd om søen en sti fra Skjernå langs østenden af
Rørbæk Sø over Dybdal Bæk til Søhalevej. Stien følger Søhalevej til
den nye P-plads på matr. nr. la, Hundshoved By, Nr.Snede. Fra denne
P-plads anlægges der sti langs skel mod nord på matr. nr. 6h og 19
smst. til eksisterende offentlig sti over matr. nr. 19.

• Det tidligere dambrug er nedlagt, jf. Naturklagenævnets afgørelse af
22. december 1994, og Søhalearealet skal retableres, plejes og åbnes
for publikum i overensstemmelse med den af Vejle Amt udarbejdede
nærmere anvisning, som i hovedtræk indebærer følgende:

- Bygninger og faste installationer af enhver art fjernes. Dog
tillades et eksistrende maskinhus bibeholdt på følgende vilkår:
at anvendelsen kun må være til opbevaring af foder til
kreaturerne på engen,
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at bygning og græsningsfold ikke må hegnes sammen, ligesom
publikum heller ikke på anden måde må påføres gener ved benyttelse
af stien mellem bygning og græsningsfold.
at tilladelsen kun gælder, sålænge bygningen er i brug til
opbevaring af foder til kreaturer, og
at tilladelsen kun gælder, sålænge bygningen holdes i ordentlig
stand.

- Trævæksten ryddes på nær en del af ellebevoksningen ved Skjernå,
et par ellegrupper i engen, samt solitærtræer i engen.

- De eksisterende damme udjævnes, og arealet planeres. Ved
terrænudjævningen bibeholdes det nuværende forløb af Dybdal Bæk
samtidig med, at det skal tilstræbes, at bækken kommer til at lige
højt i terrænet. Det betyder, at vejen langs bækkens øverste 3.del
sænkes ca. 40 cm, og for resten af strækningen må vandspejlet i
bækken om sommeren efter terrænudjævningen højst ligge 40 cm under
terræn. Det eksistrende vandhul ved bækken må kun bibeholdes i et
omfang, som er naturligt efter hele områdets terrænudjævning.
Eventuelle rester af vandhullet skal være adskilt fra bækken af en
brink på mindst 5 meter.

- Det tidligere dambrugsareal udlægge s som græsningsareal eller
lignende efter nærmere anvisning med hensyn til placering af hegn.
der skal ikke være offentlig adgang til det hegnede
græsningsareal.

- Langs østenden af Rørbæk Sø udlægge s der til offentlighedens
ophold et ca. 40 meter bredt areal. på arealet har
plejemyndigheden ret til at opsætte borde, bænke og korttavle. Til
brug for Skov-og Naturstyrelsens naturvejleder må der på dette
sted oplægges en robåd samt en ruse.
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•

- Skræntarealet øst for, der mod nord afgrænses af Søhalevej og mod
øst af et nyt stiudlæg, skal tyndes og plejes som overdrevs- og
hedeareal med kun spredt bevoksning af hensyn til
udsigtsforholdene over Rørbæk Sø. Et mindre areal med lærk på den
nordlige del skal fjernes. Endvidere skal et mindre areal langs
med Søhalevej med nåleskov, der skråner mod Rørbæk Sø, fjernes af
hensyn til udsigten fra Søhalevej. Dette areal skal plejes efter
samme retningslinier, som gælder for skræntarealet. Eventuel
afgræsning af hele skræntarealet forudsætter særlig aftale med
plejemyndigheden.

Hele retableringsarbejdet, herunder arbejdet ved Dybdal Bæk, hegning
af græsningsareal, samt rydning af skræntarealet sker alt for
ejernes regning og ved disses foranstaltning senest den l. november
1997. Der må herefter ingensinde fra arealerne drives dambrug eller
anden virksomhed, som kan bevirke forurening af søen.

9. Matr. nr. lb. Hundshoyed By. Nr. Snede.

Den projekterede offentlige vej på ca. 100 meters længde følger den
eksisterende skovvej mod nord og derefter med en vis afrunding ved
ejendommens nordøstskel videre mod vest ad Søhalevej.

10. Matr. nr. lh. Hundshoyed By. Nr. Snede.

Der tillades ejeren at renovere en havareret vindmølle opstillet tæt
ved ejendommens bygninger, efter forudgående godkendelse af tegnin-
ger hos fredningsnævnet.
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ll. Matr. nr. le. Hundshoved By. Nr. Snede.

Der etableres ny offentlig færdselsret 250 m langs Dybdal Bæk. Sti-
forløbet på det første stykke fra Hærvejen aftales mellem amtet og
lodsejeren.

12. Matr. nr. 4a. Rørbæk Hovedgård. Vester .

• Fredningen begrænser ikke muligheden for fremtidige tilpasninger
inden for dambrugserhvervet, så som ombygninger, moderniseringer,
opførelse af driftsbygninger m.v. hverken for nuværende eller frem-
tidige ejere, således at fredningen først får betydning, såfremt der
ikke længere drives dambrug på ejendommen.

13. Matr. nr. la m.fl .. Risagergårde. Vester. 2b. Nr. Tinnet By.

øster Bykirke. lOb. Kovtrup By. Hammer. lp, Ga, Nr. Tinnet By. øster
Nykirke. og ge, Kovtrup By. Hammer.

Den nærmere placering af stier, P-pladser og teltpladser overlades
til Miljø- og Energiministeriet ved Skov- og Naturstyrelsen efter
aftale med Vejle Amt.

§ lO. Natu~leje.

Vejle Amt har som plejemyndighed ret til - efter forudgående drøf-
telse med og uden udgift for ejerne - at udføre naturpleje på priva-
te arealer til opfyldelse af fredningens formål. Der kan som led i
plejen f.eks.ske fjernelse af træbevoksning herunder selvsåning,
afbrænding, afgræsning, høslet eller lignende. Der kan også
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foretages oprensning af søer og vandhuller og ske restaurering af
vandløb og vådområder.

Plejearbejderne kan udføres i det omfang forholdet ikke er reguleret
i foranstående driftsbestemmelser, jf. § 3, a, b, c, d og e eller af
særbestemmelserne, jf. § 9.

Plejearbejderne kan først udføres efter at der er givet ejeren af
arealet mulighed for selv at udføre dem inden for en frist af mindst
1 år.

Hvis en ejer ikke kan tiltræde de påtænkte plejeforanstaltninger på
hans ejendom, kan de kun udføres med tilladelse fra fredningsnævnet.
Fredningsnævnets afgørelse kan påklages til Naturklagenævnet af eje-
ren og af Vejle Amt inden 4 uger fra den dag, afgørelsen er meddelt.

Skov- og Naturstyrelsen foretager pleje af de statsejede arealer
inden for fredningen.

Beføjelserne for Vejle Amt og Skov- og Naturstyrelsen til at pleje
det fredede område fremgår iøvrigt af de almindeligt gældende reg-
ler, for tiden Miljøministeriets bekendtgørelse nr. 551 af 22. juni
1992.

§ 11. Dispensation.

Fredningsnævnet kan meddele dispensation fra bestemmelserne i §§ 2-
9, når det ansøgte ikke vil stride mod fredningens formål, jf. na-
turbeskyttelseslovens § 50.
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§ 12. Arealafståelser.

Som led i fredningen sker følgende arealafståelser:
Til staten ved Miljø-og Energiministeriet:

Matr. nr. 30b og 31b Nørre Kollemorten, øster Nykirke, ca. 11 ha.

Matr. nr. 39 smst. ca. 0,05 ha.

Matr. nr. 40 smst. ca. 0,05 ha og matr. nr. 41 smst. ca. 0,14 ha.

Matr. nr. 42 smst. ca. 0,22 ha.

Til Vejle Amt:
Matr. nr. la Hundshoved By, Nørre Snede, ca. 1,2 ha.

Overtagelsen af de afståede arealer anses for at være sket med
virkning fra den 1. januar 1996.

§ 13. Ophævelse af ældre fredninger.

Følgende tidligere fredningkendelser og deklarationer ophæves for så
vidt angår-de -arealer, der er omfattet af nærværende fredning:

1. Overfredningsnævnets kendelse af 20. december 1958 om fredning
af Hærvejsstrækningen fra Skjern Å til Viborgvej .131~ 00

2. Overfredningsnævnets kendelse af 29. marts 1962 om fredning af
Rørbæk Sø. lV/.'1 Flt)
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3. Overfredningsnævnets kendelse af 16. oktober 1963 om fredning
af Hærvejsstrækningen fra Skjern Å til øster Nykirke. Det be-
mærkes, at kendelsen derved opretholdes for den særskilt be-
liggende fredede strækning af Hærvejen ved den gamle vejviser-
sten vist på plan VE 106. l~~,.oll,O)

4. Fredningsnævnets kendelse af 15. marts 1974 om fredning af
arealer omkring øster Nykirke. 2_0'1~.:> i

5. Overfredningsnævnets tillægskendelse af 21. november 1978 ved-
rørende pkt. 4 .'lo"\ ~ ~ 1

6. Fredningsdeklaration, Fredningsnævnet 9. februar 1956. J.(ii!.)c~,

på Naturklagenævnets vegne

nw~/"'/ \ ~ ~.P?
'1, ) J • I 'l/q:u2~
Bent Ja bsek'

vicef and

Afgørelsen er endelig og kan ikke indbringes for anden administrativ myndighed, jf. naturbeskyttelseslovens § 82. Eventuel
retssag til prøvelse af afgørelsen skal være anlagt inden 6 måneder, jf. lovens § 88, stk. 1.
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Fortegnelse

Over ejendomme, der er helt eller delvis omfattet af Naturkla-
genævnets afgørelse af 27.september 1996 om fredning af land-
skabet omkring Hærvejen og Rørbæk Sø (sag nr. 111/600-0001).

Groest Gårde, Ejstrup:
Matr. nr. l~, lQ og lh

Hundshoved By, Nr. Snede:
Matr. nr. l~, lQ, lQ, 19, lh, lk, 11, ln, 3~, 3Q, 6~, 6Q, 6~ og6h.
Kovtrup Bv. Hammer:
Matr. nr. l~, 19, lk, 2Q, 2i, 2k, 3~, 3Q, 3g, S, 6a, 7, 8~, 8Q,
9~, 9Q, 9Q, 9g og 10Q.

Lindet By, Vester:
Matr. nr. lQ, lQ, 19, 19, 4~, 4h, 4i og 9.

Nørre Kollemorten, øster Nykirke:
Matr. nr. l~, lQ, lQ, l~, li, Ih, li, 15, 30Q, 31Q, 39, 40, 41,
42, 43 og 44.

Nørre Tinnet Bv. øster Nykirke:
Matr. nr. lQ, 19, li, lh, ln, lR, 2Q, 2Q, 2~, 2i, 3~, 3Q, 3~,
3i, 4g, 4~, S~, SQ, SQ, 7Q, 7Q, 8~, 8Q, 8Q, 8g og 8i.
Risaqer Gårde, Vester:
Matr. nr. l~, lQ, lQ, 19, l~, li, 2~, 2Q, 2Q, 2g, 2~, 3~, 3Q,
3Q, 3~, 3i, 3 g, 4~ og 4Q.

Rønslunde By, Ejstrup:
Matr. nr. 7~, 7Q, 7h og 7k.

Rørbæk Hovedgård, Vester:
Matr. nr. l~, lQ, lh, li, lk, 11, 1m, lh, ly og 4~.

Skovsbøl, Vester:
Matr. nr. l~, lQ, 2~, 2Q, 2~, 2i, 2g, 2h og 3Q.

Søndre Tinnet By, øster Nykirke:
Matr. nr. l.
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Naturklagenævnets afgørelse
af 27. september 1996

om erstatning i anledning af fredning af landskabet omkring Hærvejen
oog Rørbæk Sø beliggende i Give, Nr. Snede og Tørring-Uldum kommuner

Vejle Amt.
(sag nr. 111/6000-0001).

Fredningsnævnet for Vejle Amt har den 31. december 1993 truffet af-
gørelse om erstatning i anledning af den samtidigt besluttede fred-
ning af landskabet omkring Hærvejen og Rørbæk Sø.

Erstatning er tilkendt 57 private ejere (lb.nr.) med ialt 3.507,250
kr. Erstatningsbeløbene er bestemt forrentet fra 31. december 1993
med en årlig rente, der svarer til Danmarks Nationalbanks diskonto.

Fredningsnævnets afgørelse er forelagt Naturklagenævnet til ef ter-
prøvelse i medfør af naturbeskyttelseslovens § 42. Erstatningsfast-
sætteIsen er påklaget af Landbrugets Rådgivningscenter på vegne af
15 ejere, af Dansk Skovforening på vegne af 1 ejer (Aage V. Jensens
Fonde), af Vejle Amts skovdyrkerforening på vegne af 5 ejere samt af
yderligere 3 ejere.

Fredningsnævnets afgørelse.

Fredningsnævnet har i sin afgørelse af erstatningsspørgsmålet lagt
til grund, at værdi tabet fra den enkelte ejendom skal beregnes med
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•

udgangspunkt i en grundtakst med diverse tillæg. Hvad særligt angår
skovbevoksede arealer er fredningsnævnet ikke gået ind i en bereg-
ning af konkrete venteværdier m.v., men har bestræbt sig på med ud-
gangspunkt i takster at finde frem til det tab, som fredningsindgre-
bet må antages at medføre for den enkelte ejendom. Fredningsnævnet
har ved fastsættelsen af takster lagt vægt på, at fredningen med-
fører ulemper som følge af, at fredningsområdet omfattes af en vid-
trækkende plejeplan, at fredningen indeholder bestemmelser om afvik-
ling af skov, om løvtræsbinding, forbud mod juletræ- og pynte-
grøntkulturer på agerjord samt bevirker jagtforringelser. Der er dog
kun givet erstatning for jagt forringelse , hvor en sådan er påstået.
Der er ikke foretaget reduktion for tidligere fredede arealer eller
for arealer omfattet af skovbyggelinie .

Fredningsnævnet har herefter givet erstatning efter følgende takster

l. Grundtakst for arealer indenfor
det fredede område pr. ha.
- dog for fredskovsarealer og
arealer indenfor beskyttelses-
linier samt arealer, der er om-
fattet af § 43

kr. 1.000.00

500.00

2. Arealer omfattet af plejeplan
tillæg pr. ha 1.000.00

3. Egekrat/skov fastholdes, tillæg
pr. ha
Løvskov fastholdes pr. ha.

1.000.00
2.500.00

4. Nål afvikles og/eller konverte-
res til eg eller egekrat tillæg
pr. ha 5.000.00

5. Agerjord fastholdes med forbud
mod juletræer og pyntegrønt
tillæg pr. ha 1.000.00

6. Eng eller overdrev fastholdes
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med forbud mod sprøjtning og
gødskning tillæg pr. ha 2.000.00

For arealer med nål eller løv
udenfor plejen samt for hede- og
mosearealer, der omfattes af pleje
ydes der intet tillæg.

7. Afvikling af hegn er erstattet efter en kontret vurdering.

8. Færdselsret ad eksisterende stier: 10 kr. pr. lb. meter og
anlæg af nye stier i 2 meters bredde 20 kr. pr. lb. meter .

• 9. Anlæg af P-pladser og veje: Som udgangspunkt 3-3 1/2 kr. pr.
m2, men såfremt anlæg medfører tab af træ 4 kr. pr. m2 uanset
om arealet afstås til det offentlige eller pålægges servitut.

10.Jagtforringelse: Som udgangspunkt 1250 kr. pr. ha for de
områder, hvor der fjernes nål i skov og 500 kr. pr. ha hvor
der fjernes nål i forbindelse med ager, men erstatningerne er
som hovedregel fastsat skønsmæssigt.

11.Som minimum en erstatning på 1000.00 kr.

•
Naturklagenævnets lempelser i fredningsbestemmelserne.
Naturklagenævnet har navnlig for de skovbevoksede arealer besluttet
at forenkle og lempe fredningskravet. Den detaillerede plejeplan,
som udgjorde en del af fredningsnævnets afgørelse udgår således.
Istedet optages der i selve fredningsafgørelsen generelle bestemmel-
ser om drift af de forskellige naturtyper, som fredningen omfatter.

Arealer, hvor der skal ske afdrift af nåletræer, skal således først
afdrives når træerne er hugstmodne (normal omdriftsalder) dog senest
inden 20 år.

Efter afvikling af nål må arealerne henfalde til naturtyperne ege-
skov, egekrat, overdrev eller hede efter ejerens valg. Ejeren har
ret til selv at tilkultivere med eg med formeringsmateriale fra
fredningsområdet.
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Egekrat/egeskov, der skal opretholdes, kan drives af ejeren selv
indenfor skovlovens rammer med de i egeskoven hjemmehørende træar-
ter. Dog tillades opvækst af gran som enkeltstående træer og i be-
grænset omfang og mængde, men de skal fjernes før de kaster frø og
senest når de når op i højde med egebevoksningens kronetag. Pleje-
myndigheden har om fornødent ret til at fjerne sådan opvækst.

Anden løvskov må drives indenfor rammerne af skovloven, men kun med
løvtræ.

•
De meget store arealer, med navnlig nål, hvor der ikke gælder be-
stemmelser om afdrift eller om fastholdelse af naturtyper, kan dri-
ves frit efter ejerens valg inden for skovlovens rammer .

For det tidligere dambrugsareal ved Søhale Dambrug har Naturklage-
nævnet bestemt, at ejerne beholder arealet og selv må stå for re-
tablering af dambrugsarealet efter nærmere retningslinier, som ejer-
ne er gjort bekendt med. Den offentlige adgang begrænses til de på
kortet viste stier samt iøvrigt efter naturbeskyttelseslovens almin-
delige regler.

Et ønske om flytning af parkeringspladsen ved Søhale er imødekommet
og et stiforløb er i konsekvens heraf ændret.

Erstatningskrav overfor Naturklagenævnet.

• på baggrund af de af Naturklagenævnet meddelte beslutninger om æn-
dringer i og lempelse af visse fredningsbestemmelser er samtlige
ejere blevet opfordret til at fremkomme med deres eventuelle revi-
derede erstatningskrav.

Såvel Landbrugets Rådgivningscenter, Vejle Amts Skovdyrkerforening
ssom Dansk Skovforening, der tilsammen repræsenterer 21 og de 57
private ejere kan i princippet tiltræde, at erstatningerne fastsæt-
tes på grundlag af generelle takster for indgrebene i de forskellige
skov- og naturtyper. De takster, som erstatningskravene er baseret
på, at dog væsentligt højere end de af fredningsnævnet anvendte tak-
ster. For afvikling af nåleskov kræves således erstatning efter tak-
ster på mellem 10.000 og 20.000 kr. pr. ha, for agerjord egnet til
juletræsdyrkning erstatning efter takster på mellem 5000 kr. og
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20.000 pr. ha, for egekrat og anden skov med løvbinding 9.000 kr.
pr. ha, for eng og overdrev 5.000 kr. pr. ha, for hede og mose 1.500
kr. pr. ha, ligesom også erstatninger for stiudlæg og for jagtfor-
ringelser kræves forhøjet.

Hertil kommer en række indiduelle krav om erstatning for ulemper,
som ikke anses for dækket ved den takstrnæssigt beregnede erstatning,
herunder bl.a. et særskilt krav om erstatning til en ejer (lb. nr.
33) for påståede tab i forbindelse med salg af ejendommen til sta-
ten.

• En række ejere har gentaget deres erstatningskrav som fremsat over-
for fredningsnævnet .

Under sagens behandling har ejerne lb. nr. 50, Slog 52 tilbudt at
lade de dele af deres skovarealer, matr. nr. 39, 40, 41 og 42, Nr.
Kollemorten, øster Nykirke, der er omfattet af fredningssagen, afstå
til staten som led i fredningen til en pris af henholdsvis 4 kr.,
3,25 kr. og 2,50 kr. pr. m2• Ejerne af r/s Kollemorten Bakker har
tilbudt at afstå skovejendommen matr. nr. 30b og 31b, Nr. Kollemor-
ten, øster Nykirke, som er på godt 11 ha. til en pris af 4,00 kr.
pr. m2, således at hele ejendommen afstås til staten og inddrages
under fredningen. Endelig har ejeren af matr. nr. la Hundshoved By,
Nr. Snede tilbudt afståelse af et ca. 1,2 ha stort areal, der er
omfattet af fredningen, til en pris af 4,00 kr. pr. m2

• De samlede erstatningskrav inel. erstatning for afståelse af de fire
ovennævnte ejendomme udgør 8.138.497 kr.

Miljø- og Energiministeriet v/Skov- og Naturstyrelsen har i anled-
ning af de fremsatte erstatningskrav udtalt, at det fredede område
er opdelt i forskellige naturtyper, der pålægges fredningsbestemmel-
ser med rådighedsindskrænkning i varierede omfang afhængig af natur-
typens fredningsværdi. Erstatningsudmålingen bør derfor tilsvarende
ske efter hvor stort et indgreb, der gennem fredningen sker i rådig-
hedsretten for ejeren eller i den pågældende naturtype.

Skov- og Naturstyrelsen finder således, at erstatningen for de en-
kelte ejendomme passende kan fastsættes efter generelle takster for
de enkelte naturtyper afhængig af rådighedsindgrebet.
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Styrelsen finder imidlertid, at de af ejerne forlangte takster er
væsentligt højere end hvad styrelsen vil kunne acceptere og vil med-
føre erstatninger, der efter styreIsens vurdering langt overstiger
nedgangen i handelsværdien for de enkelte ejendomme som følge af
fredningen.

Skov- og Naturstyrelsen finder, at erstatningen passende vil kunne
fastsættes efter følgende takster.

Agerjord, grundtakst 1000 kr. /ha
Egekrat 4000 kr. /ha
Løvskov med løvbinding 5000 kr. /ha
Nåleskov afvikles 5000 kr./ha• Eng og overdrev 2000 kr./ha
Afvikling af hegn 45 kr. /lbm
Stier 10 kr. /lbm sti
Parkeringspladser 3-3,25 kr. pr. m2

i forbindelse med afdrift af skov
dog 4,00 kr. pr. m2

Styrelsen har iøvrigt ikke bemærkninger til de af fredningsnævnet
tilkendte erstatninger for jagtforringelser eller til ulempeerstat-
ninger, selvom disse ikke er nærmere begrundet af fredningsnævnet,
ligesom man kan tiltræde en mindsteerstatning pr. ejendom på 1.000
kr.

Vejle Amt har ikke haft bemærkninger til erstatningskravene, men har
alene henvist til, at man ved skrivelse af 24. marts 1994 har anmo-
det om, at erstatningsudgiften fordeles med 9/10 til staten og 1/10
til amtet.

Naturklagenævnets beslutninger.

I sagens behandling har deltaget 8 af Naturklagenævnets 10 medlem-
mer.

Naturklagenævnet skal udtale:

Naturklagenævnet har ved anden afgørelse af dags dato tiltrådt, at
landskabet omkring Hærvejen og Rørbæk Sø fredes efter naturbeskyt-
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telseslovens kapitel 6 med en række ændringer af de fredningsbestem-
melser, som fredningsnævnet havde fastsat.

Fredningserstatningerne må fastsættes til et beløb, der udligner det
tab, som fredningen påfører den enkelte ejer. Dette tab kan antages
at svare til den nedgang i ejendommens handelsværdi ved kontant be-
taling, som fredningen medfører.

Det tiltrædes, at erstatningen som udgangspunkt er fastsat på grund-
lag af takster, hvis størrelse varierer efter hvilken naturtype el-
ler fredningsindgreb, der er tale om.

Naturklagenævnet finder således, at erstatningen for agerjord uden
særbestemmelser vil kunne fastsættes efter sædvanlig grundtakst på
1.000 kr./ha og at der for forbud mod tilplantning af agerjord bør
ydes et tillæg på 1.000 kr./ha til grundtaksten.

For arealer, hvor egeskov/egekrat skal bevares og for arealer med
anden løvskov, der skal bevares som løvskov kan der ikke begrundes
nogen forskel i erstatningens størrelse som påstået af Skov- og Na-
turstyreIsen, idet muligheden for at konvertere fra løv til nål,
hvis arealerne ikke er fredet, ville være uafhængig af, om der er
tale om en egebevoksning eller en bevoksning med andet løv. Erstat-
ningen for begge arealtyper bør derfor fastsættes til 5.000 kr./ha.
At ejerne som følge af fredningen afskæres fra at foretage en efter
det oplyste normal nåletræsindblanding på mellem 10% og 15% af ege-
arealerne kan efter Naturklagenævnets vurdering ikke begrunde en
højere erstatning.

For arealer med nål, der skal afvikles, gælder, at bevoksningerne
skal afvikles løbende efter normal omdrift, dog senest om 20 år. Der
er ingen krav om genplantning. I gennemsnit vil bevoksningerne nå
den optimale omdriftsalder om la år, men da nogle af arealerne skal
afdrives inden for en kortere årrække finder Naturklagenævnet, at
erstatningen passende bør sættes til 5.000 kr./ha for alle arealer,
hvor nål kræves afviklet.

For arealer så som søer, moser og heder, der ved fredningssagens
rejsning var omfattet af beskyttelsen efter den dagældende natur-
fredningslovs § 43, findes der ikke at være grundlag for at yde er-



8

statning. For arealer så som enge og overdrev, der først efter fred-
ningssagens rejsning er blevet omfattet af bestemmelserne i natur-
beskyttelseslovens § 3 bør der fastsættes erstatning med et beløb på
2.000 kr./ha.

Naturklagenævnet kan tiltræde fredningsnævnets takstrnæssigt fast-
satte erstatning for afvikling af hegn, 45 kr./lb.m., for ek-
sisterende stier 10 kr./lb.m., for P-pladser og veje 3 kr./m2 dog
ved afdrift af skov 4 kr./m2•

Det er vanskeligt at vurdere fredningens indflydelse på jagten for
de enkelte ejendomme, men Naturklagenævnet skønner dog, at jagtud-
byttet på agerjord stort set må påregnes at forblive uændret.

For de træbevoksede arealer samt for områder med hede, mose, over-
drev og eng vil fredningens bestemmelser om afdrift af nål samt na-
turpleje formentlig bevirke et mindre fald i jagtudbyttet, som der-
for bør erstattes med 1.000 kr./ha. Hertil bør ydes et tillæg på
1.000 kr./ha specielt for de arealer, hvor der skal ske afvikling af
nål.

Fredningsnævnets bestemmelse om mindsteerstatning på 1.000 kr. pr.
ejendom tiltrædes.

Foranstående bestemmelser er truffet med 7 stemmer mod 1. Mindretal-
let har stemt for en væsentlig forhøjelse af de takstrnæssige erstat-
ninger.

Det er enstemmigt besluttet at acceptere de tilbudte arealafståelser
til de af ejerne forlangte erstatninger. Areal af matr. nr. la
Hundshoved By, Nr. Snede, hvor der skal anlægges parkeringsplads,
afstås til Vejle Amt. De øvrige afståelser sker til staten v/Miljø-
og Energiministeriet.

Spørgsmålet er herefter, om der, udover de takstrnæssige erstatninger
er grundlag for at tilkende erstatning for ulemper som følge af
fredningen, der ikke kan anses for erstattet med de takstrnæssige
erstatninger. Om dette spørgsmål bemærkes:

Fredningsnævnet har i en del tilfælde givet ret betydelige ulempeer-
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statninger uden at der dog er gjort rede for arten eller omfanget
ulemperne. For Naturklagenævnet er der i en række tilfælde krævet
højere beløb for ulemper end fredningsnævnet har tilkendt.

Lb. nr. l:

af

Fredningsnævnet har tilkendt et ulempeerstatning på
20.000 kr.
Med de lempelser, der set fra lodsejerens synspunkt er
sket i fredningsbestemmelserne, skønnes der ikke at
være belæg for udmåling af en særlig ulempeerstatning.

Lb. nr. 5: Fredningsnævnet har tilkendt en erstatning på 60.000 kr.
for anslået risiko for stormfald i forbindelse med ryd-
ning af nåletræer.
En sådan risiko for stormfald på denne ejendom ses ikke
at være større end den risiko, der normalt er forbundet
med skovdrift. Der ses derfor ikke at være grundlag for
at yde særskilt erstatning herfor.

Lb. nr. 7:

Lb. nr. 9:

Fredningsnævnet har tilkendt 100.000 kr. Der påstås en
erstatning på 507.000 kr. svarende til 15% af ejendoms-
værdien som kompensation for mistet herlighedsværdi.
Selvom der etableres et stisystem i forbindelse med
fredningen, skønnes et eventuelt publikumspres ikke at
blive af en sådan størrelsesorden, at generne i forbin-
delse hermed vil øve en væsentlig indflydelse på ejen-
dommens værdi. Der kan derfor ikke tilkendes erstatning
begrundet i mistet herlighedsværdi.

Der er påstået tilkendt et beløb på 406.500 kr. svaren-
de til 15% af ejendomsværdien som følge af offentlig-
hedens adgang til ejendommen, det tidligere Søhale Dam-
brug.

For denne ejendoms vedkommende kan det næppe helt ude-
lukkes, at fredningsbestemmelserne i nogen grad kan
påvirke ejendommens handelsværdi. Da bygningerne ligger
noget hævet over stiforløbet ned til søen og det udlag-
te opholdsareal ved søbredden, skønnes generne fra et
eventuelt større publikumspres dog at blive begrænsede,



Lb.nr. 10:

Lb.nr. 13:

Lb.nr. 22:

Lb.nr. 33:

10

hvorfor handelsværdien efter Naturklagenævnets
dering næppe påvirkes med mere end 100.000 kr.
beløb bør tilkendes i erstatning.

vur-
hvilket

Fredningsnævnet har tilkendt 5.000 kr.
Der vil tæt på denne ejendom blive anlagt en ny par-
keringsplads. Det kan derfor ikke udelukkes, at han-
delsværdien vil blive påvirket i nedadgående retning.
Der bør derfor skønsmæssigt tilkendes en erstatning på
25.000 kr.

Fredningsnævnet har tilkendt 50.000 kr.
Der er påstået tilkendt et beløb på 65.000 kr. svaren-
de til 5% af ejendomsværdien. Der ses ikke i dette til
fælde at være noget grundlag for at tilkende erstat-
ning udover, hvad der følger af de ovenfor fastsatte
takster.

Fredningsnævnet har tilkendt 100.000 kr.
Der er fremsat krav om et tillæg til den takstrnæssige
erstatning på 400.000 kr. begrundet i, at 93% af ejen-
dommen er undergivet fredningsbestemmelser.
Der ses ikke i dette tilfælde at være noget grundlag
for at tilkende erstatning ud over, hvad der følger af
de ovenfor fastsatte takster.

Fredningsnævnet har tilkendt 50.000 kr.
Ejeren har udover erstatning for fredningens begræns-
ninger i driften af ejendommen og for bygningsrestrik-
tioner ialt 608.057 kr. yderligere påstået sig tilkendt
et beløb på 500.000 kr. som følge af tab i forbindelse
med salg af 60 ha af ejendommen til staten samt for
øvrige omkostninger og tab i forbindelse med afviklin-
gen af ejendommen.
Som begrundelse for kravet om den særlige erstatning på
500.000 kr. er bl.a. henvist til, at det på grund af
den verserende fredningssag ikke har været muligt at
finde en køber til ejendommen, efter at en oprindelig
tilbudt afståelse af ejendommen til staten (Skov- og
Naturstyrelsen) trak ud og til sidst måtte opgives. Til
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sidst måtte ejeren nødtvunget alligevel afhænde hoved-
parten af ejendommen til staten, men til en mindre for-
delagtig pris.

•

Naturklagenævnet finder, at det der skal erstattes ved gennemførel-
sen af fredning, er nedgangen i ejendommens handelsværdi som følge
af fredningen. For den konkrete ejendom er der ikke grundlag for at
antage at handelsværdien er påvirket i negativ retning, udover hvad
der kompenseres gennem de generelle takster. Det bemærkes herved, at
fredningsforslaget ikke har haft til hensigt at hindre fortsat sæd-
vanlig landbrugsdrift på ejendommen, men hovedsagelig kun har for-
hindret tilplantning, og at fredningsforslaget ikke var til hinder
for, at der kunne opføres driftsbygninger dog med fredningsnævnets
forudgående godkendelse.

Idet fredningsnævnets afgørelse af 31. december 1993 ophæves, fast-
sætter Naturklagenævnet herefter erstatningerne til de berørte eje-
re, således, idet de beregnede erstatninger oprunde s til hele hun-
drede kroner .

•
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Rønslunde By
Ejstrup

1. A/S Rønslunde 7a og 7k 0,9 ha eg 4.500 kr.
Camping 3,33 ha ager 6.660 kr.

0,29 ha eng/
overdrev 580 kr.
Jagttab 1.190 kr.

13.000 kr.

2. Tove Hansen 7c 0,67 ha eg 3.350 kr.
c/o Tage S. 0,40 ha ager 800 kr.
Sørensen 0,26 ha mose

Jagttab 930 kr.• 5.100 kr.

3. Herluf Esbensen 7h 0,18 ha eg 900 kr.
Jagttab 180 kr.

1.100 kr.

4. Peter F. Schjøtt

Groest Gårde
Ejstrup
Ih 0.81 ha ager 1.620 kr.

0,38 ha mose
Jagttab 380 kr.

2.000 kr.

• 5. og 17. Aage V.
Jensen Fondene

la Løvbinding
12.52 ha 62.600 kr.
(heraf eg
3,87 ha)
Nål afvikles
10.14 ha
Ager 0,73 ha
Eng/overdrev
6.90 ha
Hede 5,92 ha
Mose 5,60 ha
Hegn afvikles
100 m 4.500 kr.

50.700 kr.
1.460 kr.

13.800 kr.



6. Grete og
Herbert
E. Krenchel

le

7. Ole Trock-
Jansen

Hundshoved By
Nr.Snede
19, 6b, 6e og 6h

8. Aksel Storgård la og 1k

Stier, eks.
2.820 m
P-Plads 400 m2

Jagttab

Nål afvikles
0.60 ha
Hede 18.04 ha
Jagttab

13

28.200 kr.
1.600 kr.

41.940 kr.
204.800kr.

3.000 kr.

19.240 kr.
22.300 kr.

Løvbinding
2,89 ha 14.450 kr.
(heraf eg l,60ha)
Nål afvikles
9,19 ha 45.950 kr.
Eng/overdrev
14.37 ha 28.740 kr.
Hede 74.25 ha
Mose 1,73 ha
Stier eks. 320m 3.200 kr.
Stier nye 1325m 26.500 kr.
Jagttab 110.300 kr.

229.200 kr.
Løvbinding
1,19 ha
Nål afvikles
1,62 ha
Ager 6,62 ha
Vej 2.100m2

Jagttab
Afståelse
af 1,2 ha

950 kr.

8.100 kr.
13.240 kr.

6.300 kr.
3.240 kr.

48.000 kr.
79.900 kr.



9. Steffen og
Thomas Heegaard 6a

10. Unse Marie
Heegaard

Kovtrup By
Hammer
2c, 3c, 5 og 8b

Hundshoved By,
Nr. Snede
1b

11. Jens Peter Jensen 11

12. Margit B. Tarp

13. Hans Poulsen

•

1h

3a

Løvbinding
18.43 ha

(heraf eg
14.50 ha)

Nål afvikles
1 .00 ha

Ager O .46 ha
Eng/overdrev
4.90 ha
Hede 7.94 ha
Mose 3.71 ha
Stier eks.1400m
Stier nye 1600 m
Opholdsarealer
6.500 m2

Jagttab
Ulempe

Hede 2,34 ha
Vej 600 m2

Jagttab
Ulempe

14

92.150 kr.

5.000 kr.

920 kr.

9.800 kr.

14.000 kr.
32.000 kr.

19.500 kr.
33.130 kr.

100.000 kr.
306.500 kr.

2.400 kr.
2.340 kr.

25.000 kr.
29.800 kr.

Hede 0,29 ha
Mindsteerstatning 1.000 kr.

Ager O .47 ha
Mindsteerstatning 1.000 kr.

Løvbinding 0,06
Nål afvikles
1,17 ha
Ager 19.06 ha

ha 300 kr.

5.850 kr.
38.120 kr .
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Eng/overdrev
0.31 ha 620 kr.
Hede 0.32 ha
P-Plads 400 m2 1.200 kr.
Vej,skov 480 m2 1.920 kr.
Vej,andet 780 m2 2.340 kr.
Jagttab 2.970 kr.

53.400 kr.
14. Børge N. 3e og 1 n Løvbinding

Palmelund 0.06 ha. 300 kr.
Ager 7,54 ha 15.080 kr.
Eng/overdrev
1.27 ha 2.540 kr.• Hede 1,36 ha
Jagttab 2.630 kr.

20.600 kr.

15. Boet efter le Løvbinding
Søren Banke 0.27 ha 1.350 kr.
v/ Rasmus Banke Ager 0.78 ha 1.560 kr.

Hede 3,49 ha

Stier, nye 250 m 5.000 kr.
Jagttab 3.490 kr.

11.400 kr.

16. Erling 0rnsholt Rørbæk Hoved- Løvbinding• Jensen gaard, Vester 0.36 ha 1.800 kr.
4a Eng/overdrev

2.28 ha 4.560 kr.
Stier, eks.
950 m 9.500 kr.
P-Plads

2.000 m2 6.000 kr.
Jagttab 2.280 kr.

24.200 kr.

18. Miljø- og Risager Ingen erstatning
Energiministeriet Gårde, Vester:

la og 1 f

•



19. Jørgen U.
Ellinger

20. Eva M. Rye
Petersen• Ulla M.Madsen
Ole Blok-
Christiansen
Torsten Rye
Petersen
med 1/4 til hver

21. Mogens Holm
Jensen

22. Ebbe C.
Lund Løfting
med 50% og

Carsten Lund
Løfting,
Kjeld Henrik
Løfting,

Inge A.M.
Nielsen,
Else B. Olesen,
Anette Hoff-Lund,
med 10% til hver.

Nr. Tinnet By,
øster Nykirke:
ln

Rørbæk Hoved-
gaard, Vester:
lh, li, lk og lt

1m

16

Afkald på erstatning

11 Eg 0.32 ha 1.600 kr.
Eng/overdrev

006.ha 120 kr.
Jagttab 380 kr.

2.100 kr.

Risager Gårde,
Vester
4a

Nørre Tinnet By

øster Nykirke
8c
Risager Gårde,
le, 2a,2b,2d,
3b,3c,3e,3f,3g,

4b,
Skovsbøl, Vester
lc,2f,2g, 2h,3b

Eng/overdrev
1.05 ha
Jagttab

Løvbinding

2.100 kr.
1.050 kr.
3.200 kr.

52.65 ha 263.250 kr.
(heraf eg
50,46ha)
Nål afvikles
12.44 ha 62.200 kr.
Eng/overdrev
2.12 ha 4.240 kr.
Hede 15.32 ha

Mose 14.91 ha
Stier, eks.



23. Jan Langkjær Risager Gårde
Vester
1c

24. Ruth Frida Jensen 1d,2c,

•
25. Mogens Ørnsholt 3a

26. Henrik Jacobsen Skovsbøl,Vester
la

27. villy K. Jensen 2a, 2c

4.290 m
P-Plads 400m2

Jagttab

Mose 0.94 ha
Mindste-

erstatning

17

42.900 kr.
1.200 kr.

107.690 kr.
481.500 kr.

1.000 kr.

Hede 0,24 ha
Mose 1,19 ha

Jagttab 1.500 kr.

Løvbinding
0,78 ha 3.900 kr.
(heraf eg
0.32 ha)

Ager 0.21 ha 420 kr.
Eng/overdrev
4,90 ha 9.800 kr.
Hede 0,24 ha
Mose 0.46 ha
P-Plads
400 m2

Jagttab

Løvbinding
1,42 ha

Løvbinding
9.30 ha
(heraf eg
9.30 ha)
Nål afvikles
3.90 ha
Ager 3,58 ha

1.600 kr.
5.920 kr.
21.700 kr.

7.100 kr.

46.500 kr.

19.500 kr.
7.160 kr.



28. Harry Iversen

29. Jørgen Jørgensen

30. Miljø- og
Energiministeriet

31. Jens E. Risom

32. Miljø- og
Energiministeriet

32a.Andelsboligfore-
ningen Lind-
bjerghus
v/Anne Kolstrup

Skovsbøl,Vester
2e

Løvbinding
1.33 ha(Heraf
1.33 ha)
Ager 1.75 ha
Jagttab

6.650 kr.
eg

3.500 kr.
1.330 kr.

11.500 kr.
Nørre Tinnet Ingen erstatning
By, øster

Nykirke, 2b m.fl.

8a Nål afvikles
0.15 ha
Eng/overdrev
0.23 ha
Jagttab

lp Ingen erstatning

le Løvbinding
0.07 ha
(heraf eg
0.07 ha)
Ager 0.23 ha
Eng/overdrev
0.06 ha

750 kr.

460 kr.
530 kr.

1.800 kr.

350 kr.

460 kr.

120 kr.



Jagttab

33a.Peter Jørgensen Løvbinding
1.07 ha
(heraf eg
0.40 ha)
Nål afvikles
0.91 ha
Ager 7.20 ha
Jagttab

3a

33b. Peter Jørgensen
(Erstatningen udbetales
ikke men alene renter heraf for

Løvbinding
10.64 ha

tiden 31/12-1993 til og med
21/4 1994 i henhold til af-
tale mellem sælger og Staten
som køber) .

19

130 kr.
1.100 kr.

5.350 kr.

4.550 kr.

14.400 kr.
2.220 kr.
26.600 kr.

53.200 kr.

(heraf eg
10.24 ha)
Ager 30.52 ha 61. 040 kr.
Mose/sø 3.21ha
Hede 0.28 ha
Jagttab 13.730 kr.

i sammentællingen 128.000 kr.)(Ikke med

34. Tage E. Christensen 2i Løvbinding
8.19 ha
(heraf eg
8.19 ha)
Jagttab

35. Kaj Brødbæk 2c
Kirsten B. Jensen
Elisabeth M. Knudsen
Chr. L. Nielsen
med en 1/4 til hver

Løvbinding
1.50 ha

(heraf eg
0.80 ha)
Nål afvikles
4.35 ha
Ager 1,40 ha

40.950 kr.

8.190 kr.
49.200 kr.

7.500 kr.

21.750 kr.

2.800 kr.



36. Arne Madsen

• 37. Tove Hansen
c/o Tage S.
Sørensen
og Arthur Jensen
med 1/2 til hver.

•
38. r/s Lindet Krat

v/ L. Nannestad

39. Kurt Johansen

Lindet By,
Vester
1b

19

1d, 4a, 4h, 4i

1c

Eng/overdrev
0.41 ha
Hede 0.57 ha
Jagttab

Løvbinding
0.96 ha
(Heraf eg
0.96 ha)
Hede 1.19 ha
Jagttab

Løvbinding
0.82 ha
(heraf eg

0.82 ha)
Nål afvikles
0.21 ha
Hede 0.52 ha
Jagttab

20

820 kr.

10.480 kr.
43.400 kr.

4.800 kr.

2.150 kr.
7.000 kr .

4.100 kr.

1.050 kr.

1.760 kr.
7.000 kr.

Løvbinding 184.100 kr.
36,82 ha
(heraf eg
36,82 ha)
Nål afvikles 11.450 kr.
2,29 ha
Hede
Mose/sø 0.66 ha
Jagttab 81.560 kr.

277.200 kr.

Løvbinding
0,10 ha
(heraf eg
0.10 ha)

500 kr.
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Nål afvikles 8.000 kr.
1.60 ha
Ager 3.31 ha 6.620 kr.
Hede 0.80 ha
Jagttab 4.100 kr.

19.300 kr.
40. Arne Ekkenberg 9 Løvbinding 45.400 kr.

9.08 ha
(heraf eg
9.08 ha)
Nål afvikles 55.150 kr.
11.03 ha
Hede 3.35 ha• P-Plads 400 m2 1.200 kr.
Jagttab 34.490 kr.

136.300 kr.
41. Dagny A.J.A. Nørre Tinnet Løvbinding 82.450 kr.

Nielsen By, øster
Nykirke 16.49 ha
1d, 1h, 7c, (heraf eg
Kovtrup By, 15.77 ha)

Hammer Nål afvikles 39.000 kr.
2f 7.80 ha

Hegn afvikles 22.950 kr.
510 m
Ager 22.44 ha 44.880 kr.

• Hede 1. 06 ha
Mose 0.55 ha
Jagttab 32.980 kr.

222.300 kr.
42. Annelise S. Nørre Tinnet Løvbinding 63.800 kr.

Steffensen, By, øster 12,76 ha
Peter Arne Nykirke (heraf eg
Steffensen, 1f, 7b, 12.71 ha)
Esther Hjøllund Nål afvikles 28.800 kr.
Madsen, 5.76 ha
Hans Chr. Hegn afvikles 2.700 kr.
Steffensen, 60 m
Ingrid E. Hede 5.10 ha
Steffensen, Jagttab 29.330 kr.

~
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Karl H. 124.700 kr.
Steffensen
med 1/6 til hver.

43. Leif Laursen 5a Ager 2,83 ha 5.660 kr.
og Anna Dorthea Eng/overdrev 400 kr.
Laursen 0.20 ha

Jagttab 200 kr.
6.300 kr.

44. Arne Søndergård 2e Løvbinding 1.850 kr.
0.37 ha
(heraf eg 0.11 ha)

Ager 4.45 ha 8.900 kr.• Jagttab 110 kr.
10.900 kr.

45. Gunnar Hansen 4e Løvbinding 24.100 kr.
4.82 ha

(heraf eg
4.82 ha)
Nål afvikles 15.350 kr.
3,07 ha
Ager 4,03 ha 8.060 kr.
Eng/overdrev 220 kr.
0.11 ha
Hede 2,81 ha
Mose 0.97 ha• Jagttab 14.850 kr.

62.600 kr.

46. Bent Jensen og 4d Løvbinding 19.700 kr.
Britta Kjær 3.94 ha
med 1/4 og Hans (heraf eg
Henning Schmidt- 3.94 ha)
Rasmussen og Jytte Nål afvikles 5.900 kr.
Struwe Pedersen 1.18 ha
med 3/4. Ager 8,96 ha 17.920 kr.

Eng/overdrev 1.400 kr.
0.07 ha
Hede 1,46 ha

e,
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Mose 0.33 ha
Jagttab 8.790 kr.

53.800 kr.

47. Anders Peter Sdr. Tinnet Løvbinding 5.000 kr.
Laursen By, øster 1.00 ha

Nykirke Hegn afvikles
l 1040 m 46.800 kr.
Nr. Kollemor- Ager 56.27 ha 112.540 kr.
ten, øster

Nykirke Eng/overdrev 1.040 kr.
li 0.52 ha

Mose/sø 1,14 ha• Jagttab 1.660 kr.
167.100 kr.

48. Knud Fuglsang 44 Løvbinding 2.300 kr.
Midtgård 0.46 ha

(heraf eg 0.46ha)

Hede 0.12 ha
Jagttab 580 kr.

2.900 kr.
49. Ove Dalgaard 43 Mindste- 1.000 kr.

Kjeldse:n erstatning

50. Svend Helge 42 Afståelse 5.500 kr.
Johnsen af 0.22 ha

sI. Frede Bisgård 40, 41 Afståelse 6.200 kr.
Nielsen, af 0.19 ha
Hans Bisgård
Nielsen,
Boet efter H.B.
Nielsen v/ Bente
Nielsen,
Hans A. Andersen,
Jens P.G.
Vandelbjerg,
med l/S til hver.

e



52. Dagny Ch. Poulsen

53. Erik Bisgård

53A.Miljø- og
Energiministeriet

54. øster Nykirke
Menighedsråd
v/ L. Aalbæk
Andersen

55. Jørn Keller Jensen

56. Peter Arent

57. Frede Vingum
Thomsen

58. Ingeborg Warming

39

le

1h, li

la, 1b, 15

8.36 ha

1f

le

Kovtrup
By, Hammer
2k

9b

24

Afståelse af 2.000 kr.
0.05 ha
Afkald på
erstatning
Ingen erstatning

Løvbinding 55.350 kr.
11.07 ha
(heraf eg 5.48 ha)
Nål afvikles 41.800 kr.

Ager 34.74 ha 69.480 kr.
Eng/overdrev 9.520 kr.
4.76 ha
Hede 4.45 ha
Mose/sø 0.93 ha
Jagttab 32.340 kr.
P-Plads 1.200 kr.
400 m2 209.700 kr.

Ager 4.61 ha 9.300 kr.

Ager 0.45 ha
Mindste-
erstatning 1.000 kr.

Løvbinding
0.02 ha
(heraf eg
0.02 ha)
Mose 0.73 ha
Jagttab

100 kr.

750 kr.

Mindsteer-
statning

1.000 kr.

Løvbinding 2.500 kr.



v/advokat Erik
Schwarz

58A.Søren Iversen
v/advokat Erik
Schwarz

59. Ejnar Peter
Nielsen

60. Miljø- og
Energiministeriet

61. Knud Peter
Kjeldsen

9d

9a

la m.fl.

3a, 1k
Nørre Tinnet
By, øster
Nykirke

25

0.50 ha
(heraf eg
0.50 ha)
Nål afvikles 22.550 kr.
4.51 ha
Hede 0.21 ha
Mose 0.20 ha
Stier, eks. 2.900 kr.
290 m
Jagttab 9.930 kr.

37.900 kr.

Løvbinding
0.40 ha
(heraf eg
0.40 ha)
Nål afvikles
0.71 ha
Jagttab

2.000 kr.

3.550 kr.

1.820 kr.
7.400 kr.

Nål afvikles
0.60 ha
Hede 0.02 ha
Mose 0.15 ha

3.000 kr.

Stier, eks.
200 m 2.000 kr.
Stier, nye 20 m 400 kr.
Jagttab 1.370 kr.

6.800 kr.

Ingen erstat-
ning

Løvbinding
7.95 ha
(heraf eg
7.80 ha)

39.750 kr.
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62. Henning Bering
Birger Bering,
Inge Bering,
Else B. Andersen,
Medejer (ukendt)
med 1/5 til hver.

Kovtrup By
Hammer
19

63. Udgået.

64. Michael S. Madsen Nr. Kolle-
Madsen, morten,
Lone Stenhøj øster Nykirke
Smidstrup, 30b, 31b
Bjarne Stenhøj Jensen,
Leif Stenhøj Jensen,
Jørgen Stenhøj Madsen,
Birthe S. Kristensen,
med 1/6 til hver.

26

Nål afvikles
2.57 ha
Ager 29.10 ha
Eng/overdrev
0.94 ha
Hede 1.08 ha
Stier, eks.
125 m
Jagttab

12.850 kr.

58.200 kr.
1.880 kr.

1.250 kr.

14.960 kr.
128.900 kr.

Eng/overdrev
0.06 ha
Mindsteer-
statning 1.000 kr.

Afståelse af
11 ha 440.000 kr.

laIt erstatning
(excl. lb.nr 33) 3.709.000 kr.

De tilkendte erstatningsbeløb forrentes efter Naturbeskyttelseslo-
vens § 39, stk. 3, fra den 31. december 1993 med en årlig rente, der
svarer til Danmarks Nationalbanks diskonto. Erstatningen for afstå-
else af areal fra lb.nr. 64 forrentes fra 1. januar 1996.

I godtgørelse for sagkyndig bistand under sagens behandling i Natur-
klagenævnet tillægges der ejerne følgende beløb (incl. moms.), der
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udbetales til de respektive rådgivere.

Landbrugsrådets Rådgivningscenter på vegne af
13 lodsej ere . 74.000 kr.

Vejle Amts Skovdyrkerforening på vegne af
5 lodsej ere . 40.000 kr.

Advokat Jacob Fastrup for Tove Hansen . 4.000 kr.

Advokat Jørgen Kjældgaard for Ole Trock-Jansen 15.000 kr.

Advokat Lene Frankov for Dagny Nielsen . 8.000 kr.

Advokat Erik Schwartz for Ingeborg warming 4.000 kr.

Advokat Mogens N. Lund for A/S Rønslunde
Camping 8.000 kr.

Advokat Erik Laigaard for Arne Ekkenberg 7.500 kr.

Herudover tilkendes der Aage V. Jensens
Fondene et beløb på 27.000 kr.

laIt kr . 187.500 kr.

Af den samlede erstatning på 3.709.000 kr. med renter og omkost-
ningsbeløbet på 187.500 kr. samt det af fredningsnævnet tilkendte
omkostningsbeløb på 365.160 kr., der er udbetalt, udreder staten
v/Miljø- og Energiministeriet 9/10 og Vejle Amt 1/10.

Naturklagenævnets afgørelse af erstatningsspørgsmålet, men ikke det
tilkendte omkostningsbeløb, kan efter Naturbeskyttelseslovens § 45
påklages til Taksationskommissionen.

Erstatningsfastsættelsen kan påklages af ejerne, Miljø- og Energimi-
nisteriet og Vejle Amt. Klagefristen er 4 uger fra den dag, Natur-
klagenævnets afgørelse er meddelt den klageberettigede. Klagen skal
være indgivet skriftligt til Naturklagenævnet, der vidersender den
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til Taksationskommissionen.

på Naturklagenæ~ts vegne
f)(]J~~~

Be~t JatlJJsen
V~cefotmand



NATURKLAGENÆVNET>
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Naturklagenævnets delafgørelse
af 22. december 1994 i sagen om fredning af landskabet omkring

Hærvejen og Rørbæk Sø i Vejle Amt - nedlæggelse af Søhale Dambrug.
Sag nr. 111/600-0001.

Fredningsnævnet for Vejle Amts Nordlige Fredningskreds har den 11.
marts 1992 ved en delafgørelse truffet beslutning om, at driften af
Søhale Dambrug på matr.nr. 6 a, Hundshoved By, Nørre Snede m.fl.,
som led i den verserende fredningssag for landskabet omkring Hær-
vejen og Rørbæk Sø, skal ophøre.

Fredningssagen, hvorunder der er stillet forslag om nedlæggelse af
Søhale Dambrug og om offentlig erhvervelse af ca. 11 ha af ejen-
dommen til opholdsareal, er rejst af Vejle Amt i 1989 og senere
tiltrådt af Danmarks Naturfredningsforening.

Fredningsnævnets delafgørelse er i henhold til den dagældende natur-
fredningslovs § 25 forelagt Overfredningsnævnet til efterprøveise.
Afgørelsen er tillige påklaget tilOverfredningsnævnet af dambrugets
ejere samt af Vejle Amt og af Miljøministeriet. Da sagen ikke var
afgjort af Overfredningsnævnet inden den 1. juli 1993, er den over-
gået til Naturklagenævnets afgørelse, jf. naturbeskyttelseslovens §

104.

Fredningsforslaget omfatter bl.a. ejendommene matr.nr. 6 a Hundsho-
ved By, Nr. Snede og matr.nr. 2 c, 3 c, 5 og 8 b Kovtrup By, Hammer,
med det på ejendommen etablerede dambrug kaldet "Søhale Dambrug".



2

Ifølge forslaget skal det offentlige erhverve matr. nr. 2 c samt en
del af matr.nr. 5 og 6 a, ialt ca. 11 ha til opholdsareal, således
at dambrugsdriften derved indstilles.

Fredningsnævnet har ment, at offentlighedens interesse i stiforbin-
delser, opholdsareal og indstilling af dambrugsdriften kan tilgode-
ses i tilstrækkeligt omfang, uden at der behøver ske afståelse af
dambrugets areal til det offentlige. Fredningsnævnet har derfor
bestemt, at det nuværende dambrug nedlægges, og de dertil hørende
bygninger og installationer af enhver art fjernes. De eksisterende
damme udjævnes, og arealet planeres og udlægge s som græsningsareal
eller lignende. Der må herefter ingen sinde fra arealerne drives
dambrug eller anden virksomhed, som kan bevirke forurening af Rørbæk
Sø.

• Ejerne af dambruget, repræsenteret af advokat Arne Skovbo, Viborg,
har accepteret fredningsnævnets beslutning om dambrugsdriftens op-
hør, dog således at fristen for driftens ophør ønskes sat til 12
måneder efter Naturklagenævnets afgørelse.

Naturklagenævnet har den 28. juni 1993 besigtiget dambruget og
afholdt offentligt tilgængeligt møde om sagen på stedet. I sagens
behandling har deltaget 8 af Naturklagenævnets 11 medlemmer.

Naturklagenævnet skal enstemmigt udtale:

Søhale Dambrug udgør med sin placering ved syd-øst enden af Rørbæk
Sø en væsentlig hindring for en retablering af den oprindelige ådal,
herunder Skjern Å~s og Dybdal Bæk~s udløb til søen. Dambruget udgør
tillige en væsentlig hindring for at give offentligheden adgang i
ønskeligt omfang til området.

Ud fra såvel landskabelige som rekreative hensyn tiltrædes det, at
der som led i fredningssagen for landskabet omkring Hærvejen og
Rørbæk Sø er truffet bestemmelse om, at driften af Søhale Dambrug
skal ophøre. Dambrugsdriften er ophørt den 1. juli 1994.

Da det af hensyn til den ønskelige retablering af dambrugsarealet
til den oprindelige tilstand samt af hensyn til etablering og si-
kring af offentlighedens muligheder for færdsel og ophold i området
må anses for væsentligt, at det offentlige erhverver det ca. 11 ha
store areal omkring dambruget, som Vejle Amt har påstået, bestemmes



Naturklagenævnets delafgørelse af 22. december 1994 om erstatning i
anledning af nedlæggelse af Søhale Dambrug i Vejle Amt. (Sag nr.

111/600-0001) .•
Fredningsnævnet for Vejle Amts Nordlige Fredningskreds har den 11.
marts 1992 ved en delafgørelse truffet beslutning om erstatnings-
spørgsmålene i anledning af den samtidig besluttede nedlæggelse af
Søhale Dambrug. Fredningsnævnet har tilkendt dambrugets ejere en
erstatning på 2 mill. kr.

Fredningsnævnets erstatningstilkendelse er i henhold til den dagæl-
dende naturfredningslovs § 25 forelagt Overfredningsnævnet til
efterprøvelse og er endvidere påklaget tilOverfredningsnævnet af
dambrugets ejere samt af Vejle Amt og af Miljøministeriet, v/Skov-
og Naturstyrelsen. Da sagen ikke var afgjort af Overfredningsnævnet
inden den 1. juli 1993, er den overgået til Naturklagenævnets af-
gørelse, jf. naturbeskyttelseslovens § 104.

Fredningsnævnets afgørelse.
Fredningsnævnet har skønsmæssigt fastsat erstatningen til 2 mill.
kr. med rente fra det tidspunkt, 1. januar 1993, hvor driften af
dambruget efter nævnets bestemmelse skulle være ophørt. Endvidere
har nævnet tilkendt ejerne et beløb på 50.000,00 kr. til dækning af
sagsomkostninger.
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Fredningsnævnet har ved vurderingen af erstatningens størrelse bl.a.
taget hensyn til, at der er tale om et i 1957 lovligt etableret
dambrug, der ved Vejle Amts miljøgodkendelse i 1980 fik tilladelse
til at anvende en fodermængde på 100 tons om året, men at der ved
godkendelsen af dambruget blev taget forbehold med hensyn til -
under visse nærmere omstændigheder - at kræve yderligere reduktion
af fosforudledningen fra dambruget end det, der er lagt til grund
for godkendelsen.

Nævnet har endvidere taget hensyn til, at der i amtets recipient-
kvalitetsplan fra januar 1985 er opstillet en målsætning for søens
forureningsgrad, og at det er anført, at denne målsætning kun kan
nås, såfremt bl.a. fosforudledningen fra dambruget ophører.

Mulighederne for fortsat dambrugsdrift bedømt efter forholdene inden
fredningssagens rejsning, måtte efter den foretagne recipientkvali-
tetsplanlægning og de muligheder, der inden for miljøbeskyttelses-
lovgivningen har været for at skærpe vilkårene for godkendelsen af
dambruget, henstå som usikre. Fredningsnævnet har dog ment, at
dambrugets ejere har krav på erstatning for fredningsindgrebet, men
således at der må tages hensyn til den beskrevne usikkerhed med
hensyn til dambrugets fremtid.

Fredningsnævnet har for så vidt iøvrigt kunnet tiltræde de af ejerne
anvendte principper for erstatningsopgørelsen, herunder at der må
tages hensyn til det gennemsnitlige afkast af dambruget. Frednings-
nævnet har dog ment, at der er en betydelig usikkerhed om størrelsen
af det forventede årlige afkast, bl.a. som følge af risikoen for
fiskedød, som efter det for nævnet oplyste kun kan mindskes ved
betydelige investeringer, og til de fremtidige afsætningsmuligheder
for produktionen.

Klager.
Advokat Arne Skovbo har på ejernes vegne påstået en erstatning for
nedlæggelsen af dambrugsdriften på 5.1 mill. kr. med renter efter
naturbeskyttelsesloven regnet fra den 1. juli 1994 samt omkostnin-
ger. Erstatningskravet fremkommer som et resultat af det gennemsnit-
lige afkast af dambruget i perioden 1986 - 1991 kapitaliseret efter
en markeds rente på 6,5 %.

Advokat Arne Skovbo har til støtte for erstatningskravet anført, at
dambruget i 1986 - 1992 med tilladelse til at anvende 100 tons foder
og med den tilladte foderkoefficient på 1,2 havde grundlag for en

~ produktion på 83-84 tons fisk årligt. Fra 1. januar 1992 udgør
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foderkoefficient højst 1,0, da fodertyperne er stærkt forbedret. Da
det højst tilladelige årlige foderforbrug på dambruget ved miljøkla-
genævnets afgørelse af 2. juni 1993 er fastsat til 92,5 tons, ville
dette i tilfælde af fortsat drift have givet dambruget mulighed for
en årlig produktion på mindst 92,S tons fisk eller en stigning på
ca. 10 tons. Denne mulige stigning i produktionen på 10 tons er der
ikke taget højde for i erstatningsberegningen.

Endelig har advokat Arne 8kovbo til yderligere støtte for påstanden
henvist til, at dambruget ville kunne imødegå krav om forureningsbe-
grænsning (fosforreduktion) ved at etablere et recirkuleringsanlæg
for ca. 2 mill, kr., hvorefter der ikke ville ske udledning af
spildevand, og at det ville være muligt inden for det eksisterende
dambrugsanlægs rammer med et sådant recirkuleringsanlæg at øge
produktionen til det dobbelte. Til værn mod fiskedødelighed som
følge af algeforekomster ville der herudover kunne etableres et
effektivt værn for 5-600.000 kr.

Vejle Amt har påklaget fredningsnævnets erstatningsfastsættelse med
anmodning om, at der foretages en vurdering af, om der er tillagt de
usikkerhedsmomenter, der har dannet baggrund for den skønsmæssige
erstatningsfastsættelse, tilstrækkelig vægt. Amtet har endvidere
anmodet om, at erstatningsfordelingen mellem stat og amt ændres,
således at amtets andel nedsættes til 10 %, da der er tale om en
sag, der medfører store udgifter og som vurderes at have national
betydning.

Miljøministeriet, 8kov- og Naturstyrelsen har ligeledes påstået
erstatningen nedsat.

8kov- og Naturstyrelsen og Vejle Amt har navnlig anført, at der
allerede ved den første miljøgodkendelse af dambruget i 1980 blev
varslet, at krav om reduktion af fosforudledningen fra dambruget
måtte forventes stillet, at der i amtets recipientkvalitetsplan fra
1985 var opstillet en målsætning for søens vandkvalitet som forud-
satte, at fosforudledningen fra dambruget blev bragt til ophør, og
at amtets regionplan 1993 med tilknyttede handlingsplan for mil-
jøkvalitet i de åbne vande fastholder, at der skal ske en begræns-
ning af fosforudledningen fra ferskvandsdambrug med afløb til søer
ligesom udledningen af organisk stof fra dambrug skal begrænses af
hensyn til vandløbene.

For Rørbæk 8ø's vedkommende vil den ønskede målsætning på kort sigt
(~ om en sigtdybde på 2,0 m i sommerhalvåret samt et alsidigt dyre- og
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planteliv kun kunne opnås, såfremt fosfortilførslen til søen ned-
bringes til 860 kg/år fra den nuværende tilførsel på 1.380 kg/år.
Dette forudsætter at fosforbidraget fra dambruget på ca. 360 kg/år
reduceres til O kg/år. Dette er sket med Søhale Dambrugs ophør pr 1.
juli 1994. Det skal desuden sikres, at belastningen med fosfor fra
spredt bebyggelse reduceres med 80 % til 30 kg/år, samt at dyrk-
ningsbidraget fra landbruget reduceres.

Der ville på denne baggrund, såfremt dambruget ikke var bragt til
ophør ved fredning, være blevet stillet skærpede krav i medfør af
miljøbeskyttelses~ovens § 41 om begrænsning eller helt ophør af
forureningen f~a dambruget. Andre dambrug nedstrøms søen er også
blevet mødt med skærpede miljøkrav.

Det bestrides, at de skærpede krav til udledningerne fra dambruget
ville kunne opfyldes ved etablering af recirkulationsanlæg på grund
af problemer med den fornødne ferskvandsmængde. Med den usikkerhed
omkring de fremtidige produktionsvilkår som følge af bl.a. skærpede
miljøkrav samt usikkerheden omkring darnbrugets fremtidige indtje-
ningsmuligheder iøvrigt mener Skov- og Naturstyrelsen og Vejle Amt,
at et realistisk udgangspunkt for vurderingen af dambrugets han-
delspris ikke væsentligt kan overstige 10.000 kr. pr. ton foder i
henhold til miljøgodkendelsen, d.v.s. en samlet erstatning på ca. 1
mill. kr.

Naturklagenævnets beslutninger.
I sagens behandling har deltaget 8 af Naturklagenævnets 11 medlem-
mer.

Naturklagenævnet skal enstemmigt udtale:

Ved anden afgørelse af dags dato har Naturklagenævnet bestemt, at
driften af Søhale Dambrug nedlægges, hvilket er sket med virkning
fra 1. juli 1994.

Ved vurdering af den erstatning, der må tilkendes dambrugets ejere
for deres tab ved at skulle indstille driften af dambruget, må det
lægges til grund, at dambruget ifølge miljøgodkendelsen jfr. senest
miljøklagenævnets afgørelse af 2. juni 1993 havde tilladelse til et
årligt foderforbrug på 92,5 tons, og at dambruget derfor såfremt
krav om lukning af dambruget i forbindelse med fredningssagen ikke
var blevet besluttet, kunne have påregne t at fortsætte driften
indenfor fodertilladelsens rammer i hvertfald i en årrække fremover.
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Det må på den anden side også lægges til grund, at Vejle Amt allere-
de i den tidligere recipientkvalitetsplan, jf. tillæg 1989 havde
opstillet en målsætning for Rørbæk Sø, hvorefter søen inden år 2000
skulle have en sommersigtdybde på 2,0 m. Dette ville kræve en reduk-
tion af fosforbelastningen til 600 kg/år, hvilket kun ville kunne
opnås gennem indgreb overfor udledningen fra Søhale Dambrug.

I regionplan 1993 har Vejle Amt bestemt, at alt efter den målsæt-
ning, der er fastsat for den enkelte recipient, samt inden for
rammerne af, hvad lovgivningen giver myndighederne hjemmel til at
kræve, skal der ske en begrænsning af fosforudledningen fra fersk-
vandsdambrug med afløb til søer, ligesom udledning af organisk stof
fra dambrug skal begrænses af hensyn til vandløbene. I Vejle Amts
rapport "Miljøkvalitet, De åbne vande", fra 1993 er opstillet en
målsætning for Rørbæk Sø, hvis opfyldelse forudsætter at fosfortil-
førslen til søen nedbringes fra 1380 kg/år til 860 kg/år. Denne
reduktion er navnlig forudsat opnået ved at bringe fosforudledningen
på ca. 360 kg/år fra Søhale Dambrug til ophør.

Det må på denne baggrund anses for overvejende sandsynligt, at
Søhale Dambrug, såfremt det ikke ved fredningsindgrebet var påbudt
nedlagt, ville blive mødt med skærpede krav i medfør af miljøbeskyt-
telsesloven om kraftig begrænsning af udledningen af bl.a. fosfor
fra produktionen. Sådanne skærpede miljøkrav ville uanset den god-
kendte ramme for produktionen på 92,5 tons foder årligt påvirke
dambrugets rentabilitet og dermed nedsætte dambrugets handelsværdi,
uanset om man vil opgøre denne som den kapitaliserede værdi af det
gennemsnitlige årlige overskud over en given årrække, som påstået af
dambrugets ejere, eller om man vil fastsætte handelsværdien i for-
hold til den gældende fodertilladelse.

Idet der yderligere må tages et vist hensyn til risikoen for fiske-
død, som efter det foreliggende kun kan mindskes ved betydelige
investeringer, og til usikkerheden omkring de fremtidige afsætnings-
muligheder for produktionen, findes erstatningen efter en samlet
vurdring at kunne fastsættes til 2 millioner kr. Fredningsnævnets
afgørelse herom stadfæstes derfor.

Erstatningen forrentes fra 1. juli 1994 (datoen for dambrugsdriftens
ophør) med en rente, der svarer til Danmarks Nationalbanks diskonto,
jf. Naturbeskyttelseslovens § 39, stk. 3.

Fredningsnævnet har tillagt dambrugets ejere 50.000,00 kr. som
godtgørelse for sagkyndig bistand, hvilket beløb er udbetalt. Der
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tillægges ejerne et beløb på 75.000,00 kr som godtgørelse for sag-
kyndig bistand under sagens behandling for Naturklagenævnet. Beløbet
udbetales direkte til advokat Arne Skovbo.

De nævnte beløb udredes med 75 % af staten og med 25 % af Vejle Amt,
idet Naturklagenævnet ikke i forbindelse med denne delafgørelse har
fundet anledning til at bestemme en anden fordeling.

Naturklagenævnets delafgørelse af erstatningsspørgsmålet kan på-
klages til Taksationskommissionen af ejerne. Afgørelsen kan tillige
påklages af miljøministeren og Vejle Amt. Klagefristen er 4 uger fra
den dag, Naturklagenævnets afgørelse er meddelt den klageberettige-
de. Størrelsen af det tillagte omkostningsbeløb kan dog ikke på-
klages, jf. Naturbeskyttelseslovens § 47. Eventuel klage indgives
skriftligt til Naturklagenævnet, der videresender klagen til Taksa-
tionskommissionen.

på Naturklagenævnets vegne

&~~
Vicetr::nS:~

Afgørelsen er endelig og kan ikke indbringes for anden administrativ myndighed, jf. naturbeskyttelseslovens § 82. Eventuel
retssag til prøvelse af afgørelsen skal være anlagt inden 6 måneder, jf. lovens § 88, stk. 1.



FREDNINGSNÆVNET>



REG.NR.
1.

K E N D E L S E
1993 af Fredningsnævnet for

i forbindelse med kendelse af
Landskabet omkring Hærvejen og

afsagt den 31. _december

Vejle amt om erstatninger
samme dato om Fredning af
Rørbæk Sø.

Ved den samtidig hermed afsagte kendelse om fredning af Land-
skabet omkring Hærvejen og Rørbæk Sø er der truffet beslutning
om fredning af ialt ca. 1536 ha, hvoraf ca. 290 ha er i stats-
eje. Der er arealer i erhvervsmæssig drift i alt 776 ha og a-
realer i naturtilstand 760 ha. Der skal indenfor en i pleje-
planen nærmere fastsat tidsfrist afvikles 150 ha med nål, me-
dens der på 19 ha kun må ske genplantning med eg uden at der er
fastsat afviklingsfrist. Der er endelig for ca. 1095 ha truffet
bestemmelse om at natur typen skal fastholdes.

En væsentlig del af fredningsarealet er - bortset fra store dele
af den egentlige produktionsskov og visse landbrugsarealer om-
fattet af plejeplanen.

Til brug ved Fredningsnævnets afgørelse af erstatningskravene
foreligger et af Vejle amts Skovdyrkerforening og Landbrugets
Rådgivningscenter udarbejdet generelt erstatningskrav for løv-
træsbinding, afvikling af nåleskov, forbud mod juletræ/pynte-
grøntproduktion på agerjord, fastholdelse af eng - overdrev - mo-
se - hede, rydning af hegn, anlæg af stier og P-pladser, forrin-
gelse af jagtværdi, særlige tab for enkelte ejendomme samt vedr.
betydningen af tidligere fredningskendelser.

Der foreligger endvidere et af Dansk Skovforening for Aage V.
Jensens fonde udarbejdet erstatningskrav samt enkelte andre spe-
cielle erstatningskrav, bl.a. fra Dambrugerforeningen vedr. Ves-
ter Mølle dambrug.

Udover de generelle erstatningskrav er der fremkommet 23 særskil-
te påstande om erstatning.

Fredningsnævnet har endvidere fra Skov- og Naturstyrelsen mod-
taget en vurdering af de fremsatte erstatningskrav.

Fredningsnævnet har herefter vedtaget på grundlag af det forelig-
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~\,.,
gende og den praksis, der foreligger, at værdi tabet for den
enkelte ejendom skal beregnes med udgangspunkt i en grundtakst
med diverse tillæg, som nedenfor anført - for ulempe ved at være
omfattet af plejeplan, for afvikling af skov, for løvtræbinding,
for forbud mod juletræ/pyntegrønt på agerjord, jagtforringelse
m.m. Der er dog kun givet erstatninq for jagt forringelse , hvor
en sådan er påstået. ODer er ikke foretaget reduktion for tidligere
fredede arealer eller for areal omfattet af skovbyggelinie.
Fredningsnævnet er ikke gået ind i en beregning af konkrete
venteværdier m.m., men har bestræbt sig på med udgangspunkt i
takster at finde frem til det tab, som fredningsindgrebet må
antages at medføre for den enkelte ejendom.

De af Fredningsnævnet anvendte takster er herefter følgende:

l. Grundtakst for arealer indenfor
det fredede område pr ha.
- dog for fredskovsarealer og
arealer indenfor beskyttelses-
linier samt arealer, der er om-
fattet af § 43

kr. 1.000,00

500,00

2. Arealer omfattet af plejeplan
tillæg pr. ha 1.000,00

3. Egekrat/skov fastholdes, tillæg
pr. ha 1.000,00

Løvskov fastholdes pr. ha 2.500,00

4. Nål afvikles og/eller konverte-
res til eg eller egekrat tillæg
pr. ha 5.000,00

5. Agerjord fastholdes med forbud
mod juletræer og pyntegrønt
tillæg pr. ha. 1.000,00

6. Eng eller overdrev fastholdes
med forbud mod sprøjtning og
gødskning tillæg pr. ha. 2.000,00

For arealer med nål eller løv
udenfor plejen samt for hede- og
mosearealer, der omfattes af pleje
ydes der intet tillæg.



8.

9.

10.

11.

3.

Afvikling af hegn erstattes efter en konkret vurdering.

Færdselsret af eksisterende stier erstattes med 10 kr. pr.
lb. meter og anlæg af nye stier i 2 meters bredde med 20 kr.
pr. lb. meter.

Anlæg af P-pladser og veje erstattes som udgangspunkt med
3-3 1/2 kr. pr. m2, men såfremt anlæg medfører tab af træ
med 4 kr. pr. m2 uanset om arealet afstås til det offentlige
eller pålægges servitut.

Jagtforringelse erstattes som udgangspunkt med 1250 kr. pr.
ha. for de områder, hvor der fjernes nål i skov og med 500
kr. pr. ha., hvor der fjernes nål i forbindelse med ager,
men erstatningerne er som hovedregel fastsat skønsmæssigt.

Som minimum betales en erstatning på 1000.00 kr .

•Med udgangspunkt i de fornævnte retningslinier har Fredningsnævnet
herefter truffet bestemmelse om tilkendelse af erstatning, som ne-
denfor bestemt for hver enkelt lodsejer.

In. Matr.nr. Ejer Påstand Afgørelse
nr

1. 7a,7k Røns- A/S Rønslunee ialt Til det offent
lunde, Ej- Camping, Rør- 165.062,50 lige afstås
strup bækvej 50, + omkst. 4000 m2 a 3 kr. 12.000 kr.

Rønslunde, 11.125 1/2 af anlægs-
7361 Ej- incl.moms udgifter 28.000 -
strupholm. grundtakst

4.5 ha 4.500
220 m a 20 kr. 4.400 -

e) 0.9 ha pleje 900 -
eg fasth. 0.9 900 -
søbesk. 3.1 ha
a 500 kr. 1.550 -
ulempeerstat-
ning 20.000 -

-69'-.~50 kr.
adv.omkst. i}.- i:~~ kr.

2 • 7 c Røns-
lunde
Ejstrup

Tove Hansen
Finlandsga-
de 48, 7430
Ikast

ialt Til det off.
142.395,15 afstås 8000 m
+ omkst. a 3 kr. 24.000 k r .
7.500 kr. 1/2 anlægsud-
+ moms. gifter vedr.P-

plads 56.850 -
grundt.l.06 ha 1.060 -
egekrat fasth.
0.3 ha 300 -
pleje 0.5 ha 500 -

82.710 k r .
fradrag søbesk. 530 -

82.180 kr
+ adv. omkst. 9.375 kr
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ej Lb. Matr.nr. Ejer Påstand Afgørelse
nr .
3 . 7h Røns- Herluf Lh.t. de 0.49 ha

lunde, E sben ser generelle minimumser-
Ejstrup Chr. Wir -retnings- statning kr. l. 000

thersveJ linier
16, 476[
\lording
borg

4. Ih Groe 51'- Peter Lh.t. de 8,26 ha
gårde, Ej-Flemminc generelle grundtakst kr. 8.260
strup Schjøtt retnings- pleje - 490

Rørbæk- linier samt 0,49 halsti-
vej 25 for stian- anlæg 20 x
7361 Ej læg inde i 290 m - 5.800
strupho m løvtræs- kr. 14.550

bælte 290 fredskov 8,26
m + etable- fradrag - 4.130
ring af nyt kr. 10.420
løvtræsbæ1-
te

5. la Groe st Aage \I • ialt Grundtakst
og gårde, Jensen, 1.390.923 108.96 ha. kr. 108.960
17. la,lc, Charity kr. pleje 40.33 ha - 40.330

Iv Rør- Founda- afvikling af
bæk Ho- tion cl skov 10.14 ha - 50.700
vedgård adv.Lei stiudlæg og
Vester Skov, færdselsret

Kampman 2000 m 2 - 29.000
nsgade p-plads 400 m
l , 1604 afstås til sta-
Kbh. V. ten - 1.600

3,9 ha eg fast-
holdes - 3.900
6.9 - eng, over
drev fastholdes - 13.800
Risiko for stor n-
fald 20 x 2000 n
a l. 50 kr. - 60.000-7.5 ha. løvskov
fasth. a 2500 - 18.750

- kr. 327.040
frad.for fredsk.
78.-63 ha. - 39.315

kr. 287.725
omkst. k-r l ') {.,II n



nr.
Matr. nr. Ejer Påstand Afgørelse

5.

6. le Groest
gårde
Ejstrup

Grundtakst 18.7~ ha
pleje 18.74
afvikling af skov
0.6 ha
Forringelse af
jagt skønsmæssigt

fradrag: hede-
overdrev 18.74 ha

+ omkst.

kr. 18.740
- 18.740

3.000

- 1. 000
kr. 41.480

- 9.370
kr. 32.110
kr. 2.406

Grete og kr. 41.847
Herbert
Krenehel m.
fl. Sund-
vænget 55,
2900 Helle-
rup.

7 •

e
19,6b,6e,
6h, Hunds-
hoved, Nr.
Snede.

Ole Troek- 913.870 kr.
J&nsen,
strandvejen
318, 2960
Klampen-
borg.

grundtakst 115.84 hs kr.115.840
pleje 102.98 ha - 102.980
eg fastholdes 1.6 hs - 1.600
løv fastholdes 1.29 - 3.225-eng/overdrev 14.37 28.740
nål afvikles 9.19 _ 45.095
stiudlæg 620 m a'lo -- 6.200
nyanlæg af sti 12000- 24.000
jagtforringelse skøhs-
mæssigt
værdiforringelse do

fradrag 97.10 ha
hede, overdrev,
fredskov

25.000
100.000

kr.452.680

- 48.550
r.404.130

kr. 10.100
- 8.440

- 8.100
- 6.600

- 7.350
kr. 40.590

- 800
kr. 39.790

8 . la,lk
Hundsho-
ved, Nr.
Snede.

Aksel Stor-
gaard, vej-
levej 75,
Hundshoved
8766 Nr.
Snede.

Lh.t. de
generelle
retnings-
linier

Grundtakst 10.1 ha.
pleje 8.44 ha
afvikling af skov
1. 62 ha
ager fasth. 6.6ha
areal afstås til v~j
6 x 350 m = 2100 m
a 3- • 5 O k r .

fradrag fredskov
1.6 ha.

9. 2e,3e, Steffen
5, 8b Heegaard
Kovtrup m.fl.
by, Ham-
mer"6a ~,ul")ct-.~ho-
ved, Nr. Snl de

Da det ikke er a(klaret, hvilket areal
der ifølge Naturklagenævnets kommende
afgørelse skal afstås til staten, er
afgørelse af erstatningsspørgsmålet
for denne ejendom udsat til senere.
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ej-b. Matr. nr. Ejer Påstand Afgørelse
nr.

10. Ib Hundsho- Unse Marie 50.000 kr. Grundtakst kr. 4.550
ved, Nr. Heegaard, 4,55 ha.
Snede Vedbæk pleje - 2.350

strandvej jagtforringel
477, 2950 se - 1.500
Vedbæk vejanlæg ca.

600 m2 a 4 kr - 2.400
geneerstatnin( - 5.000

kr. 15.800

11. l l Hunds-
hoved , Nr.
Snede.

Arvid Poul-
sen, V iborq
Hovedgade
99, Hammer
7160 Tør-
ring.

i h.t. de
generelle
retnings-
linier.

Grundtakst
8,65 ha
pleje 0,15 ha.

kr. 8.650
150

kr. 8.800

12. l h smst. Margit B.
Tarp, Vej-
levej 64,
Hundshoved
8766 Nr.
Snede.

do 0,60 ha mini- kr. 1.000
mun

13. 3 a smst. Hans Poul-
sen, Vejle-
vej 77,
Hundshoved,
8766 Nr.
Snede.

ialt
159.315 kr.

Grundtakst
23,65 ha
pleje 21,57 ha -
afvikl.af nål
1,17 ha
agerjord fasth.
9 ha
jagtforringel-
se skønsm.
P-plads 400 m2 -
sikres ved ser-
vitut
vejudlæg 1260 m2_

ekstraordinær
værditab

kr. 23.650
21. 570

5.850

9.000

5.000
1.400

4410

- 50.000
kr. 120.880



e Lb.
nl'.

Matr. nr. Ejer Påstand Afgørelse

7.

14. 3c,ln
Hundshoved
Nr.Snede

Børge N.
Palmelund
Vejlevej
72, Hunds
hoved,
Nr.Snede.

i h.t. de
generelle
retnings-
linier

Grundtakst
11,51 ha kr.
pleje 4,51 ha -

ager fast-
holdes 1,2 ha ,-
eng-overdrev
fasth. 1,27 ha -

---~--:::--:-::~-kr.
fradrag-
fredskov og
§ 43 1.98 ha

11.510
4.510

1.200

2.540
19.760

1.000
kr. 18.760

15. le smst. Søren Ban
ke, Hær-
vejen 335
Hundshove(
Nr. Snede

i h.t. de
generelle
retnings-

,linier
samt for
værdi for-
ringeise
110.000 kr

Grundtakst
4.69 ha kr.
pleje 4.69 ha -
stianlæg 250 m -
løvskov fast-
holdes 0.27 ha -
agerjord fasth.
0.8 ha

4.690
4.690
5.000

675

800
kr. 15.855

fradrag § 43:
3.59 ha - 1.795

Der ses ik~ e grundlag for kr. 14.060
erstatning Ifor værdi forri "Igelse.

\---t--------+-------t-------j---------- c------------ -
16. 4a Rørbæk

Hovedgaard
Vester.

Erling
0rnsholt
Jensen,
Kulsøvej
27, Rør-
bæk
7323 Give.

i h.t. de
generelle
retnings-
linier +
2500 kr.
stianlæg
samt for
forringet
salgsvær-
di på 25%
af dam-
brugets
nuværende
værdi 5
mill. =
1.250.000
kr.

Grundtakst
4.59 ha
pleje
færdselsret
løvskov
fasth. 0.56 ha
eng-fasth.
2.26 ha

fradrag 4.59
ha indenfor
søbeskyttel-
seslinien

Der gives
ikke erstat-
ning for vær-
dinedgang,
da del' ikke
sker begræns-
ninger i
driften af
dambruget
jfr. Fred-
ningsbestem-
melsens § 13

kr. 4.590
- 2.830
- 1.000

- -
"l.400

- 4.520
kr. ~4.J40-

2.295
k r .



B.

4!. Matr. nr. Ejer Påstand Afgørelse

•

.
IB. l a Miljømini- ingen er- kr. O

m. fl. steriet statning
Risager
gårde,
vester

19. l m Rør- Jørgen u. Ejeren kr. O
bæk Ho- Ellinger, har fra-
vedgaard Rørbækvej faldet
Vester. 11, Rør- erstat-

bæk, 7323 ning
Give

20. l l Eva Peter- i h. to de 0.38 ha kr. 1.000
smst. sen, Tor- generelle minimum

sten Pe- retnings-
tersen,UI- linier.
la Madsen,
Ole Bloch
Christen-
sen,v/Eva
Petersen,
Rørbækvej
13, 7361
Ejstrup-
holm.

21. 4 a Ris- Mogens do Grundtakst
ager Holm Jen- 1.05 ha - 1.050, Gårde, Risa- pleje 1.05 ha 1.050sen, - -- -vester. gervej 5, overdrev fast .

Skovsbø1, 1.05 ha - - 2.000
7323 Give. kr. 4.100

§ 43: 0.24 ha
fradrag - 120

kr. 3.980



~.
9 .

Matr. nr. Ejer Påstand Afgørelse
nr .
22. 8 c Nr. Tin- Ebbe Løf - laIt Grundtakst

net, øster ting, Ma- 1.656.000 182 ha kr. 182.000
Nykirke rianne kr. pleje 95 ha - 95.000
l e m. f1. Lyager afv. af nål
Risager Nielsen, 12 ha - 60.000
gårde. Else Bir- fasth. af eg
l c m. fl. gitte Ol el- 51 ha - 51.000
Skovsbøl, sen, An- fasth. af løv
Vester. nette 2 ha - 5.000

Hoff-Lun d, fasth. af eng,
Karsten overdrev 2 ha - 4.000
Løfting, stier 4290 m - 42.900
Kjeld H. P-plads 400 m2 - 1.600
Løfting a 4 kr. afstå~
v/Ebbe C • til staten - 118.750• Lund Løf- jagtforringel~ e
ting ekstraord. tal
Skovgade skønsmæssig - 100.000
27 A, 71C O kr. 660.250
Vejle. fredskov, hede ,

mose 182 ha
fradrag - 91.000

kr. 569.250

23. l c Ris- Jens L ane - i h. t. de Grundtakst
ager går- kjær, Ko\ - generelle 0,94 ha kr. 940
de, trupvej E , retnings- pleje 0,94 ha - 940
Vester Hammer, linier. kr. 1. 880

7160 Tør § 43 0,94 ha
ring. fradrag - 470

kr. 1.410

•24. l d, 2 c, Ruth Fri do. Grundtakst
smst. da Jensel , + erstatni [1g 1,43 ha kr. 1.430

P ilevængl t for værdi- pleje - 1.430
20 b, 73 O forringelse kr. 2.860
Brande ialt kr. § 43: 1.43 ha
(iflg. 10.000. fradrag - 715
tingboger kr. 2.145
Henry Jel - Der ses ikke I

sen) . grundlag for
erstatning
for jagt for-
ringeise.



10.

Matr. nr. Ejer Påstand Afgørelse

•

25. 3 a Ris- Mogens ialt kr. Grundtakst
ager går- Ørnshalt, 80.000 6.73 ha kr. 6.730
de, Risager- samt er- pleje 6,73
Vester. vej 4, statning ha. - 6.730

Skovsbøl for ulem- eng fasth.
7323 Give. pe hvis 4.8 ha - 9.600

Skovbøl- løvskov fa t
vej ikke holdes O .4l - 1.100
flyttes eg fasthal
uden om des 0.3 ha - 300
gården kr. skov afvik
125.000. les - 1.000

P-plads
400 m2 af-
stås til
staten - 1.200

kr. 26.660
der ses
ikke
grundlag
for at
give er-
statning
for ulempe

26. l a Skovs- Henrik Ja- i h. t. de Grundtakst
bøl, kobsen, generelle 1.42 ha kr. 1.420
Vester. Skovsbø1- retnings- pleje - 1.420

vej !6, linier. løvskov
Skovsbøl, fasthol-
7323 Give des 1.42 h - 3.550

kr. 6.390

27. 2 a, 2e Villy K. ialt kr. Grundtakst
Skovsbøl Jensen, 258.300 17.37 ha kr. 17.370
Vester. Skovsbøl- pleje 16.1

vej 4, ha - 16..150
Skovsbøl, eg fasth.
7323 Give. 9 ha. - 9.000

Nål afv.
3.9 ha - 19.500
ager fasth
3.6 ha - 3.600
P-plads 151 O im2 afstås
til staten 5.250 I- ,

I

jagtforrinr .- 19.000
kr. 89.870

fredskov
14.18 ha I
fradrag - 7.090 I

kro 82.780



11._b. Matr. nr. Ejer Påstand. Afgørelse
r.

28. l b, 2 e Harry i h. t. de Grundtakst
Risager Iversen generelle 1.7 ha kr. 1.700
Gårde Tinnetvej retnings- pleje 1.7 ha - 1.700
Vester. 75, Skovs linier. kr. 3.400

bøl, 7323 § 43 1. 70
Give ha fradrag - 850

k r . 2.550

29. 2 e Skovs- Jørgen do Grundtakst
bøl, Jørgensen 3.10 ha kr. 3.100
Vester Skovsbøl- pleje 3.10 ha - 3.100

vej l , eg fasth.l.3 ha - 1.300
Skovsbøl, ager do 1.7 ha - 1.700
7323 Give. kr. 9.200• fredskov 1.4

ha fradrag - 700
kr. 8.500

30. 2 b m.f1.
Nr. Tin-
net, øster
Nykirke.

Miljømini Ingen er-
steriet statning kr. o

31. Jens E.
Risum Pe-
tersen,
lindbjerg
vej 6,Tin
net,
7323 Give
(og iflg.
tingbogen
Lene Bug-
ge Hen-
riksen).

i h.t. de
generelle
retnings-
linier.

Grundtakst
0.38 ha kr. 380
pleje 0.38 ha - 380
overdrev fasth.
0.22 ha - 440
skov afvikles
0.15 ha - 750

kr. 1.950

8 a Nr.
Tinnet,
øster
Nykirke.

32. Den dansk ~ Ingen er-
Stat, Sko -statning
og Natur-
styrelsen.

l p,6 a
Nr.Tinnet
øster Ny-
kirke.

kr. o



Matr. nr. Ejer Påstand
12.

32A.

Afgørelse

l c Nr. Tin-
net, øster
Nykirke.

Andelsbo-
ligfore-
ningen
Lindbjerg-
hus, Lind-
bjergvej 2
7323 Give.

i h.t. de
generelle
retnings-
linier.

1.000
0.36 ha mini
mumserstat-=-_ ;
ning kr.

33. 3 a smst. Peter Jør- ialt kr.
gensen, 500.000
Tinnetvej
70,Tinnet
7173 Vange

Grundtakst
66.32 ha kr. 66.320
pleje 52.35 ta - 52.350
eg fasth.lO.~ 4
ha - 10.640
løv do 1.64 ta - 4.100
ager do 33 h~ - 33.000
nål afvikles
2.9 ha - 14.550
jagtforringe se
skønsmæssigt - 15.000
ekstraordinær
værdinedgang - 50.000

kr. 245.960
fredskov 9.4
ha og § 43
3.8 ha fradre g - 6.600

kr. 239.360

34. 2 i Nr. Tage Chri- i h. t. de Grundtakst
Tinnet stensen, generelle 8.19 ha kr. 8.190
øster Ny- Tinnetvej retnings- pleje 8.19 h~ - 8.190
kirke. 50, Tinnet linier eg fasth.8.l'e 7173 Vonge ha - 8.190

kr. 24.570
fredskov 8. l c
ha fradrag - 4.095

kr. 20.475

35. 2 c smst. Kirsten B. ialt kr. Grundtakst
Jensen, He 106.400 20.18 ha kr. 20.180
ge E. Ande pleje 5.84 h~ - 5.840
sen, Ka,i eg fasth.0.8t a - 800
Brø1Jbæk~; ager do 1.4 ta - 1.400
Kristian overdrev do
Nielsen vi 0.4 ha - 800
Kaj Brød-'- løv do 0.7 hc - 1.750
bæk,Spring Nål afvikles)
banke vej 5 konverteres

e Vange mark 4.35 ha - 20.150
7173 Vange Jagtforringe se

skønsmæssig - 20.000
kr. 70.920



13.
Lb. Matr nr Ejer Påstand Afgørelse. .~.
36. 1 b Lindet Arne Mad- i h. t. df Grundtakst 2.8 hl: kr. 2.800

Vester sen, Lin- generellf pleje 2.15 ha - 2.150
det Krat- retnings eg fasth. l ha - 1.000
vej 4, linier. kr. 5.950
Lindet, fredskov 2.8 ha
7323 Give fradrag - 1. 400

kr. 4.550

37. l g Lindet Tove Han- do Grundtakst 1.98 t- akr. 1.980
Vester sen og Ar- pleje 1. 63 ha - 1.630

thur Jen- eg fasth. 0.8 ha - 800
sen, Fin- hegn/skov afvik-
landsgade les 0.21 ha - 1.000
48, 7430 kr. 5.410
Ikast. fredskov 1.98 ha

~ fradrag - 990
kr. 4.420

38. l d, 4 a, I/S Lindet 631.000 Grundtakst 86.02
4 h, 4 i Krat v/Bet ty kr. ha kr. 86.000
Lindet, V el d ".I • L eif pleje 79.49 ha - 79.490
Vester. N an ,l estad , Eg fasth. 36.8 ha - 36.800

Ruth F.Jen- Nål afvikles
sen,E.C.L. 2.27 ha - 11.350
Løfting, jagtforringelse
Helga J. An- skønsmæssigt - 25.000
dersen kr. 238.640
Niels Chr. fredskov og § 43
Jensen, Ak- 86 ha fradrag - 43.000
sel B.Grel l , kr. 195.640
Erik B.Gre 11
Knud B.Gre 11
Niels B.
Grell v /:
L.Nannesta d,
Over gaden
36, 7080
Børkop.

39. l c smst. Kurt Johan i h. t. de Grundtakst 5.8 ha kr. 5.800
sen, Linde generelle pleje 5.8 ha - 5.800
Kratvej 8, retnings- ager fasth.3.31 ha - 3.310
Lindet, linier. nål afvikles
7323 Give 1.60 ha. - 8.000

kr. 22.910
§ 43 - 0.73 ha
fradrag - 365

kr. 22.545



14.

~b. Matr. nr. Ejer Påstand Afgørelse
nr.

40. 9 Lindet Arne Ek- ialt kr. Grundtakst 31. 23
Vester kenberg, 600.000 ha. kr. 31.230

Morsbøl pleje 20.66 ha - 20.660
Skolevej Skov afvikles
32, Mors- 11.03 ha - 55.000
bøl,7200 jagtforringelse
Grind- 31. 23 ha - 39.000
sted. P-plads 400 m2

afstås til Staten - 1.200
Eg fasth.9.08 ha - 9.080

kr. 156.170
fredskov 31.23 ha
fradrag - 15.615

kr. 140.555

e41. l d m. fl. Dagny A. ialt kr. Grundtakst 48.06ha kr- 48.060
Nr.Tinnet J • A. Niel- 474.900 pleje 45.54 ha - 45.540
øster Ny- sen, Tin- + værdi- ager fasth.22.44 ha - 22.440
kirke. netvej 71, forrin- Skov afvikles
2 f Kov- Tinnet, gelse i 7.80 ha - 39.000
trup, ham- 7173 Vange .alt kr. eg fasth.15.77 ha - 15.770
mere 550.000. løv fasth. 0.72 ha - 1.800

jagtfarringelse
skønsmæssigt - 30.000

kr. 202.610
Fredskov 19.45 ha
fradrag - 9.725

kr. 192.885

42. l f, 7b
~r.'T.innet
øster Ny-
kirke.

Anne Lise
Skovgaard,
Peter A.
Skovgaard
Steffensen
Esther Hj.
Madsen,
Carl H.
Skovgaard
Steffensen
Ingrid
Skovgaard
Steffensen
Hans C.
Skovgaard
Steffensen
v/Annelise
Steffensen
Nedergårds
vej 13 A,
8660 Skan-
derborg.

i h.t. de
generelle
retnings-
linier.

Grundtakst 23.59 h ~ kr. 23.590
pleje 20.8 ha - 20.800
skov afvikles
5.76 ha - 28.800
eg fasth.12.71 ha - 12.710

kr. 85.900
fredskov m.v.
23.59 ha fradrag - 11.795

kr. 74.105



15.

e.nr. Matr. nr. Ejer Påstand Afgørelse

43. 2a, 5a. Leif Laursen i h. t. de Grundtakst 4.81
9 Nr. og Anna Dor- generelle ha. kr. 4.810
Tinnet thea Laur- retnings- pleje 4.8 Al ha - 4.810
øster sen, Nykir- linier. ager fasth.
Nykirke. kevej 5, 4.11 ha - 4.110

Tinnet,7173 løv fasth.0.18 h - 450
Vange. overdrev fast-

ho1.0.19 ha - 380
kr. 14.560

44. 2 e smst Arne Søn- do Grundtakst 4.82
dergaard, ha kr. 4.820
Tinnetgård, pleje 4.82 ha - 4.820

e Hammervej ager fasth.2 ha - 2.000
28,Tinnet løv fasth.0.26 h P - 650
7173 Vange. kr. 12.290

45. 4 e Nr. Gunnar Han- do Grundtakst 15.81
Tinnet sen, Bor- ha kr. 15.810
øster gergade 34, pleje 12.75 ha - 12.750
Nykirke. 7270 Staks- genplantning

rage. kun med eg 3.07
ha. - 15.350
eg fasth.4.82 ha - 4.820
ager do 4.03 h ~ - 4.030'

kr. 52.760
fredskov 8.5 ha
fradrag - 4.250

kr. 48.510

46. 4 d smst Bent Jen- do Grundtakst 16.57
sen, Brit- ha. kr. 16.570
ta Kjær, pleje 16.57 ha - 16.570
Hærvejen skov afvikles
313, Tin- 1.18 ha - 5.900
net,7173 eg fastholdes
Vange 3.94 ha - 3.940

eng/overdred
fa5th. 0.7 ha - 1.400
agerfasth.8.96 h - 8.960

kr. 53.340
Fredskov og § 43
6.1 ha fradrag - 3.050

kr. 50.290



16._: Matr. nr. Ejer Påstand Afgørelse

47. l Sdr. Ti Anders P. i h.t de Grundtakst 45.5)
net, øste Laursen, generelle ha. kr. 45.500
Nykirke. Nykirkevej retnings- pleje 37.93 ha - 37.930

2 , Tinnet linier + ager fastholdes
7173 Vonge. erstatning 35 ha - 35.000

for rydninq overdrev fasth.
og konver- 0.52 ha. - 1.040
tering af afvik1.lng og
hegn 1020 oprettelse af
m a 45 kr. I nyt hegn - ~~ .900
= kr. kr. 165'.370
45.900. I Fredskov m. \/ •

8.25 ha fradrag - 4.125
I kr . 161.245

•. 44 Nr. Knud Fugl- ialt kr . Grundtakst 2.24
Kolle- sang, Midt- 24.000 ha kr. 2.240
morten gaard, Bag- pleje 2. 24 ha - 2.240
øster gesholmsvej Egekrat fasth.
Nykirke. 4,Jelling 0.46 ha - 460

Mark, 7300 Nål indenfor
Jelling. plejen 1. 78 ha

skønsmæssigt - 2.000
kr. 6 .940

Fredskov 2.24
ha fradrag - 1.120

kr. 5.820

49. 43 smst. Ove Dal- i h. t. de Grundtakst 0.39
gaard Kjeld, generelle ha kr. 390
sen, I\olle·· retnings- pleje 0.39 ha - 390e mortenvej linier. nål indenfor
55,Kolle- pleje - 420
morten, kr. 1. 200
7323 Give.

50. 42 smst. do 0.22 ha
minimum

Sv. Helge
Johansen,
Lehmannsvej
9, 7100
Vejle.

kr. 1.000



17.

Matr. nr. Ejer Påstand Afgørelse

5I. 40, 41 Gunhild van- i h. t. de 0.19 ha minimum kr. 1.000
Nr. Kol- de1bjerg, generelle
lemorten Herluf retnings-
øster Nielsen, linier.
Nykirke. Johanne B.

Andersen,
Hans B.
Nielsen,
Frede
Nielsen
v/Frede
Bisgaard
Nielsen,
GI. Mølle-
vej 31,
K011emorten,
Mark, 7323
Give.

52. 39 smst. Dagny Ch. do 0.05 minimum kr. 1.000
Poulsen
Mejsevej 7
7100 Vejle
iflg.tingbo
gen Sofus
Poulsen.

53. l c smst. Erik Bis- Erstatning kr. O
gaard, Hær- fraskrevet
vejen 311 i forbin -Kollemorten de1se med
7323 Give. køb af ejd

53A pel.2 og Palsgaard Ingen erstatninq kr. O
3 a f 'le Statsskov-

l Nr. Kolle d i st r i '< t.
morten.

I øster
Nykirke.



18.

e. M a t r. n r . E je r
nI' •

PåslHnd Afgørelse

54. la, lb,l' øster Nykir- I ed t. kr. Grundtakst 77.3 S
Nr. Kal- ke Menigheds 263.733 + ha. kr. 77.380
lemorten råd v/L.Al- omkst. kr. pleje 64.03 ha - 64.030
Ø.Nykir- bæk ,ll,ndrea- 4.207. Nål afvikles
ke. sen, Albæk- 8.36 ha - 41.800

vej 25, I Ager fasth.
I 7323 Give. I 34.74 ha - 34.740
I eg fasth.5.48 h~ - 5.480

I løv fasth.5.59h El 13.975I I -
I overdrev/eng

! I fasth. 4.76 ha. - 9.520
I m2P-plads 400

a 3,50 kr. afst 3S
til staten - J.400
jagt forringelse
skønsmæssigt - 30.000e kr. 278 ..325
Fredskov og § 4 s
fradrag 34.19 h:l - 17.095

kr. 261.230
omkst. kr. 4.207

55. l f smst Jørn Kel- i h. t. Grundtakst
ler Jensen, gene:telle 4.61 I..~ kr. 4.610I I Cl

Hærvejen retnings- pleje 4.61 ha - 4.610
308, 7323 linier. ager fasth.
Give 4.61 ha - 4.610

kr. 13.830

56. l e smst Peter Arent do Grundtakst 0.45
Viborg\Jej ha kr. 450
872, Lading pleje 0.45 ha - 450
8471 Sabro ager fasth.

I
0.45 ha - 450

kr. 1. 350
!

I I
:

57. 2 k Kov- ! do Grundtakst 0.75
trup I Frede Vin- ha kr. 750

i Thomsen pleje 0.75 ha 750Harnmer. I gum -
I Hagevej 13 kr. 1.500

Hammer § 43 0.75 ha
7160 fradrag - 375
Tørring. ~r. 1. J 25 ---

I i



19.

!. ("Jatr. rr. Ejer Påstand Afg("J'elscnr.
.

58. 9 b Ingeborg S . i h. t. de Grundtakst 5.4 b

Kovtrup T.Warming generelle ha kr. 5.1I20
Hammer. Vangebovej retnings- pleje 5.42 ha - 5.420

4 A,Sølle- linier. skov afvikles
rød, 2840 4.51 ha - 22.550
Holte. færdselsret

290 m - 2.900
I eg fasth.0.5 h 3 - 500
I jagtforringelsI

'!

skønsmæssigt - 5.000
kr. 41.790

§ 43:0.46 ha
fradrag - 230

kr. 41.560-58A 9 d smst. Søren Iver- do Grundtakst 1. (l S
seq~ :set·. ha kr. 1.080
iKn.wdsv·ej(3] pleje 1.OB ha - 1.080
'5 t .t h . J 19 O 3 eg fasth.0.4l ha- 410
Frederiks- skov afvikles
berg C . 0.71 ha - 3.550

kr. 6.120

59. 9 a smst. Ejnar Pe- do Grundtakst 0.71
ter Nielsen ha kr. 770
Lindbjerg- pleje 0.77 ha - 770
vej 10, Ve- skov afvikles
ster.1und, 0.60 ha - 3.000
7323 Give færdselsret

220 m - 2. 400
~ kr. 6.940

60. l a m.fl. Den danske Ingen er-
smst. Stat statning.

61. 3a og lk Knud Peter i h. t. de Grundtakst 34. 135
smst. Kjeldsen, generelle ha kr. 34.350

Kovtrup- retnings- pleje 21.77 ha - 2l.77Q
vej 18, linier. afvikling af
Hammer, nål 0.57 ha - 2.850
7160 færdselsret
Tørring. 50 m - 500

ager fasth.ll ha- 11.000
eg do 7.8 ha - 7.800
eng do 0.93 ha - 1. 860

~ kr. BO.130
Fredskov og § ~3
9.65 ha fradra g - 4.825

i kr. 75.305 -

I



20.

Matr. nr. Ejer Påstand Afgørelse

62 l g Kov-
trup,
Hammer

Jonna Hau-
gum, Hen-
ning Be-
ring, Bir-
ger Bering
Inge Be-
ring,Else
B. Ander-
sen v/H.
Bering,
østerva!1g
22, 7120
Vejle 0.

i h.t. de
r~er:e!'elle
retnings-
linier.

0.67 ha minl-
mun kr . 1. 000

e. udgået.

64. 30 b,31 b Birthe ialt kr. Grundtakst 2.82
Nr. Kolle- Christen- 54.050 + ha kr. 2.820
morten, sen,Bjarne omk. kr. pleje 2.82 ha 2.820
ø. Nykir- S. Jensen, 2.407 Nål afvikles
ke. Leif S.Jen 0.64 ha 3.200

sen,Micha jagt forringelse 3.525
el S.Mad- kr. 12.365
sen,Jør- Fredskov 2.82
gen S. Mad- ha fradrag 1.410
sen,Lone kr. 10.955
Stenhøj, Omkostninger kr. 2.407
v/Michael
Stenhøj
Madsen,
Peter Bangse vej 6,
2000 Fre-
deriks-
berg.

laIt erstatning kr. 3.507.250,00

I sagsomkostninger for r~præsentation fQr hovedparte~ af lodsejerne
tilkendes der Vejle Amts Skovdyrkerforening og Landbrugets Rådgiv-
ningscenter ialt 300.000 kr., hvoraf 200.000 kr. er udbetalt" i hen-

_,DId til delkendelser.

Under hensyn til det betydelige arbejde formanden for lodsejerud-



21.

valget Gdr. Arne Madsen har udført, tilkendes der denne kr.
20.000.

De iøvrigt tilkendte omkostningsbeløb fremgår af den neden-
for foretagne samlede opstilling af erstatninger.

De tilkendte erstatninger kan i medfør af lovens § 49 først
udbetales, når det er endeligt afgjort, om fredningpn skal
ge~nemføres, men erstatningsbeløbene forrentes i medfør af
§ 39 stk. 3 fra datoen for Fredningsnævnets afgørelse og ind-
til erstatningen udbetales med en årlig rente, der svarer

tt til Danmarks Nationalbanks diskonto.

I henhold til Naturbeskyttelseslavens § 42 skal Naturklage-
nævnet efterprøve Fredningsnævnets afgørelse i dens helhed,
uanset om afgørelsen påklages, men dette fritager ikke den,
der ønsker eventuelle indsigelser efterprøvet, fra selv at
påklage afgørelsen til Naturklagenævnet.

Klagefristen er 4 uger fra den dag afgørelsen er meddelt den
pågældende.

T H I B E S T E M M E S:

Erstatningerne i anledning af den samtidig hermed trufne afgø-
rejse om fredning af Landskabet omkring Hærvejen og Rørbæk Sø
fastsættes som ovenfor bestemt og som det fremgår af nedenstå-
ende oversigt.

Af Fredningserstatningerne og de tilkendte godtgørelser for
omkostninger afholder staten tre fjerdedele og Vejle amtskom-
mune en fjerdedel.
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tt Oversigt over tilkendte erstatninger og godtgørelser og omkost-
ninger:

Lb.nr.
l. A/S Rønslunde Camping
2. Tove Hansen
3. Herluf Esbensen
4. Peter F. Schjøtt
5. Aage V. Jensen Charity
og Foundation
17.

7.
8.
10.
II.
12.
13.
14.
15.
16.
20.
2l.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
3l.
32.

Grethe og Herbert Krenchel -

Ole Trock Jansen
Aksel Storgaard
Unse M. Heegaard
Arvid Poulsen
Margit B. Torp
Hans Poulsen
Børge Palmelund
Søren Banke
Erling Ørnsholt Jensen
Eva Petersen m.fl.
Mogens Holm Jensen
Ebbe Løfting m.fl.
Jens Langkjær
Ruth Jensen
Mogens 0rnsholt
Henrik Jacobsen
Villy K. Jensen
Harry Iversen
Jørgen Jørgensen
Jens Risum Pedersen m.fl.
Andelsboligforeningen
Lindbjerghus
Peter Jørgensen
Tage E. Christensen
Kaj Brødbæk m.fl.
Arne Madsen

33.
34.
35.
36.

37. Tove Hansenm.fl.

Erstatning
kr. 69.150

82.180
1.000

10.420

Omkostningerincl. moms
kr. 11.[125

9.375

2-87.725 15.640

32.110
404.130

39.790
15.800
8.800
1.000

- 120.880
18.760
14.060
1"2~D4)
1.000
3.980

- 569.250
1.410
2.145

26.660
6.390

82.780
2.550
8.500
1.950

2.406

1.000
- 239.360

20.475
70.920

4.550 20.000

4.420



tit. Lb.nr. Erstatning

23.

Omkostninger
(incl. moms).

38. I/S Lindet Krat v/
bl.a. L. Nannestad

39. Kurt Johansen
40. Arne Ekkenberg
41. Dagny Nielsen

42. Anne Lise Skovgaard
Steffensen m.f1-

43. Leif Laursen m.fl.
44. Arne Søndergaard
45. Gunnar Hansen
46. Bent Jensen m.fl.
47. Anders P. Laursen
48. Knud F. Midtgaard
49. Ove D. Kjeldsen
50. Sv. Helge Johansen
51. Frede Nielsen m.fl.
52. Dagny Poulsen
54. øster Nykirke Menigheds-

råd
55. J~rn K. Jensen
56. Peter Arent
57. Frede V. Thomsen
58. Ingeborg Warming
58a. Søren Iversen
59. Ejnar P. Nielsen
61. Knud P. Kjeldsen
62. Henning Bering m.fl.
64. Birthe Christensen m.fl.

Vejle Amts Skovdyrkerforening
og Landbrugets Rådgivnings-
center

kr. 195.640
22.545

140.555
192.885

74.105
14.560
12.290
48.510
50.290

161.245
5.820
1.200
1.000
1.000
1.000

261.230
13.830

l .350
1.125

41.560
6.120
6.940

75.305
1.000

10.955

kr.

Fredningsnævnet for Vejle Amt den 31/12 1993

Agnes Tellerup

Otto Brødsgaard

J. Bruun

4.207

2.407

300.000

Bent Jensen

Tage Knudsen
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FORORD

Nærværende plejeplan er udarbejdet på anmodning af Fredningsnæv-
net for Vejle amts nordlige fredningskreds , som i sin foreløbige
tilkendegivelse har fastsat, at plejeplanen skal udarbejdes i et
samarbejde mellem lodsejerne, de berørte kommuner, Palsgård
Statsskovdistrikt og amtet.

Plejeplanen er udarbejdet af en arbejdsgruppe med repræsentan-
ter for Lodsejerudvalget, Nr. Snede, Tørring-Uldum og Give kom-
muner, Palsgård Statsskovdistrikt og Vejle Amt.

Plejeplanen er udarbejdet på baggrund af Fredningsnævnets fo-
reløbige kendelse om fredning af landskabet omkring Hærvejen og
Rørbæk Sø af 28. november 1990 og 5. juli 1991.

På foranledning af arbejdsgruppen har Fredningsnævnet endvide-
re i skrivelser af 16. september 1991 og 18. december 1991 ud-
dybet specifikke spørgsmål i relation til de nævnte foreløbige
tilkendegivelser.

Repræsentanterne for Lodsejerudvalget er fundamentalt uenige i
fredningsforslagets manglende mulighed for indblanding af nåle-
træ i driften af egekratarealerne , og har derfor - uanset Fred-
ningsnævnets uddybende tilkendegivelse herom - ikke været ind-
stillet på at drøfte udformningen af plejebestemmelserne for
egekrat/skovarealerne. Bestemmelserne i nærværende plejeplan her-
om, afsnit 4, side 17, er derfor udformet uden medvirken af lods-
ejerrepræsentanterne .

Derudover har lodsejerrepræsentanterne ønsket en mere vidtgå-
ende mulighed for at indbringe uenighed mellem parterne for
Fredningsnævnet end den, der er beskrevet i afsnit 4 om forhol-
det mellem lodsejer og plejemyndighed .

Herom har der ikke kunnet skabes enighed, idet en sådan mulig-
hed efter de amtslige repræsentanters opfattelse ikke vil være i
overensstemmelse med fredningsforslagets udpegning af en pleje-
myndighed med ansvar for helheden i plejeindsatsen. Afsnit 1 in-
deholder i øvrigt bestemmelser om inddragelse af lodsejerne ved
udarbejdelsen af handlingsplaner .

Fredningsnævnet har ved tilkendegivelse af 9. november 1992 til-
trådt plejeplanen, herunder plejebestemmelserne for egekratl
skov.

Fredningsnævnet tiltræder samtidig, at lodsejerne bør have mulig-
hed for at forelægge enhver uenighed for Fredningsnævnet og at
der efter aftale mellem amtet og lodsejerne kan træffes bestem-
melser om forbud mod at medtage hunde på visse strækninger.

Bestemmelserne er optaget i plejeplanen .
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o - PLEJEPLANENS RAMMER

For de statsejede dele af fredningen er staten plejemyndighed,
mens amtet er plejemyndighed for de privatejede arealer. Dette
indebærer, at amtet kan foretage/forestå pleje i overensstemmelse
med fredningen og plejeplanen på privatejede arealer underlagt
plejeplanen . Plejen skal foregå i samarbejde med lodsejeren som
beskrevet i afsnit 1.

Af fredningskendelsen og det tilhørende fredningskort fremgår
fredningsindgrebet og den aktuelle naturtype for det enkelte are-
al.

Fredningskendelsen kan i øvrigt indeholde særlige bestemmelser
for den enkelte ejendom.

Alle arealer, der på fredningskortet har signaturen "Naturtypen
fastholdes" (vandret skravering på fredningskortet) , "skovplant-
Ding og hegn afvikles, derefter egekrat eller hede/overdrev"
(krydsskravering/tyk streg på fredningskortet) og "Genplant-
Ding kun med eg" (tekstsignatur på fredningskortet) , er omfat-
tet af plejeplanen.

FredDingsindgrebet med signaturen "Naturtypen fastholdes" bety-
der for den enkelte naturtype følgende:

•

Naturtype

Egekrat / skov
Løvskov
Nåleskov
Hede
Overdrev
Eng
Mose
Sø
Vandløb

Ager

Betydning

Arealernes tilstand skal opretholdes ved pas-
sende pleje. Nærmere herom i plejeplanens
pkt. 2 og 4 for hver enkelt naturtype. Area-
lerne må ikke tilføres gødning eller behand-
les med midler mod ukrudt eller skadedyr.
Hede, overdrev, eng og mose må ikke omlæg-
ges. Overdrev kan undtagelsesvis efter pleje-
myndighedens nærmere bestemmelse tilføres
gødning i begrænset omfang.

Arealerne må anvendes til normale landbrugsaf-
grøder, dog ikke pyntegrønt eller juletræer.
Arealerne er ikke omfattet af forbud mod gødsk-
ning og sprøjtning.

Nye læhegn må ikke etableres og arealerne må
ikke tilplantes.

Arealerne må gerne benyttes til vedvarende
græsning eller springe i lyng. I det omfang
der opnås støtte hertil, skal arealerne efter-
følgende drives i overensstemmelse med forud-
sætningerne for støtten.
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Såfremt et areal, hvortil der ikke er givet til-
skud til vedvarende græsning, extensivering,
dyrkningsophør el. andet, udvikler sig til at
være omfattet af naturfredningslovens § 43
(efter 1. juli 1992 naturbeskyttelseslovens § 3)
gælder de alm. bestemmelser, hvorefter disse
arealer ikke kan genindtages til ager uden
amtsrådets tilladelse.

Fredningsindgrebet med signaturen "Skovplantning og hegn
afvikles, derefter egekrat el. hede/overdrev":

Naturtyper Betydning

Løvskov
Nåleskov

Den nuværende bevoksning kan af ejeren selv
drives efter skovlovens almindelige bestemmel-
ser, dog længst frem til et nærmere fastsat
tidspunkt, hvorom der nærmere er redegjort i
plejeplanens afsnit 3.

Når den nuværende bevoksning er afviklet, skal
arealet konverteres til egekrat, overdrev, hede
eller lignende. Denne konvertering skal ske,
uanset om afviklingen af en eller anden grund
måtte være sket før det fastsatte tidspunkt.
En bevoksning betragtes som afviklet, når den
nuværende bevoksning i sig selv ikke længere
opfylder skovlovens bestemmelser om god og
flersidig skovdrift . Konverteringen fastlægges
nærmere i handlingsplanen. Når konverteringen
er gennemført, gælder fredningsindgrebet: "Na-
turtype fastholdes" for arealet.

Hegn Den eksisterende hegnsplantning kan af ejeren
bevares og vedligeholdes frem til et nærmere
fastsat afviklingstidspunkt .

Evt. tilladelse til konvertering af nåletræshegn
til løvtræshegn fremgår af fredningskendelsen
for den enkelte ejendom, og kan af ejeren ud-
nyttes inden for den fastsatte afviklingsfrist i
plejeplanens afsnit 3.

•
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Fredningsindgrebet med signaturen "Genplantning kun med eg"
betyder:

Naturtyper Betydning

Nåleskov Til forskel fra ovennævnte nåletræbevoksninger
under fredningsindgrebet med signaturen "Skov-
plantning og hegn afvikles ... ete" er det på
forhånd fastlagt, at den nuværende bevoksning
skal afløses af en egebevoksning af lokal her-
komst. Endvidere fastsættes der ikke et sene-
ste afviklingstidspunkt for den nuværende be-
voksning.

Det betyder i praksis, at såvel den nuværende
nåletræbevoksning som den efterfølgende egebe-
voksning kan drives af ejeren selv inden for
skovlovens rammer, og uden indblanding fra
plejemyndigheden . Arealet kan imidlertid ind-
drages i plejemyndighedens løbende handlings-
planer på sædvanlige vilkår, hvis og når eje-
ren måtte ønske det. I så fald indgår arealet
under bestemmelserne for fredningsindgreb med
signaturen: "Skovplantning og hegn afvikles,
derefter egekrat eller hede/overdrev", idet
plejemyndigheden overtager plejeforpligtelsen .

Arealer uden signatur for fredningsindgrebet er ikke omfattet af
plejeplanen. Arealerne er omfattet af fredningskendelsens almin-
delige bestemmelser og skal således bevares 1 deres nuværende
tilstand. Arealerne er enten skov, ager eller sø, og betydningen
herfor er således:

Naturtyper Betydning

Løvskov
Nåleskov

Ingen regulering m.h. t. træartsvalg , drifts-
form m.v. Arealerne er ikke omfattet af forbud
mod gødskning og sprøjtning.

Ingen regulering m.h. t. afgrødevalg , driftsform
m.v. Fredningen er ingen hindring for træplant-
ning . Arealerne er ikke omfattet af forbud mod
gødskning og sprøjtning.

Ager

Sø Ingen regulering udover naturfredningslovens
(efter 1. juli 1992 naturbeskyttelseslovens)
almindelige bestemmelser, hvorefter der ikke
uden amtsrådets tilladelse kan foretages æn-
dringer i søens fysiske forhold eller tiltag, der
medfører sådanne ændringer, f. eks. fodring og
udsætning af fisk, dyr eller fugle i større om-
fang.
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1. FORHOLDET MELLEM LODSEJER OG PLEJEMYNDIGHED .

Pleje udføres i overensstemmelse med plejeplanens nærmere beskri-
velse.

Inden for rammerne af plejeplanen udarbejder staten og amtet
handlingsplaner hvert fjerde år eller efter behov. Berørte lods-
ejere inddrages i god tid inden færdiggørelsen og kan i den for-
bindelse fremkomme med egne ønsker. I det omfang et lodsejerud -
valg eller lignende findes, orienteres dette om handlingsplanens
indhold.

Eventuelle driftsplanforslag og ønsker om pleje fra lodsejere op-
tages til særskilt behandling af plejemyndigheden . Allerede ind-
gåede aftaler og driftplanaftaler indgår i handlingsplanen .

Plejearbejde på privat ejendom kan først udføres efter drøftelse
med lodsejeren og efter at denne, hvis det ønskes, med et års
frist har haft mulighed for selv at udføre plejen, eller vælge en
plejeaftale jfr. afsnit 5 - plejeaftaler . I den forbindelse fore-
lægger amtet, hvis det ønskes, et overslag over de forventede
udgifter /indtægter.

Når amtet udfører pleje, ti1falder eventuelle indtægter fra træ-
effekter og flis amtet i det omfang, det er nødvendigt til dæk-
ning af amtets udgifter til plejen. Et eventuelt overskud tilfalder
ejeren.

I det omfang ejeren udfører pleje, tilfalder evt. indtægter den-
ne.

Uenighed mellem parterne kan indbringes for Fredningsnævnet.

Det forudsættes, at en eventuel uenighed er drøftet mellem
plejemyndigheden og Lodsejerudvalget (såfremt et sådant findes),
hvis dette ønskes af lodsejeren , forinden sagen forelægges
Fredningsnævnet.
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2. NATURTYPERNE

Plejeplanens afsnit 2 - Naturtyperne , 4 - plejemuligheder og 6 -
prioritering af plejen er for overskuelighedens skyld samlet i
oversigten side 22-26.

Naturtyperne , som de fremgår af fredningskortet , er beskrevet
og defineret, og for hver naturtype er fastsat en målsætning.

Det er denne målsætning, der skal forfølges ved ejerens drift af
arealet og ved plejearbejdets planlægning og udførelse.

For fuldstændighedens skyld er medtaget to "midlertidige natur-
typer" nemlig arealer med fredningsindgrebene "skovplantning og
hegn afvikles, derefter egekrat eller hede/overdrev" og "gen-
plantning kun med eg". Derved kan oversigten side 22-26 benyt-
tes som opslag for de tre typer af fredningsindgreb .
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3. SKOVPLANTNING OG HEGN AFVIKLES.

Driften af arealer med signaturen "Skovplantning og hegn
afvikles ... " optages i handlingsplanen senest på et nærmere
angivet tidspunkt som beskrevet nedenfor med henblik på nærme-
re fastlæggelse af konverteringen til egekrat , hede, overdrev
eller lignende.

Indtil da drives bevoksningen af ejeren selv efter skovlovens
almindelige regler, og uden indblanding fra plejemyndigheden .

Hvis ejeren ikke selv forinden har foretaget afviklingen, skal
afviklingen påbegyndes fra det fastsatte tidspunkt. Afviklingen
skal normalt være afsluttet senest efter fire år. Den fremtidige
drift og konvertering af bevoksningen, herunder afviklingstakt
og -metode, fastlægges således fra dette tidspunkt i handllngs-
planen, jfr. side 4 om handlingsplaner og samarbejdet mellem
lodsejer og plejemyndighed , og side 2 om fredningsindgrebet "af-
vikling". Selve gennemførelsen af afviklingen besluttes af pleje-
myndigheden , såfremt der ikke er opnået enighed herom.

I det omfang det i handlingsplanen fastsættes, at arealet skal
konverteres til eg, foretages tilplantning/såning samt efterbe-
handling af amtet/staten uden udgift for ejeren. Hvis ejeren selv
ønsker at udføre arbejdet, må han selv afholde udgiften.

I fredningskendelsen er der for enkelte bevoksninger fastsat et
afviklingstidspunkt og/eller den fremtidige naturtype m.v. Dette
fremgår af afviklingsplanen .

Afviklingsplanen er udarbejdet efter den hovedretningslinie , at
bevoksningerne afvikles ved "normal omdriftsalder" og kulturer
ved juletræsstørrelse .

For enkelte bevoksninger er, på grund af særlige udsigtsfor-
hold , beliggenhed inde i egekrattet eller lignende, fastsat et
fremskyndet afviklingstidspunkt .

- 6 -



- • AFVlltLIBOSPLA1l POR BKOVPLA.rRll'cmø. e •
Lod_jer Reference matr.nr. Predningskendelse Bevokeninger A!viklingsplan
nr. til kort- Traart Beskrivel_ Antal Ir fra Putlagt IllØtode!frem-

bilag 1995 tidig naturtypø

5 5 a 1 !!, Groest GArde Afvikling RGR!SGR I opløsning O

RGR 10
5 b -do- SKF!AGR O

5 c -do- EGR!LÆR O

7 7 a 6 ~, Bundshoved, Nr. Snede Afvikling RGR!AGR!LER Vestlige halvdel af 7 a 20 Eg
Ny naturtype eg ung-mellemaldrende

UBEVOKSET Østlige halvdel af 7 a O Eg
gl. nåletræ i øst-sydsiden
evt. nytilplantet

7 b -do- RGR delvist i opløsning 10 Eg

8 8 1 ~, Bundshoved, Nr. Snede Afvikling RGR ung!mellemaldrende O Evt. eg.
Ny naturtype: Evt. eg delvist i opløsning

9 9 6 !, Bundshoved, Nr. Snede Arealet pålægges løvskovsdrift BLANDET Løv! O Løv
NAL

13 13 3 !, Hundshoved, Nr. Snede Ryddes i en radius af 30 m om- RGR!HVG!LER mellemaldrende O Evt. eg
kring gravhøj. Resten afvikles m.fl.
over en periode. Kan erstattes
af eg (efter ejers valg)

17 17 1 !, Rørbæk Bvgd, Vester Ejer og amt laver plejeplan for EG og Nål Gl. fastsættes efter aft. mellem ejer
arealer og amt

1 =, smst -do- RGR Yngre -do-

Efter det angivne åremli (regnet fra 1995) skal driften af arealet, herunder afviklingen af en evt. bestående bevoksning, fastsættes i handlingsplanen, jfr. side. 6. Således betyder
O, at dette sker straks (1995). 1995 er valgt, fordi det skønnes, at Overfredningsnævnets kendelse vil foreligge ca. på det tidspunkt.
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• • AFVl:KLIIIGSPLAIIFOR SJWVPLARTlIIRGBR e •
Lodsejer Reference IIIIltr.nr. FredningllJtendel•• Bevoksninger Afviklingsplan
nr. til kort- Tr-rt Beskrivelse Antal Ar fra Fastlagt _tode/frem-

bilag 1995 tidig naturtype

18 18 l .!, Rørbæk Bvgd, Vester Afvikling RGR mellelll8.ldrende O

dårlig vækst, delvis
i opløsning.

22 22 a 2 ~, 2 !!, Risager GArde, Vester Passende udtynding efter aftale. RGR,ÆGR,DGR Undgå erosion 20 konverteres ved
Ejer/amt. Tidsfrist i plejeplan NOB,Løv tynding

22 b 3 !:, smst Afvikles. Fremtidig naturtype Forsk. Nål pyntegrøntkulturer m.v. Som fremtidig natur-
fastsættes i plejeplan med BIR,PIL øvrige 30 type: Eng/mose. Bede/

øvrige overdrev.

22 c 2 2, Skovsbøl, Vester Afvikles almindeligvis ved normal RGR GI. i delvis opløsning. 20
omdrift. I plejeplanen kan træffes SelvsAning O

aftale om hurtigere afvikling el-
ler evt. et par generationer ved
selvforyngelse.

22 d 2 2, 2 !, 1 !:, amst. Afvikling RGR/SGR Blandet 10
SelvsAning O

22 e l !:, smst. Afvikling LÆR Areal omkring 10
SGR 2 gravhøje O

EG 20

25 25 3 !, Risager Grd., Vester Afvikling. P-plads etableres pA HVG O P-plads
rydningsareal

Efter det angivne AremAl (regnet fra 1995) skal driften af arealet, herunder afviklingen af en evt. bestAende bevoksning, fastsættes i handl1ngsplanen, jfr. side. 6. Således betyder
O, at dette sker straks (1995). 1995 er valgt, fordi det skønnes, at Overfredningsnævnets kendelse vil foreligge ca. på det tidspunkt.
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• APVIKLIBasPLAII FOR SKOV1'LlUI'rRIR'GBR •
Lodll8jer Reference
ur. til 1cort-

bilag

matr.nr. Fredning.kendel •• Bevoksninger
Tl3art B_krivelll8

Afvikling.plan
Antal Ar fra Fastlagt metode/frem-

1995 tidig naturtypø

27 27 a Ager

27 b

27 c

30+32
(staten)

30 a

30 b

30 c

30 d

30 e

30 f

30 g

2 !, SkovsbØl, Vester Til ager

2 !, smst. Afvikling

2 ~, Bmst. Kun afdrift af nAl grundet
stort egeindslag

5 ~, 8 ~, Nr. Tinnet, ø. R'ykirke Afvikling.

6 a + 5 ~, Bmst. Afvikling

RGR

RGR/EG

RGR+LÆR
SKF,EG

RGR/SKF

RGR
SKF
NOB
ÆGR/NOB

10

10

Blandet kun afdrift af nAl

8 !, 8 ~, 5 ~, 1 f, 2 ~, smst. Afvikling som koordineres med
afvikling hos lodsejer nr. 58

O

35 Ar, smAtømmer
enkelte SKF kan bevares

10

8 !, 2 ~, 1 E, 5 ~, 8 ~, smst. Afvikling RGR
NGR

Yngre
20

Klippebev.
Østside, dArlig O

3 ~, Bmat. Afvikling RGR

30 Arig med indbl.
af eg. Nord+østside
resterende

20 koordineres med nr. 58

3 ~, 1 f, smst. Afvikling RGR

o

3 ~, Bmst. Afvikling RGR

30 Ar, utyndet
juletræer

20
O

Holme, er under af- o
vikling

40-50 Ar gl. agerjord 10

22 Ar, Rande under
afvikling

O

Efter det angivne AremAl (regnet fra 1995) skal driften af arealet, herunder afviklingen af en evt. bestAende bevoksning, fastsættes i handlingsplanen, jfr. side. 6. SAledes betyder
O, at dette sker straks (1995). 1995 er valgt, fordi det skØnnes, at Overfredningsnævnets kendelse vil foreligge ca. pi det tidspunkt.
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• AFVIKLIIIGSPLAlf FOR 8lVJVPLAlfTllIIIGBR e
Lod.jer lløference matr.nr. Fredningskendelse Bevoksninger Afviklingsplan
nr. tll kort- TrIIlIrt Beskrivelee Antal Ir fra Fastlagt metodø/f~

bilag 1995 tidig naturtype

32 32 1 E' lir.Tinnet, 0. Nykirke Afvikling er ryddet

31 8 !, smst. haveagtigt

33 33 a 3 !, smst. Afvikling RGR 10-12 m højt 20

33 b -do- Afvikling RGR/LØY/ÆGR Lysnes og underplantes O

m. løv i disse Ar.

35 35 2 ~, BDlSt. Afvikling RGR mellemaldrende 10

37 37 1 i, Lindet By, Vester Afvikling RGR Abent 10

38 38 a 1 !!, BDlst. Afvikles ved normal omdrift for RGR ung Ved afv. af nabobev.
hele omrldet

38 b 4 !, 4 !, SIDSt. Afviklingstidspunkt fastsættes smlplantninger på hede O

i plejeplan

39 39 1 ~, smst. Tidsplan for afvikling fastsættes. NGR juletræskultur O evt. eg
Mulighed for genplantning med eg.
NGR afvikles som juletræer LÆR yngre 10 evt. eg

Efter det angivne Aremll (regnet fra 1995) skal driften af arealet, herunder afviklingen af en evt. bestående bevoksning, fastsættes i handlingsplanen, jfr. side. 6. Slledes betyder
O, at dette sker straks (1995). 1995 er valgt, fordi det skønnes, at Overfredningsnævnets kendelse vil foreligge ca. på det tidspunkt.
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• •
Lod.. jer Reference

nr. til kort-

bilag

Predn1ngøkøndeløe Bevoksninger

T~ Beøuiveløe
Afvlltlingøplan

Antal Ar fra Paøtlagt møtode/trem-

1995 tidig naturtype

matr.nr.

40 Afvikling. RGR 2040 a 9, Lindet By, Vester

40 b Afvikling
Stormfaldsareal tilladt
gentilplantet med eg

RGR-do-

40 c -do- RGR-do-

41 1 ~, Nr. Tinnet, ø. Nykirke Afvikling RGR41 a

41 b Afvikling RGR/BGR
RGR

-do-

41 c Afvikling RGR/BVG
spredt eg

-do-

Mellemaldrende delvis
i opløsning. RGR-kultur

Gl. RGR afviklet.
Genplantning med eg til-
ladt i fredningskendelse

er afv. eg

GI. 10

Tømmer d.m. O

Ung
Gl. Aben~ i sydside
smA grankulturer

O

O

smAtømmer
dArlig form, udgAede træer

O

41 d Afvikling RGR/SGR/BVG mellemaldrende stedvis
iblandet eg

er afviklet delvist
O

-do-

41 e Afvikling RGR-do- mellemaldrende O

Efter det angivne AremAl (regnet fra 1995) skal driften af arealet, herunder afviklingen af en evt. bestAende bevoksning, fastsættes i handlingsplanen, jfr. side. 6. SAledes betyder
O, at dette sker straks (1995). 1995 er valgt, fordi det skønnes, at OVerfredningsnævnets kendelse vil foreligge ca. pi det tidspunkt.
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AFVIKLIlI'GSPLAIf FOR S1lDVPLAlITRIJrGBR

Lodll8jer bfeæuce
nr. til kort-

bilag

matr.nr. Fredning.Jumdel •• Afvikling.plan

Antal Ar fra Fastlagt metode/frem-

1995 tidig naturtype

Bevoksninger

TrlNrt Beakrivelse

42 42 a eg

42 b

42 c

46 46

53 53

53A 53Aa

53Ab

53Ac

53Ad

53Ae

1 !, Nr. Tinnet, 0. Nykirke Konverteres til eg efter tidsplan RGR mellemaldrende o

-do- Afvikling egRGR Ung. Plantet i hede o

-do- Delvis gentilplantning kun med eg delvis egNOB m.v. Ej
fastlagt

Ung.

4 !!, amst. Afvikling oRGR Ung

1 ~, Nr. Kollemorten, 0. Nykirke Bestemmelserne for ejendommen
revurderes af Fredningsnævnet
grundet statsopkøb

er afvikletløvtræopvækst

parcel 2 af 1 ~, amst. GRAN oSpredt

-do- GRAN o

-do- EG,RGR,SKF Tilgroet hede o

-do- I øvrigt gran
langs Lindet Kratvej

o

-do- RGR 20

Efter det angivne lremAl (regnet fra 1995) skal driften af arealet, herunder afviklingen af en evt. bestlende bevoksning, fastsættes i handlingsplanen, jfr. side. 6. SAledes betyder
O, at dette sker straks (1995). 1995 er valgt, fordi det skønnes, at overfredningsnævnets kendelse vil foreligge ca. pi det tidspunkt.
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AFVIKLIIIGSPLM FOR 811DYPLMTRløGBR

Lodeejer lløference

nr. til kort-
bilag

matr.nr. Fredningskendelse Bevokeninger
'l'13a1"t BeeuivelH

Afvikling.plan
Antal Ar fra Futlagt D1Øtodeltrem-

1995 tidig nat~

54 54 a o

54 b

54 c

58 58

58A 58A

59 59

60 60 a

60 b

60 c+d

1~, ør. Kallemorten, ø. Rykirke RGR/EG Kultur

1~, 1E, SIDSt. Afvikling RGR/ÆGR/NGR Mellemaldrende
GRA/LÆR/HVG

20

- 13 -

enkelttræer o

Afvikling

1 E' 8DIst. Afvikling

9 E' Kautrup, Hammer Afvikling

9 ~, 8DIst. Afvikling

9 ~, smst. Afvikling

1 !, 8DIst. Afvikling

Løv/NAr.

Ung-mellemaldrende 20RGR

RGR

RGR/LÆR

RGR/SKF

-do- Afvikling COF

Ung-mellemaldrende 20

-do- Afvikling Blandet
Løv/NAr.

Yngre 20

mellemaldrende solitær-
træer med græsning. Enkelte
SKF kan evt. bevares i en
periode.

o

med egepur o

Konverteres til løv
over 20 Ar. Glo Lærk

20

bevares.

Efter det angivne Aremll (regnet fra 1995) skal driften af arealet, herunder afviklingen af en evt. bestAende bevoksning, fastsættes i handlingsplanen, jfr. side. 6. Således betyder
O, at dette sker straks (1995). 1995 er valgt, fordi det skønnes, at OVerfredningsnævnets kendelse vil foreligge ca. på det tidspunkt.



APVIXLDlGSPLAR FOR 8!DYPLMTIfIlfGBR • •
LodlIØjer Ileferenee

nr. til kort-
bilag

Fredning_kendel.e Bevoksninger
Traart BeskrivelllØ

Afvikling_plan
Antal Ar fra Faetlagt _tode/frem-

1995 tidig naturtype

60 60 f 3 ~, Koutrup, Hammer Afvikling RGR/LÆR Yngre

60 g 3 ~, SIDst. Afvikling RGF/HGR
Eg bevares EG

61 61 3 ~, SIDst. Afvikling, eg bevares RGR/HGR
EG

64 64 30 ~, Nr. Rollemorten, ø. Nykirke Fredningskendelse ikke afsagt RGR mellemaldrende

20

o kun nAl ryddes.

o kun nAl ryddes

o

Efter det angivne AremAl (regnet fra 1995) skal driften af arealet, herunder afviklingen af en evt. bestAende bevoksning, fastsættes i handlingsplanen, jfr. side. 6. SAledes betyder
O, at dette sker straks (1995). 1995 er valgt, fordi det skønnes, at OVerfredningsnævnets kendelse vil foreligge ca. på det tidspunkt.
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REG. MR. 78bS.co

UDSKRIFT

AF
FORHANDLINGS- OG KENDELSESPROTOKOL

FOR

FREDNINGSNÆVNETFOR VEJLE AMT

Den 31. december 1993 afsagdes

i F/S nr. 241/1989 angående Fredning af landskabet om-
kring Hærvejen og Rørbæk
Sø

sålydende

KENDELSE

Med skrivelse af 24. august 1989 har Vejle Amtsråd til Frednings-
nævnet for Vejle amts nordlige fredningskreds fremsendt forslag
til fredning af landskabet omkring Hærvejen og Rørbæk sø, omfat-

tende arealer på i alt ca. 1565 ha beliggende i Give, Nr. Snede
og Tørring-Uldum kommuner. Danmarks Naturfredningsforening
har senere tiltrådt fredningsforslaget . Af de af forslaget om-

fattede arealer er ved kendelser af 20. december 1958, 29. marts
1962, 16. oktober 1963, 15. marts 1974 og 21. november 1978 fo-

retaget fredning af 325 ha beliggende langs Hærvejen, Rørbæk
sø og omkring øster Nykirke.

.'

Den geografiske udstrækning og afgrænsning af fredningsforsla-

get tager udgangspunkt i ønsket om at videreføre det allerede
påbegyndte fredningsarbejde i området. Fredningen har således
grænse til fælles med den i 1980 gennemførte fredning "Gudenå-

ens Kilder" og udvider og fornyer bestemmelserne i de øvrige
eksisterende fredninger, som den samtidig afløser, således at

den herefter omfatter en større landskabelig helhed, nemlig
landskabet omkring det store vandskel ved Skjernåens og Guden-
åens udspring. Hærvejen flankeres her af udstrakte egekrat og

krydses af markante ådale, og her ligger Rørbæk Sø, som vel er

en af landets smukkeste. Området er sparsomt bebygget og natur-
præget dominerende .

- 1 -



Det hedder i fredningsforslaget om baggrunden for sagens rejs-_I ning:

"Planlægningsstatus
Hele området ligger i landzone efter ikrafttrædelsen af by- og
landzoneloven i 1970, og udgør nu en del af det som nationalt
naturområde udpegede "Gudenåens Kilder".

I den af miljøministeren godkendte regionplan 1980 for Vejle Amt

er området udlagt som henholdsvis egentligt og særligt naturom-
råde.

Det er efter retningslinierne i regionplanen fastsat, at de egent-
lige naturområder (arealer udenfor omdrift) skal fastholdes som
sådanne. Der må ikke finde opdyrkning eller erhvervsmæssig nytil-
plantning sted, og den ønskelige naturtilstand skal fastholdes
ved pleje - retningslinie 4. 3.1 .

For de særlige naturområder gælder, at de skal friholdes for be-
byggelse og anlæg, som ikke er lokalt nødvendige, og i dette om-
fang skal landskabstilpasningen prioriteres højt. Områdernes mu-
ligheder i rekreativ henseende som udflugtsområder skal søges
udbygget - retningslinie 4.3.2.

Fredningsindgrebet .
De aktuelle trusler mod områdets fredningsmæssige værdier kane) især tilskrives tilplantning og forurening.

Det er fredningens formål at søge denne uheldige udvikling stand-

set, og i et vist omfang at genoprette allerede skete skader.

Nåletræsplantninger breder sig på disse lavt boniterede jorder og

forringer landskabsbilledet ved at fortrænge egekrattene og sløre

landskabsformerne. Tilstanden i Rørbæk Sø er siden den oprinde-

lige fredning blevet stærkt forringet, væsentligt som følge af

dambrugsvirksomhed. Der lægges således op til afvikling af visse
nåletræsplantninger , men også egentlige plejeforanstaltninger vil
være nødvendige for at opretholde den ønskede naturtilstand.
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Det er fredningens formål at definere og fastlægge den naturtil-e; stand, der tilsigtes og at skabe den fornødne hjemmel for en
hertil hørende pleje. Denne forudsættes i øvrigt gennemført efter
de herom gældende regler, således at amtet forestår plejen på de
privat ejede arealer og staten på sine egne, men i et samarbejde
og efter en fælles plejeplan.

Det er et væsentligt element i fredningen, at arealet med Søhale

Dambrug ved Rørbæk Sø erhverves for at fjerne en væsentlig kil-
de til forurening af søen, men også for at kunne genskabe den
landskabelige sammenhæng med dalstrøgene med Skjern Å og Dyb-

dal Bæk og endelig for at kunne etablere et opholdsareal ved
søen i direkte tilknytning til Hærvejen .

Om de øvrige hensyn og interesser, fredningen forholder sig til,
anføres følgende:

Landbrug

Der er kun enkelte aktive landbrugsvirksomheder inden for om-

rådet, og fredningens afgrænsning er foretaget således, at de
egentlige markjorder såvidt muligt er holdt udenfor.

Det forholder sig til gengæld således, at området derefter må
betragtes som særligt sårbart overfor en uhensigtsmæssig udvik-

ling på disse resterende landbrug.

e) Som uhensigtsmæssig i relation til fredningen betegnes en ud-
vikling i retning af en mere specialiseret og industrialiseret

produktion, som man kender det f. eks. fra svinefarme , der væ-

sentligt vil bero på foder tilført området udefra og føre til øget

produktion af husdyrgødning , der så tilføres og ændrer jordenes
tilstand her, og med bygninger, som ofte ved format og materia-

levalg vil være ude af trit med den stedlige byggeskik.

Det vil være vanskeligt forud at afstikke helt eksakte rammer

for, hvad der således kan accepteres af byggeri til landbrugs-
formål, og dette spørgsmål foreslås derfor henlagt til Frednings-

nævnets afgørelse i hvert enkelt tilfælde.
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En udvikling i retning af at opretholde en dyrebestand til af-e' græsning af arealer, der udgår af egentlig markdrift, bør nyde
fremme. Det samme gælder foranstaltninger til nedbringelse af
forbruget af kunstgødning og sprøjtemidler. Spørgsmålet om mark-
vanding af agerjord reguleres i overensstemmelse med gældende
lovgivning for området.

Skovbrug

Den erhvervsmæssige skovdyrkning , som i dag er næsten ensbety-
dende med nåletræsplantager, og som ville være et naturligt al-
ternativ til landbrug i dette område med relativ dårlig jordbo-
nitet, bør begrænses til omtrent det niveau, den har i dag.
yderligere tilplantning bør i princippet undgås, og der er i
fredningen lagt op til en afvikling af granarealerne i egekrat-
kompleksets centrale dele samt på steder, hvor granplantninger-
ne er til særlig skade for landskabsbilledet .

Hvad specielt egekrattene angår, forudsætter fastholdelse af den-
ne særlige skovtype en driftsform, der modvirker en udvikling i
retning af ensartet højskov. Det kan efter forholdene ske ved
plukhugst i et omfang, der omtrent svarer til tilvæksten, eller
ved spredte afdrifter/rodsætninger af meget begrænset størrelse.

Det er formålet at genskabe helhed og sammenhæng i disse lan-
dets største egekrat og deres virkning i samspillet med Hærve-

jen. Hvor dette forudsætter afdrift af eksisterende nåletræs-

e plantninger efter normal omdriftsalder eller i juletræshøjde , skal
eventuel genplantning ske med eg af såvidt mulig lokal oprindel-

se. Hvis den pågældende ejer ikke selv ønsker at foretage pluk-
hugst, plantning og eventuel efterbehandling, må dette arbejde

overdrages amtet (staten på egne arealer).

Da der endnu råder nogen uklarhed om, hvilken fremgangsmåde,
der er den rigtige til vedligeholdelse af denne naturtype, bør
den detaljerede plejeplan åbne mulighed for forsøg i mindre ska-

la.
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På lignende måde vil bevarelsen af hedearealer og overdrev forud-re sætte pleje fortrinsvis ved en passende afgrænsning.

Rekreativ anvendelse

Hærvejen og Rørbæk Sø er allerede i dag meget besøgte udflugts-
mål. Ved Vester Mølle findes campingplads, restaurant og lystfis-
kerfaciliteter samt bådudlejning , og på Ballesbækgård , som er
statsejet, er der indrettet et besøgscenter .

Fredningen lægger, af hensyn til behovet for en beskyttelse af
naturværdierne, ikke op til en væsentlig større rekreativ ud-
nyttelse af området, men søger denne spredt på flere muligheder
for at lette presset på de mest besøgte steder.

Det har vist sig vanskeligt at etablere en rundtursmulighed om-
kring Rørbæk Sø. En erhvervelse af arealet med Søhale Dambrug
vil forbedre muligheden for et sådant stisystem væsentligt og
samtidig betyde en bedre adgangsmulighed til søen for den ud-
flugtstrafik, der følger Hærvejen.

Egekrattene er tilgængelige til fods ad skovvejene efter natur-
fredningslovens almindelige bestemmelser. Fredningen lægger, for
at beskytte denne naturtype, ikke op til udvidelse af disse ad-
gangsmuligheder. Der skønnes dog, ved vejene på steder, hvor
disse skovveje udgår, behov for etablering af et passende antal

mindre pladser for henstilling af køretøj, information m.m.

Den rekreative udnyttelse kunne også omfatte en primitiv telt-

plads. Statens ejendom, Lindbjerg, har bygninger, der synes vel-

egnede til at danne ramme for en sådan aktivitet."
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Fredningsnævnets behandling af sagen:
Fredningsnævnet har den 27. marts 1990 afholdt møde med lods-
ejerne, hvorhos der er foretaget besigtigelse af samtlige arealer
omfattede af fredningsforslaget . Der er herunder fremkommet ind-
sigelser fra lodsejerne, hvoraf fremgår, at den overvejende op-
fattelse er, at fredningen er overflødig og at bestemmelserne om
afvikling af nåleskov af hensyn til egekrattene vil ødelægge ge-
nerationers arbejde for at skabe læ og bedre miljøet. Frednings-
nævnet har ved en række "tilkendegivelser" af 3. december 1990,
5. juli 1991 og 16. august 1991 taget stilling såvel til generelle
indsigelser som til mere konkrete indsigelser vedrørende enkelte
ejendomme, samt til fredningspåstanden som sådan, og ved tilken -
degivelser af 16. september 1991 og 18. december 1991 uddybet
specifikke spørgsmål i relation til forslaget til plejeplan. Der er
foretaget en del ændringer i forhold til amtets oprindelige oplæg.

Fredningsnævnet fandt således ikke tilstrækkeligt grundlag for,
at arealet ved Søhale erhverves af det offentlige, idet man me-
ner, at der ved servitutpålæg kan opnås nedlæggelse af dambru-

get og sikres fornødent opholdsareal og stiforbindelser.

Spørgsmålet om dambrugets fremtid blev udtaget til særskilt be-

handling, og ved delkendelse af 11. marts 1992 blev det bestemt,
at Søhale Dambrug skulle standse sin produktion af fisk fra 31.
december 1992, og der blev tilkendt ejerne en erstatning på 2
mill. kr. Denne afgørelse blev indbragt for Naturklagenævnet,e som endnu ikke har afsagt kendelse, men som efter det oplyste

agter at ændre Fredningsnævnets afgørelse således, at et endnu
ikke nærmere fastsat areal omfattende dambrugsarealet skal af-

stås til det offentlige.

Efter beslutning af Fredningsnævnet har Vejle Amt, Palsgård

Statsskovdistrikt og det nedsatte lodsejerudvalg under medvirken
af Vejle Amts Skovdyrkerforening og Landbrugets Rådgivnings-

center udarbejdet forslag til en plejeplan, og nævnet har ved

"tilkendegivelse" af 6. november 1992 godkendt denne og taget
stilling til de punkter, hvorom der ikke var opnået enighed.
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Under sagens behandling er fredningspåstanden på foranledning
af Danmarks Naturfredningsforening udvidet til at omfatte hele

den vestlige del af Rørbæk Sø med Vester Mølle Dambrug samt et
mindre areal af matr.nr. 30 ~ og 31 ~, Nr. Kollemorten, øster
NYkirke, ved Lindet Kratvej , hvorhos der under sagen er fore-
taget mindre justeringer bl.a. således, at det fredede område i
forståelse med ejeren er udvidet med et mindre areal af matr.nr.
7 Q, Rønslunde, langs vejen mellem Vester Mølle Restaurant og
Vester Mølle Dambrug. Endvidere er nogle landbrugsarealer efter

Fredningsnævnets tilkendegivelse udgået af fredningen.

Nævnet finder, at der til det af fredningspåstanden omfattede
område er knyttet så værdifulde fredningsmæssige interesser, at
betingelserne for fredning foreligger, hvorfor man som det frem-

går af vedlagte kort og areal- og lodsejerfortegnelse, pålægger
hele området nedennævnte generelle fredningsbestemmelser.

De for de enkelte ejendomme gældende særlige bestemmelser frem-
går af lodsejerfortegnelsen og plejeplanen, og som nedenfor an-
ført i § 13.

I medfør af naturbeskyttelseslovens § 104 træffes afgørelsen

efter reglerne i lov om naturbeskyttelse af 3. januar 1992.

Fredningen omfatter efter de foretagne begrænsninger og udvidel-

ser 66 ejendomme af areal i alt ca. 1536 ha, hvoraf tidligere er

fredet 325 ha, mens 290 ha er i statseje. Arealet fordeler sig

således på naturtyper:

Agerjord i omdrift
Produktions skov

Arealer i erhvervsmæssig drift i alt

287 ha
489 ha

776 ha

Egekrat/skov

Sø
Hede
Overdrev

Eng, mose, hegn m.m.

Arealer i naturtilstand i alt

270 ha

96 ha
237 ha
86 ha

71 ha

760 ha
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Arealer med signatur "naturtypen fastholdes"
Arealer med nål, der skal konverteres, i alt

1095 ha
169 ha

heraf

- arealer med signatur "skovplantning og hegn
afvikles", dvs. arealer med fastsat af-
viklingsfrist i plejeplanen 150 ha

- arealer med signatur "genplantning kun med eg",
dvs. arealer uden fastsat afviklingsfrist i
plejeplanen 19 ha

§ 1.

Det er fredningens formål:

at sikre, at landskabet omkring denne strækning af Hærvejen
bevarer sin åbne karakter i et samspil med ådale, egekrat
og søen

at sikre, at områdets naturværdier ikke forringes ved for-

skellige former for erhvervsmæssig og rekreativ udnyttelse

at sikre naturværdiernes beståen, om fornødent gennem pleje

at genoprette skader på naturen forårsaget af forurening, op-
dyrkning, tilgroning eller tilplantning m.v. Her kan særlig

nævnes Rørbæk Sø og de meget værdifulde egekrat

at sikre og regulere offentlighedens ret til færdsel og ophold i

området.

- 8 -



§ 2.

Arealernes drift og pleje:

Arealernes drift og pleje skal ske i overensstemmelse med pleje-
planen , der vedlægges som bilag til nærværende afgørelse .

Der tillægges det offentlige en plejeret i overensstemmelse med
bestemmelserne i plejeplanen .

§ 3.

Terrænændringer :

• Der må ikke foretages ændringer i terrænet ved udgravninger af
råstoffer, opfyldning eller planering. Herfra er dog undtaget
planering i forbindelse med afvikling af dambrug, samt gravning
af sand og grus i beskedent omfang til udbedring af veje på den
enkelte ejendom.

§ 4.

Bebyggelse og tekniske anlæg m.v . :

Der må ikke opføres ny bebyggelse, herfra dog undtaget drifts-

bygninger til eksisterende landbrug. Sådant nybyggeri samt om-

'e og tilbygninger må ikke ændre bebyggelsens karakter og forud-
sætter Fredningsnævnets forudgående godkendelse.

Skure og skurvogne til landbrug og skovdrift må kun opstilles
med Fredningsnævnets tilladelse, bortset fra kortvarige perioder.

Der må ikke anbringes campingvogne eller lignende og teltslag-

ning må ikke finde sted udenfor en eller flere særligt udpegede

teltpladser .

Det overlades til forhandling mellem amtet og staten at finde en
hensigtsmæssig placering.
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Der må, bortset fra ovennævnte teltpladser, ikke etableres cam-e pingpladser, anlæg til sportsudøvelse, skydebaner, oplags- eller
lossepladser og lignende eller anbringes vindmøller eller master

m.m. Der må ikke anlægges nye veje, bortset fra skov- og mark-
veje, der følger naturligt terræn, og Hærvejssporene, der i dag
henligger som grusveje , må ikke asfalteres .

§ 5.

Vand- og vådområder :

Der må på arealer uden for omdrift ikke etableres boringer til
vanding eller boringer efter vand til andet end de enkelte hus-
holdningers forsyning. Der må ikke indtages vand fra kilder og
væld, og arealerne omkring disse skal henligge urørte.•
Der må ikke udføres rørlægning eller anden ændring af vandløbe-
nes naturlige forløb. Tilbageføring til den naturlige tilstand,
hvor grøftning eller andre indgreb har fundet sted, kan ske ef-
ter nærmere tilladelse fra Fredningsnævnet. Der må ikke foreta-
ges foranstaltninger, som kan sænke vandstanden i vådområder-
ne.

Der må ikke sejles på Rørbæk Sø, herfra alene undtaget bredejer-

ne, som hver kan disponere over en robåd, samt det nødvendige

miljøtilsyn. Badning må ikke finde sted, og der må i det hele

ikke foretages noget, der kan vanskeliggøre realiseringen af re-

cipientkvalitetsplanens målsætning af søen som særligt naturvi-

denskabeligt interesseområde .

§ 6.

Offentlighedens adgang.

Udover den adgang til stier og veje, der måtte bestå i forhold til
andet grundlag, gives der offentligheden adgang i overensstem-
melse med reglerne i naturbeskyttelsesloven til færdsel på det

hovedstinet , som udlægges og anlægges som angivet på frednings-

kortet. I tilfælde af jagt kan stierne kun lukkes efter forud-
gående tilladelse fra amtet.
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Efter aftale mellem amtet og lodsejerne kan der nedlægges forbude mod at medtage hunde på visse strækninger.

Der etableres en rundtursmulighed om Rørbæk Sø, i hvilken forbin-
delse der bl.a. gives det offentlige mulighed for at oprette op-
holdsareal for publikum ved Søhale, ligesom der af det offentlige

skal anlægges en broforbindelse over Skjern Å og fra Vester Møl-
le til Fårebanke.

Der etableres endvidere bl.a. en sti langs Dybdal Bæk fra Hærve-
jen til Søhalevej.

Med hensyn til de nærmere bestemmelser henvises til bemærknin-
ger ved de enkelte berørte ejendomme.

På de statsejede arealer anlægges stisystemet efter nærmere af-
tale mellem amtet og staten, og der kan etableres en eller flere
primitive teltpladser .

§ 7.

Forureningsbekæmpelse.

Forurening af naturen ved henkastning af affald, udrangerede

maskiner eller lignende må ikke finde sted.

Brug af højttaleranlæg, kraftig gengivelse af musik og lignende

må ikke finde sted.

Arealerne må ikke tilføres gødning eller behandles med midler

mod ukrudt eller skadedyr.

Produktionsskov og landbrugets jorder i omdrift er dog undtaget

herfra, men det bør tilstræbes at mindske denne påvirkning.

Overdrev kan undtagelsesvis efter plejemyndighedens nærmere be-
stemmelse tilføres gødning i begrænset omfang.
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§ 8.

Ophævelse af ældre fredninger.

Følgende tidligere fredningskendelser og deklarationer ophæves
for så vidt angår de arealer, der er omfattet af nærværende fred-
ning:

1. Overfredningsnævnets kendelse af 20. december 1958 om fred-
ning af Hærvejsstrækningen fra Skjern Å til Viborgvej.

2. Overfredningsnævnets kendelse af 29. marts 1962 om fred-
ning af Rørbæk Sø.

3. Overfredningsnævnets kendelse af 16. oktober 1963 om
fredning af Hærvejsstrækningen fra Skjern Å til øster
Nykirke. Det bemærkes, at kendelsen derved opretholdes
for den særskilt beliggende fredede strækning af Hærvejen
ved den gamle vejvisersten vist på plan VE 106.

4. Fredningsnævnets kendelse af 15. marts 1974 om fredning af

arealer omkring øster Nykirke.

5. Overfredningsnævnets tillægskendelse af 21. november 1978

vedrørende 4.

6. Fredningsdeklaration, Fredningsnævnet 9. februar 1956.

§ 9.

Særlige bestemmelser
1. Hærvejens nærmeste omgivelser. Hvor ikke andet er angivet

på fredningskortet gælder, at et 10 m bredt bælte målt fra
vejmidten, ikke må tilplantes, og eksisterende beplantning
skal afvikles ved normal omdriftsalder.

- 12 -



• 2. Matr.nr. 1 c, Hundshoved, Nr. Snede. Det øst for ejendom-
mens bygninger og op til Hærvejen beliggende græsbevokse-
de areal, 1000 m2, hvor der findes tydelige hjulspor, skal
bevares åbent og udyrket.

3. Matr.nr. la, Kovtrup BYt Hammer. Den ved Skjern A belig-
gende stenkiste skal bevares i uforandret skikkelse.

4. Matr.nr. 3 at Nr. Tinnet BYt øster Nykirke. Det i retnin-
gen øst-vest gående dige skal henligge urørt. De i skoven

værende 6-7 spor af Hærvejen skal henligge uforstyrret.
Stenkisten under Hærvejen skal bevares i uforandret skik-
kelse.

5. Matr.nr. 1 n, Nr. Tinnet By, øster Nykirke. Den lille bæk
og en bræmme af 15 m's bredde på begge sider af bækken
skal henligge uforstyrret inaturtilstanden.

6. Matr.nr. la, Nr. Kollemorten, øster Nykirke. Sct. Peters
Kilde. Brønd opført i marks ten omgivet af en kvadratisk
brøndkarm af planker. Arealet omkring brønden sikres mod
opdyrkning, gødskning og brug af sprøjtemidler. Pleje sik-
res gennem de generelle fredningsbestemmelser. Offentlighe-
den gives adgang til fods på arealet. Arealet afgrænses mod

vest af vejen, af ejendommens nordskel på et 8 m langt styk-

ke, mod øst af en linie, der fra dette punkt på nordskellet

tangerer en cirkel med radius 20 m og centrum i kilden.

Mod syd afgrænses arealet af en linie i en afstand fra
nordskellet på 160 m og parallelt med dette.
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§ 10.

Arealer, der erhverves af staten.

Del af matr.nr. 7 .2 og 7 ~, Rønslunde By, Ejstrup, mellem kommu-
nevejen og søen, stor ca. 1,2 ha. Parkeringspladsen foran restau-
rant Vester Mølle og Rønslunde Camping bliver dermed offentlig,
og fra opholdsarealet ved søen etableres forbindelse på bro til
stien mod Fårebanke.

Der etableres af det offentlige ny vejforbindelse over matr. nr. 1

~, 3 !!, 1 !! og 6 !!, Hundshoved By, Nørre Snede, mellem
Hærvejen og den private vej til Søhale Dambrug. Strækningen
fra Hærvejen til den offentlige parkeringsplads optages som
offentlig vej.

Der etableres nye primitive parkerings- og opholdsmuligheder
på:

matr.nr. 3 ~, Nr. Tinnet, øster Nykirke

matr.nr. 2 !!' Skovsbøl, Vester
matr.nr. 2 h, Skovsbøl, Vester
matr.nr. 9, Lindet By, Vester

matr.nr. 1 ~, Nr. Kollemorten By, øster Nykirke
matr.nr. 3 !!" Risager Gårde, Vester

matr.nr. l!!, Groest Gårde, Ejstrup

• matr.nr. 6 !!" Hundshoved, Nr. Snede
matr. nr. 3 !!" Hundshoved , Nr. Snede

Arealerne til P-pladsen erhverves af staten eller sikres ved ser-
vitutpålæg. Staten anlægger og vedligeholder pladserne, som ik-

ke må anvendes til overnatning, ligesom der ikke må opstilles bo-

der og lignende. Der må opsættes korttavle og enkelte borde og

bænke.
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§ 11

Anden lovgivning.

Såfremt der i medfør af naturbeskyttelsesloven eller anden lov-
givning gennemføres generelle bestemmelse af mere vidtrækkende
karakter end ovennævnte, gælder disse forud for de med frednin-
gen pålagte.

§ 12

DispensaHon.

En dispensation fra ovenstående bestemmelser kan meddeles af
Fredningsnævnet, når det ansøgte ikke vil komme i strid med fred-
ningens formål.

§ 13

Særlige bestemmelser for enkelte ejendomme.

Der henvises i øvrigt til areal- og lodsejerfortegnelsen samt
plejeplanen . Begge vedlægges som bilag.

Lb.nr. 4 Peter Flemming Sehjøtt.

Matr.nr. I!!, Groest Gårde, Ejstrup.

Der anlægges 290 m sti, som efter aftale med ejeren skal forløbe

et stykke inde i skoven.

Lb.nr. 6. Grethe og Herbert Krenehel m.fl.
Matr.nr. 1 e, Groest Gårde, Ejstrup.

Der etableres af ejerne og for disses bekostning ny sti ea. 780 m

Stien lægges i grænsen mellem nåletræsbevoksningen og det åbne

hedelandskab. Med tiden etableres et mindst 6 m bredt løvtræsbæl-

te langs nåletræsbevoksningen. Fredningsgrænsen følger herefter
det nævnte løvtræsbæltes nordlige afgrænsning.
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Lb.nr.9 Steffen Heegaard og Thomas Heegaard.

Matr.nr. 6 !'!' Hundshoved, Nr. Snede, matr.nr. 2
~, 3 ~, 5, B ~, Kovtrup By, Hammer.
Naturklagenævnet har efter det oplyste bestemt, at

en del af arealet, bl.a. omfattende det nuværende
dambrug, skal afstås til det offentlige, men der er
endnu ikke afsagt kendelse.

Der anlægges en primitiv sti på skrænten over Dybdal Bæk til
Søhalevej. På det højtliggende areal øst for det nuværende dam-
brug etableres af det offentlige i tilknytning til stien et op-

holdsareal. Et mindre areal nord herfor pålægges løvskovsdrift .
Der anlægges med tilslutning via en bro til stiforløbet syd om
søen en sti fra Skjern A langs østenden af Rørbæk Sø med tilslut-
ning til stiforløbet over naboejendommen (lb.nr. 7) og videre
nord om søen og med tilslutning til Søhalevej, hvor der etableres
en P-plads ca. 100 m øst for det punkt, hvor stien langs Dybdal
Bæk rammer Søhalevej. Arealet hertil afstås til staten.

Hvor stien forløber langs søen, etableres der af det offentlige et
opholdsareal , evt. med borde og bænke samt en korttavle .

Det nuværende dambrug nedlægges og de dertil hørende bygnin-
ger og installationer af enhver art fjernes af det offentlige. De

eksisterende damme udjævnes og arealet planeres og udlægges som

græsningsareal eller lignende, ligedes af det offentlige. Der må

herefter ingensinde fra arealerne drives dambrug eller anden

virksomhed, som kan bevirke forurening af søen. Arealerne er i

øvrigt omfattet af den for hele fredningsområdet udarbejdede
plejeplan og de generelle bestemmelser i fredningskendelsen.

Lb.nr. 10. Unse Marie Heegaard
Matr.nr. 1 ~, Hundshoved, Nr. Snede.

Den projekterede offentlige vej ca. 100 m følger den eksisterende

skovvej mod nord og derefter med en vis afrunding ved ejendom-

mens nordøstskel videre mod vest ad Søhalevej.
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Lb. nr. 12. Benedikte Tarp.
__ Matr.nr. 1 h, Hundshoved By, Nr. Snede.

Der tillades ejeren at renovere en havareret vindmølle opstillet
tæt ved ejendommens bygninger, efter forudgående godkendelse
af tegninger hos Fredningsnævnet.

Lb.nr. 13. Hans Poulsen

Matr.nr. 3 !!" Hundshoved By, Nr. Snede.

P-plads ca. 400 m2 sikres ved tinglysning af deklaration, hvis
nærmere indhold aftales mellem det offentlige og ejeren.

Lb. nr. 15. Søren Banke

Matr.nr. 1 ~, Hundshoved By, Nr. Snede.

Der etableres ny offentlig færdselsret 250 m langs Dybdal Bæk.
Stiforløbet på det første stykke fra Hærvejen aftales mellem amtet
og lodsejeren .

Lb.nr. 16. Erling 0rnsholt Jensen

Matr.nr. 4 !!" Rørbæk Hovedgård, Vester.

Fra 4 a etablerer det offentlige broforbindelse til det areal,

staten erhverver ved restaurant Vester Møller som led i stifor-

bindeisen over Fårebanke. Fredningen begrænser ikke mulighe-el den for fremtidige tilpasninger inden for dambrugserhvervet, så
som ombygninger, moderniseringer, opførelse af driftsbygninger

m.v., hverken for nuværende eller fremtidige ejere, således at

fredningen først får betydning, såfremt der ikke længere drives

dambrug på ejendommen.

Lb.nr. 18. Miljøministeriet/Den danske Stat, Skov- og Natursty-

relsen

Matr.nr. l!!, m.fl., Risagergårde, Vester.

Der anlægges stier, hvis forløb nærmere og løbende aftales med

amtet.
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Lb.nr. 30.
32 og 59

Den danske Stat/Skov- og Naturstyrelsen
Matr.nr. 2 g, Nr. Tinnet By, øster Nykirke
Matr.nr. 10 g, Kovtrup By, Hammer

Matr.nr. lE, 6 !!' Nr. Tinnet By, øster Nykirke
Matr.nr. 9 !!' Kovtrup By, Hammer.

Den nærmere placering af stier - P-pladser og teltpladser overla-
des til Skov- og Naturstyrelsen efter aftale med amtet, men såle-

des, at der påføres ejeren af lb. nr. 31, Jens Erik Risum Peter-
sen og Lene Bugge Henriksen, de mindst mulige gener.

Lb.nr. 43. Leif Laursen
Matr.nr. 5 a, Nr. Tinnet By, øster Nykirke

En af ejeren fremsat anmodning om, at et overdrevsareal omklas-
sificeres til omdriftsareal, i alt 0,19 ha, tages ikke til følge.

Lb.nr. 44. Arne Søndergaard

Matr.nr. 2 ~, Nr. Tinnet By, øster Nykirke

Ejeren har tilladelse til på den nordligste del af ejendommen at
foretage tilplantning med juletræer på betingelse af, at de fjer-
nes, når de er hugstmodne som juletræer eller højst 1,70 m høje.

For så vidt angår afgørelse af erstatningsspørgsmålene, herunder
sagsomkostninger, henvises til den samtidig hermed trufne afgø-

relse herom.

Da de tilkendte erstatninger overstiger 100.000 kr., skal Fred-

ningsnævnets afgørelse i medfør af naturbeskyttelseslovens § 42

efterprøves af Naturklagenævnet i dens helhed, uanset om afgø-

relsen påklages, men dette fritager ikke den, der ønsker even-
tuelle indsigelser behandlet, fra selv at indanke afgørelsen for

Naturklagenævnet, hvilket skal ske inden 4 uger fra den dag,

da Fredningsnævnets afgørelse er meddelt den pågældende (§ 87).

- 18 -



T H I BESTEMMES

De i vedlagte fortegnelse nævnte ejendomme i Give, Nr. Snede
og Tørring-Uldum kommuner fredes i overensstemmelse med det
foran anførte og således som vist på vedlagte kort.

Fredningsnævnet for Vejle Amt, den 31. december 1993.

Agnes Tellerup Bent Jensen

Otto Brødsgaard Tage Knudsen

J. Bruun
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Lodøejer Reference

nr. til kort-
bilag

matr.nr. Predningskendelse Bevoksninger
T~ Beskriveløe

Afviklingsplan
Antal Ar tra Pastlagt metode/trem-

1995 tidig naturtype

18 l ~ m.t1., Risager Grd., Vester Afvikles 4

41 l !!, Tinnet, ø. Nykirke Hegn kan konverteres til løvtræ EG/BYG Hegn meget ukomplette 5

42 l !, smst. Intet om hegn foreds som god-
tagelse af forslag

4

47 l, Sdr. Tinnet, ø. Nykirke Hegn i norskels vestlige del kan
konverteres til løv. Resten ryd-
des.

BLANDET

Løv/NAL
4

Hegn langs Hærvejen fjernes 4-5
Ar efter etablering af hegn u-
den for fredningsgrænse

5

BYG

Efter det angivne åremAl (regnet fra 1995) skal driften af arealet, herunder afviklingen af en evt. bestående bevoksning, fastsættes i handlingsplanen, jfr. side. 6. Således betyder
O, at dette sker straks (1995). 1995 er valgt, fordi det skønnes, at OVerfredningsnævnets kendelse vil foreligge ca. på det tidspunkt.
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4. PLEJEMULIGHEDER.

Plejeplanens afsnit 4 - plejemulighederne er tillige med afsnit 2 -
naturtyperne og 6 - prioritering af plejen samlet i oversigten
side 22-26.

Plejemulighederne , som de er anført for hver enkelt naturtype ,
beskriver de typer af plejeforanstaltninger , der vurderes bedst
egnede til at opfylde målsætningen for naturtypen.

Endvidere indeholder plejemulighederne en række punkter, som
ikke er nødvendige til opfyldelse af målsætningen, men som vur-
deres at være forenelig med målsætningen eller at have en posi-
tiv effekt for områdets plante- og dyreliv i øvrigt.

Forskning, erfaringer m.v. kan imidlertid ændre den nuværende
viden om forskellige plejetiltags indvirkning på naturtyperne .

De nævnte plejemuligheder må derfor i vid udstrækning opfattes
som dagens bud på, hvad plejen i området vil indeholde, og hvil-
ke driftformer , der opfylder fredningens intentioner.

Beskrivelsen af plejemuligheden er derfor ikke nødvendigvis ud-
tømmende, og kan - indenfor fredningens rammer - suppleres
med andre muligheder, som måtte vise sig hensigtsmæssige for at
realisere målsætningen.

Under alle omstændigheder skal plejen udføres under inddragelse
af ejeren, som nærmere beskrevet i afsnit 1 og 5.

De nævnte plejemuligheder gælder i øvrigt kun for de arealer,
der er omfattet af den pågældende naturtype, og i det omfang
plejen forventes at få konsekvenser for arealer med andre
naturtyper , skal disse konsekvenser belyses bedst muligt, og
tilladelse fra de berørte lodsejere indhentes forinden plejen
iværksættes.
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5. PLEJEAFTALER .

Drift i overensstemmelse med fredningskendelsen og plejeplanen
kan ske uden særlig aftale.

Amtet kan som plejemyndighed udføre pleje inden for plejeplanens
rammer, jfr. pkt. O.

Når plejemyndigheden eller lodsejer ønsker at iværksætte pleje,
indgås så vid t muligt aftale herom mellem lodsejer og plejemyn-
dighed . Disse individuelle aftaler udarbejdes - efter ejerens valg
- efter et af følgende principper med tilhørende beskrivelse:

Princip Beskrivelse

- Ejer udfører Fortsættelse af traditionel drift i overens-
stemmelse med fredningskendelsen og plejepla-
nen .• I samarbejde mellem ejer og plejemyndighed kan
der udarbejdes en særlig plejehandlingsplan i
overensstemmelse med fredningskendelsen og
plejeplanen . Ejer udfører herefter plejen i
henhold hertil. Denne særlige handlingsplan
kan optages i ejerens driftplan .

Plejemyndigheden vil rådgive ejere om pleje og
drift inden for fredningsområdet .

Hvor der er et større behov for formidling af
mere generel viden, kan udgives informations-
pjecer.

- Amtet udfører Amtet forestår udførelsen af plejen med eget
mandskab eller entreprenører (evt. ejeren) alt
efter pris og egnethed m.v .
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8. PRIORITERING AF PLEJEN.

En prioritering af plejeindsatsen må nødvendigvis foregå på flere
niveauer.

I oversigten side 22-26 er forsøgt foretaget en prioritering af
plejen inden for den enkelte naturtype .

Generelt kan det siges, at arealer, der i forhold til plejeplanens
punkt 2 - beskrivelse og målsætning, ved succession eller andet
er ved at skifte karakter fra en naturtype til en anden, har
større prioritet end vedligeholdelsespleje i almindelighed.

Eksempler herpå kan være: tilgroende og aldrende hedearealer ,
egekrat/skov der er ved at nå grænsen for forsvarlig foryngelse
ved stævningsdrift eller egekrat/ skov, som trues af indblanding
af fremmede træarter.

Det er under alle omstændigheder højt prioriteret at få igangsat
en foryngelse af egekrattet/skoven ved stævningsdrift, hvor
dette skal ske.

Se iøvrigt oversigten side 22-26.
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7. ANLÆGSARBEJDER.

Anlægsarbejderne omfatter følgende anlæg, hvis beliggenhed er
fastlagt i fredningskendelsen :

Indretning og udførelse af rastepladser

Indretning og udførelse af parkeringspladser

Indretning og udførelse af stier

Informationsmateriale, herunder skiltning om bl.a. forbud mod
løse hunde.

Der kan, efter aftale mellem lodsejer og amtet, træffes be-
stemmelse om forbud mod at medtage hunde på visse stræknin-
ger.

- 20 -



8. SAMORDNING AF PLEJEN pA PRIVATE OG STATSAREALER .

Samordningen sker i forbindelse med den løbende revision af hand-
lingsplanen/ arbejdsplanen jfr. punkt 1 - Forholdet mellem lods-
ejere og plejemyndighed .

Ved samordningen søges opnået en optimal effekt af plejeindsat-
sen . Ved samordningen tages, om muligt, hensyn til tilgrænsende
produktionsarealers driftforhold .

- 21 -



PLEJE AF ABBP.LBR 1: PLEJEPLMlBlI

2. AFSNIT •
lIATURTYPB BB81Q\1VELSB

Egekrat/skov Stilk- og/eller vintereg af lokal her-
komst. Hvor læforhold og slutningsgrad
i tidens løb forstligt set er blevet
forbedret, er egekrattet vokset op og
har ved udtynding antaget skovlignende
karakter. Hvor stævningseg, som udgør et
relativt stort areal, opretholdes som
stævningsskov, medfører ejerens renhugst
pA passende tidspunkter, at der dannes
ny bevoksning i krat form af nye stød-
skud. De forblæste, forkrøblede egekrat
findes hovedsagelig i vindudsatte vest-
rande, smAholme og pi. Abne lyngbakker.
I omrAder af krattet, som har været me-
re åbent, er arealer med kun spredte
krogede og lave træer.

Fastholde egekrat som skovtype.
Skovbehandlingen skal sigte mod
at fremme den for stedet naturli-
ge, meget varierede og stedvis
meget lave og forkrøblede ege-
vækst.

a

4. AFSllIT

PLBJBMlJLIOBBDBR •
Plejen kan opdeles i en række bovødbehandlingsformer
for den fremtidige drift af omrAdets egekrat/skov,
samt en række generelle anvisninger. Hovedbehand-
lingsformernes fordeling i fredningen beror pA en
samlet vurdering af arealet, herunder den tidlige-
re drift, alder samt den landskabelige og egekrat-
mæssige sannnenhæng.

For de arealer, som er omfattet af naturtypen "ege-
krat/skov" og som derfor er og bliver bevokset med
eg, skal sigtes pA en udvikling over 20-30 Ar frem
mod en tilstand, hvor til stadighed af størrelsesor-
denen halvdelen drives som egentlig stævningsskov.
Den øvrige del udgøres af bevoksninger, som pA for-
skellige stadier er pA vej til eller er blevet egent-
lig egeskov i mere eller mindre regulær højskovdrift.

Det er ikke muligt pi. fredningstidspunktet at angive
en nærmere geografisk fordeling af de forskellige
driftsformer, bl.a. fordi udviklingen og indhøstnin-
gen af erfaringer nødvendigvis må føre til nye vurde-
ringer. SAledes kan stævnede bevoskninger evt. udtages
til højskovsdrift, mens højskovsarealer kan tænkes ud-
taget til foryngelse ved stævning.

I plejemyndighedens løbende vurderinger af udviklingen
og af fordelingen af de forskellige driftformer indgAr
den til enhver tid værende ejers aktuelle ønsker natur-
ligvis som et væsentligt element.

En udvikling for det samlede areal i en væsentlig an-
den retning end den anførte hoved fordeling mellem de
forskellige typer egekrat/skov forudsætter fornyet
forelæggelse for og godkendelse af fredningsmyndigheden.

Bovedbehandllngllformer

1) Kgekrat mød lI~nlnglldr1ft

Arealer drives ved stævning med passende mellemrum
(40-60 Ar), uden forstlig udtynding og evt. i for-
bindelse med græsning.

- 22 -

6. AFSNIT a
PLBJEPRIOlUTBRIlIaW

l. Egekrat truet af opvækst samt
foryngelse ved stævning

2. Bøjskovs lignende arealer med
opvækst



PLEJE AF .uEALB1l X PLBJBPLA1IEII

4. AFS1'lIT .-
lfATURTrPB BISKRIVELSB

4. AF8RXT

PLBJBMlILIGBBDBR

6. AFS1'lIT _

PLEJEPRIORITBRIRGW

Egekrat/skov
fortsat

For arealer, hvor navnlig de landskabelige forhold
er afgørende for opretholdelse af eg, kan driften
evt. suppleres med tynding.

2) EgeskoV DBd selvtoryngeløe

Arealer, som tyndes og i øvrigt drives efter "norma-
le" forstlige principper. Foryngelse sker helst ved
selvforyngelse evt. suppleret med plantning/sining af
planter/frø af lokal herkomst. Lang omdrift (>140 Ar).

3) J'røavlsbevoltsninger

Arealer, der tyndes stærkt med henblik pA høst af agern.
K!ring af bevoksninger til frøavlsbrug en forudsætning.
Bevoksningen vedvarende.

Overgang_zoner
Specielt mellem egekrat og hede, men ogsA i andre natur-
typer findes overgangszoner, der har præg af begge natur-
typer eller sit helt eget præg som et decideret successi-
onsomrAde. Plejen af disse omrAder, der ofte er stærkt vind-
udsatte afhænger af plejen af de tilstødende naturtuper og

kan enten plejes særskilt i et forsøg pA at fastholde et
"kunstigt" successionsomrAde, eller indgA i plejen af en af
de tilstødende naturtyper. Særligt i forbindelse hermed kan
der udlægges "vederlagsarealer" med den "opgivne" naturtype,
idet det for hele fredningsområdet er sigtet stort set at op-
retholde den nuværende fordeling mellem Abent land og bevokset
land.
Generelle anvisninger

Nåletræ, pl nær ene, skal fjernes fra egekrat/skov-omrAdet.

Al frø og plantemateriale skal være af lokal oprindelse.
Arealer med fremmede egeprovenienser skal drives med sigte
på at undgå selvforyngels9 og utilsigtet frøspredning.
Driften skal i øvrigt sigte mod foryngelse med eg af lo-
kal herkomst. Serefter en af hovedbehandlingsformerne.
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PLEJE AF Al\EALBR :l PLllJEPLADR

•• AFSlUT •

lIATUR'.l'n'B ØBSJaUVBLSB

Løvskov

Nlleskov

Hede

Overdrev

Løvfældende træarter (./. lærk)

Stedsegrønne træarter (+ lærk)

Lyslbne arealer domineret af dværg-
buskarter SOlD tyttebær, bilbær og
hedelyng m.v.

Tørre evt. tidligere træbevoksede
vedvarende græsningsarealer

Fastholde indslag af specielt
naturligt forekommende danske
løvtræarter, slvldt muligt i
naturlig omdrift.

Der tilstræbes lyslbne skovbe-
voksninger i naturlig omdrift
med et varieret indhold med

hensyn til alders- og træarts-
sammensætning. Massiv gentil-
tilplantning efter afdrift skal
undgls.

Fastholde heden som en, i
princippet træløs (pinær Ene
og evt. eg) kulturbetinget na-
turtype med en varieret, jord-
bundsafhængig plantesammensæt-
ning, samt beskytte mod påvirk-
ning fra gødskning og sprøjte-
midler

Fastholde overdrevet i drift
som kulturbetinget naturtype
med en lyslben græs/urte - og
busk/trævegetation samt beskyt-
tet mod påvirkning fra gødsk-
ning og sprøjtemidler.

•• AFSlUT

PLBJBMULIGHBDBR •
Plejen bestlr i
- at fremme konvertering til naturligt forekommende

danske træarter evt. med spredt indblanding af nl-
letræ (enkelttræer)

- at fremme et fleretageret skovbillede
- at bevare nogle enkeltstående træer længst muligt
- at undgl store afdrifter

Pleje af nlleskovsarealer består i:
- at fremme et fleretageret skovbillede
- at fremme løvtræindblanding (spec. eg)

- at bevare nogle enkeltstående træer længst muligt
- at undgl store afdrifter med gentilplantning

Pleje af hedearealer består i:
- at friholde for uønsket opvækst af træer og buske

ved hugst og afgræsning
- at vedligeholde vegetationen ved slining/af-

græsning
- at undgl slidskader

Pleje af overdrev består i
- at fjerne uønsket opvækst
- at vedligeholde vegetationen
- Græsningsdyr skal holdes sygdomsfri ved nødvendig

sygdomsforebyggende og -bekæmpende foranstaltninger
pi dyrene.

Overdrev kan dog undtagelsesvis,
efter plejemyndighedens nærmere
bestemmelse, tilføres gødning i
begrænset omfang.
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6. AFSNIT "
PLBJBPRIORITBlUN

1. Hugstregulering med henblik pi
at fremme selvforyngelse og fler-
etagerede bevoksninger

1. Hugst- og kulturregulering med
henblik på at fremme selvforyn-
gelse og fleretagerede bevoksnin

ger

1. Fjerne uønsket opvækst

2. Vedligeholde vegetationen

1. Fastholde drift ved afgræs-
ning/høslæt

2. Fjerne uønsket opvækst



PLEJE AF ~ PLBJEPLAIlBR

4. APSRIT •

RATUR'l'rPB BBSlaUVBLSB

Eng Kulturplvirkede kær

Mose Ikke kulturpåvirkede, tørve-
dannende kær

Sø Søer og vandhuller med Aben vandflade

-~ ---- --------

•MAL8JlTRIRa

Fastholde de landbrugsudnyttede
enge i drift med en lysAben, lavt-
voksende og artsrig plantesam-
mensætning , samt beskytte mod
påvirkning fra gødskning og
sprøjtemidler

Fastholde et varieret indhold
af forskellige mose-kærtyper
og fastholde den enkelte loka-
litets særegenhed sAvidt mu-
ligt uberørt af ydre plvirk-
ninger

Der tilstræbes søer med !bent,
rent vand med større vandplan-
ter og naturlige overgangszo-
ner til vAdomrAder som rØr-
sump, kærmose og eng

4. MSRIT

PLBJBMlJLIGREDBR

Pleje af enge bestAr i
- at vedligeholde vegetationen
- at fjerne uønsket opvækst af træer, buske m.v.

Pleje af moseomrIder er stærkt afhængig af den en-
kelte lokalitets type og beskaffenhed. Hovedtræk-
kene vil være:
- at fastholde/genskabe tilstrækkelig høj grund-

vandsstand
- at fjerne uønsket opvækst af træer og buske
- at vedligeholde vegetationen

Plejen af søer og vandhuller kan være vidt for-
skellig afhængig af størrelse og tilstand. Hoved-
trækkene vil være:
- at sikre tilstrækkeligt vand
- at fjerne og hindre tilgroning
- at fjerne aflejret materiale
- at vedligeholde overgangszoner
- at sikre vandkvaliteten bl.a. ved begrænsning

af næringsstOf tilførsel.
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6. APSlfI'.r •
PLBJBPRIORI'.rBRIRa

1. Fastholde drift ved afgræsning I
høslæt

2. Fjerne uønsket opvækst

Da forholdene i moseomrAderne er sI
stærkt varierede, opstilles ingen
prioritering. Dog ml moser, hvis
selve eksistens er truet, være pri-
oriteret højest

l. Sikre tilstrækkelig vand flade

2. UndgA aflejringer

3. Begrænse næringsstof tilførsel



PLEJE AP A'RBALD I PLBJBPLMBK

4. APSRIT •
1IM'UR'l'rPB BESKRIVELSE

Vandløb Vandløb og tilhørende kildeamrlder

Ager Landbrugsudnyttede arealer
i omdrift

Skovplant- NAleskov der afvikles
ning og

hegn afvikles

Hegn der afvikles

Genplantning NAleskov der skal konverteres til eg
kun med eg

Vandløb og kilder med tilstræk-
keligt, rent vand til at sikre
et rigt plante- og dyreliv •
Vandløb i naturligt forløb med
varierede, stabile, fysiske for-
hold, herunder bredvegetation,
tilstræbes under hensyntagen til,
at vandafledningsevnen oprethol-
des.

Ager opretholdes som produktions-
jord. Arealerne kan udgA af omdrift
til græsning eller springe i lyng.
Uønsket opvækst af træer og buske
kan fjernes af plejemyndigheden u-
den udgift for ejeren.

NAleskoven afvikles og konverteres
i overensstemmelse med tidsplan
m.m. fastsat i afsnit 3.

4. APSRIT

PLBJBMULIGBBDBR

Plejen vil omfatte:
- at sikre skånsom vedligeholdelse
- at sikre tilstrækkelig vandføring
- at sikre vandkvaliteten
- at bevare bredvegetationen.

Plejen ml ikke hindre afvanding af arealer i oplan-
det, herunder drænudløb.

Ingen plejemulighed efter fredningen

Plejen omfatter konvertering.
Plejen kan omfatte afdrift af nAleskovsarealer, hvor
dette ikke udføres af ejeren. Herefter vedligeholdel-
se af arealet, afhængig af den nye naturtype

Hegn afvikles i overensstemmelse Rydning af hegn
med tidsplan m.m. fastsat i afsnit
3, og konverteres evt. til løvtræhegn
med almindeligt forekommende danske
træer og buske.

NAleskov konverteres senest efter
naturlig afdrift til eg af lokal
herkomst.

Genplantning/sAning skal ske med eg
af lokal herkomst.
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6. APSRIT _

PLEJEPRIORITBRING

1. Fremme en skAnsom vandløbs-
vedligeholdelse

2. Retablere slyngninger m.v.

Ingen

1. Konvertering af nAleskov.

2. Vedligeholdelse af areal efter
konvertering.

1. Rydning af hegn

Ingen
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Area1- og lodsejerfortegnelse

Kolonne 1 og 2 angiver de omfattede ejendomme, samt de pågældende
ejere. Antallet af ejendomme er i overensstemmelse med stedfund-
ne grænseændringer og udstykninger øget fra 63 til i alt 66 in-
denfor de 3 kommuner Give, Nørre Snede og Tørring-Uldum. Til
hver ejendom er angivet 1 adresse samt anført (ved *), om der
er flere ejere eller i øvrigt ønsket optagelse på udsendelses-

listen . De pågældende er så angivet bagest i fortegnelsen.

Kolonne 3 angiver det antal lodder af et matr.nr., som ligger in-
denfor fredningen. Er et matr.nr. kun delvist omfattet af fred-
ningen, er dette markeret med (x). Hvis der på et matr.nr. fin-
des bygninger i fredningen, er dette markeret med (b).

Kolonne 4. Arealerne er baseret på oplysninger fra kommunerne
og suppleret ved beregning foretaget af Arealdatakontoret i Vej-
le.

Kolonne 5. Efter naturfredningslovens §§ 47, 47a, 47b og 53 reg-
nes

byggelinier 300 m fra eksisterende skovbryn og fra kirker,
beskyttelseslinier 150 m fra bred af søer og vandløb, samt
100 m fra fod af fortidsminder.

Kolonne 6. Arealerne er baseret på oplysninger fra Palsgård Stats-
skovdistrikt.

Kolonne 7 angiver det areal af et matr.nr., som er omfattet af

naturfredningslovens bestemmelser i § § 43 og 43a om beskyttelse

af vådområder (vandløb, søer og moser) samt heder. Udpegningen

af områderne er sket efter besigtigelse og med anvendelse af reg-
lerne om medtagelse af sammenhængende arealer .

.'

Kolonne 9 og 10 angiver det areal af et matr.nr., som på fred-
ningskortet har signaturen

(2) skovplantning og hegn afvikles - derefter egekrat eller
hede/overdrev og som (1) (kolonne 9),
(1) naturtypen fastholdes (kolonne 10),

jfr. fredningsbestemmelserne § 2.



Kolonne 11 angiver i den første søjle de strækninger af frednin-
gens hovedstinet, der i forvejen er offentlige eller som forløber
på offentlig ejet ejendom. I den anden søjle angives de stistræk-
ninger, hvor der tillægges offentligheden ny færdselsret (r),
samt evt. også sker nyanlæg (n).

Kolonne 12. Bemærkningskolonne, hvori anføres nyanlæg af offent-
lig vej og af parkerings- og opholdsareal. Endvidere angives de
arealer, som er pålagt bestemmelsen "genplantning kun med eg".
Disse arealer indgår ikke i kolonne 9 eller 1O.



e • • ~ '" e
l 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Lb.nr. Ejerlav Lodantal Areal 1 alt Areal inden for Fredskov Areal omfattet Tidl. fredet Skov/hegn Plejebe- Eventuelle bem.rknlnqer
Lodsejer matr.nr. , der Delvis omt. af inden for bYQge- og inden for at S 43 v/kendelse afvikles stemmeiser Ad eks. off. Ny off.
(Navn oq adresse) berøres af trednlnqen (xl fredningen beskyt. linier fredninqen x helt vej/.ti Fard.ret Irl

tredninqen Byqn. 1 fredninqen Ibl (xl delvis Nyanlag (nI

NR. SNEDEKCtOOJNE
(IJ).nr. 1-15)

Rønslunde By ha ha ha ha ha ha rn rn
Ejstrup

L
A/S Røn.lunde ClIJl1linq 7 a x 3,54 1,84 O O O 0,10 n 220
Rørbakvej 50 7 k 1,42 1,03 O 0,03 O 1,07 n 150
Rønslunde del af 1 c og 7 k erhverves til parkerinq
1361 Ejstrupholm. oq opholdsareal, ca. 1, 2 ha~ Stianlaqqene

150 rn + 180 m .ker herpå.
2. ·Tove Hansen 7 c x b 1,86 1,86 O 0,29 O 0,97 n 180
Finlandsqade 48
7430 Ikast

3.
Herluf Esbensen 7 h b 0,49 0,49 O O O 0,19
Chr. Winthersvej 16
4760 Vordinqbor9

Groest GArde
Ej.trup

4.
Peter Flemming' Schjøtt l h b 8,26 8,26 8,26 0,90 (x) O 0,49 n 290
Rørbakvej 25
Rønslunde
7361 Ejstrupholm

5.
Aaqe V. Jensen 1 a x 51,43 51,43 51,43 4,71 lxi 7,84 13,59 1150 r 400 Etablerinq af parkerinqs-/opholdsmuliqhed,
Charity Foundat1ons n 400 ca. 400 ml
Advokat Leif Skov
Kænpmannsqade 1, 6
1604 København V

6. ·Grete 09 l c x 18,74 18,14 0,6 18,13 Ix) 0,6 18, '4 n 780 Afvikling 0,6 ha skov langs nordslde af .ti
Herbert E. J{renchel sker ved normal omdritt.
Sundvatnqet 55
2900 Hellerup

Hundshoved By,
Nr. Snede

7. r 320
ole Trock-Jansen 1 q b 67,38 67,38 9,3 50,83 (x) O 61,39 830 n 900
Strandvejen 318 6 b " b 31,5'7 30,93 9,2 20,62 (Rl 9,19 31,5'7 330
2930 KlllJl1lenborq 6 e 3,50 3,50 l,S 3,3l 3, SO

6 h b 13,39 13,39 9,2 1,7l lxi 6,52 n 300
r 300

8.
Aksel Storqlrd a x 7,30 1,30 O O O 5,64 n 260 Nyanlaq af 350 m. off. vej. Stistykket er
Vejlevej 75 k x 2,80 2,80 1,6 O 1,62 2,80 under forberedelse med hjemmel i vejloven
Hundshoved
8766 Nørre Snede

9. ·Steffen P.A. Heeqaard 6 a b 38,75 38,75 31,2 8,98 (x) O 17,43 r 1450 Nyanlaq af 250 m oft. vej.
Granholmen 36 n 250 Til parkerinq udlaqqes af 6 a, ea 1500 ml.
2840 Holte Endvidere etableres der 2 opholdsarealer pl

6 a.
Kovtrup By,
Hammer

-do- 2 c 1,42 1,42 O 0,77 O 1,42
3 c 23,34 23,34 23,34 0,68 (R) O 10,35
5 b 13,89 13,89 13,89 2,14 Ix) O 7,41
8 b 0,80 0,80 0,80 0,72 O 0,80



• • • '" ,.. e
2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Lb.nr. Ejerlav Lodantal Areal 1 al t Areal inden for Fredskov Areal omfattet Tidl. fredet Skov/heqn Plejebe- Hovedstinet Eventuelle bemillrkninger
Lodsejer matr.nr. , der Delvis omf. af inden for byqqe- og inden for af § 43 v/kendelse afvikles stemmelser Ad eks. off. Ny off.
(NaVn og adresse) berøres af fredningen Ix) fredningen beskyt. linier fredninqen helt vej/sti Fard. ret (r)

fredningen Bygn. 1 fredningen (b) Ix) delvis Nyanlag In)

NR. SNEDE KQo!MUNE ha ha ha ha ha ha
(Lb.nr. 1-15)

Hundshoved. By
Nørre Snede

10.
Unse Marie Heegaard l b b 4,55 4,55 O O 2,35 Nyanlaq af 100 Øl off. vej
VedbaJt Strandvej 477
2950 Vedbak

11.
Arvid. Poulsen l l 8, iiS 8,65 O O O O, IS.
Viborg Hovedvej 99
Hammer
1160 Tørring

12.
Margit B. Tarp l h b 0,60 0,60 O O O
Vejlevej 64
Hundshoved
8766 Nørre Snede

13.
Hans Poulsen 3 a x 23,65 21,41 O O Ix) 1.17 21.57 n 100 Nyanlag af 210 m off. vej. St1stykket
Vejlevej 77 er under forberedelse med hjemmel i vej lo-
Bundshoved ven. Etablerinq af parkerinqsmuliQ'hed ca.
8766 Nørre Snede 400 ml

14.
Børqe N. Palmelund 3 c x 2,07 0,93 0.3 0,51 lxi 1,77
Vejlevej 72 l n x 9,44 9,44 O 1,17 lxi 2.74
Hundshoved
8766 Nørre Snede

15.
Søren Banke l c b 4,69 4.69 O 3,59 (x) O 4,69 n 250 Særbestemmelse efter § 9
Harvejen 335
Bundshoved
8766 Nørre Snede

GIVE KaooJIlE
(Lb.nr. 16-56 og 641

Rørhat Bvgd.
Vester

16.
Erlinq Ørnsholt Jensen 4 a b 4,59 4,59 0.8 O O 2,83 r 100 Sti retten er på del af tange t11 rArebanke
Kulsøvej 27
Rørhat
7323 Give

17. .
Aage V. Jensen l a x 45,96 45,96 27.2 6,46 (x) 1.69 15.94 r 120
Charlty Foundatlons l c 1, Ol 1, Ol O O,OB Ix) 0.47 l. Ol
Advokat Leif Skov l v 10,57 10,57 O 0,91 x 0,14 9,79 r 1100
KaIl'Pmannsqade l, 6
1604 København V

Risaqer GArde
Vester

18.
Miljøministerlet l a 1,87 1.87 1,05 O 1.87
Skov- og Naturst. l 1,01 1,07 0,21 O 1.07 100
v/PalsqArd Skovdlstr.
7362 Hampen



• ... • • ... •l 2 3 4 S 6 7 B 9 10 11 12
Lb.nr. Ejerlav Lodantal Areal 1 alt Areal inden tor Fred!lkov Areal omfattet Tidl. fredet Skov/hegn Plejebe- Hovedstinet Ev@ntuel1e bemarkninqer
Lodsejer matr.nr., der Delvis omt. at inden for byqge- og inden for af S 43 v/kendelse afvikles stemmelser Ad eks. off. Ny off.
(Navn og adresse) berøres af fredningen I~} fredningen beskyt. linier fredningen ~ helt vej/sti Fard. ret Irl

fredningen Bygn. 1 fredningen (bi (~I delvis Nyanlaq In)

GIVE KaooJNE
(Lb.nr. 16-56 oq 64) ha ha ha ha ha ha m m

Nr. Tinnet by
øster Nyk! rite

18. (fortsat)
Miljøminlsterlet l n l " 15,65 15.65 O 2,27 (~I 14, B5 300 Sarbestemmelse efter S 9
Skov- og Naturst.
v/PalsqArd Skovdistr.
7362 Baq>en

Rørhat. Hovedgård
Vester

l h 1,44 1,44 O 0.42 ~ O 1,44
l 1 b 11,3S 11,35 O 3,88 I~I 1,94 11,35 240
l k b 1,57 7,57 O 2,07 0,25 7,12 4BO
l t b 0,69 0,69 O 0,11 (~I O 0,58

19.
Jørgen U. Ellinqer l m ~ b 1,01 l, Ol O 0.24 1,01 Fri villinq erstatningsf'ri tredninQ
Rørbakvej 11
Rørbak
7323 Give

20
Eva K. Rye Petersen l l " b 0,3B 0,3B O 0,20 O 0,3B
Rørbatkvej 13
Rørbak
7323 Give

Risaqer Gårde
Vester

21.
Mogens Holm Jensen 4 a ~ b 1,05 1,05 O 0,24 O 1,05
Risaqervej S
Skovsbø1
7323 Give

Nørre Tinnet By,
øster Nyk! rke

22.
Ebbe C. Lund Løfting 9 c IB, B3 18, B3 IB, B3 7,4B 14,61 r 150 Genplantninq kun med eg 3,54 ha
skovgade 27 A 05 th
7100 Vejle

Risager Grd.
Vester

l e l 0,01 O,Ol 0,01 O,Ol O 0,01
2 a l 0,92 0.92 0,92 0,27 ~ O 0,46 200
2 b 2 b 21,09 21,09 21,09 6,52 (~I 0,54 B,62 B40
2 d l 31,46 31,46 31,46 O, B4 (xl 0,71 1,61 r 1610
3 b l 14,89 14. B9 14,89 0,64 O 2,70 r 280
3 c l ~ 15,08 15,08 IS, OB 9,50 2,90 15,08
3 e l ~ 8,67 8,67 B,67 1,94 O 3,05 r 1140
3 t 2 0,55 0,55 0,55 0,32 O 0,55 r 70
3 q l 8,23 B,23 B,23 2. B6 0,22 B,23
4 b l 4,15 4.15 4,15 0,09 lxI O 0,54



- "'" • e .... e
l 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Lb.nr. Ejerlav Lodantal Areal 1 alt Areal inden for Fredskov Areal omfattet Tidl. fredet Skov/hegn Plejebe- Hovedst!net Eventuelle bematrkninger
Lodsejer matr.nr., der Delvis omt. af inden for byqge- og inden for af S 43 v/kendelse afvikles stenunelser Ad eks. off. Ny off.
(Navn og adresse) berøres at fredningen (xl fredningen beskyt .linier fredningen x helt vej/sti Fard.ret (r)

fredningen Byqn. 1 fredningen (bi (xl delvis Nyanlag (ni

GIVE KCf'tHUNE

(lB.NR. 16-56 OG 641 ha ha ha ha ha ha

Skovshl2l1,
Vester

22.lfortsat)
Ej)be C. Lund Løfting l c 44,42 44,42 44,42 0,55 1,71 28,12
Skovqade 27 A 05 th 2 f 2,41 2,41 2,41 O 0,10 1,38
7100 Vejle 2 q 8,97 8,91 8,97 O 2,72 7,22 Etablering af parkerinqs/opholdsmullqhed

2 h 0,55 0,55 0,55 O O 0,55 på 2 h, ca. 400 m·
3 b 2,29 2,29 2,29 O O 2,29

Risaqer Gårde
Vester

23.
Jens Lanqkjar l c 0,94 0,94 O 0,94 O 0,94
Kovtrupvej 8
Hammer
7160 Tørring

24.
Ruth Frida Jensen l d 1,25 1,25 O 1,25 O 1,25
Pilevanqet 20 b 2 c 0,18 0,18 O 0,18 O 0,18
7330 Brande

25.
Mogens Ørnsholt 3 a x 6,73 6,73 O 0,70 0,17 6,73 Etablering af parkerinqs/opholdsmuliqhed
Risaqervej ca. 400 ml
Skovsbøl
7323 Give

Skovsbøl,
Vester

26.
Henrik Jacobsen l a x 1,42 1,42 O O 1,42
SJtovsbøl vej 6
Skovsbøl
7323 Give

27.
Villy K. Jensen 2 a x 9,04 9,04 8,3 O 1,30 7,82 Genplantning kun med eg 1,22 ha.
Skovsbøl vej 4 2 c 8,33 8,33 5,88 O 1,38 8,33 Etablering at: parlterinqs-!opholdsmuliqhed
Skovbøl på 2 a, ca 1500 m'
7323 Give

Risager Gårde
Vester

28.
Harry Iversen l b 0,13 0,13 O 0,13 0,13
Tinnetvej 75 2 e 1,57 1,57 O 1,57 1,57
Skovsbøl
7323 Give

Skovsbøl,
Vester

29.
Jørgen Jørgensen 2 e 3,10 3,10 1,4 O O 3,10
Skovsbøl vej
Skovsb"l
7323 Give

Nørre Tinnet By,
øster Nyklrlte

30.
Miljøminlsteriet 2 b l b 15,56 15,56 5,5 0,49 7,10 15,56 310
Skov- og Naturst. 3 b l 36,57 36,51 36,51 O Ix) 11,03 36,51 1980 Etablering af parkerings-/opholdsmulighed
v/Vester Palsqård 5 b 2 6,9B 6,98 6,5 O 4, Ol 6,98 540 på 3 b, ca. 400 ml
7362 Hanpen 5 c l 1,61 1,61 0,6 0,24 1,14 1,61 30

8 b l 9,05 9,OS 6,2 O 5, '1'1 9,OS 330
8 d l 3,75 3,75 3, O 0,39 2,39 3,75 270



.- .. • • '. ti
l 2 3 4 S 6 1 8 9 10 11 12
Lb.nr. Ejerlav Lodantal Areal i alt Areal inden for Fredskov Areal omfattet Tidl. fredet Skov/hegn Plejebe- Hovedstinet Eventuelle bemarkninqer
Lodsejer mat.r.nr. , der Delvis om!. af inden for byqqe- og inden for af S 4J v/kendelse afvikles stemmelser Ad eks. off. Ny o'ft.
{Navn og adresseJ berøres af fredningen (x) fredningen beskyt. linier fredningen helt vej/sti Fard.ret (rI

fredningen IlY9n• 1 fredningen (h) {xl delvis Nyanlaq (nI

GIVE KCJotHUNE
(Lb.nr. 16-56 og 64) ha ha ha ha ha ha m

8 f 11,59 11,59 11,59 O 10,71 11,59 O

Kovtrup By,
H....... r

30. (fortsø-t)
Mlljøm1nlsterlet 10 h 2,18 2,18 O 2,18 O 2,18

Nørre Tinnet By,
øster Nyklrke

31.
Jens E. Risom Petersen B a h 0,38 0,38 O O 0,15 0,38
Lindbjerq"ej
Tinnet
1323 Give

Nørre Tinnet By,
øster Nykirke

32.
Den danske Stat l p 23,72 23,72 O 0,32 10,82 23,72 670
Skov- 09' Naturst. 6 a 6,93 6,93 O O 1,16 6,93 170
v/Vester PalsgArd
7362 Ha:rpen

32 A.
Ande l abollgfo reningen l c h 0,36 0,36 O O O 0,36
Llndbjerghus
Lindbjerqvej
7323 Give

33.
Peter Jørqensen 3 a b 66,32 64,82 9,4 3,79 lxi 2,91 52,35 Satrbestemm.elae efter S 9
Tinnetvej 70
Tinnet
11'13 Vonge

34.
Tage E. Christensen 2 i B,19 B,19 B,19 O O 8,19
Tinnetvej SO
Tinnet
7173 Vonge

35.
Kaj Brødbak 2 c h 20, IB 20,18 O O (x) 0,92 5,84 Genplantninq kun med eq 3,43 ha
Springbankevej
Vonqe Mark
1173 Vonge

Lindet By,
Vester

36.
Arne Madsen l h l x 2, BO 2, BO 2,80 O 2,15
Lindet Kratvej
Lindet
7323 Give

37.
Tove Hansen oq 19 l x 1,9B 1,98 1,9B O 0,21 1,63
Arthur Jensen
Ilnlandsgade 48
1430 Ikast

38
riS Lindet Krat l d l 31,22 31.22 31,22 S. OS 1,47 28,34
viL. Nannestad 4 a l x 4,18 4,18 2,8 3,88 0,26 4,lB
Overqaden 36 4 h l x 24,21 24,21 24,21 10,27 O 20, B1
7080 Børkop 4 i l 26,41 26,41 17,8 21,09 0,56 26,16

39.
Kurt Johansen l c x 5,80 5,80 O 0,73 1,60 5,80
Lindet Kratvej
Lindet
7323 Give
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l 2 3 4 6 7 8 9 10 11 12
Lb.nr. Ejerlav Lodantal Areal 1 alt Areal inden for Fredskov Areal omfattet Tidl. fredet Skov/hegn Plejebe- Hovedstinet Eventuelle bematrkninqer
Lodsejer matr.nr. , der Delvis om!. af inden for byqqe- oq inden for af S 43 v/kendelse afvikles stemmeiser Ad eks. off. Ny off.
(Navn oq adresse) berøres af fredninqen (x) fredningen beskyt. linier fredningen x helt vej/sti Fard. ret Ir)

fredningen Byqn. 1 fredningen Ib) lxi delvis Nyanlaq (ni

GIVE KCflKUIlE
~Lb.n.r. Hi-56 09 64\ ha ha ha ha ha ha In

Lindet By

Vester

40.
Arne Ekkenberq 31,23 31,23 31,23 0,25 8,09 20,66 Genplantnlnq kun med eq 2,94 ha. Etablerinq
Morsbøl Skolevej 32 af parkerinqs-/opholdsmullqhed ca. 400 ml
Morsbøl øst for Linnet Kratvej
7200 Grindsted

Nørre Tinnet By,
øster NyklrJte

41.
Oaqny A.J.A. Nielsen l d b 42,17 42,17 18,9 0,09 (xl 5,30 42,17 Genple.ntnlnq kun med eq O,B6 ha 11 h)
Tlnnetvej 71 l h 2,19 2,19 O 0,03 lxi O 1,32 Genplantn!nq kun med eq 1,64 ha 17 c)
Tinnet 7 c 3,15 3,15 O O Ix) O 1,50
7173 Vonqe

Kovtrup By,
HlIIIIIler

-<10- 2 f 0,55 0,55 O 0,55 O O, SS

Nørre Tinnet By,
øster Nyk! rke

42.
Annelise s. Steffensen l f b 13,68 13,68 13,68 3,26 Ix) 2,97 12,55 Genplantninq kun med eq 1,13 ha
NederqArclsvej 13 A 7 b 9,91 9,91 9,91 1,91 O B,25 Genplantinnq kun med eq 1,66 ha
8660 Skanderborq

43.
Leif Laursen og 2 a x 1.66 0,07 O O O 1,66
Anna Dorthea Laursen 5 a x 3,06 2,33 O O (x) O 3,06
Nyki rkevej 5 9 0,09 O O O O 0,09
Tinnet
7173 Vonqe

44.
Arne Sønderqård 2 e 4,82 4,65 O O O 4,82
TinnetqArd
Hammervej 28
Tinnet
7173 Vonqe

45.
Gunnar Hansen • e 15, B1 15,81 7,5 3,63 lxi O 12,75 Genplantninq kun med eg 3,07 ha
Borqerqade 34
7270 Statroqe

46.
Bent Jen.sen og 4 d b 16,57 16,32 5,6 1,78 lxi 1,1B 16,57
Britta Kjar
Harvejen 313
Tinnet
7173 Vonqe

Sdr. Tinnet By,
øster Nykirke

47.
Ander.s Peter Laursen 45,50 22,45 7,1 1,15 0,71 37,93
Nyk! rkevaj 2
Tinnet
7173 Vonqe



e .. .< e e '. e
l 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Lb.nr. Ejerlav Lodantal Areal. 1 alt Areal inden for fredskov Areal omfattet Tid1. fredet Skov/hegn Plejebe- Rovecistlnet Eventuelle bemarkninger
Lodsejer matr.nr., der Delvis omt. af inden for byqqe- oq inden for af S 43 v/kendelse afvikles .stemmeiser Ad eks. o'!!. Ny off.
(Navn oq adresse) berøres af frednlnqen (xl fredninqen beskyt. linier frednlnqen ~ helt vej/sti Fard.ret (ri

frednlnqen Bygn. 1 fredninqen (b) (~I delvis Nyanlaq (ni

GIVE KC»1KUNE
(Lb.nr. 16-56 oq 641 ha ha ha ha ha ha '"

Nørre Kollemorten,
øster Nyk! rke

48.
Knud Fuqlsanq Mldtqlrd 44 2,24 2,24 2,24 O O 2,24
Baqqesholmvej 4
Je11inq Mark
1300 Jel11nq

49.
OVe Dalqaard Kjeldsen 43 ~ 0,39 0,39 0,39 O 0,39
Kollemortenvej 55
Kollemorten
7323 Give

50.
Svend Helge Johnsen 42 0,22 0,22 0,22 O O 0,22
Lehmannsvej 9
7120 Vejle ø

51.
Frede BisqArd Nielsen 40 ~ 0,05 0,05 0,05 O O 0,05
Gl. Møllevej 31 4l 0,14 0,14 0,14 O O 0,14
Kollemorten Mark
7323 Give

52.
Daqny Ch. Poulsen 39 ~ 0,05 0,05 0,05 O O 0,05
Mejsevej 1
7100 Vejle

53.
Erik B1sgaard l c b 5,33 5,33 O O ~ 1,20 5,33
Harvejen 311
Kollemorten
7323 Give

53 A.
Palsql.rd Skovdistrlkt pcl. 2 af l c 26,92 26,92 19,5 0,42 ~ 5,98 26,80
Vester Pals9l:td pc!. 3 af l c 22,18 18,81 O O ~ O 22,18
7362 Hampen

54.
øster NyJtirke l a b 41,13 39,21 5,9 0,10 ~ 4,15 40,23 sarbestemm.else etter S , for l a. litable-
MeniqhedsrAd l b 34,55 34,55 20,6 5,99 " 3,56 22,10 ring at' parJterinqs-/opholdsmu11qhed pA
L. Aalbak Andreasen 15 1,70 1,70 1,6 O ~ 0,05 1,70 l b, ca . 400 ml
.l1bakvej 25
7323 Give

55.
Jørn Keller Jensen l f " 4,61 1,16 O O O 4,61
Harvej en 308
7323 Give

56.
Peter Arent l e ~ 0,45 O O O 0,45
Vlborqvej 872
Lad1nq
8471 Sabro



J- '"- ::>- !< e • .. -1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Lb.nr. Ejerlav Lodantal Areal 1 alt Areal inden for Fredskov Areal omfattet Tidl. fredet Skov/hegn Plejebe- Hovecistlnet Eventuelle bemwrkninger
Lodsejer macr.nr., der Delvis omt. af inden for byqqe- og inden for af S 43 v/kendelse afvikles stemmelser Ad eks. off. Ny off.
INavn og adreBse) berøreø af fredningen (x) fredninqen beskyt. linier fredningen helt vej/sti Fard.ret (rI

fredningen Byqn. 1 fredningen (bi (xl delvis Hyanlaq lnl

TØRRING-ULDUM KctOOJNE
\Lb.nr. 57-63) ha ha ha ha ha ha m

Kovtrup By,
HaIDmer

57.
Frede Vinqum Thomsen 2 k 0,15 0,75 0,72 O 0,75
Haqevej 13
Hanmer
7160 Tørring

58.
Ingeborg S.T. Warminq 9 b S,42 5,42 O 0,46 4,51 S,42 r 290
Vanqebovej 4 A
søllerød
2840 Holte

58 A.
Søren Iversen 9 d b l, OB 1,08 O O 0,71 1,08
Set. Knudsvej 3"1,st, th
1903 Frederiksberq C

59.
Ejnar Peter Nielsen 9 a b 0,77 0,77 0,18 0,60 0,77 n 20
Stanpemøl1e r 200
L1ndbjerqvej 10
Vesterlund
7323 Give

60.
Den danske Stat l a b 62,30 62,30 15,7 16,26 (xl 5,91 51,22 1010 5arbestemme1se efter S 9 for 1 a
Skov- oq Naturst. 3 d 14,26 14,26 2,09 7.55 (xl 3,60 13,66 1160
Slotsmarken 13 6 a 2,52 2,52 O 2,52 O 2,52
2970 Hørsholm 7 0,77 0,77 O 0,75 O 0,77

8 a 1,07 1,07 O 0,97 O 1,07
9 C 2,50 2,50 O 2,32 O 2,50 140 n 200

61.
Knud Peter Kjeldsen a 25,88 25,88 7,91 1,74 lxi 0,57 21,77 r 50
Kovtrupvej 18 k 8,47 8,47 O O O O
Hammer
7160 Tørrinq

62.
Henninq Berlnq l 9 b 0,67 0,67 O O O
østervang 22
7120 Vejle ø

63.
Udqået

Nørre Kollemorten,
ø.ter Nykirke

GIVE KctOOJNE

64.
Michael S. Madsen 30 b 2,80 2,80 2,80 O 0.64 2,80
Peter Banqsvej 6, 4, th 31 b x 0,02 0,02 0,02 O O 0,02
2000 Frederlksberq



•l
Lb.nr.
Lodsejer
(Navn oq adresse)

Umatrik.ul~ret areal:
Rørbak Sø, Lille sø samt Kirkeqlrd, 1 alt 99 ha

2 ••
John Nielsen, Absalonsqade 14 st., 9600 Silkeborg
Chr. Haunstrup, Haunstrup Hovedqade 21, 1400 Herninq
Iver Erik Hølqaard, Kollundvej 2, 8600 Silkeborg

6 ••
H.J. Pedersen, Broaqervej 3, 8600 S11keborq
Grete Kjar-Rasmussen, Aqrlvej 10, 8240 RlssJtov
Peder Aaqaard Pedersen, Kolkarvej 8, 9220 liborq øst

9.
Thomas A. Heeqaard, RyqArdsvanqet 3 Ol TH, 2900 Hellerup

17. *
Troels Romby Larsen, Rørbaltvej 1, :R.ørbak, 7323 Gi ve

20 ••
Ulla M. Madsen, Rørbakvej 13, Rørbak, 7323 Give
Ole Bloch-Chrlstensen, do.
Torsten Ry" Petersen, do

22. *
Carsten Lund Løfting, P. S. Krøyersvej l, 8270 Øøjbjerq
Kjeld Henrik Løftlnq, Odensegade 26 4, tv., 2100 København ø
Inge A.M. Nielsen, Niels Erlinqs AlI~ 24, Dyrup 5250 Odense SV
Else B. Oleaen, Viborqvej 11, 8900 Randers
Annette HO!!-Lund, Plantaqevej 6, 3210 Vejby

31. ..
Lene Christine Buqqe Henrlksen, Lindbjerqvej 6, Tinnet, 7323 Give

35 ...
Kirsten B. Jensen, Vonge Skovvej 12, 7173 Vonqe
Elisabeth M. Knudsen, Fleqborq 2 A, 3., 7100 Vejle
Chr. L. Nielaen, Tinnetvej 66, Tinnet, 7173 Vonqe

42...
Peter Arne Stef'f'ensen, Æblehaven 9, Ormehøj, 5560 Arup
'ister R1øllund Madsen, Jelsvej 10, 8600 Silkeborg
Hans Chr. Ste'f'fensen, Hvedevanqet 29, 8740 Bratdstrup
Inqrid E. Steffensen, østerqade 49, 6623 Vorbasse
Karl H. Stef'fensen, Hejrevej 59, Ramløse, 3200 Helsinqe

51. ..
Hans Blsqaard Nielsen, Dalvejen 129, 8600 SilJteborg
Boet efter H.B. Nielsen v/Bente Nielsen, Kong Knudsvej 3, Torning, 8620 Kjellerup
Hans A. Andersen, Mullerupvej 5, Langtved, 5540 Ullerslev
Jens P.J. Vandelbjerq, smidstrupve'j 41, Vester Smidstrup, 1323 Give

62 ...
Else B. Andersen, Viborqqade 15, 3. th., 2100 København ø
Birqer Bering, Hedensted Skovvej 61, 7120 Vejle ø
Inge Berinq, østerqade 9,02,205, 7430 Ikast

64 ...
Lone Stenhøj 5m1dStrup, Birkeholm 12 B, 8700 Horsens
Bj arne Stenhøj Jensen, Fasanparken 3, "1130 Juelsminde
Leif Stenhøj Jensen, Keld Abelsvej 2, 7100 Vejle
Jørqen stenhøj Madsen, Tønnesqade 2, 1. th., 7100 Vejle
Birthe S. Kristensen, Skovbrynet S, 8732 Hovedqlrd
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Afgørelser - Reg. nr.: 
Herunder ses afgørelser i dispensationssager for denne fredning



FREDNINGSNÆVNET FOR VEJLE AMT
RETTEN I Hasens
RådhustoNet 1
1700 Hasens
Tlf. 75 62 13 00 (kun formiddag)

Horsens, den 28. marts 1994
o •

o'·

FVA. j. nr. 7/1994

Arne Ekkenborg
Morsbøl Skolevej 32,
7200 Grindsted.

41, Ang. afdrift af 3.02 ha med Sitkagran på matr. nr. 9 Lindet by,
Vester. (lb. nr. 40: Sag om fredning af landskabet omkring Hærve-
jen og Rørbæk Sø.)

Deres skrivelse af 14. februar 1994 har været forelagt for Vejle
Amtskommunes fredningsafdeling, som i en skrivelse af 22. marts
1994 udtaler:

II

Ejeren, Arne Ekkenborg, har telefonisk oplyst, at det anførte afd.
nr. IDa rettelig skal være 3a, idet henvendelsen angår det areal,
der på fredningskortet tilhørende Fredningsnævnets kendelse af 31.
december 1993 har signaturen "genplantning kun med eg".

Ifølge den til fredningskendelsen hørende plejeplan har plejemyn-
digheden ikke en plejeforpligtelse for denne arealkategori i fred-
ningen, når ejeren er indstillet på selv at forestå genplantningen
med eg. Den ønskede rydning forudsætter ikke Fredningsnævnets til-
ladelse, og den kan foretages af ejeren under overholdelse af skov-
lovens bestemmelser, som indebærer krav om genplantning.

Hvis ejeren ønsker plejemyndighedens medvirken til arealets konver-
tering til eg, bør han rette henvendelse til amtet. En forudsæt-
ning for amtets medvirken - så længe sagen verserer ved Naturklage-
nævnet - vil være, at ejeren uafhængigt af fredningssagen er villig



2

til at indgå bindende aftale om arealanvendelsen. Det gælder i øvrigt
også arealerne (del af afd. nr. 2a og 2b samt afd. 4a), som i nævns-
kendelse af 10. juli 1990 er godkendt til eg, men som endnu ikke er
gentilplantet

"...........

Afdrift af de 3.02 ha med Sitkagran kræver således ikke Frednings-
nævnets tilladelse, hvilket herved meddeles.

J. Bruun

~tll Kopi til: Vejle Amtskommunes fredningsafdeling
Danmarks. Na tu r fredni ngs foren ing
Skov-og Naturstyrelsen
Naturklagenævnet (til orientering)
Palsgaard Statsskovdistrikt.



FREDNINGSNÆVNET FOR
VEJLE AMT

_ REnEN I HORSENS
8700 HORSENS
TLF. (75) 621300 (KUN FORMIDDAG)

Medt8§åtl
Si<OVD og NaturstyreYsen

24 MAJ 1994

REG.Nit 1- 55 Co C1 00o ,I

HORSENS, DEN 20. maj 1994

FA. NR, 26/ l994

Vejle Amt
Teknik og Miljø
Damnaven 12,
7100 Vejle.

Nævnets afgørelse efter naturbeskyttelseslovens § 50.
stk. l kan efter lovens § 78 påklages til Naturklage-
nævnet af den, der har begæret frednlngsnævnets afgø-
relse og forskellige myndlgheder. Klagefrlsten er 4 uger
fra den dag, afgørelsen er meddelt den pågzldende klage-
berettigede. Klagen indgives skriftligt til frednings-
nævnet, der videresende~ den til Naturklagenævnet •
En tilladelse kan ikke udnyttes, før udløbet af klage-
fristen.
Nævnets tilladelse fritager ikke for at indhente for-
nøden tilladelse fra andre myndigheder. Forpligtelser
ifølge tinglyste servitutter er forbeholdt.
Ifølge naturbeskyttelseslovens § 66 stk. 2 bortfalder
en tilladelse efter § 50 s tk. l hvis den ikke er ud-
nyttet inden 3 år efter, at den er meddelt.

Ang. udgravning af vandhul på matr. nr. la Kovtrup by, Hammer.

Den 2. maj 1994 har De tilskrevet Fredningsnævnet således:

" ---

Vejle Amt har modtaget en ansøgning fra ~aturvejleder Torben Bøge-
skov, Palsgaard Statsskovdistrikt, om tilladelse til udgravning af
et vandhul på ca. 300 m2 i et engområde på ejendommen matr. nr.
la Kovtrup By, Hammer, der tilhører Miljøministeriet v. Palsgaard
Statsskovdistrikt.

Ansøgningen fremsendes hermed i kopi til Fredningsnævnet til be-
\e, h a n d l i n g •

Såfremt Fredningsnævnet kan meddele tilladelse til det ansøgte
kræves der efterfølgende tilladelse fra amtet vedrørende naturbe-
skyttelseslovens § ~5, stk.3, jfr. § 3 og efter planlovens § 35.

Amtet er i givet fald indstillet på at meddele disse tilladelser'.

Området.
Området ligger i landzone. Efter Regionplanen for Vejle Amt ~igger
området i egentlig og særlig naturområde. Området, hvori der øn-
skes etableret vandhul, er registreret som eng, beskyttet af natur-
beskyttelseslovens § 3. I området er der højere partier, der kan

~~ karakteriseres som overdrev beskyttet af naturbeskyttelseslovens
§ 3. Ved indkørslen til Kovtrupgaard er der et bælte, der har væ-

, I
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ret forstyrret, bl.a. ved nedlæggelse af sivedræn, og som kan
karakteriseres som kulturpræget græsmark.

Området er beliggende nordøst for Kovtrupgård inden for fredningen
af landskabet omkring Hærvejen og Rørbæk Sø af 31. december 1993.
Området er på fredningskortet karakteriseret som overdrev og eng.
Naturtypen planlægges fastholdt.

Det fremgår af kende lsen s § 3, at der ikke må foretages ændringer
i terrænnet ved udgravning, opfyldning og planering. Endvidere
ønskes der lukket et dræn i engen, hvorved et lille vandløb vil

41 blive ført oven på engen, d.v.s. tilbage til naturlig tilstand. Det
kan ske efter nærmere tilladelse fra Fredningsnævnet.

En dispensation fra bestemmelserne kan ifølge kendeisens § 12
meddeles af Fredningsnævnet, når det ansøgte ikke vil komme i strid
med fredningens formål.

Etablering af et vandhul i dette område og lukning af dræn kan så-
ledes kun ske efter tilladelse fra Fredningsnævnet.

Amtets vurdering
Amtet, ved Peer Høgsberg, foretog sammen med Torben Bøgeskov besig-
tigelse af området den 6. april 1994.

Det vurderes at opfylde fredningens formål at etablere et mindre
vandhul i en lavning i engområdet. Vandhullet ønskes placeret i
en lavning, hvor den vil kunne indgå naturligt i landskabet. Vand-
hullet vil endvidere kunne udgøre en værdifuld ynglebiotop for bl.
a. padder.

Der ønskes tilladelse til at etablere en terrænhævning i den la-
veste del af vandhullet i form af en lav uregelmæssig udformet banke
med det formål at kunne opnå en større vandflade i vandhullet. Det
vurderes, at dette formentlig ville kunne etableres, uden at det
synes kunstigt anlagt.

Endvidere ønskes det opgravede materiale udlagt udjævnet op mod
grusvejen ind til Kovtrupgård. Det vurderes, at dette kunne gøres
med fordel, idet det vil udglatte vejskrænten, og da det ønskes
placeret på den mest kulturprægede del af det afgræssede eng- og
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overdrevsområde.

Sluttelig ønskes et eksisterende dræn tilstoppet ved Kovtrupvej
og videreført ned oven på engen. Der vil ikke opstå problemer med
vandafledning på jordene øst for Kovtrupvej, og det vurderes at
leve op til fredningens formål.

Konklusion
Det vurderes samlet, at etablering af et så lille vandhul vil være
forenelig med fredningens formål, samt at lukningen af drænet op-
fylder fredningens formål.

På den baggrund skal man ikke herfra udtale sig mod det ansøgte
"--------- .

Fredningsnævnet kan tiltræde oet anførte og meddeler herved for
sit vedkommende fornøden dispensation til det ansøgte.

J. Bruun

Kopi til: Danmarks Naturfredningsforening
Skov- og Naturstyrelsen
Naturklagenævnet
Palsgaard Statsskovdistrikt, att.: Torben Bøgeskov
Nørre Snede Kommune
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FREDNINGSNÆVNET FOR SØNDERJYLLANDS AMT
Dommerkontoret, Nørregade 31,
6270 Tønder.
Telefon 74 72 22 05.

-~ ~ 1·4; '-"'1"-
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Den 26. maj 1995 foretog formanden, dommer S.A. Koustrup,
følgende sag på dommerkontoret:

J.nr. 40/95 Ansøgning fra Tele Danmark, Aabenraa, om
tilladelse til at anbringe et telekabel
tværs gennem Hærvejen og matr.nr. 115
Hovslund indenfor fredningsgrænsen for
fortidsmindet Hærulfstenen ved Hovslund,
Rødekro kommune.

Fortidsminde - § 50 -

Der fremlægges skrivelse af 23. maj 1995 med bilag fra Søn-
derjyllands amt, Landskabskontoret, j.nr. 8-50-12-5-2-94.

De~ er oplyst, at den ansøgte ledningsstrækning går ca. 50
meter fra fortidsmindet Hærulfstenen og tværs gennem Hærvejen
samt matr.nr. 115 Hovslund.

•
Hærvejen og matr.nr. 115 Hovslund er fredet ved
overfredningsnævnets kendelse af 11. juni 1962.

Det fremgår af sagen, at Skov- og Naturstyrelsen ikke har
noget imod det ansøgte, der tillige anbefales af
Sønderjyllands amt.

Fredningsnævnets afgørelse:

Da det ansøgte ikke strider imod fredningens formål, meddeles
herved i medfør af naturbeskyttelseslovens § 50 tilladelse

~ til det ansøgte.

~'l

\9\Ll'o.nn·;~ I
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I medfør af naturbeskytteIses vens § 66
delsen , såfremt den ikke er u l ~ inden

S. A. Ko~~4:.

bortfalder tilla-
3 år fra dato.

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

Klage skal indsendes skriftligt til Fredningsnævnet for
Sønderjyllands amt, Dommerkontoret, Nørregade 31, 6270
Tønder, der videresender klage til Naturklagenævnet sammen
med sagens dokumenter.

..



NATURKLAGE NÆ VNET
Sekretariatet

Vermundsgade 38 B
2100 København ø.
Tlf.: 39 47 27 50
Fax.: 39472799

Liste over e
fredningen f
og Rørbæ Sø
(ajou ørt 12. februar 1995)
n.\ a\hærvej\ejere.adr

27. juni 1995
J.nr. 111/600-0001
AH

Naturklagenævnet har efter besigtigelse og offentligt tilgængeligt
møde voteret i sagen om fredning af landskabet omkring Hærvejen og
Rørbæk Sø. Nævnet har af tidsmæssige grunde endnu ikke færdigbe-
handlet sagen, men alene taget stilling til en række af de over-
ordnede spørgsmål.

Nævnet besluttede enstemmigt at gennemføre en fredning af det 1.536
ha store område. Fredningsområdet er uændret i forhold til det
areal, som er omfattet af fredningsnævnets afgørelse af 31. december
1993. Dog udtages et mindre landbrugsareal i fredningsområdets
sydøstlige hjørne af fredningen (matr.nr. 2a, Nørre Tindet By, øster
Nykirke) .

Fredningsnævnets afgørelse stadfæstes for så vidt angår afdrift af
nåletræer. Afdriften skal ske, når træerne er hugstmodne (normal
omdriftsalder), dog senest inden 20 år.

Arealer med egeskov/egekrat skal bevares, men ejerne skal have ret
til selv at drive arealerne med eg inden for skovlovens rammer.

Fredningsbestemmelserne vil blive udformet således, at det i videst
muligt omfang bliver muligt for lodsejerne at kunne søge diverse
støtteordninger vedr. f.eks. miljøfølsomme områder samt støtte til
urørt skov.

Vejle Amt er plejemyndighed for privatejede arealer indenfor fred-
ningsområdet. Plejemyndigheden skal have ret til at fjerne opvækst
af nåletræer på de afdrevne arealer samt ret til i egeskoven at
fjerne nål, der udgør en trussel mod egeskovens opvækst og udvik-
ling.
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Nævnet har endvidere truffet afgørelse om, at der ikke skal etable-
res en broforbindelse mellem Vester Mølle og Fårebanke.

Der må foretages udlejning af ialt 10 fartøjer (robåde eller vand-
cykler) fra bredden ved Vester Mølle. Fartøjerne skal have farven
hvid eller grå. Der tillades sejlads med udlejningsfartøjer på den
del af Rørbæk Sø, som er beliggende vest for Vandø. Sejlads er ikke
tilladt i fuglenes yngleperiode dvs. 1. marts - 24. juni (skt.
Hans) .

Angående spørgsmålet om afståelsen af arealer ved det nedlagte
Søhale dambrug, så fandt nævnet at områderne fortsat skal forblive i
privat eje. Der vil blive fastsat nærmere retningslinier for om-
rådets pleje, herunder dyrehold samt mulighed for offentlighedens
færdsel på området.

Naturklagenævnet vil på møder i august og september.færdigbehandle
de resterende spørgsmål om udlæg af stier, p-pladser. Dernæst vil
lodsejerne modtage en mere detaljeret oversigt over fredningens
indhold, hvorefter lodsejerne påny anmodes om at fremsætte krav om
erstatning.

Den endelige afgørelse forventes først at foreligge i foråret 1996.

Såfremt De ønsker ovenstående uddybet, så er De velkommen til at
kontakte Bent Jacobsen (tlf. 2747 2772) eller Anders Hasselager
(tlf. 3947 2774) i Naturklagenævnets sekretariat.

Med venlig hilsen

·!lif~~
Viceformand



NATURKLAGENÆVNET Vermundsgade 38 B
2100 København ø.
Tlf.: 39472750
Fax.: 39 47 27 99•

Miljøministeriet
Skov- og Naturstyrelsen
Haraldsgade 53
2100 København ø

31. august 1995
J.nr. 111/600-0001
AH

Naturklagenævnet har på sit møde den 21. august fortsat voteringen i
sagen om fredningen af arealer ved Hærvejen og Rørbæk Sø.

Nævnet besluttede enstemmigt, at nedenstående skal gælde indenfor
fredningsområdet. Angående de omtalte naturtyper henvises der til
signaturen på det til fredningsnævnets afgørelse udarbejdede kortbi-
lag.

Agerland
Arealerne må anvendes til normale landbrugsafgrøder, dog ikke
pyntegrønt eller juletræer. Gødskning og sprøjtning er tilladt.
Ny læhegn må ikke etableres. Fredningen er ikke til hinder for at
arealerne kan overgå til egeskov, egekrat, overdrev eller hede.
r så fald vil de blive omfattet af fredningsbestemmelserne for
disse naturtyper.

Løvskov
Arealerne må drives inden for rammerne af skovloven, men kun med
løvtræ.

øvrige naturområder: egekrat, egeskov, overdrev, hede, eng, mose,
sø, vandløb
De nævnte næturtyper fastholdes som bestemt af fredningsnævnet for
Vejle Amt.
Arealerne må ikke pløjes, gødskes eller behandles med pesticider.
Der må kun anvendes formeringmateriale (frø, planter, stiklinger)

/
/ " I'-
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fra fredningsområdet og af de i fredningsområdet oprindeligt hjem-
mehørende arter.

For privatejede arealer tillægges amtet en plejeret. For de stats-
ejede arealer tillægges Skov- og Naturstyrelsen plejeretten.

Der fastsættes endvidere følgende bestemmelser om driften af natur-
typerne samt plejemyndighedens beføjelser indenfor de enkelte
naturtyper.

Egeskov og egekrat
Plejemyndigheden kan fjerne opvækst af ikke-hjemmehørende træarter,
først og fremmest gran. Dog tillades opvækst af gran som enkeltstå-
ende træer og i begrænset omfang og mængde, men de skal fjernes før
de kaster frø, og senest når de når op i højde med egebevoksningens
kronetag.

Derudover kan egeskoven og egekrattet med de deri hjemmehørende
træarter såsom Asp, Birk, Lind og Ene drives frit af ejeren inden
for skovlovens rammer og med de tilskudsmuligheder, som følger i
medfør af skovloven.

Overdrev, hede og eng
Plejemyndigheden kan foretage den fornødne pleje med henblik på
bevarelse af biotopen. Plejen kan bestå i hugst, slåning, høslet og
afgræsning af uønsket opvækst af træer og buske m.v.

Mose og sø
Plejemyndigheden bemyndiges til at foretage den fornødne pleje med
henblik på bevarelse af biotoperne. Plejen vil hovedsageligt bestå i
fjernelse af opvækst, sikre tilstrækkelig vandstand og at sikre
vandkvaliteten.

Naturklagenævnet har endvidere truffet følgende beslutninger.

Afvikling af hegn
De på fredningskortet særligt viste hegn afvikles. Det bestemmes, at
hegnene skal være fjernet senest 5 år fra datoen for Naturklage-
nævnets afgørelse.
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Etablering af stiforløb
Det på fredningskortet viste stiforløb blev i sin helhed tiltrådt af
Naturklagenævnet. Dog gælder en række undtagelser. Den på frednings-
kortet viste stirute fra restaurant Vester Mølle til p-pladsen nord
for Rørbæk Sø vestlige ende udgår. Der etableres en stiforbindelse
fra p-pladsen beliggende ved Ballesbækgård gennem skovbevoksningen
til dambruget ved Lillesø.

Endvidere etableres en rundtursmulighed omkring det nuværende Søhale
Dambrug ved anlæg af to spangbroer over Dybdal bæk. Den nordøst for
Søhalegård viste sti udgår for så vidt angår en strækning på 200 m.
Endelig etableres en alternativ stirute fra en ny p-plads mellem
Søhalegård og Vejlevej til det store hedeområde i fredningsområdets
nordlige del.

Offentlighedens adgang til de øvrige arealer indenfor fredningsom-
rådet bør ligeledes ske efter naturbeskyttelseslovens almindelige
regler.

P-pladser
Naturklagenævnet stadfæster lokaliseringen af 8 mindre p-pladser
indenfor fredningsområdet. P-pladsen ved restaurant Vester Mølle
udgår som p-plads i fredningen. I stedet etableres en p-plads øst
for dambruget ved Lillesø på matr.nr. 4a, Rørbæk Hovedgård, Vester.
Det skal bemærkes, at det lovligt etablerede parkeringsareal ved
restaurant Vester Mølle fortsat kan anvendes som p-plads.
Angående p-pladsen øst for Søhalegård henvises til nedenstående.

Bebyggelse og tekniske anlæg
Opførelse af bebyggelse er ikke tilladt indenfor fredningsområdet.
Dog er det tilladt at opføre nye driftsbygninger samt om- og til-
bygninger til eksisterende landbrugsbygninger. Endvidere er det
tilladt af foretage om og tilbygninger af de til landbruget nødven-
dige beboelsesbygninger jf. landbrugslovens bestemmelser herom.
Alle nybygninger, og ombygninger, som ændrer bebyggelsernes ydre ud-
seende forelægges fredningsnævnet til godkendelse.

Juletræsbeplantning hos lb.nr. 44
Ejeren under lb.nr. 44 har af fredningsnævnet fået tilladelse til
dyrkning juletræer på den nordlige del af matr.nr. 2e, Nørre Tindet
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by, øster Nykirke. Naturklagenævnet ændrer denne tilladelse til et
afslag af landskabelige grunde.

Ejeren under lb.nr. 7, 8 og 9 (Trock-Jansen, Storgård og Heegaard)
vil modtage en særskilt skrivelse om nævnets beslutninger for så
vidt angår retablering, pleje og offentlighedens færdsel på deres
ejendomme indenfor fredningsområdet.

Afvikling af nåletræsbevoksninger
I fortsættelse af Naturklagenævnets skrivelse af 27. juni 1995 skal
det bemærkes at efter afviklingen af nåletræsbevoksningerne hen-
falder arealerne til naturtyperne egeskov, egekrat, overdrev eller
hede efter ejerens valg, hvorefter arealerne henhøre r under fred-
ningens bestemmelser for de pågældende naturtyper. Dette gælder
såvel for de arealer, der på fredningskortet er vist med krydsskra-
vering som for de arealer, hvor der står "genplantning kun med eg".

Ejeren kan vælge at foretage egentlig tilkultivering af arealet med
eg mod selv at afholde omkostningerne herved. I givet fald skal der
anvende formeringsmateriale fra fredningsområdet. I forbindelse med
tilkultiveringen må ikke ske pløjning af arealerne.

For 6 mindre arealer på ejendommene under lb.nr. 38, 39, 40, 42, 54
og 64 må der efter afdrift af nåletræsbeplantning ikke ske gentil-
plantning med eg. Arealerne skal overgå til hede eller overdrev. Til
ejerne under de nævnte løbenumre vedlægges et kortbilag, hvorpå de
pågældende arealer er indtegnet.

Endvidere vedtog Naturklagenævnet med 4 stemmer mod 3 at flytte p-
pladsen øst for Søhalegård ca. 400 m mod øst. P-pladsen lokaliseres
på den sydlige side af Søhalegårdvej, mens størrelse og beskaffen-
heden er uændret. Mindretallet stemte for en bibeholdelse af p-
pladsen som anvist på fredningskortet.

på baggrund af ovenstående samt Naturklagenævnets skrivelse af 27.
juni 1995 skal man anmode lodsejerne om at fremsætte påstand om
erstatning, som følge af fredningsindgrebet. Erstatningspåstandene
skal indsendes til Naturklagenævnets sekretariat senest den 1.
november 1995.
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Såfremt De ønsker ovenstående uddybet, så er De velkommen til at
kontakte undertegnede på tlf. 2747 2772 i Naturklagenævnets sekre-
tariat efter den 13. september.

Med venlig hilsen

/"l f/t
. -;f!it( /; .z"c('~
Bent J c:obsen

Viceformand
I



Bilag til Naturklagenævnet
skrivelse af 31. august 1995.

Arealer, der ikke må
gentilplantes. Skal
efter afdrift henlig-
ge som naturtypeme
hede eller overdrev .• fJII!.;;;.
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FREDNINGSNÆVNET FOR VEJLE AMT Kolding, den 21. juli 1997

FVA j. nr. 20/97Domhusgade 24

6000 Kolding Sekretær: Birgitte Andersen

Connie og Birger Larsen
Damgaard
Tinnetvej 70
7173 Vonge

FOTOKOP1
FREDNINGSNÆVNET

Modtaget;
Skol/- og Naturst'll'elsGr

REG. NR. 1~b~, 00·

Vedr. Deres ansøgning om dispensation fra fredningen omkring Hærvejen og
Rørbæk Sø til opførelse af 2 stk. rundbuehaller til strudsefarm• Fredningsnævnet har den 4. juni 1997 modtaget Deres ansøgning om dispen-
sation fra fredningen omkring Hærvejen og Rørbæk Sø til opførelse af 2 stk.
rundbuehaller til strudsefarm.

Ejendommen har matr. nr. 3 a Nr. Tinnet By, øster Nykirke, og ligger Tinnet-
vej 70, 7173 Vonge. Der henvises til vedlagte kort 1 : 10000.

Sagen har været forelagt for Vejle amt, Teknik og Miljø, Åbent Land, der
skrivelse af 25. juni 1997 har anført:

"Den 12. juni 1997 har Fredningsnævnet anmodet om en udtalelse vedrø-
rende ansøgning fra Birger O. Larsen, der søger om tilladelse til at opføre 2
stk. rundbuehaller på ejendommen Damgård Strudsefarm, matr.nr. 3 a Nør-
re Tinnet By, øster Nykirke.

Ejendommen er omfattet af Fredningen af landskabet omkring Hærvejen og
Rørbæk Sø af 26. september 1996. Fredningen er rejst på Amtets foranled-
ning.

Efter Regionplanen for Vejle amt ligger ejendommen i særligt naturområde.

Der ønskes opført en hal på henholdsvis 120 m2 og på 340 m2 - begge hal-
ler opføres i tæt tilknytning til eksisterende landbrugsbygninger.

Hallerne består af stålbuer, som forankres i jorden med nedstøbte rør og
overdækkes med 2 lags isolerede plastikmateriale. Største højde på hallerne

Miljø· og Enprrriministeriet
Skov- og .i~aturstyreI3en
J.nr. SN 1996 - / b /; I/o - C/o!! Bil.
Akt. nr. r; / '
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vil være ca. 3 Y2m.

Hallerne er med græsbund/strøelse og opføres på grund af lovkrav om over-
dækket udendørs areal for strudsekyllinger.

Ansøgeren har oplyst, at den store hal kun opføres, såfremt der ikke kan
opnås dispensation fra de veterinære myndigheder til at anvende en eksi-
sterende staldbygning, der er en smule for lille efter lovens krav.

Det fremgår af ansøgningen, at hallerne er tænkt anvendt i de 10 - 15 år,
det tager at renovere gården, da det er strudsene, der skal betale for reno-
veringen. Ansøgeren har oplyst, at han ikke har noget imod, såfremt tilla-
delse tidsbegrænses til 15 år.

Strudseavl må anses som en normal landbrugsmæssig produktion i dag, og
bygningerne vil derfor kunne betegnes som driftsøkonomisk nødvendige for
ejendommens drift som landbrugsejendom.

Fredningen er ikke til hinder for, at der med Fredningsnævnets godkendelse
kan opføres nye beboelses- og driftsbygninger på landbrugsejendomme, jf.
kendeIsens § 5.

Opførelse af hallerne - der sker i direkte tilknytning til eksisterende drifts-
bygninger - skønnes ikke at medføre væsentlige landskabelige gener.

Efter omstændighederne skal vi ikke udtale os imod det ansøgte. Det fore-
slås - på grund af hallernes specielle konstruktion og materialevalg - at en
evt. tilladelse gøres tidsbegrænset til maks. 15 år.... "

Fredningsnævnets afgørelse:

Efter det af Vejle Amt anførte meddeler Fredningsnævnet i medfør af natur-
beskyttelseslovens § 50, stk. 1, tilladelse til den ansøgte opførelse af 2 stk.
rundbuehaller til brug for Deres strudsefarm. Tilladelsen er tidsbegrænset, så-
ledes at rundbuehallerne kan kræves fjernet efter 15 år fra det tidspunkt, da
denne tilladelse kan udnyttes. Fredningsnævnet finder ikke, at det ansøgte
strider mod fredningens formål.

Nævnets afgørelse kan påklages i overensstemmelse med reglerne i naturbe-
skyttelseslovens kap 12. Klage skal indgives skriftligt til Fredningsnævnet in-
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den 4 uger fra den dag, afgørelsen er meddelt. Tilladelsen må ikke udnyttes,
før klagefristen er udløbet. Rettidig klage har opsættende virkning for den på-
klagede afgørelse, med mindre klagemyndigheden bestemmer andet.

Tilladelsen bortfalder, hvis den ikke udnyttes inden 3 år fra dato.

o
Kopi af dette brev er sendt til Vejle Amt, Teknik og Miljø, Abent Land, Dam-
haven 12, 7100 Vejle,(j. nr. 8-70-51-8-611-1-97), til Give kommune, Rådhus-
bakken 9, 7323 Give, til Danmarks Naturfredningsforening, Nørregade 2,
1165 København K, og til Skov- og Naturstyrelsen, Haraldsgade 53, 2100 Kø-
benhavn ø.

• Med venlig hilsen

Preben Bagger
formand

e Telefon

75524822

Direkte telefon Telefax

755071 11 - 5000 75524408
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Domhusgade 24

6000 Kolding
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Sekretær: Birgitte Andersen

Palsgård Statsskovdistrikt
Vester Palsgård
Palsgårdvej 9
7362 Hampen

FOTOKOPI
FREDNINGSNÆVNET

Vedr. Deres j. nr. 43: ansøgning om dispensation fra fredningen af Hærvejens
omgivelser og Rørbæk Sø til etablering af to læskure for får og en primitiv
lejrplads

Ved skrivelse af 16. juni 1997 har Statsskovdistriktet ansøgt om dispensation
• fra fredningen af Hærvejens omgivelser og Rørbæk Sø til etablering af to læ-

skure for får og en primitiv lejrplads.

Om læskurenes og lejrpladsens nærmere placering henvises til vedlagte kopier
af fredningskortet.

Fredningsnævnet har sendt ansøgningen til udtalelse hos Vejle Amt, Teknik og
Miljø, der ved skrivelse af 13. oktober 1997 har svaret:

" Den 18. juni 1997 har Fredningsnævnet anmodet om en udtalelse vedrøren-
de opførelse af et læskur for får og etablering af en primitiv lejrplads på
ejendommen matr.nr. 3d, Koutrup By, Hammer og opførelse af et læskur
også for får på ejendommen matr.nr. 1 f5., Rørbæk Hovedgård, Vester.

Ejendommene er omfattet af fredningen omkring Hærvejen og Rørbæk Sø
og ligger i landzone. Efter Regionplanen for Vejle Amt ligger ejendommene i
egentligt naturområde.

De to læskure opføres med vægge af træ og tag af tagpap, det ene på 20
m2 ved parkeringspladsen ved Ba//esbækgård og det andet på 30 m2 nær
grusgraven ved Koutrup. Ønsket er begrundet i, at læskurene er nøpvendige
for at kunne holde fårene på arealet så længe, som der er behov for af hen-
syn til arealernes pleje.

Derudover ønskes der etableret en primitiv lejrplads i grusgraven ved Kou-
trup med 3 shelters a 2,5 m x 5 m, en bålplads og et formuldningstoilet.
Pladsen er tiltænkt spejdere, skoleklasser og andre organiserede grupper,



som det har vist sig uhensigtsmæssigt at sammenblande med uorganisere-
de hærvejsturister på lejrpladsen ved Koutrup Skov.

Naturpleje - afgrænsning - er i overensstemmelse med fredningens formål
og vi ser derfor ingen fredningsmæssige betænkeligheder ved læskurene,
idet det forudsættes, at de males i en jordfarve.

Vi kan følge Statsskovdistriktets tanke med at adskille organiserede og uor-
ganiserede hærvejsturister, og finder, at en primitiv lejrplads kan etableres i
den gamle grusgrav uden at afgørende fredningsmæssige hensyn tilsidesæt-
tes... "

Fredningsnævnets afgørelse:

•
Efter det af Vejle Amt anførte meddeler Fredningsnævnet i medfør af natur-

beskyttelseslovens § 50, stk. 1, tilladelse til opførelse af den ansøgte tilbyg-

ning. Fredningsnævnet finder ikke, at det ansøgte strider mod fredningens

formål.

Nævnets afgørelse kan påklages i overensstemmelse med reglerne i naturbe-

skyttelseslovens kap 12. Klage skal indgives skriftligt til Fredningsnævnet in-

den 4 uger fra den dag, afgør~!sen er meddel.t. Tilladelsen må ikke udnyttes,

før klagefristen er udløbet. Rettidig klage har opsættende virkning for den på-

klagede afgørelse, med mindre klagemyndigheden bestemmer andet.

Tilladelsen bortfalder, hvis den ikke udnyttes inden 3 år fra dato.

Andre myndigheders tilladelse kan være nødvendig.

o
Kopi af dette brev er sendt til Vejle Amt, Teknik og Miljø, Abent Land, Dam-

haven 12, 7100 Vejle (j. nr. 8-70-51-8-627-1-97), til Vejle kommune, Teknisk

afdeling, Skolegade 1, 7100 Vejle, til Danmarks Naturfredningsforening, Nør-

regade 2, 1165 København K, og til Skov- og Naturstyrelsen, Haraldsgade 53,

2100 København ø.

Med venlig hilsen

Preben Bagger

formand

Telefon Direkte telefon Telefaxe
I

75524822 755071 11 - 5000 75524408
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Den 23. marts 1999

FOTOKOPI
fREONINGSNfEVNET Vort j. nr. FVA 7/99

Deres j. nr. 8-70-51-8-611-2-99

Ansøgning om dispensation fra fredningen omkring Hærvejen og Rørbæk Sø

Sagen er indbragt for Fredningsnævnet ved Vejle Amts skrivelse af 3. marts 1999,

hvori det hedder:

•
"Herved videresendes ansøgning fra Skov- og Naturstyrelsen, v/Pa/sgård

Statsskovdistrikt om dispensation til at foretage terrænregulering m. v. om-

kring et eksisterende vandhul og en mindre grøft på statens ejendom matr.nr.

2-b og 3-b Nørre Tinnet By, øster Nykirke.

Ejendommen ligger umiddelbart øst for egekrattet "Skovsbøl Krat" inden for

de fredede arealer omkring Hærvejen og Rørbæk Sø i henhold til Naturkla-

genævnets afgørelse af 27. september 1996.

Fredningssagen blev rejst af Vejle Amt i 1989. Der er ikke indsat særlige hø-

ringsberettigede parter.

Det er fredningens formål at bevare og forbedre de naturhistoriske, landska-

belige og kulturhistoriske værdier i området.

Det følger af § 2 i fredningsbestemmelserne, at området skal bevares i dets

nuværende tilstand, og ifølge § 4 må der ikke foretages terrænændringer.
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Fredningsnævnet kan dog dispensere fra bestemmelserne, når det ansøgte

ikke vil stride imod fredningens formål, jf. §50 i naturbeskyttelseslaven.

Den pågældende ejendom ligger i landzone. I Regionplanen for Vejle Amt

1997 er området benævnt som særligt værdifuldt naturområde. Ejendommen

ligger desuden inden for det udpegede EF-habitatområde nr. 65 omkring

Store Vandskel, Rørbæk Sø og Tinnet Krat i henhold til Miljø- og Energimini-

steriets bekendtgørelse nr. 782 af 1. november 1998.

Skov- og Naturstyrelsen, v/Palsgård Statsskovdistrikt, er, efter statens over-

tagelse af ejendommen for nogen tid siden, nu igang med forskellige former

for naturgenopretning og naturpleje inden for det fredede område.

I den forbindelse ønsker skovdistriktet at foretage en renovering og

landskabelig forbedring af et gammelt, kunstigt vandhul på ca. 1.000 m2.

Projektet går ud på at fjerne en flere meter høj dæmning, samt bortgrave en

ca. 20q m2 stor ø, der i sin tid er efterladt i vandhullet. Det forhåndenværende

jordmateriale omfordeles og reguleres på de tilstødende, græssede arealer.

Samtidig ønskes en del af vandhullet uddybet med ca. 30 cm, så der selv i

tørre somre vil være vand i hullet.

Lokaliteten ligger tæt på stier igennem fredningsamrådet.

Af landskabelige hensyn ønsker skovdistriktet herudover at foretage en

mindre terrænregulering omkring en ca. 20 m lang grøft, der afvander et

mindre, gammelt mergelgravsområde.

Efter afdrift af en granbevoksning vest for mergelgraven er nogle oplagte

volde blevet synlige fra den nærliggende sti. Ved tilkastning af grøften for-

hindres vandet i at løbe væk fra mergelgraven.

Det er sekretariatets opfattelse, at de påtænkte arbejder vil medføre åbenly-

se forbedringer, både naturmæssigt og landskabeligt. Det anbefales derfor,
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at der meddeles den nødvendige dispensation fra fredningsbestemmelserne i

§§ 2 og 4. Skov- :;;o~taget i
aturstyre/sen

25 MRS. 1999
Det kan afslutningsvis oplyses, at amtet er indstillet på at tillade renovering

m. v. af vandhullet efter naturbeskyttelseslavens § 3, men foreløbig afventer

vi Fredningsnævnets afgørelse.

I relation til den nævnte bestemmelse og til den omtalte EF-habitatudpegning

er det vurderet at der ikke vil være negative konsekvenser for naturtyper og

arter ved gennemførelse af de påtænkte arbejder ... "

Om ejendommens beliggenhed henvises til vedlagte kort.

Fredningsnævnets afgørelse:

Under henvisning til det af Vejle Amt anførte giver Fredningsnævnet i medfør af

naturbeskytt~lseslovens § 50, stk. 1, tilladelse til den ansøgte terrænregulering,

der ikke findes at stride mod fredningens formål.

Nævnets afgørelse kan påklages i overensstemmelse med reglerne i naturbeskyt-

telseslovens kapitel 12. Klage skal indgives skriftligt til Fredningsnævnet for Vejle

amt, Domhusgade 24, 6000 Kolding, inden 4 uger fra den dag, afgørelsen er

meddelt. Rettidig klage har opsættende virkning for den påklagede afgørelse, med

mindre klagemyndigheden bestemmer andet.

Tilladelsen bortfalder, hvis den ikke udnyttes inden 3 år fra dato.

Andre myndigheders tilladelse kan være nødvendig.

Kopi af denne skrivelse er sendt til Palsgård Statsskovdistrikt, Vester Palsgård,

Palsgårdsvej 9, 7362 Hampen, til Nr. Snede kommune, Teknisk forvaltning, 7362

Nr. Snede, til Danmarks Naturfredningsforenings lokalkomite ved formanden Kurt

Lundsfryd Jensen, Skovlunden 54, 7323 Give, til Danmarks Naturfredningsfore-

i1bQ~åbM~dsnedøgade 20, 2100 København ø og til Skov- og Naturstyrelsen, Ha-
Skov- af: Naturstyrelsen

25 MRS. 1399



raidsgade 53,2100 København ø.

Med venlig hilsen

~B~o/r

t
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\FOTOKOPi
\fREDNINGSNÆVNET

Den 17. maj 1999

Vort j. nr. FVA 8/99

Deres j. nr. 8-70-51-8-611-1-99

Ansøgning om dispensation fra fredningen omkring Hærvejen og Rørbæk Sø

Sagen er indbragt for Fredningsnævnet ved Vejle amts skrivelse af 1. marts 1999,

hvori det hedder:

''Hermed fremsendes redegørelse og ansøgning fra Jørgen Rasmussen,
Stenderupvej 101. 6091 Sdr. Bjert, til Fredningsnævnets behandling af
spørgsmålet om, hvorvidt en opstillet campingvogn kan tillades bibeholdt på
ejendommen matr.nr. 9 Lindet By, Vester.

Jørgen, Rasmussen søger samtidig om tilladelse fra Fredningsnævnet til at
genskabe et lille vandhul i et vandli~ende område på ejendommen.

Ansøgningen giver anledning til følgende bemærkninger:

Ejendommen har et areal på ca. 40 ha, er pålagt fredskovspligt, og ligger for
størstedelens vedkommende inden for fredningen omkring Hærvejen og
Rørbæk Sø i Give Kommune i henhold til Naturklagenævnets afgørelse af
27. september 1996.

Fredningssagen blev rejst af Vejle Amt i 1989.

I forbindelse med besigtigelse og tilsyn på ejendommen sammen med
Jørgen Rasmussen blev det i december 1998 konstateret, at der var opstillet
en cainpingvognslignende bygning på den vestlige del af ejendommen inden
for fredningen. Ved fornyet eftersyn den 26. januar 1999 var camping-
vognen, påtrods af opfordring fra amtet, ikke fjernet.

Først efter påbud fra amtet om fremsendelse af lovliggørelsesansøgning er
den nødvendige ansøgning om bibeholdelse af campingvognen modtaget fra
ejeren den 23. februar 1999.

Det fremgår af sagen, at campingvognen, der måler ca. 6 x 2,5 m, benyttes
(ønskes benyttet) til ophol I d ved besøg og arbejde i skoven, som jagthytte
og som:redskabSSku%",

, l'''en ;til. J.--\~\\\'(;~-~\O\ \ 5il.1

~\o
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Det er ejerens hensigt at male vognen i camouflagefarver, og lægge grene
og lyng på taget.

Behovet for opholdssted og rum til opbevaring af redskaber begrundes bl.a.
med, at familien bor 65 km fra skoven.

ifølge fredningskendelsens § 5 må der ikke opføres ny bebyggelse, herunder
skure, boder, jagthytter el.lign. Der må heller ikke anbringes campingvogne
el.lign. Fredningen er dog ikke til hinder for midlertidig anbringelse af
skurvogne eller skure, der i kortere perioder er nødvendige for skovdriften.

Da den opstillede, stationere, campingvognslignende bygning er i klar strid
med fredningens bestemmelser, kan sekretariatet ikke anbefale
Fredningsnævnet at meddele dispensation til bibeholdelse af bebyggelsen.
Campingvognen må derfor kræves fjernet inden for en passende kort frist.

Til ejerens ønske om at udgrave og genskabe et lille vandhul bemærkes:

Det pågældende område ligger nær ved den sydlige fredningsgrænse, og i
skovagtige omgivelser. Området er meget vådt, men er for lille til at være
beskyttet naturtype efter § 3 i naturbeskyttelsesloven. Det ser ud, som om
der har været et lille vandhul tidligere, og der vil kunne genskabes et lille
vandhul med åbent vand på 100 - 150 m'.

Efter fredningskendelsens § 4 må der ikke foretages terrænændringer. I § 6
hedder det videre, at der ikke må indtages vand fra kilder og væld, og at
arealerne omkring disse skal henligge urørte, bortset fra nødvendig pleje.

Efter vores vurdering vil det ønskede indgreb blive af meget beskedent
omfang, og have karakter af en naturforbedrende foranstaltning til gavn for
skovens dyr og fugle.

Da anlæggelse af det lille vandhul ikke ses at stride mod fredningens formål,
anbefales det, at Fredningsnævnet meddeler tilladelse/dispensation hertil.

Om ejendommens beliggenhed henvises til kopi af fredningskortet.

Fredningsnævnet har foretaget besigtigelse den 14. maj 1999. Der henvises til

udskrift af Fredningsnævnets protokol.

Fredningsnævnets afgørelse:

Fredningsnævnet giver afslag på bibeholdelse af den opstillede campingvogn, da

det i fredningskendelsens § 5 udtrykkeligt er anført, at anbringelse af blandt andet

campingvogne ikke må ske.
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l 9 MAJ 1999

Fredningsnævet giver ejeren en frist til fjernelse af campingvognen med tilhøren-

de fundament m.v. til den 1. juli 1999.

Af de grunde, der er anført af Vejle amt, giver Fredningsnævnet i medfør af na-

turbeskyttelseslovens § 50, stk. 1, dispensation til udgravning af et vandhul på

højst 200 m2. Det er en betingelse for tilladelsen, at den nærmere placering af

vandhullet aftales med Vejle amts naturafdeling.

Fredningsnævnet giver derimod afslag på ansøgningen om, at der må graves en

grøft i lavningen fra det omtalte vandhul og ned til det lavere liggende terræn.

Fredningsnævnet er af den opfattelse, at den ansøgte grøft ikke kan betragtes

som en en naturforbedrende foranstaltning, og at etablering af en grøft vil stride

mod fredningens formål, der blandt andet er at bevare naturen så uberørt som

muligt.

Den givne tilladelsen bortfalder, hvis den ikke udnyttes inden 3 år fra dato.

Andre myndigheders tilladelse kan være nødvendig.

Nævnets afgørelse kan påklages i overensstemmelse med reglerne i naturbeskyt-

telseslovens kapitel 12. Klage skal indgives skriftligt til Fredningsnævnet for Vejle

amt, Domhusgade 24, 6000 Kolding, inden 4 uger fra den dag, afgørelsen er

meddelt. Rettidig klage har ops.ættende virkning for den påklagede afgørelse, med

mindre klagemyndigheden bestemmer andet.

Kopi af denne skrivelse er sendt til Jørgen Rasmussen, Stenderupvej .101, 6091

Bjert, til Give kommune, Teknisk forvaltning, 7323 Give, til Danmarks Naturfred-

ningsforening, Masnedøgade 20, 2100 København ø, til Danmarks Naturfred-

ningsforenings lokal komite vI formanden Kurt Lundsfryd Jensen, Skovlunden 20,

7323 Give, og til Skov- og Naturstyrelsen, Haraldsgade 53, 2100 København ø.

Med venlig hilsen

~~-



FREDNINGSNÆVNET FOR VEJLE AMT tlf. 75 52 28 00

REG.Nk 1~~~.oo
Domhusgade 24

6000 Kolding
Fax 7552 4408

Vejle amt
Teknik og Miljø
Abent Land
Damhaven 12
7100 Vejle

FOTOKOPI
FREDNINGSNÆVNET

Abent fra 08.00 - 14 00
Gennemvalg 75507111

Lokal 5103 - Birgitte Andersen

Den 11. oktober 1999
81: Modtaget i

'ov- cg NatDratyrelsen

f 2 O/(T. 1999
Vort j. nr. FVA 32/99

Deres j. nr. 8-70-51-8-611-7-99

Ansøgning om dispensation fra fredningen omkring Hærvejen og Rørbæk Sø

Sagen er indbragt for Fredningsnævnet ved Vejle amts skrivelse af 15. september

1999, hvori det hedder:

"Opførelse af tilbygning til beboelse, beliggende indenfor fredningen omkring
Hærvejen og Rørbæk Sø.

Amtet har den 17. august 1999 modtaget ansøgning om tilbygning til
beboelseshus på ejendommen matr.nr. 2 c, Nørre Tinnet By, øster Nykirke
der er beliggende Tinnetvej 72, Give.

Ejendommen er omfattet af bestemmelserne i Naturklagenævnets kendelse
af 27. september 1996 om fredningen af landskabet omkring Hærvejen og
Rørbæk Sø, og ligger i landzone.

Efter fredningens § 5 er fredningen ikke til hinder for, at der med
Fredningsnævnets godkendelse kan opføres nye beboelses- og
driftsbygninger samt foretages om- og tilbygninger til eksisterende
beboelses- og driftsbygninger.

Ejendommen er omfattet af naturbeskyttelseslovens bestemmelser
vedrørende skovbyggelinie. Amtet har hørt Palsgård Statsskovdistrikt som
naboskovejer. Skovdistriktet har ikke haft indvendinger mod det ansøgte.

Efter Regionplanen for Vejle amt ligger ejendommen i særligt værdifuldt
landskab.

Den nuværende beboelse er på 56 M2 samt en lade på 70 M2. Byggeriet
omfatter tilbygning til beboelsen på ca. 100 M2 i grundareal og ca. 60 M2
loftsrum til senere udnyttelse. Herudover opføres ca. 20 M2 fyrrum.

Der foreligger for nuværende ikke nærmere beskrevne bygningstegninger.

Give Kommune kan anbefale det ansøgte.
I i:'~

BiI,L-
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Der ses ikke herfra at være fredningsmæssige betænkeligheder ved det
ansøgte.

Det foreslås dog forudsat, at de endegyldige bygningstegni'nger fremlægges
til frdning~nævnets endelige godkendelse inden byggeriet påbegyndes.

Under henvisning til § 8, stk. 2, i bekendtgørelse om forretningsorden for
Fredningsnævn skal det oplyses, at fredningen er rejst i 1989 af Vejle Amt.

Ifølge fredningskendelsen er der ikke indsat høringsberettigede eller tillagt
andre end Fredningsnævnet nogen påtaleret."

Om ejendommens beliggenhed henvises til vedlagte kort 1 : 25 000.

Fredningsnævnets afgørelse:

Under henvisning til, hvad der er anført af Vejle Amt, giver Fredningsnævnet

medfør af naturbeskyttelseslovens § 50, stk. 1 dispensation til den ansøgte til-

bygning på 100 m2, 60 m2 loftsrum til senere udnyttelse og ca. 20 m2 fyrrum. Til-

ladelsen er betinget af, at de endelige bygningstegninger forelægges Frednings-

nævnet til godkendelse, før byggeriet sættes i gang.

Andre myndigheders tilladelse kan være nødvendig.

Tilladelsen bortfalder, hvis den ikke udnyttes inden 3 år fra dato.

Nævnets afgørelse kan påklages i overensstemmelse med reglerne i naturbeskyt-

telseslovens kapitel 12. Klage skal indgives skriftligt til Fredningsnævnet for Vejle

amt, Domhusgade 24, 6000 Kolding, inden 4 uger fra den dag, afgørelsen er

meddelt. Rettidig klage har opsættende virkning for den påklagede afgørelse, med

mindre klagemyndigheden bestemmer andet.

Kopi af denne skrivelse er sendt til Kristian LomhGldt Nielsen, Tinnetvej 72, Tin-

net, 7173 Vonge, til Give kommune, Teknisk forvaltning, Rådhusbakken 9, 7323

Give U. nr. 285/99), til Danmarks Naturfredningsforening, Masnedøgade 20, 2100

København 0, til Danmarks Naturfredningsforenings lokalkomite vI formanden
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Kurt Lundsryd Jensen, Skovlunden 54, 7323 Give og til Skov- og Naturstyrelsen,

Haraldsgade 53, 2100 København 0.

Med venlig hilsen

Preben Bagger
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•
Domhusgade 24

6000 Kolding

M dt Fax 7552 4408
O ageti '9

Skov. og Naturstyrelsen REG.Hl iJ ti .00
- 4 JULI 2000 Åbent fra 08.00 - 14.00

Gennemvalg 75507111
Lokal 5000

Vejle amt
Teknik og Miljø
AbentLand
Damhaven 12
7100 Vejle

FOTOKOPI
FREDNINGSNÆVNET

Den 3. juli 2000

Vort j. nr. FVA 32100

Deres j. nr. 8-70-51-8-611-7-99

Sagen er indbragt for Fredningsnævnet ved Vejle amts skrivelse af 29. maj 2000,

hvori det hedder:

Ansøgning om tilladelse til opførelse af tilbygning til eksisterende beboet-

seshus inden for fredningen omkring Rørbæk Sø og Hærvejen

"Den 11. oktober 1999 meddelte Fredningsnævnet, i medfør af
naturbeskyttelseslovens § 50, stk. I dispensation fra fredningen omkring
Hærvejen og Rørbæk Sø til opførelse .af en tilbygning på ejendommen
matr.nr. 2~, Nørre Tinnet By, øster Nykirke, beliggende Tinnetvej 72, Give.

Tilladelsen omfattede en tilbygning på 100 m2, 60 m2 loftsrum til senere
udnyttelse og ca. 20 m2 fyrrum. Tilladelsen blev gjort betinget af, at de
endelige bygningstegninger blev forelagt Fredningsnævnet til godkendelse,
før byggeriet blev sat i gang.

• Amtet har den 17. maj 2000 modtaget disse bygningstegninger.

Tilbygningen fremstår med mure af vandskuret tegl og tagbeklædning af
decratagplader. Gavlpartier samt mellembygningen beklædes med lodrette
lærkebrædder. Der etableres vinduespartier i bygningens sydvestvendte
hjørne, samt et større vindue i det sydvendte gavlparti. Herudover etableres
et stort vinduesparti med indgang til hall imellembygningen. Glaspartiet
hæves forbi underkant af tag og afsluttes som et kvist parti.

Ved byggeri i fredede områder, er det af væsentlig betydning, at bygningerne
i videst muligt omfang søges tilpasset de naturinteresser og landskabelige
værdier der igennem fredningen ønskes varetaget. Det er i den
sammenhæng ønskeligt, at bygningens facader og tag opleves som
forholdsvis ensartede og rolige flader.

Det er ved det foreliggende projekt amtets vurdering, at det ønskede
vinduespartier i henholdsvis gavl mod syd og indgangspartiet ved hall er af

\~\'\l6~~~\1 ~
~L(



en væsentlig størrelse der vil kunne medføre generende lysrefleksioner.

•
Herudover er det amtets vurdering, at tagafslutningeme over indgangene i
sydfacaden medvirker til at den samlede facade vil opleves som urolig.

Det er derfor amtets opfattelse, at vinduespartiet i mellembygningen samt
halvtaget over den sekundere indgang bør sænkes/fjernes således at
tagfladen mod syd fremstår som en samlet flade, ligesom vinduesarealet i
den sydvendte gavl bør overvejes formindsket.

Det skal i den sammenhæng bemærkes, at Kristian Lomholt Nielsen den 8.
november 1999 har forespurgt, hvorvidt en inddragelse af loftsrummet til
beboelsen vil være i strid med de meddelte tilladelser til byggeriet.

Amtet skrev den 9. november 1999, at inddragelse af loftsrummet til
beboelse ikke ville være i strid med tilladelsen, såfremt dette ikke medførte
yderligere udvendige tilbygninger, eksempelvis kviste.

Det har således hele tiden været amtets vurdering, at kviste eller
tagoverdækninger som de der ønskes etableret på bygningens sydlige
facade, ud fra en samlet landskabelig betragtning ikke var ønskelige.

Under hensyntagen til de ovenfor nævnte ændringer skal vi herfra ikke
udtale os imod det fremlagte projekt. De fremsendte bygningstegninger
vedlægges."

Om ejendommens beliggenhed henvises til vedlagte kort.

Fredningsnævnet har foretaget besigtigelse den 23. juni 2000. Der' henvises her-

om til Fredningsnævnets protokol.

Fredningsnævnets afgørelse:

Ejeren har i forbindelsen med besigtigelsen erklæret sig indforstået med, at sløjfe

den kvist, der er over indgangspartiet på det nuværende hus, ligesom ejeren har

oplyst, at han ikke har ønske om at isætte tagvinduer.

Efter det ændrede projekt finder Fredningsnævnet, at der er taget det nødvendige

hensyn til de betænkeligheder, der er anført af Vejle amt. Fredningsnævnet finder

herefter ikke, at det ansøgte vil være i strid med fredningens formål, og giver der-

for dispensation i medfør af naturbeskyttelseslovens § 50, stk. 1, på betingelse

af, at "kvisten" over indgangsdøren på det nuværende hus sløjfes, og at isætning

af tagvinduer kun kan ske efter forudgående tilladelse fra Fredningsnævnet.



Nævnets afgørelse kan påklages i overensstemmelse med reglerne i naturbeskyt-

telseslovens kapitel 12. Klage skal indgives skriftligt til Fredningsnævnet for Vejle

amt, Domhusgade 24, 6000 Kolding, inden 4 uger fra den dag, afgørelsen er

meddelt.

Andre myndigheders tilladelse kan være nødvendig.

Kopi af denne skrivelse er sendt til Kristian Lomholdt Nielsen, Tinnetvej 72, Tin-

net, 7173 Vonge, til Give kommune, Rådhusbakken 9, 7323 Give U. nr. 285/99),

til Danmarks Naturfredningsforenings lokalkomite vI formanden Kurt Lundsfryd

Jensen, Skovlunden 54, 7323 Give,' til Danmarks Naturfredningsforening, Mads-

nedøgade 20, 2100 København ø, og til Skov- og Naturstyrelsen, Haraldsgade

• 53,2100 København ø.

Med venlig hilsen

A!:;~B~7'~
formand



FREDNINGSNÆVNET FOR VEJLE AMT tlf. 75 52 28 00

J.nr. FVA 32/99

REFERAT AF BESIGTIGELSE I FORBINDELSE MED ANSØGNiNG OM

TILLADELSE TIL OPFØRELSE AF EN TILBYGNING TIL EKSISTERENDE

BEBOELSESHUS INDENFOR FREDNINGEN OMKRING RØRBÆK Sø

OG HÆRVEJEN,

Besigtigelse foretaget den 23. juni 2000, kl. 17.00

Til stede var:

Ansøger Kristian Lomholdt Nielsen.

Preben Bagger, Formand for Fredningsnævnet

Knud Rasmussen, medlem af Fredningsnævnet

Birger Risager, medlem af Fredningsnævnet

Lars Okkels, Vejle Amt

Henrik Barfoed, referent.

Der var afbud fra Give kommune og fra Danmarks Naturfredningsforening.

Der blev foretaget besigtigelse og det blev konstateret, at byggeriet er så

langt fremme, at der er støbt sokkel til det ansøgte byggeri. Huset ligger

trukket tilbage fra landeveje og ligge på to sider - mod vest og nord - tæt

mod skov. Huset ligger i øvrigt i højde med det omliggende terræn. Ejeren

oplyste, at forbipasserende på landevejen kun vil kunne generes at spejlre-

flekser fra mellembygningen, idet hele nybygningen vil være skjult af træer.

Han oplyste, at det eksisterende hus er meget lavt. Hvis taget udføres som

foreslået af amtet ved at tagfladen på det eksisterende hus føres ubrudt vi-

dere til taget på mellem- og tilbygningen, vil indgangsdøren blive så lav, at

den ikke opfylder de gældende krav om en dørhøjden på mindst 2 meter.

Ejeren erklærede sig indforstået med at sløjfe den kvist, der er over ind-

gangspartiet på det nuværende hus.

Der var lejlighed til at stille spørgsmål.



Formanden konstaterede, at alle havde haft lejlighed til at udtale sig.

Efter votering meddelte formanden, at Fredningsnævnet kan imødekomme

det ansøgte på betingelse af, at "kvisten" over det nuværende indgangsparti

fjernes og at huset ikke forsynes med tagvinduer.

Nævnets skriftlige afgørelse vil blive fremsendt snarest.

Besigtigelsen sluttede ca. kl. 17.20.

~.L. ...
/Pr~be~ Bagg7'

formand
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Vejle amt
Teknik og Miljø
Abent Land
Damhaven 12
7100 Vejle

~/1r)dtacP1 i
Skov- Ol' 1\" 4 ' ' •

~J 'IIcltursryre/sen
, ~ SEr, 2000

Domhusgade 24
6000 Kolding

Fax 7552 4408• Abent fra 08.00 - 14.00
Gennemvalg 75507111

Lokal 5000

FOTOKOPI
FREDNINGSNÆVNET Den 11. september 2000

Vort j. nr. FVA 38/00

Deres j. nr. 8-70-51-8-611-2-00

REG. Hl 7!~Cj 00

Ansøgning om lovliggørelse af vej og gravearbejde inden for fredningen

• omkring RørbækSø og Hærvejen

Sagen er indbragt for Fredningsnævnet ved Vejle amts skrivelse af 22. august

2000, hvori det hedder:

"Ulrik østergaard, Tinnetvej 70, 7173 Vonge, har med Give Kommunes
anbefaling søgt amtet om efterfølgende tilladelse efter naturbeskyttelses-
lovens § 3 til oprensning af et eksisterende, tilgroet vandhul på 400-500 m2
landbrugsejendommen matr.nr. 3a Nørre Tinnet By, øster Nykirke.

Under sagens behandling er det konstateret, at der er anlagt en ny vej med
tilhørende. alleplantning fra Tinnetvej og med et nyt trace ind til
ejendommens bygninger. Vejen er ca. 150 m lang.

Ejendommen ligger i landzone, og er omfattet af fredningen omkring
Hærvejen og Rørbæk Sø i henhold tilOverfredningsnævnets kendelse af 27.
september 1996.

Efter regionplanen for Vejle Amt ligger ejendommen i værdifuldt landskab.
Området er desuden udpeget som internationalt beskyttelsesområde.

Det følger bl.a. af fredningens bestemmelser, at området skal bevares i dets
nuværende tilstand (§ 2), og at der ikke må foretages terrænændringer eller
foretages opfyldning, planering eller afgravning (§ 4).

I forbindelse med vandhulsoprensningen er der foretaget regulering og
planering af det slugtlignende terræn omkring vandhullet. Gravearbejderne
m.v. er dog udført på en måde, der efter sekretariatets vurdering er land-
skabelig acceptabelt. Det samme gælder den anlagte, nye adgangsvej.

e Ifølge aftale med Ulrik østergaard fremsendes sagen hermed til
. :';. O;::~ .('r(:;·i FrE3Qn!ngsnævnets afgørelse .
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• Der ses ikke at være fredningsmæssige betænkeligheder ved de
gennemførte terrænreguleringer og anlægsarbejder, og det anbefales, at der
efterfølgende meddeles den nødvendige dispensation for fredningens
bestemmelser, jf. naturbeskyttelseslovens § 50, stk. 1."

Om ejendommens beliggenhed henvises til vedlagte kort.

Fredningsnævnets afgørelse:

Efter det af Vejle amt anførte giver Fredningsnævnet i medfør af naturbeskyttel-

seslovens § 50, stk. 1, tilladelse til lovliggørelse af den udførte vej og til det ud-

førte gravearbejde, der ikke skønnes at stride mod fredningens formål.

Fredningsnævnet skal dog påtale, at ansøgning ikke er indsendt, før arbejdet blev

udført.

Nævnets afgørelse kan påklages i overensstemmelse med reglerne i naturbeskyt-

telseslovens kapitel 12. Klage skal indgives skriftligt til Fredningsnævnet for Vejle

amt, Domhusgade 24, 6000 Kolding, inden 4 uger fra den dag, afgørelsen er

meddelt.

Andre myndigheders tilladelse kan være nødvendig:

Kopi af denne skrivelse er sendt til Ulrik østergaard, Tinnetvej 70, 7173 Vonge, til

Give kommune, Rådhusbakken 9, 7323 Give, til Danmarks Naturfredningsfore-

nings lokalkomite vI formanden Kurt Lundsfryd Jensen, Skovlunden 54, 7323 Gi-

ve, til Danmarks Naturfredningsforening, Madsnedøgade 20, 2100 København ø,

og til Skov- og Naturstyrelsen, Haraldsgade 53, 2100 København ø.

Med venlig hilsen

Preben Bagger

formand
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Sko,,_ "r:!0dtaget j
- Nacurstyrelsen

2 lMRS. 2002

Fredningsnævnet for Vejle amt

SCANNET
Vejle Amt
Teknik og Miljø
Åbent Land
Damhaven 12
7100 Vejle

Fredning,en omkring Hærvejen og Rørbæk Sø

Sagen er indbragt for Fredningsnævnet ved Vejle Amts brev af 1. marts
2002, hvori det hedder:

"Nørre-Snede Kommune har videresendt et projekt om opførelse af en 21
m2 stor tilbygning til et eksisterende sommerhus på 55 m2 på nævnte ejen-
dom. Ejendommen tilhører Birtha Henriette Keinicke, Jens Baggesens Gade
11, 4220 Korsør.

Ejendommen er omfattet af Naturklagenævnets afgørelse af 27. september
1996 om fredning aflandskabet omkring Hærvejen og Rørbæk Sø.

Efter fredningens § 5 må der ikke opføres ny bebyggelse i området. Efter
fredningens § 11 kan Fredningsnævnet meddele dispensation fra bestemmel-
sen, når det ansøgte ikke vil stride mod fredningens formål, jf. naturbeskyt-
telseslovens § 50.

Vi har ikke bemærkninger til den ønskede beskedne tilbygning til det eksi-
sterende sommerhus. Tilbygningen synes ikke at stride mod fredningens for-
mål.

Tilbygningen kræver også vores tilladelse efter planloven samt naturbeskyt-
telseslovens regler om skov-, sø- og åbeskyttelseslinier. Når fredningsnæv-
nets tilladelse måtte foreligge, vil vi kunne give de nødvendige tilladelser."

Om ejendommens beliggenhed henvises til vedlagte kortbilag.

, Fredningsnævnets afgørelse:

. Efter det af Vejle amt anførte giver Fredningsnævnet i medfør af naturbe-
skyttelseslovens § 50, stk. 1, tilladelse til den ansøgte bebyggelse, der ikke
skønnes at stride mod fredningens formål.

Domhusgade 24
6000 Kolding
man-tor 9-15, tre 8-14
Tlf. 75 52 28 00
Fax 75 52 44 08

Gennemvalg 75507111
Lokal 5000

Nævnets FVA 8/2002
Deres j.nr. 8-70-51-4-625-1-02

20. marts 2002
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Nævnets afgørelse kan påklages i overensstemmelse med reglerne i naturbe-
skyttelseslovens kapitel 12. Klage skal indgives skriftligt til Fredningsnæv-
net for Vejle amt, Domhusgade 24, 6000 Kolding, inden 4 uger fra den dag,
afgørelsen er meddelt.

Andre myndigheders tilladelse kan være nødvendig.

Kopi af denne skrivelse er sendt til Birtha Henriette Keinicke, Jens Bagge-
sens Gade 11, 4220 Korsør, til Nr. Snede kommune, Teknisk Forvaltning,
Bellisvej 2,8766 Nr. Snede, til Danmarks Naturfredningsfq!~ngs lokalko-
mite vi formanden Kurt Lundsfryd Jensen, Skovlunden 54, 7323 Give, til
Danmarks Naturfredningsforening, Madsnedøgade 20, 2100 København ø,
til Friluftsrådet, Amtsformand Lars R. Petersen, Bjerrevej 91,8700 Horsens,
til Friluftsrådet, Scandiagade 13, 2450 København SV, og til Skov- og Na-
turstyreisen, Haraldsgade 53,2100 København ø.

Med venlig hilsen

'"
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./ Fredningsnævnet for Vejle amt REG.Nl ~ ~ &;,e,. 00

Vejle Amt
Teknik og Miljø
Åbent Land
Damhaven 12
7100 Vejle

Modtaget i
Skov- og Naturstvrelsen

25 JULI 2002

Fredningen af Gudenåens Kilder

24. juli 2002.

Ansøgning om nedrivning og genopførelse af sommerhus

•Sagen er indbragt for Fredningsnævnet ved Vejle Amts brev af27. juni
2002, hvori det hedder:

"Fra Helming Berring har vi den 28. februar 2002 modtaget en ansøgning
om nedrivning af eksisterende sommerhus på 40 m2 og genopførelse af nyt
sommerhus på 80 m2 et andet sted på ejendommen matr. nr. l g, Kovtrup
By, Hammer, beliggende Koutrupvej 15.

Den nævnte ejendom ligger indenfor fredningen af Gudenåens kilder med
omgivelser i Give og Tørring- illdum Kommuner.

Efter aftale med Henning Berring forelægges ansøgningen hermed til
nævnets behandling efter fredningskendelsen/dispensation fra natur-
beskyttelseslovens § 50 ..

Kopi af modtaget tegningsmateriale vedlagt. Der vedlægges tillige
oversigtskort i l: 25000 og kopi af fredningskendelse i uddrag.

Ifølge fredningskendelsen kan der med tilladelse fra fredningsnævnet
foretages til- og ombygning på et eksisterende og lovligt opført helårs- og
sommerhus, selvom bygningens ydre fremtræden derved ændres.

Det eksisterende hus er på 7 x 9 m med hvidmalede berappede trævægge og
tag i bølgeeternit, højden er max 5 m. Huset er i så dårlig stand, at det
trænger til totalrenovering. Derfor ønsker ansøger at genopføre et nyt hus

_ længere inde på grunden. Det nye hus skal opføres i samme stil, som det
., gamle. Det rar en grundplan på 8 x 10m og en maxhøjde på 6 m. Huset skal

opføres i træ og med tag af sorte bølgeplader.
Skov- og N atur~t;velsen
J.nr. SN 2001-/211/~~ - (/1)11
Akt. nr. 3 -".ew..

Domhusgade 24
6000 Kolding
man-tor 9-15, fre 8-14
Tlf. 75 52 28 00
Fax 75 52 44 08

Gennemvalg 75507111
Lokal 5000

Nævnetsj.nr. FVA 21/2002
Deres j.nr. 8-70-51-8-627-1-02
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Det ansøgte ses ikke at være i strid med fredningens formål og vi har derfor
ingen indvendinger imod den fornødne dispensation til byggeriet."

Om ejendommens beliggenhed henvises til vedlagte kort.

Fredningsnævnets afgørelse:

Under henvisning til det af Vejle amt anførte meddeler Fredningsnævnet i
medfør af naturbeskyttelseslovens § 50, stk. l, dispensation til det ansøgte,
der ikke skønnes at stride mod fredningens formål.

• Nævnets afgørelse kan påklages i overensstemmelse med reglerne i naturbe-
skyttelseslovens kapitel 12. Klage skal indgives skriftligt til Fredningsnæv-
net for Vejle amt, Domhusgade 24, 6000 Kolding, inden 4 uger fra den dag,
afgørelsen er meddelt. Rettidig klage har opsættende virkning for den påkla-
gede afgørelse, med mindre klagemyndigheden bestemmer andet.

Tilladelsen bortfalder, hvis den ikke udnyttes inden 3 år fra dato.

Andre myndigheders tilladelse kan være nødvendig.

•

Kopi af denne skrivelse er sendt til Henning Berring, østervang 22, 7120
Vejle ø, til Tørring-Uldum kommune, Tjørnevej 6-10, 7171 Uldum, til Dan-
marks Naturfredningsforenings lokalkomite vi Flemming Jørgensen,
Brandsbjergvej 32, Husby, 7100 Vejle, til Danmarks Naturfredningsfore-
ning, Madsnedøgade 20, 2100 København ø, til Friluftsrådet, vi amtsfor-
mand Lars R. Petersen, Bjerrevej 91, 8700 Horsens, til Friluftsrådet, Scandi-
agde 13,2450 København SV, og til Skov- og Naturstyrelsen, Haraldsgade
53,2100 København ø.

Med venlig hilsen

~
formandssuppleant
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Fredningsnævnet for Vejle amt

Vejle Amt
Teknik og Miljø
Landskabsgruppen
Damhaven 12
7100 Vejle

Hærvejen og Rørbæk Sø

Ansøgning om tilladelse til opførelse af tilbygninger inden for frednin-
gen af Rørbæk Sø

Sagen er indbragt for Fredningsnævnet ved Vejle Amts brev af 12. marts
2003, hvori det hedder:

"Ansøgning om opførelse af tilbygninger
Fra NI. Snede Kommune har vi den 20. februar 2003 modtaget en ansøgning fra Hanne
Rohbach om tilladelse til at opføre 2 mindre tilbygninger til udvidelse af beboelsen på sin
ejendom matr. nr. 1 b Hundshoved By, Nørre-Snede. Adressen er Vejlevej 62, 8766 NI.
Snede.

Tilbygningerne, etageareal iaIt ca. 63 rn2, indrettes dels til beboelse og dels til carport.

Udover bl.a. vores tilladelse efter naturbeskyttelsesloven (skovbyggelinie) kræver nybyg-
geriet godkendelse fra Fredningsnævnet efter bestemmelserne i fredningskendelse af 27.
september 1996 om fredning aflandskabet omkring Hærvejen og Rørbæk Sø.

Efter aftale med kommunen forelægges ansøgningen hermed tIl Fredningsnævnets eventu-
elle godkendelse, j f. vedlagte kopi af ansøgningen med tilhørende sagsakter. Der vedlæg-
ges tIllige oversigtskort i l :25000 og kopi af frednmgskendelse (i uddrag).

Der skal Ikke herfra rettes indvendinger imod det ansøgte byggeri, da dette synes at være
tJlpasset den eksisterende beboelsesbygning, både m.h.t. byggestil og matenalevalg
(tilbygninger l træ med samme taghældninger som på ekSIsterende beboelsesbygning)."

Om ejendommens beliggenhed henvises til vedlagte kortbilag.

Fredningsnævnets afgørelse:

Under henvisning til det af Vejle amt anførte meddeler Fredningsnævnet i
medfør af naturbeskyttelseslovens § 50, stk. 1, dispensation til det ansøgte,
der ikke skønnes at stride mod fredningens formål.

Domhusgade 24
6000 Kolding
man-tor 9-15, fre 8-14
Tlf. 75 52 28 00
Fax 75 52 44 08

Gennemvalg 75507111
Lokal 5000

Nævnets j. nr. FVA 11/2003
Deres j.nr. 8-70-51-8-625-1-03
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Nævnets afgørelse kan påklages i overensstemmelse med reglerne i naturbe-
skyttelseslovens kapitel 12. Klage skal indgives skriftligt til Fredningsnæv-
net for Vejle amt, Domhusgade 24, 6000 Kolding, inden 4 uger fra den dag,
afgørelsen er meddelt. Rettidig klage har opsættende virkning for den påkla-
gede afgørelse, med mindre klagernyndigheden bestemmer andet.

Andre myndigheders tilladelse kan være nødvendig.

Kopi af denne skrivelse er sendt til Hanne Rohbach, Vejlevej 62, 8766 NT.
Snede, til Nr. Snede kommune, Teknisk Forvaltning, Bellisvej 2, 8766 NT.
Snede (j.m. 2003-08-024), til Danmarks Naturfredningsforenings lokalko-
mite vi formanden Kurt Lundsfryd Jensen, Skovlunden 54, 7323 Give, til
Danmarks Naturfredningsforening, Madsnedøgade 20, 2100 København ø,
til Friluftsrådet, Amtsformand Lars R. Petersen, Bjerrevej 91, 8700 Horsens,
til Friluftsrådet, Scandiagade 13, 2450 København SV, og til Skov- og Na-
turstyreIsen, Haraldsgade 53,2100 København ø.

Med venlig hilsen
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Fredningsnævnet for Vejle amt

SCANNET
Vejle Amt
Teknik og Miljø
Landskabsgruppen
Damhaven 12
7100 Vejle

'-'k MOdtauet '
Cl 0\1- o ,ej I

(1 I\IEH urstyrelse.', "., n
"j ~.~

" ~'"

lU6
• Hærvejen og Rørbæk Sø Fredningen

•

1. august 2003.
Sagen er indbragt for Fredningsnævnet ved Vejle Amts brev af 10. juli
2003, hvori det hedder:

"Vedrørende ansøgning om opførelse af toiletbygning på P-plads Gudenåens
Udspring.

Fra Palsgård Statsskovdistrikt har amtet den 19. juni 2003 modtaget en ansøgning om
opførelse af en toiletbygning på areal ca. 14 m2 på P-plads Gudenåens Udspring.

P-pladsen ligger i landzone inden for Hærvejen og Rørbæk Sø Fredningen. Efter
fredningens bestemmelser må der ikke opføres ny bebyggelse, herunder skure, boder,
jagthytter eller lignende, uden Fredningsnævnets tilladelse.

Fredningen tilsigter at bevare og forbedre de naturhistoriske, landskabelige og
kulturhistoriske værdier, som området rummer.

Fredningssagen er rejst af Fredningsplanudvalget for Vejle Amt delvis på foranledning af
Palsgård Statsskovdistrikt. Arealet er omfattet af fredningskendelse af 27. september 1996
om fredning af "Hærvejen og Rørbæk Sø" og er beliggende i habitatområde nr. 65.

Efter Regionplanen for Vejle Amt ligger ejendommen i et værdifuldt landskab.
Toiletbygningen erstatter et simpelt tørkloset, som fjernes.

Det er vurderingen, at opførelsen af toiletbygningen ikke er i strid med bestemmelserne l

fredningen. Der ses derfor ikke at være fredningsmæssige betænkeligheder ved det
ansøgte."

Om ejendommens beliggenhed henvises til vedlagte kort.

Fredningsnævnets afgørelse:

Under henvisning til det af Vejle amt anførte meddeler Fredningsnævnet i
medfør af naturbeskyttelseslovens § 50, stk. 1, dispensation til det ansøgte,
der ikke skønnes at stride mod fredningens formål.

Nævnets afgørelse kan påklages i overensstemmelse med reglerne i naturbe-

Domhusgade 24
6000 Kolding
man-tor 9-15, fre 8-14
Tlf. 75522800
Fax 75 52 44 08

Gennemvalg 75507111
Lokal 5000

Nævnets j.nr. FV A 36/2003
Deresj.nr. 8-70-51-8-611-3-03



Side 2/2
skyttel ses lovens kapitel 12. Klage skal indgives skriftligt til Fredningsnæv-
net for Vejle amt, Domhusgade 24, 6000 Kolding, inden 4 uger fra den dag,
afgørelsen er meddelt. Rettidig klage har opsættende virkning for den påkla-
gede afgørelse, med mindre klagemyndigheden bestemmer andet.

Tilladelsen bortfalder, hvis den ikke udnyttes inden 3 år fra dato.

Andre myndigheders tilladelse kan være nødvendig.

Kopi af denne skrivelse er sendt til Palsgård Statsskovdistrikt, Hastrupgård,
Hastrupvej 40, 7323 Give, til Give kommune, Teknisk Forvaltning, Rådhus-
bakken 9, 7323 Give, til Danmarks Naturfredningsforenings lokalkomite vi
Kurt Lundsfryd Jensen, Skovlunden 54, 7323 Give, til Danmarks Naturfred-
ningsforening, Madsnedøgade 20, 2100 København 0, til Friluftsrådet, vi
amtsformand Lars R. Petersen, Bjerrevej 91, 8700 Horsens, til Friluftsrådet,
Scandiagde 13, 2450 København SV, og til Skov- og Naturstyrelsen, Ha-
ra1dsgade 53, 2100 København 0. •Med venlig hilsen

Claus Rasmussen
formandssuppleant

•

•
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Freuningsnævnet for Vejle amt

Vejle Amt
Teknik og Miljø
Landskabsgruppen
Damhaven 12
7100 Vejle

Hærvejen og Rørbæk Sø Fredningen

1. august 2003
Sagen er indbragt for Fredningsnævnet ved Vejle Amts brev af 10. juli
2003, hvori det hedder:

"Vedrørende ansøgning om opførelse af carport på ejendommen matr.nr. 2 c, Nr.
Tinnet By, øster Nykirke, beliggendeTinne~vej72.

Fra Give Kommune har amtet den 30. juni 2003 modtaget en ansøgning om opførelse af en
carport på 24 m2 på ovennævnte ejendom

Ejendommen ligger i landzone inden for Hærvejen og Rørbæk Sø Fredningen. Efter
fredningens bestemmelser må der ikke opføres ny bebyggelse, herunder skure, boder,
jagthytter eller lignende, uden Fredningsnævnets tilladelse.

Fredningen tilsigter at bevare og forbedre de naturhistoriske, landskabelige og kultur-
historiske værdier, som området rummer.

Fredningssagen er rejst af Fredningsplanudvalget for Vejle Amt delvis på foranledning af
Give Kommune. Arealet er omfattet af fredningskendelse af 27. september 1996 om
fredning af "Hærvejen og Rørbæk Sø" og er beliggende i habitatområde nr. 65.

Efter Regionplanen for Vejle Amt ligger ejendommen i et værdifuldt landskab.

Carporten opføres i forlængelse af en eksisterende staldbygning. Den vil blive opført i
samme stil som den eksisterende stald. Foruden dispensatIon fra fredningen kræves der
også dispensatIon fra naturbeskyttelseslovens bestemmelser vedrørende skovbyggelinie.
Det er vurderingen, at opførelsen af garagen ikke er i strId med bestemmelserne i
fredningen. Der ses derfor Ikke at være fredningsmæssige betænkeligheder ved det
ansøgte."

Om ejendommens beliggenhed henvises til vedlagte kort.

Fredningsnævnets afgørelse:

Under henvisning til det af Vej le amt anførte meddeler Fredningsnævnet i
medfør af naturbeskyttelseslovens § 50, stk. 1, dispensation til det ansøgte,

Domhusgade 24
6000 Kolding
man-tor 9-15, fre 8-14
Tlf. 75 52 28 00
Fax 75 52 44 08

Gennemvalg 75507111
Lokal 5000

Nævnets j.nr. FVA 35/2003
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der ikke skønnes at stride mod fredningens formål.

Nævnets afgørelse kan påklages i overensstemmelse med reglerne i naturbe-
skyttelseslovens kapitel 12. Klage skal indgives skriftligt til Fredningsnæv-
net for Vejle amt, Domhusgade 24, 6000 Kolding, inden 4 uger fra den dag,
afgørelsen er meddelt. Rettidig klage har opsættende virkning for den påkla-
gede afgørelse, med mindre klagemyndigheden bestemmer andet.

Tilladelsen bortfalder, hvis den ikke udnyttes inden 3 år fra dato.

Andre myndigheders tilladelse kan være nødvendig.

Kopi af denne skrivelse er sendt til Give kommune, Teknisk Forvaltning,
Rådhusbakken 9, 7323 Give, til Danmarks Naturfredningsforenings lokalko-
mite vi Kurt Lundsfryd Jensen, Skovlunden 54, 7323 Give, til Danmarks
Naturfredningsforening, Madsnedøgade 20,2100 København 0, til Frilufts-
rådet, vi amtsformand Lars R. Petersen, Bjerrevej 91, 8700 Horsens, til Fri-
luftsrådet, Scandiagde 13,2450 København SV, og til Skov- og Naturstyrel-
sen, Haraldsgade 53, 2100 København 0.

Med venlig hilsen

Claus Rasmussen
formandssuppleant
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Fredningsnævnet for Vejle amt
x

Vejle Amt
Teknik og Miljø
Landskabsgruppen
Damhaven 12
7100 Vejle

Modtaget i
Skov ,,,' ,Å '1'''i vl'elsen

= 1 af! ?D03

Fredningen omkring Hærvejen og Rørbæk Sø

Ansøgning om opførelse af tilbygning til sommerhus inden for frednin-
gen af Rørbæk Sø

Sagen er indbragt for Fredningsnævnet ved Vejle Amts brev af 15. septem-
, >Ii'. ~, ber 2003, hvori det hedder:

•

"Amtet har den 2. september 2003 fra Nørre-Snede Kommune modtaget en ansøgning om
tilladelse til at opføre en tilbygning på 32 m2 til sommerhuset på matr. nr. 7 laf ovenståen-
de ejendom. Ejendommen ejes af Kim Storm, Rørbækvej 60, og sommerhuset ejes af Kaj
Strange Hansen, Sværdborgvej 14,4750 Lundby.

Ejendommen er omfattet af fredningen' af landskabet o~g Hærvejen og Rørbæk Sø og
ligger i landzone.

Efter Regionplanen for Vejle amt ligger ejendommen i et internationalt beskyttelsesområde
i et værdifuldt landskab. En del er ejendommen er beliggende i et § 3 område.

~
Ejendommen er her ud over omfattet af naturbeskyttelseslovens søbeskyttelseslinie, jf. §
16.

Fredningen er rejst i 1989 af Vejle Amt og senere tiltrådt af Danmarks Naturfredningsfore-
ning. Fredningsnævnet afsagde kendelse den 31. december 1993. Overfredningsnævnet
stadfæstede kendelsen den 27. september 1996 (OFN 111/600-00001).

Fredningen har til formål at bevare og forbedre de naturhistoriske, landskabelige og kultur-
historiske værdier, som området rummer. Fredningen skal navnlig medvirke til, at landska-
bet ornknng strækningen af Hærvejen bevares eller genskabes med dets åbne karakter i
samspil med ådale, egekrat og Rørbæk Sø. Fredningen har endvidere til formål at regulere
offentligheden ret til færdsel og ophold iområdet.

Ifølge fredningskendelsens § 5, er fredningen ikke til hinder for, at der med Fredningsnæv-
nets godkendelse foretages om og tilbygninger til eksisterende beboelses- og driftsbygnin-
ger.

Der er her tale om at opføre en tilbygning på 32 m2 til et eksisterende sommerhus på 24
m2. TIlbygningen opføres som en vmkelbygning nI sommerhusets vestlige SIde, og således
væk fra søen.

Det kan oplyses, at sommerhuset er beliggende l Nedergård Skov, og derfor Ikke er særlig

+8bCJ.OO

Domhusgade 24
6000 Kolding
man-tor 9-15. fre 8-14
Tlf. 7631 9600
Fax76319641

Bemærk!
Nyt telefon- og fax nr.

Nævnets j. nr. FV A 48/2003
Deres j.nr. 8-70-51-8-625-3-03

30. september 2003



synlig i området.

Det er vurderingen, at opførelse af den pågældende tilbygning ikke ses at være i strid med
fredningens formål.

Der ses derfor ikke herfra at være fredningsmæssige betænkeligheder ved det ansøgte.

Det kan oplyses, at Amtets afgørelse efter naturbeskyttelseslovens § 16
(søbeskyttelseslinie) afventer Fredningsnævnets afgørelse efter fredningen."

Om ejendommens beliggenhed henvises til vedlagte kortbilag.

Fredningsnævnets afgørelse:

Under henvisning til det af Vejle amt anførte meddeler Fredningsnævnet i
medfør af naturbeskyttelseslovens § 50, stk. l, dispensation til det ansøgte,
der ikke skønnes at stride mod fredningens formål.

... ',,,, .~.

Nævnets afgørelse kan påklages i overensstemmelse med reglerne i naturbe-
skyttelseslovens kapitel 12. Klage skal indgives skriftligt til Fredningsnæv-
net for Vejle amt, Domhusgade 24, 6000 Kolding, inden 4 uger fra den dag,
afgørelsen er meddelt. Rettidig klage har opsættende virkning for den påkla-
gede afgørelse, med mindre klagemyndigheden bestemmer andet.

Andre myndigheders tilladelse kan være nødvendig.

Kopi af denne skrivelse er sendt til NI. Snede kommune, Teknisk Forvalt-
ning, Bellisvej 2, 8766 NI. Snede, til Danmarks Naturfredningsforenings 10-
kalkomite vi formanden Kurt L1!ndsfryd Jensen, Skovlunden 54, 7323 Give,
til Danmarks Naturfredningsforening, Madsnedøgade 20, 2100 København
ø, til Friluftsrådet, Amtsformand Lars R. Petersen, Bjerrevej 91, 8700 Hor-
sens, til Friluftsrådet, Scandiagade 13, 2450 København SV, og til Skov- og
Naturstyrelsen, Haraldsgade 53,2100 København ø.

Med venlig hilsen
,

41tLt1/~0~
Claus Rasmussen
formandssuppleant
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Fredningsnævnet for Vejle amt

Vejle Amt
Teknik & Miljø
Damhaven 12
7100 Vejle

SCANNET
Fredningen omkring Rørbæk Sø

Ansøgning om tilladelse til opførelse af shelter på eksisterende lejrplads
inden for fredningen af Rørbæk Sø

Sagen er indbragt for Fredningsnævnet ved Vejle Amts brev af 30. august
2004, hvori det hedder:

"Ansøgning om opførelse af shelter på eksisterende lejrplads.

Fra Tørring - Uldum Kommune har vi d. 3. august 2004 modtaget ansøgning om tilladelse
nI opførelse af she1ter på ejendommen matr.m. 1 a, Kouttrup By, Hammer. She1teret er på
ca. 12 m2 og op-føres som trækonstruktion.

Ejendommen er omfattet af fredningskendelse af 27. september 1996 om fredning aflands-
kabet omkring Hærvejen og Rørbæk Sø .• Ejendommen er efter gældende regionplan beliggende i et særligt værdifuldt landskab og
herudover omfattet af regionplanens bestemmelser vedr. ny natur.

Herudover er arealet beliggende i EF - habitat ormåde og omfattet af skovbyggelinie.

Ifølge fredningskendelsens § 5 må der ikke indenfor det fredede om-råde opføres ny be-
byggelse, herunder skure, boder, jagthytter eller lIgnende. Frednmgen er dog ikke til hinder
for, at der kan placeres mindre, primitive teltpladser. Den aktuelle teltplads er godkendt i
1992.

Idet sagen hermed forelægges tIl Frednmgsnævnets behandlmg, skal det oplyses, at det an-
søgte efter amtets vurdenng, og Idet der er tale om en pnmitiv bygnmg til overnatning på
eksisterende godkendt teltplads, ikke strider væsentlIgt mod fredmngens formål. Amtet skal
på den baggrund Ikke udtale sIg imod det ansøgte. Det må dog forud-sættes, at der stIlles
krav om fjernelse af shelteret såfremt teltpladsen nedlægges.

• Det skal bemærkes, at Tørrmg Uldum Kommune har meddelt tIlladelse t1l det ansøgte efter
planlovens § 35, stk. L

Udover fredningsnævnets godkendelse VIIdet ansøgte kræve dIspensatIon fra Naturbeskyt-
telseslovens § 17.

~.:x:> '\ ~ I1.J\ 110 - Bo 'J ?J
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Flednmgen er rejst afVe]le Amt 11989."

Om ejendommens beliggenhed henvises til vedlagte kortbilag.

Fredningsnævnets afgørelse:

Under henvisning til det af Vejle amt anførte meddeler Fredningsnævnet i
medfør af naturbeskyttelseslovens § 50, stk. 1, dispensation til det ansøgte,
der ikke skønnes at stride mod fredningens formål.

Nævnets afgørelse kan påklages i overensstemmelse med reglerne i naturbe-
skyttelseslovens kapitel 12. Klage skal indgives skriftligt til Fredningsnæv-
net for Vejle amt, Domhusgade 24, 6000 Kolding, inden 4 uger fra den dag,
afgørelsen er meddelt. Rettidig klage har opsættende virkning for den påkla-
gede afgørelse, med mindre klagemyndigheden bestemmer andet.

• Det er en betingelse for Naturklagenævnets behandling af Deres klage, at De
indbetaler et gebyr på 500 kr. til Naturklagenævnet. Nævnet vil sende Dem
en opkrævning på gebyret, når nævnet har modtaget klagen fra Frednings-
nævnet. Naturklagenævnet vil ikke påbegynde behandling af klagen, før ge-
byret er modtaget. Vejledning om gebyrordningen kan findes på Naturklage-
nævnets hjemmeside www.nkn.dk

Gebyret tilbagebetales, hvis De :farhelt eller delvis medhold i Deres klage.

Andre myndigheders tilladelse kan være nødvendig.

•
Kopi af denne skrivelse er sendt til Tørring-Uldum Kommune, Teknisk For-
valtning, Tjømevej 6-10, 7171 Uldum, til Danmarks Naturfredningsfore-
nings lokalkomite vi formanden Flemming Jørgensen, Brandbjergvej 32,
Husby, 7100 Vejle, til Danmarks Naturfredningsforening, Madsnedøgade
20, 2100 København 0, til Friluftsrådet, Amtsformand Lars R. Petersen,
Bjerrevej 91, 8700 Horsens, til Friluftsrådet, Scandiagade 13, 2450 Køben-
havn SV, og til Skov- og Naturstyrelsen, Haraldsgade 53,2100 København
0. Modtaget i

Skov- og Naturstyteleen

Med venlig hilsen
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Fredningsnævnet for Vejle amt

Vejle Amt
Teknik og Miljø
Landskabsgruppen
Damhaven 12
7100 Vejle

Domhusgade 24
6000 Kolding
man-tor 9-15, fre 8-14
Tlf. 76 31 9600
Fax 76 31 9641

CVR nr. 21-65-95-09

Nævnets j.m. FVA 48/2004
Deres j.m. 8.70.51.8-33

Hærvejen og Rørbæk Sø Fredningen 15. november 2004

Ansøgning om opførelse af grillhus inden for Fredningen omkring Hær-
vejen og Rørbæk Sø

Sagen er indbragt for Fredningsnævnet ved Vejle Amts brev af 19. oktober
2004, hvori det hedder:

"Vedrørende opførelse af grillhus ved Ballesbækgaard, på ejendommen matr.nr. 1 k,
Ballesbæk Hovedgård, Vester, beliggende Rørbækvej 5.

Amtet har den 16. marts 2004 fra Feldborg StatsskovdIstrikt, Bjørnkærvej 18, 7540 Hade-
mp modtaget en ansøgning om opførelse af en grillhytte på ovenstående ejendom.

Ejendommen ligger l landzone inden for Hærvejen og Rørbæk Sø Frednmgen. Efter fred-
ningens bestemmelser må der ikke opføres ny bebyggelse, hemnder skure, boder, jagthytter

• eller lignende.

Frednmgen har bl.a. til formål at bevare og forbedre de naturhistoriske, landskabelige og
kulturhistonske værdier, som området mmnler, samt at regulere offentlighedens ret hl
færdsel og ophold l området.

Fredningssagen er rejst af Fredningsplanudvalget for Vejle Amt, delvis på foranlednmg af
Give Kommune. Arealet er omfattet af fredningskendelse af 27. september 1996 om fred-
ning af "Hærvejen og Rørbæk Sø". Fredningsnævnet har den 31. december 1993 tmffet af-
gørelse l sagen, og Naturklagenævnet har tmffet afgørelse den 27. september 1996 (sag m,
111/600-0001).

Efter RegIOnplanen for Vejle Amt ligger ejendOmnlen i et værdifuldt landskab og l et inter-
nationalt beskyttelsesområde - habitatområde 6S.

Det kan oplyses, at Give Kommune har glVet landzonet111adelse til gnllhytten den 16, marts
d.å .. at gnllhytten el opført l august måned som en åben bygmng med et areal på 42 m2 og
en højde på 4,40 m, og med et tagudhæng på 60 cm på alle fire SIdel.

Den pågældende del af ejendommen dllves SOI11 natulcentel. SkovdJstllktet hal oplyst. at
oml ådet \'ed Ballesbækgål d el et meget yndet lIdnllgtsmul som bi a benyttes meget af sko-
leklassel. og at det el dlstnktets håb. at opsætnl11gen af gi I!lhllset vJl \ ære med tI!. at endnu
fleJe skolebøl11 får kendskab tIl og \ l! bJlIge onu ådet



GIJllhuset ej placeret J tJlknytnmg til centrets parkenngsplads

Det er Amtets vurdenng, at opførelsen Ikke er I strId med frednmgens forn1ål, og da
gnllhytten el opført til brug for naturcentJ'et, der er etableret på Ballesbækgård, skal Amtet
efter omstændIghederne ikke udtale sIg imod den ansøgte gnllhytte."

Om ejendommens beliggenhed henvises til vedlagte kort.

Fredningsnævnets afgørelse:

Under henvisning til det af Vejle amt anførte meddeler Fredningsnævnet i
medfør af naturbeskyttelseslovens § 50, stk. l, dispensation til det ansøgte,
der ikke skønnes at stride mod fredningens formål. Fredningsnævnet skal
dog påtale, at grillhuset er opført uden forudgående tilladelse.

Nævnets afgørelse kan påklages i overensstemmelse med reglerne i naturbe-
skyttelseslovens kapitel 12. Klage skal indgives skriftligt til Fredningsnæv-
net for Vejle amt, Dornhusgade 24, 6000 Kolding, inden 4 uger fra den dag,
afgørelsen er meddelt. Rettidig klage har opsættende virkning for den på-
klagede afgørelse, med mindre klagemyndigheden bestemmer andet.

Det er en betingelse for Naturklagenævnets behandling af Deres klage, at De
indbetaler et gebyr på 500 kr. til Naturklagenævnet. Nævnet vil sende Dem
en opkrævning på gebyret, når nævnet har modtaget klagen fra Frednings-
nævnet. Naturklagenævnet vil ikke påbegynde behandling af klagen, før ge-
byret er modtaget. Vejledning om gebyrordningen kan findes på Naturklage-
nævnets hjemmeside www.nkn.dk

Gebyret tilbagebetales, hvis De får helt eller delvis medhold i Deres klage.

• Tilladelsen bortfalder, hvis den ikke udnyttes inden 3 år fra dato .

Andre myndigheders tilladelse kan være nødvendig.

Kopi af denne skrivelse er sendt til Give Kommune, Rådhusbakken, 7323
Give, til Danmarks Naturfredningsforenings lokalkomite vi Kurt Lundsfryd
Jensen, Skovlunden 54, 7323 Give, til Danmarks Naturfredningsforening,
Madsnedøgade 20, 2100 København ø, til Friluftsrådet, vi amtsformand
Lars R. Petersen, Bjenevej 91, 8700 Horsens, til Friluftsrådet, Scandiagade
13, 2450 København SV, og til Skov- og Naturstyrelsen, Haraldsgade 53,
2100 København ø.

Med venlig hilsen
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Fredningsnævnet for Vejle amt
iEGeNl 7 3'~9.tJeJ.'

Vejle Amt
Teknik og Miljø
Landskabsgruppen
Damhaven 12
7100 Vejle

il ~ "",(\~
I.. \~ ~\\\, \

Hærvejen og Rørbæk Sø Fredningen

Ansøgning om opførelse af shelter inden for Fredningen omkring Hær-
vejen og Rørbæk Sø

Sagen er indbragt for Fredningsnævnet ved Vejle Amts brev af 19. oktober
2004, hvori det hedder:

"Vedrørende opførelse af shelter ved Ballesbækgaard, på ejendommen matr.nr. 1 k,
Ballesbæk Hovedgård, Vester, beliggende Rørbækvej 5.

Amtet har den 13. juli 2004 fra Feldborg Statsskovdistrikt, Bjørnkærvej 18, 7540 Haderup
modtaget en ansøgning om opførelse af en shelter på ovenstående ejendom.

Ejendommen ligger I landzone inden for Hærvejen og Rørbæk Sø Frednmgen. Efter fred-
mngens bestemmelser må der ikke opføres ny bebyggelse, herunder skure, boder, jagthytter
eller lIgnende.

Fredningen har bl.a. hl formål at bevare og forbedre de naturhistoriske, landskabelige og
kulturhistonske værdier, som området rummer, samt at regulere offentlighedens ret hl
færdsel og ophold i området.

Fredmngssagen er rejst af Fredningsplanudvalget for Vejle Amt, delVISpå foranlednmg af
Give Kommune. Arealet er omfattet af frednmgskendelse af 27. september 1996 om fred-
mng af "Hærvejen og Rørbæk Sø". Fredmngsnævnet har den 31. december 1993 truffet af-
gørelse i sagen, og Naturklagenævnet har truffet afgørelse den 27. september 1996 (sag m
1111600-0001).

Efter Regionplanen for Vejle Amt ligger ejendommen I et værdifuldt landskab og I et mter-
natlOnalt beskytte Isesområde - habitatområde 65.

Den pågældende del af ejendommen dnves som naturcenter. Skovdlstnktet har oplyst, at
området ved Ballesbækgård er et meget yndet udflugtsmål, som bl.a. benyttes meget af
skoleklasser, der ofte efterlyser mullghed for shelter ovematmng på stedet

Shelteren, areal ca. 12 m2, skal bruges i hlknyhlll1g til naturcentelet. Den opføres 1 afbarket
rundtræ, taget består af vandfaste plader belagt med tagpap og dækket med glæstørv Der
II1dlægges II1genfOlmel for IIlstallatlOl1el. og del stobes II1gensokkel

Sheltelen placeles ca 250 m øst fOl ejendommens bygnlllgel

Domhusgade 24
6000 Kolding
man-tor 9-15, fre 8-14
Tlf. 76 31 9600
Fax 76 31 9641

CVR nr. 21-65-95-09

Nævnets j.m. FVA 49/2004
DeresJ.m.8.70.51.8-61

15. november 2004



Det er Amtets vllldenng, at opførelsen af shelteren Ikke er I Sh'ld med flednlllgens fonnål,
og da sheltelen opføres tIl bmg for natureentret, der er etableret på Ballesbækgård, skal
Amtet efter omstændIghederne Ikke udtale sIg Imod det ansøgte."

Om ejendommens beliggenhed henvises til vedlagte kort.

Fredningsnævnets afgørelse:

Under henvisning til det af Vejle amt anførte meddeler Fredningsnævnet i
medfør af naturbeskyttelseslovens § 50, stk. 1, dispensation til det ansøgte,
der ikke skønnes at stride mod fredningens formål.

Nævnets afgørelse kan påklages i overensstemmelse med reglerne i naturbe-
skyttelseslovens kapitel 12. Klage skal indgives skriftligt til Fredningsnæv-
net for Vejle amt, Domhusgade 24,6000 Kolding, inden 4 uger fra den dag,
afgørelsen er meddelt. Rettidig klage har opsættende virkning for den på-
klagede afgørelse, med mindre klagemyndigheden bestemmer andet.

Det er en betingelse for Naturklagenævnets behandling af Deres klage, at De
indbetaler et gebyr på 500 kr. til Naturklagenævnet. Nævnet vil sende Dem
en opkrævning på gebyret, når nævnet har modtaget klagen fra Frednings-
nævnet. Naturklagenævnet vil ikke påbegynde behandling af klagen, før ge-
byret er modtaget. Vejledning om gebyrordningen kan findes på Naturklage-
nævnets hjemmeside www.nkn.dk

Gebyret tilbagebetales, hvis De får helt eller delvis medhold i Deres klage.

Tilladelsen bortfalder, hvis den ikke udnyttes inden 3 år fra dato.

Andre myndigheders tilladelse kan være nødvendig.

Kopi af denne skrivelse er sendt til Give Kommune, Rådhusbakken, 7323
Give, til Danmarks Naturfredningsforenings lokalkomite vi Kurt Lundsfryd
Jensen, Skovlunden 54, 7323 Give, til Danmarks Naturfredningsforening,
Madsnedøgade 20, 2100 København ø, til Friluftsrådet, vi amtsformand
Lars R. Petersen, Bjerrevej 91, 8700 Horsens, til Friluftsrådet, Scandiagade
13, 2450 København SV, og til Skov- og Naturstyrelsen, Haraldsgade 53,
2100 København ø.

Med venlig hilsen
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Fredningsnævnet for Vejle amt

Vejle Amt
Teknik og Miljø
Naturgruppen
Damhaven 12
7100 Vejle

Domhusgade 24
6000 Kolding
man-tor 9-15, fre 8-14
Tlf. 7631 9600
Fax 7631 9641

Modtaget,
~k((J~~og ~aturstyrals8""'

CVR nr. 21-65-95-09

Nævnets j.m. FVA 59/2004
Deresj.m.8.70.54-1

Fredningen omkring Hærvej en og Rørbæk Sø 4. januar 2005

Ansøgning om retablering af dambrugsareal ved Vester Mølle Dam-
brug inden for fredningen omkring Hærvejen og Rørbæk Sø

Sagen er indbragt for Fredningsnævnet ved Vejle Amts brev af 17. decem-
ber 2004, hvori det hedder:

"Retablering af dambrugsareal ved Vester Mølle Dambrug iSkjern Å.

Ejeren af Vester Mølle Dambrug har tilbudt at overdrage Skov- og Naturstyrelsen, v/Feld-
borg Statsskovdistrikt, opstemningsretten, foderkvote ID.v. samt begrænset råderet over
ejendommen mod erstatning og på vilkår af, at dambrugsdriften kan fortsætte i begrænset
form, og at Feldborg Statsskovdistrikt etablerer fiskesøer i sydsiden af det tidligere dam-
brugsareal, en på ca. 6000 m2 og en lille børnesø på 230 m2.

I forbindelse med dette er udarbejdet vedlagte: " Retablering af dambrugsareal ved Vester
Mølle Dambrug i Skjern Å. Projektforslag udarbejdet af Vejle Amt i samarbejde med Feld-
borg Statsskovdistrikt og ejerne af Vester Mølle Dambrug"

Ved gennemførelse af projektet vil der blive skabt frI passage til Rørbæk Sø, samt de tilløb,
der er til søen. Dette er en del af målsætningen for Skjern Å.

Dambruget og projektarealet ligger mellem Rørbæk Sø, Lillesø og Nedersø, og er som så-
dan omfattet af fredningsbestemmelserne for Rørbæk Sø i Naturklagenævnets afgørelse af
27. september 1996 om fredning aflandskabet omkring Hærvejen og Rørbæk Sø ... (sag m.
111/600-0001).

Fredningen har overordnet til formål at bevare og forbedre de naturhistonske, landskabelige
og kulturhistoriske værdier, som området rummer.

Med hensyn til projektforslagets ændringer af vandløb henvises til kendeisens § 6, som SI-
ger, at der ikke må ske ændrmg af vandløbene s naturlige forløb. Projektforslaget omhandler
udelukkende ændringer af ikke-naturlige forløb.

Af kendeisens § 9,12 fremgår, at fredningen først får betydnmg for det aktuelle dambrugsa-
real på matr. m. 4a, Rørbæk Hovedgård, Vester, såfremt der ikke længere dnves dambrug
på ejendommen. Det fremgår endVIdere af kendeisens kortbilag, at dambrugsarealet tænkes
konverteret til eng. Ivedlagte pro]ektforslag anlægges der en fiskesø i en del af det nuvæ-

~ 1- JLII!1 O-~J7?:J
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rende dambrugsareal, og resten oprettes til eng.

Da dambrugsdriften ophører på de dele af ejendommen, som lIgger inden for frednings-
grænsen, vurderes det, at kendelsens bestemmelser er gældende i henhold til § 9, 12, og at
en dispensation fra fredningen derfor er nødvendig til etablering af fiskesøeme for at reali-
sere det aktuelle projekt.

Vejle Amt er indstillet på at udstede de nødvendige tilladelser efter naturbeskyttelseslovens
øvrige bindinger, idet projektet ved sin reduktion af dambrugsdriften, opfyldelse af vand-
løbsmåIsætning og retablering af engarealer vil være til gavn for naturen og miljøet og i
overensstemmelse med fredningens intension. Vejle Amt kan som sekretariat anbefale, at
Fredningsnævnet dispenserer fra fredningskendelsen, så projektet kan realiseres.

Vejle Amt skal derfor anmode Fredningsnævnet om at indlede den nødvendige behandling.
Af hensyn til tidsfrister og aftaler i projektet er det ønskeligt, at denne ansøgning prioriteres
højt."

Om ejendommens beliggenhed henvises til vedlagte kort.

• Fredningsnævnets afgørelse:

Under henvisning til det af Vejle amt anførte meddeler Fredningsnævnet i
medfør af naturbeskyttelseslovens § 50, stk. 1, dispensation til det ansøgte,
der ikke skønnes at stride mod fredningens formål.

Nævnets afgørelse kan påklages i overensstemmelse med reglerne i naturbe-
skyttelseslovens kapitel 12. Klage skal indgives skriftligt til Fredningsnæv-
net for Vejle amt, Domhusgade 24, 6000 Kolding, inden 4 uger fra den dag,
afgørelsen er meddelt. Rettidig klage har opsættende virkning for den på-
klagede afgørelse, med mindre klagemyndigheden bestemmer andet.

•
Det er en betingelse for Naturklagenævnets behandling af Deres klage, at De
indbetaler et gebyr på 500 kr. til Naturklagenævnet. Nævnet vil sende Dem
en opkrævning på gebyret, når nævnet har modtaget klagen fra Frednings-
nævnet. Naturklagenævnet vil ikke påbegynde behandling afklagen, før ge-
byret er modtaget. Vejledning om gebyrordningen kan findes på Naturklage-
nævnets hjemmeside www.nkn.dk

Gebyret tilbagebetales, hvis De f'ar helt eller delvis medhold i Deres klage.

Tilladelsen bortfalder, hvis den ikke udnyttes inden 3 år fra dato.

Andre myndigheders tilladelse kan være nødvendig.

Kopi af denne skrivelse er sendt til Give Kommune, Rådhusbakken, 7323
Give, til Danmarks Naturfredningsforenings lokalkomite vi Kurt Lundsfryd
Jensen, Skovlunden 54, 7323 Give, til Danmarks Naturfredningsforening,
Madsnedøgade 20, 2100 København 0, til Friluftsrådet, vi amtsformand
Lars R. Petersen, Bjerrevej 91, 8700 Horsens, til Friluftsrådet, Scandiagade
13, 2450 København SV, og til Skov- og Naturstyrelsen, Haraldsgade 53,
2100 København 0. Modtaget i

/Skov.og Naturstyrelsen

o ~ JAN 2005
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terende forhold:

~Mølle Dambrug ligger i Give Kommune.

wet ligger mellem Rørbæk Sø, Lillesø og Nedersø, ca. 5 km SV for Nørresnede By.

ienstående kort er vist hvor dambruget ligger:

Tester Mølle er der en spærring i vandløbet. Spærringen ligger i vandløbet der forbinder
~kSø med Neder Sø.
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Fredningsnævnet for Vejle amt
RE6.NR.

Vejle Amt
Teknik og Miljø
Damhaven 12
7100 Vejle

SCANNET,
. Modtage'( ;

SKO\l- og Nat~rS"iyr\Sis8'("

Fredningen omkring Rørbæk Sø og Hærvejen

Ansøgning om tilbygning på helårsbeboelse inden for fredningen om-
kring Rørbæk Sø og Hærvejen

Sagen er indbragt for Fredningsnævnet ved Vejle Amts brev af29. april
2005, hvori det hedder:

"Udtalelse vedrørende ansøgning om tilladelse til tilbygning af vinkel på ejendommen
på matr.nr. le, Hundshoved By, Nr. Snede.

Vejle Amt har den 21. april 2005 modtaget en ansøgning om ovennævnte til udtalelse.

På ejendommen Hærvejen 335 ønskes tilbygget en vinkel, som er 8 ml i grundplan og som
ender op i en kvist på 1. sal- i alt 24 m2.

Ejendommen er omfattet af fredmngen af landskabet omkring Hærvejen og Rørbæk Sø. I
henhold til Naturklagenævnets afgørelse afn. september 1996 er fredningen Jkke til hinder
for, at der med Fredningsnævnets godkendelse kan opføres nye beboelse s-og driftsbygnin-
ger på landbrugsejendomme samt foretages om- eller tilbygninger af eksisterende beboel-
ses-og drIftsbygninger i øvrigt.

Vejle Amt vurderer, at opførelse af den ansøgte tilbygning Ikke VIIforringe onuådets lands-
kabelige værdI og dermed ikke er i stnd med formålet med landskabsfredmngen."

Om ejendommens beliggenhed henvises til vedlagte kortbilag.

Fredningsnævnets afgørelse:

Under henvisning til det af Vejle amt anførte meddeler Fredningsnævnet i
medfør af naturbeskyttelseslovens § 50, stk. 1, dispensation til det ansøgte,
der ikke skønnes at stride mod fredningens formål.

Nævnets afgørelse kan påklages i overensstemmelse med reglerne i naturbe-
skyttelseslovens kapitel 12. Klage skal indgives skriftligt til Fredningsnæv-
net for Vejle amt, Domhusgade 24, 6000 Kolding, inden 4 uger fra den dag,
afgørelsen er meddelt. Rettidig klage har opsættende virkning for den påkla-
gede afgørelse, med mindre klagemyndigheden bestemmer andet.

Domhusgade 24
6000 Kolding
man-tor 9-15, fre 8-14
Tlf. 7631 9600
Fax 76 31 96 41

CVR nr. 21-65-95-09

Nævnetsj ..nr. FVA 19/2005
Deres j.nr. 8.70.21.5.468

23. maj 2005
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Det er en betingelse for Naturklagenævnets behandling af Deres klage, at De
indbetaler et gebyr på 500 kr. til Naturklagenævnet. Nævnet vil sende Dem
en opkrævning på gebyret, når nævnet har modtaget klagen fra Frednings-
nævnet. Naturklagenævnet vil ikke påbegynde behandling af klagen, før ge-
byret er modtaget. Vejledning om gebyrordningen kan findes på Naturklage-
nævnets hjemmeside www.nkn.dk

Gebyret tilbagebetales, hvis De får helt eller delvis medhold i Deres klage.

Andre myndigheders tilladelse kan være nødvendig.

Kopi af denne skrivelse er sendt til Nørre-Snede Kommune, Teknisk forvalt-
ning, Bellisvej 2, 8766 Nørre-Snede, til Danmarks Naturfredningsforenings
lokalkomite vi formanden Kurt Lundsfryd Jensen, Skovlunden 54, 7323 Gi-
ve, til Danmarks Naturfredningsforening, Madsnedøgade 20, 2100 Køben-
havn ø, til Friluftsrådet vi amts formand Peder Rasmussen, Calvinsvej 53,
7000 Fredericia, til Friluftsrådet, Scandiagade 13, 2450 København SV, og
til Skov- og Naturstyrelsen, Haraldsgade 53, 2100 København ø.

Med venlig hilsen
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Fredningsnævnet for Vejle amt

.' SCANNET,
Vejle Amt
Teknik & Miljø
Damhaven 12
7100 Vejle

• Fredningen omkring Rørbæk Sø og Hærvejen

Ansøgning om opførelse af j agthytte/sommerbolig til erstatning for ek-
sisterende, der nedrives, inden for fredningen omkring Rørbæk Sø og
Hærvejen

Sagen er den 25. maj 2005 indbragt for Fredningsnævnet ved Vejle Amts
brev af20. maj 2005, hvori det hedder:

"Vedr. opførelse af jagthytte/sommerbolig til erstatning for eksisterende der nedrives
på ejendommen matr. nr. 1 a, Groest Gde., Ejstrup, beliggende Rørbækvej 23.

Amtet har den 31. januar 2005 modtaget ansøgning om tilladelse til opførelse af jagthytte/
sommerbolig på ovennævnte ejendom, til erstatning for eksisterende der nedrives.

Amtet har efterfølgende den 11. maj 2005 modtaget revideret ansøgningsmateriale vedr. det
ønskede byggeri .

• Ejendommen er omfattet af Naturklagenævnets afgørelse af 27. september 1996 om fred-
ning af landskabet omkring Hærvejen og Rørbæk Sø.

Det pågældende areal er efter gældende regionplan beliggende i et særligt værdifuldt na-
turområde. Arealet er herudover omfattet af Naturbeskyttelseslovens §§ 16 og 17 vedr. sø-
beskyttelseslinie og skovbyggehnie.

Skov- og Naturstyrelsen har med brev af 28. april 2005 meddelt tilladelse til det reviderede
byggeri l medfør af Skovl oven.

Det er ved Styreisens tilladelse forudsat, at jagthytten placeres og udformes som ansøgt.

Den nye jagthytte placeres samme sted som den nuværende, der ifølge det oplyste er opført
omkrmg 1930.

Bygnmgen er på 91 m2 etageareal, hVIlket svarer tlI det overdækkede og bebyggede etagea-
real på den nuværende hytte. Hytten udføres med facader l træ og marks ten og med stråtag.

Amtets udtalelse
Ihenhold til fredmngens § 5 må der Ikke opføres ny bebyggelse henmder skure, boder, Jagt-
hytter eller hgnende mdenfor det fredede onllåde.

Domhusgade 24
6000 Kolding
man-tor 9-15, fre 8-14
Tlf. 76 31 9600
Fax 76 31 9641

CVR nr. 21-65-95-09

Nævnets j.nr. FVA 23/2005
Deres j.nr. 8.70.51.8-112

17. juni 2005

Det ansøgte er dermed l udgangspunktet l stnd med fredningsbestell11llelsen. Der må dog i
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den sammenhæng tages l betragtning, at der er tale om byggen tIl erstatning for eksisteren-
de, og før fredningen opført, lovligt byggeri af samme størrelse.

Herudover udformes byggenet med fomøden hensyntagen til det omkringllggende land-
skab.

Amtet skal på den baggrund ikke udtale SIgImod det ansøgte.

I øvrigt
Amtet vil, når der foreligger afgørelse fra Frednmgsnævnet behandle det ansøgte efter Na-
turbeskyttelseslovens bestemmelser. På det foreliggende grundlag kan der forventes meddelt
den fornødne dispensation fra lovens § § 16 og 17.

Amtet skal samtidig oplyse, ikke at have bemærkninger til det an-søgte, jf. Planlovens § 35,
stk. 4.

Fredningssagen er rejst af Vejle Amt i 1989. Fredningsnævnet er alene indsat som hørings-
berettiget. "

Om ejendommens beliggenhed henvises til vedlagt e kortbilag .• Fredningsnævnets afgørelse:

Under henvisning til det af Vejle amt anførte meddeler Fredningsnævnet i
medfør af naturbeskyttelseslovens § 50, stk. 1, dispensation til det ansøgte,
der ikke skønnes at stride mod fredningens formål.

Nævnets afgørelse kan påklages i overensstemmelse med reglerne i naturbe-
skyttelseslovens kapitel 12. Klage skal indgives skriftligt til Fredningsnæv-
net for Vejle amt, Domhusgade 24,6000 Kolding, inden 4 uger fra den dag,
afgørelsen er meddelt. Rettidig klage har opsættende virkning for den påkla-
gede afgørelse, med mindre klagemyndigheden bestemmer andet.

Det er en betingelse for Naturklagenævnets behandling af Deres klage, at De
indbetaler et gebyr på 500 kr. til Naturklagenævnet. Nævnet vil sende Dem

• en opkrævning på gebyret, når nævnet har modtaget klagen fra Frednings-
nævnet. Naturklagenævnet vil ikke påbegynde behandling af klagen, før ge-
byret er modtaget. Vejledning om gebyrordningen kan findes på Naturklage-
nævnets hjemmeside www.nkn.dk

Gebyret tilbagebetales, hvis De får helt eller delvis medhold i Deres klage.

Andre myndigheders tilladelse kan være nødvendig.

•

Kopi af denne skrivelse er sendt til Årstidernes Arkitekter, Vestergade 49,
8600 Silkeborg, til Nørre-Snede Kommune, Teknisk forvaltning, Bellisvej
2, 8766 Nørre-Snede, til Danmarks Naturfredningsforenings lokalkomite vi
formanden Kurt Lundsfryd Jensen, Skovlunden 54, 7323 Give, til Danmarks
Naturfredningsforening, Madsnedøgade 20,2100 København 0, til Frilufts-
rådet vi amtsformand Peder Rasmussen, Calvinsvej 53, 7000 Fredericia, til
Friluftsrådet, Scandiagade 13, 2450 København SV, og til Skov- og Natur-
styrelsen, Haraldsgade 53, 2100 København 0.
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Fredningsnævnet for Vejle amt

Give Kommune
Rådhusbakken 9
7323 Give

Fredningen omkring Hærvejen og Rørbæk Sø

Ansøgning om opførelse af ridehus og stald på ejendommen matr. nr. 1
d Tinnet, øster Nykirke, beliggende Tinnetvej 1, inden for fredningen
omkring Rørbæk Sø og Hærvejen

Sagen er den 19. apri12005 indbragt for Fredningsnævnet afGive Kommu-
ne. Fredningsnævnet har forelagt sagen for Vejle Amt, der har svaret ved
brev af21. september 2005, hvori det hedder:

"Vedr. ansøgning om tilladelse til opførelse af ridehus og stald på ejendommen ma-
tr.nr.! d, Nr. Tinnet, øster Nykirke, beliggende Tinnetvej 71, Give Kommune.

Fredningsnævnet for Vejle Amt har anmodet om amtets udtalelse vedr. opførelse af ridehus
og stald på ovennævnte ejendom.

Ejendommen er i sin helhed behggende indenfor frednmgen af landskabet omkring Hærve-
Jen og Rørbæk Sø. Fredningen er gennemført ved Naturklagenævnets afgørelse af 27. sep-
tember 1996.

Ejendommen er herudover efter gældende regionplan udpeget som særligt værdifuldt land-
skab og ejendommens østlige del er udpeget som kulturhistorisk beskyttelsesområde om-
kring Hærvejsforløbet. Herudover forefmdes flere naturområder på ejendommen der dog ik-
ke berøres af det ansøgte.

Ejendommen er i sin helhed udpeget som del af EF - habitatområde nr. 65.

Herudover vil det ansøgte ndehus kræve, at der meddeles dIspensatIon fra Naturbeskyttel-
seslovens bestemmelser vedr. skovbyggelinie.

Fredningen har til formål, at bevare og forbedre de naturhistonsk, landskabelige og kultur-
histonske værdIer som området rummer.

Fredrungsområdet skal bevares I dets nuværende tIlstand, medmmdre en tilstands ændring
tIllades ved dispensation efter fredningens § ll.

Domhusgade 24
6000 Kolding
man-tor 9-15, fre 8-14
Tlf. 7631 9600
Fax 76 31 9641

CVR nr. 21-65-95-09

Nævnets j.nr. FVA 17/2005

4. november 2005

Der må, Ifølge fredningens § 5, Ikke opføres ny bebyggelse Frednmgen er dog ikke til hm-
der for, at der med fredningsnævnets godkendelse kan opføres nye beboelses- og dnftsbyg-
mnger på landbrugsejendomme, samt foretages om- og tllbygnmger tIl ekSIsterende beboel-
ses- og dnftsbygninger I øvngt. Ij " ...,I /1..
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Der ønskes opført en stald på ca. 600 m2 og et ridehus på ca. 1200 m2 i en samlet bygning
• der er placeret umiddelbart øst for ejendommens nuværende bebyggelse.

Der foreligger ikke angivelse af materialevalg til bygningen.

Med henvisning tIl fredningens § 5, er det amtets vurdenng, at det pågældende byggeri er l

strid med fredningens formål, idet der er tale om en endog meget stor bygning, der ikke kan
betragtes som driftsmæssIg nødvendig for ejendommen.

Amtets skal dog ikke udtale sig imod, at der eventuelt opføres ca. 600 m2 staldbygning til
ejendommen. Det må dog herved være forudsat, at staldbygningen opføres med et diskret
materialevalg.

Fredningssagen er rejst i 1989 af Vejle Amt og efterfølgende tiltrådt af Danmarks Natur-
frednmgsforening. "

Om ejendommens beliggenhed henvises til vedlagte kortbilag.

Fredningsnævnet har foretaget besigtigelse den 28. oktober 2005.• Der henvises til vedlagte referat.

Fredningsnævnets afgørelse:

Under henvisning til det af Vejle amt anførte meddeler Fredningsnævnet i
medfør af naturbeskyttelseslovens § 50, stk. 1, afslag på det ansøgte.

•

To af Fredningsnævnets medlemmer (Kristian Bundgaard og Preben Bag-
ger) ville give afslag, fordi en bygning af den ansøgte størrelse klart vil være
i strid med fredningens formål om at bevare det fredede areal uændret, og da
bygningen ikke er nødvendig for den eksisterende landbrugsdrift. Et medlem
af Fredningsnævnet (Birger Risager) ville give tilladelse under henvisning
til, at det ansøgte ikke væsentligt adskiller sig fra traditionelle landbrugsbyg-
ninger, f. eks. en svinestald.

Nævnets afgørelse kan påklages i overensstemmelse med reglerne i naturbe-
skyttelseslovens kapitel 12. Klage skal indgives skriftligt til Fredningsnæv-
net for Vejle amt, Domhusgade 24, 6000 Kolding, inden 4 uger fra den dag,
afgørelsen er meddelt.

Det er en betingelse for Naturklagenævnets behandling af Deres klage, at De
indbetaler et gebyr på 500 kr. til Naturklagenævnet. Nævnet vil sende Dem
en opkrævning på gebyret, når nævnet har modtaget klagen fra Frednings-
nævnet. Naturklagenævnet vil ikke påbegynde behandling af klagen, før ge-
byret er modtaget. Vejledning om gebyrordningen kan findes på Naturklage-
nævnets hjemmeside www.nkn.dk

Gebyret tilbagebetales, hvis De får helt eller delvis medhold i Deres klage.

• Kopi af denne skrivelse er sendt til ejeren Dagny Nielsen, Tinnetvej 71,
7323 Give, til Vejle Amt, Teknik og Miljø, Damhaven 12, 7100 Vejle (j.nr.
8.70.51.8-108», til Danmarks Naturfredningsforenings lokalkomite v/ for-
manden Kurt Lundsfryd Jensen, Skovlunden 54, 7323 Give, til Danmarks
Naturfredningsforening, Madsnedøgade 20, 2100 København ø, til Frilufts-
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rådet vi amtsformand Peder Rasmussen, Calvinsvej 53, 7000 Fredericia, til
Friluftsrådet, Scandiagade 13, 2450 København SV, og til Skov- og Natur-
styrelsen, Haraldsgade 53, 2100 København ø.
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Fredningsnævnet for Vejle amt

•
Domhusgade 24
6000 Kolding
Tlf. 7631 9600
CVR nr. 21-65-95-09

Nævnetsj.m.FVA 17/2005

Fredningen omkring Rørbæk Sø og Hærvej en 28. oktober 2005

REFERAT

•
Besigtigelse i forbindelse med ansøgning om opførelse af ridehus og
stald på ejendommen matr. nr. 1 d Tinnet, øster Nykirke, beliggende
Tinnetvej 1, inden for fredningen omkring Rørbæk Sø og Hærvejen

Besigtigelse blev foretaget den 28. oktober 2004 kl. 10.00 på adressen Tin-
netvej 71, 7323 Give.

Følgende var mødt

Kommunevalgt medlem Birger Risager, amtsrådsvalgt medlem Kristian
Bundgaard og formanden, dommer Preben Bagger, Fredningsnævnet.

Ejeren Dagny Nielsen ved Vagn Aagaard.

Inger Juul, Vejle Amt.

Inger Mehlsen for Give Kommune.

Vagn Kjeldsen for Danmarks Naturfredningsforenings lokalkomite.

Svend Howitz, Friluftsrådet.

Danmarks Naturfredningsforening samt Skov- og Naturstyrelsen var
indkaldt, men ikke mødt.

Vagn Aagaard redegjorde kort for byggeprojektet, der omfatter en
kombineret stald på ca. 600 m2 og ridehal på ca. 1.200 m2. Hallen vil få en
højde på ca. 8 m i kip. Ejendommen er en landbrugsejendom på ca. 86 tdr.
land, hvoraf en stor del er skov (egekrat). Der er 7 heste på ejendommen.
Der er hesteavl i mindre målestok. Formålet med byggeriet er i første række
at drive rideskole på ejendommen. Ejendommen ligger desuden tæt på
Hærvej en, hvor der om sommeren kommer en del ridende turister. Disse vil
kunne tilbydes opstaldning og overnatning i telt eller andre primitive
ovematningsformer. Det er nødvendigt at finde alternative indtægter, da
landbruget som sådan ikke kan drives med overskud.

Repræsentanterne for Vejle Amt og for Give Kommune anførte, at det er
nyt, at bygningen ikke er nødvendig for landbrugsdriften, men skal bruges
som rideskole. Amtet tilsagn om at se positivt på en stald på 600 m2 bygger



på antagelse, at bygningen var nødvendige for den traditionelle
landbrugsdrift.

Forholdene på stedet blev besigtiget.

Friluftsrådets repræsentant gav udtryk for, at der er tale om meget stort
byggeri og at Friluftsrådet ikke kan anbefale en dispensation.

Formanden konstaterede, at alle mødte havde haft lejlighed til at udtale sig.

Efter drøftelse tilkendegav formanden, at nævnets flertal, at der ville blive
afslag, da en bygning af den ansøgte størrelse og klart vil være i strid med
fredningens formål om at bevare det fredede areal uændret, og da bygningen
ikke er nødvendig for den eksisterende landbrugsdrift. Et medlem af
Fredningsnævnet ville give tilladelse under henvisning til, at det ansøgte
ikke væsentligt adskiller sig fra traditionelle landbrugsbygninger, f. eks en
svinestald .• Fredningsnævnet har ikke taget stilling til, om et reduceret projekt med en
stald på 600 m2 vil kunne godkendes.

Formanden oplyste, at Fredningsnævnets skriftlige afgørelse ville blive
udsendt snarest.

Mødet blev sluttet ca. kl. 10.30.
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Retten i Kolding

Vejle Amt
Teknik og Miljø
Plangruppen
Damhaven 12
7100 Vejle

Fredningen omkring Rørbæk Sø og Hærvejen

Ansøgning om opførelse af ridehus og stald på ejendommen matr. nr. 1
d Tinnet, øster Nykirke, beliggende Tinnetvej 1, inden for fredningen
omkring Rørbæk Sø og Hærvejen

Den 4. november 2005 gav Fredningsnævnet afslag på en ansøgning vedrø-
rende ejendomrnen.

Ved Vejle Amts brev af 20. februar 2006 er sagen på ny forelagt for Fred-
ningsnævnet. I brevet hedder det:

"Ansøgning om tilladelse til opførelse af stald og ridehus på ejendommen matr.nr. 1 d,
Nr. Tinnet By, øster Nykirke, beliggende Tinnetvej 71, Give Kommune,

Efter besIgtigelse den 28. oktober 2005 gav Fredningsnævnet den 7. november 2005 afslag
på ansøgnmg om opførelse af ridehus på ca. 1.200 rn2 og stald på ca. 600 rn2 på ovennævn-
te ejendom.

Der er nu fremsendt ny ansøgning om tilladelse til opførelse af staldbygning på ca. 300 rn2
samt ridehus på ca. 800 rn2 indvendig mål (udvendig 915 rn2). Staldbygningen opføres med
samme placering som en utidssvarende staldbygning, der nedrives. Det fremgår af ansøgmn-
gen, at bygmngeme bl.a. skal bruges tIl ryttere, der kommer ad Hærvejen og på SIgt ønskes
der etableret handicapridmng på stedet.

Amtet har bedt ansøger oplyse omfanget af ovennævnte aktiVIteter. Forventede antal over-
nattende personer og heste, teltslagmng, faCIliteter, antal elever m.v.

Da det under besIgtIgelsen den 28. oktober 2005 blev tIlkendegivet, at der på ejendommen
ønskes etableret egentlig ndeskole, har Amtet endVIdere bedt ansøger oplyse om det stadig
er aktuelt og l givet fald oplyse omfanget heraf.

Ansøger har bi a svaret, at der p.t. er heste nok tIl at starte en ndeskole og her VIIhandlca-
pndnmg få første pnontet. Bl.a. børn fra den nærlIggende ejendom TInnetgård og derud-
over 5-6 elevel pI dag. Der vil blIve mulIghed for at opstalde heste på stedet Allloldelse af
stævnel VIIvæl e nummalI hvert fald tJi at stat te med

Domhusgade 24
6000 Kolding
man-tor 9-15, fre 8-14
Tlf. 7631 9600
Fax76319641

CVR nr. 21-65-95-09

Rettens nr. FVA 50/2006
Deres j.nr. 8.70.51.8-108

21. marts 2006

For så Vidt angår OVell1atlllngfor hestvognskørende og ndende, er det oplyst at det hoved- ::'1'0 '::> - J21- 00) YIc
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sagelIgt er familIer, der holder ferie med heste, der trækker en husvogn, så tiltag tIl yderlige-
• re facIliteter 1den anlednmg er Ikke nødvendIg.

Kopi af ansøgers brev vedlægges.

Fredrungen har tIl formål at bevare og forbedre de naturhistorISke, landskabelIge og kultur-
historiske værdIer som området rummer.

Fredrungsområdet skal bevares 1 dets nuværende tilstand, medrmndre en tilstandsændnng
tillades ved en dIspensatIOn efter § 11. (Når det ansøgte Ikke vil stride mod fredningens for-
mål.)

Der må ifølge fredningens § 5 Ikke opføres ny bebyggelse. Frednmgen er dog Ikke tIl hinder
for, at der med Fredningsnævnets godkendelse kan opføres nye beboelses- og driftsbygnin-
ger på landbrugsejendomme, samt foretages om- og tilbygninger tIl eksisterende beboelses-
og driftsbygnmger i ØVrIgt.Der må ikke anbrInges campingvogne eller lignende og teltslag-
ning må ikke finde sted udenfor særligt udpegede teltpladser.

•
Det er vurderet, at det vil stride mod frednmgens formål at etablere en rideskole på ejen-
dommen. En rideskole vil medføre, at områdets tilstand og karakter ændres i modsat retrllng
af det, der tIlsigtes med frednmgen, nemlig at bevare og forbedre de naturhistoriske, lands-
kabelige og kulturhistoriske værdIer i området.

Overnatning i telt eller husvogn m.v. vil ske uden for de udpegede teltpladser og derfor strI-
de mod fredningens formål og § 5.

Endvidere vil opførelse af et ridehus også være i strid med fredningens formål og § 5, Idet
der er tale om en meget stor bygning, der ikke kan betragtes som driftsmæssig nødvendig
for ejendommen.

Der kan gives tilladelse til udskiftnmg af den eksisterende staldbygning med en ny staldbyg-
ning på 300 m2 med en placering, hvor den eksisterende staldbygning ligger. Det fremgår at
staldbygningen opføres med en stålkonstruktIon med stålplader og eternittag. Farvevalget er
ikke oplyst, hvorfor det forudsættes at der vælges afdæmpede farver, der falder ind 1 natu-
ren."

Om ejendommens beliggenhed henvises til vedlagte kortbilag.

• Fredningsnævnets afgørelse:

Under henvisning til det af Vejle amt anførte meddeler Fredningsnævnet i
medfør af naturbeskyttelseslovens § 50, stk. 1, afslag på det ansøgte.

To af Fredningsnævnets medlemmer (Kristian Bundgaard og Preben Bag-
ger) finder, at der alene bør gives tilladelse til udskiftning af den eksisteren-
de staldbygning med en ny staldbygning på 300 m2 med en placering, hvor
den eksisterende staldbygning ligger. Det forudsættes at der indgives en
konkret ansøgning herom med bygningstegninger og angiveIsse af placering,
farvevalg mv. Disse medlemmer finder, at etablering af en rideskole vil væ-
re i strid med fredningens formål.

•
Et medlem af Fredningsnævnet (Birger Risager) ville give tilladelse under
henvisning til, at det ansøgte ikke væsentligt adskiller sig fra traditionelle
landbrugsbygninger, f. eks. en svinestald, på betingelse af, at der anvendes
farver og matenaIer, der falder ind i naturen.
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Nævnets afgørelse kan påklages i overensstemmelse med reglerne i naturbe-
skyttelseslovens kapitel 12. Klage skal indgives skriftligt til Fredningsnæv-
net for Vejle amt, Domhusgade 24, 6000 Kolding, inden 4 uger fra den dag,
afgørelsen er meddelt.

Det er en betingelse for Naturklagenævnets behandling af Deres klage, at De
indbetaler et gebyr på 500 kr. til Naturklagenævnet. Nævnet vil sende Dem
en opkrævning på gebyret, når nævnet har modtaget klagen fra Frednings-
nævnet. Naturklagenævnet vil ikke påbegynde behandling af klagen, før ge-
byret er modtaget. Vejledning om gebyrordningen kan findes på Naturklage-
nævnets hjemmeside www.nkn.dk

Gebyret tilbagebetales, hvis De rar helt eller delvis medhold i Deres klage.

Kopi af denne skrivelse er sendt til ejeren Dagny Nielsen, Tinnetvej 71,
7323 Give, til Give Kommune, Rådhusbkakken 9, 7323 Give, til Danmarks
Naturfredningsforenings lokalkomite vi formanden Kurt Lundsfryd Jensen,
Skovlunden 54, 7323 Give, til Danmarks Naturfredningsforening, Madsne-
døgade 20, 2100 København 0, til Friluftsrådet vi amtsformand Peder Ras-
mussen, Calvinsvej 53, 7000 Fredericia, til Friluftsrådet, Scandiagade 13,
2450 København SV, og til Skov- og Naturstyrelsen, Haraldsgade 53, 2100
København 0. Modtaget i

Skov- og- Naturstyrelsen

Med venlig hilsen

Æ~-
reben Bagger

nævnsformand

22 MRS. 2006
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Fredningsnævnet for Vejle amt

Vejle Amt
Teknik og Miljø
Friluft & Kulturmiljø
Damhaven 12
7100 Vejle

Domhusgade 24
6000 Kolding
man-tor 9-15, fre 8-14
Tlf. 76 31 9600
Fax76319641Modtaget i

Skov- og Naturstvrehp.
CVR nr. 21-65-95-09

~ 8 APR. 2006

Nævnets j.ill. FVA 12/2006
Deresj.ill.8.70.51.8-157

Fredningen omkring Rørbæk Sø og Hærvejen

10.4.2006
Ansøgning om tilladelse til opførelse af to shelters ved Ballebækgård in-
den for fredningen af Rørbæk Sø

Sagen er indbragt for Fredningsnævnet ved Vejle Amts brev af21. marts
2006, hvori det hedder:

"Vedrørende opførelse af to shelters ved Ballesbækgård, på ejendommen matr.nr. 1 k,
Rørbæk Hovedgård, Vester, beliggende Rørbækvej 5.

Amtet har den 13. marts 2006 fra Feldborg Statsskovdistrikt, Bjørnkærvej 18, 7450 Hade-
rup modtaget en ansøgning om opførelse af to shelters på ovenstående adresse.

Ejendommen ligger l landzone mden for Hærvejen og Rørbæk Sø Fredningen. Efter fred-
ningens bestemmelser må der ikke opføres ny bebyggelse, herunder skure, boder, jagthytter
eller lignende.

Fredningen har bl.a. til formål at bevare og forbedre de naturhistoriske, landskabelige og
kulturhistoriske værdier, som området rummer, samt at regulere offentlighedens ret til færd-
sel og ophold i området.

Fredningssagen er rejst af Fredningsplanudvalget for Vejle Amt, delvis på foranledning af
Give Kommune. Arealet er omfattet af fredningskendelse af 27. september 1996 om fred-
lllng af "Hærvejen og Rørbæk Sø". Frednmgsnævnet har den 31. december 1993 truffet af-
gørelse l sagen, og Naturklagenævnet har truffet afgørelse den 27. september 1996 (sag ill.
111/600-000 l).

Efter RegiOnplanen for Vejle Amt ligger ejendommen l et værdifuldt landskab og i et inter-
nationalt beskyttelsesområde - habitatområde nr. 65.

Den pågældende del af ejendommen dnves som naturcenter. Skovdistriktet har oplyst, at
området ved Ballesbækgård er et meget yndet udflugtsmål, som bl.a. benyttes meget af sko-
leklasser, der overnatter på lejrpladsen, efter forudgående aftale med skovdistnktet. Den tid-
ligere opsatte shelter (Nævnets j.nr. FVA 49/2004) benyttes noget i den forbindelse, men
det ville være bedre om der var shelterplads til en hel skoleklasse .

Shelterne, areal ca. 12 m2 pr. shelter, skal bruges I tllknytnmg til naturcenteret De opføres I

afbarket rundtræ, taget består af vandfaste plader belagt med tagpap. Tømmer behandles
med transparent lmolie. Der mdlægges mgen former for mstallatlOner, og der støbes mgen

S ~'::>- } II -00) '-tb
?



sokkel.

• Shelterne placeres ca. 250 rn øst for ejendommens bygninger i forbindelse med eksIsterende
shelter.

Det er Amtets vurdering, at opførelsen af shelterne Ikke er I strId med fredningens formål,
og da shelterne opføres til brug for naturcentret, der er etableret på Ballesbækgård, skal
Amtet efter omstændighederne ikke udtale SIg imod det ansøgte."

Om ejendommens beliggenhed henvises til vedlagte kortbilag.

Fredningsnævnets afgørelse:

Under henvisning til det af Vejle amt anførte meddeler Fredningsnævnet i
medfør af naturbeskyttelseslovens § 50, stk. 1, dispensation til det ansøgte,
der ikke skønnes at stride mod fredningens formål.

• Nævnets afgørelse kan påklages i overensstemmelse med reglerne i naturbe-
skyttelseslovens kapitel 12. Klage skal indgives skriftligt til Fredningsnæv-
net for Vejle amt, Domhusgade 24, 6000 Kolding, inden 4 uger fra den dag,
afgørelsen er meddelt. Rettidig klage har opsættende virkning for den påkla-
gede afgørelse, med mindre klagemyndigheden bestemmer andet.

Det er en betingelse for Naturklagenævnets behandling af Deres klage, at De
indbetaler et gebyr på 500 kr. til Naturklagenævnet. Nævnet vil sende Dem
en opkrævning på gebyret, når nævnet har modtaget klagen fra Frednings-
nævnet. Naturklagenævnet vil ikke påbegynde behandling af klagen, før ge-
byret er modtaget. Vejledning om gebyrordningen kan findes på Naturklage-
nævnets hjemmeside www.nkn.dk

Gebyret tilbagebetales, hvis De får helt eller delvis medhold i Deres klage.

Andre myndigheders tilladelse kan være nødvendig.

Kopi af denne skrivelse er sendt til Tørring-Uldum Kommune, Teknisk For-
valtning, Tjørnevej 6-10, 7171 Uldum, til Give Kommune, Rådhusbakken,
7323 Give, til Danmarks Naturfredningsforenings lokalkomite v/ formanden
Erik Liboriussen, Viborg Hovedvej 97, Hammer, 7160 Tørring, til Dan-
marks Naturfredningsforening, Madsnedøgade 20, 2100 København ø, til
Friluftsrådet, Amtsformand Lars R. Petersen, Bjerrevej 91, 8700 Horsens, til
Friluftsrådet, Scandiagade 13, 2450 København SV, og til Skov- og Natur-
styrelsen, Haraldsgade 53,2100 København ø.

Med venlig hilsen

Preben Bagger
formand v/Claus Rasmussen, suppleant
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Fredningsnævnet for Vejle amt

Vejle Amt
Teknik og Miljø
Naturgruppen
Damhaven 12
7100 Vejle

Domhusgade 24
6000 Kolding
man-tor 9-15, fre 8-14
Tlf. 7631 9600
Fax 76 31 9641

CVR nr. 21-65-95-09

Nævnets j.nr. FVA 112006
Deres j.nr. 8.70.51.8-143

Fredningen omkring Rørbæk Sø og Hærvejen 2. februar 2006

Ansøgning om anlæggelse og udvidelse af vandhuller inden for frednin-
gen af Rørbæk Sø

Sagen er indbragt for Fredningsnævnet ved Vej le Amts brev af ll. januar
2006, hvori det hedder:

"Ansøgning om anlæggelse og udvidelse af vandhuller inden for fredning.

Arnphi Consult har søgt om tilladelse til at oprense, udvide og grave 9 vandhuller til gavn
for stor vandsalamander og løgfrø.

Vandhullerne ønskes placeret på matr.nr. 21, Nr. Tinnet By, ø Nykirke (vandhul B-H)og
matr. 1 a, Koutrup By, Hammer (vandhul J). Arealerne ejes af Feldborg Statsskovdistrikt.
Arnpm Consult har mdgået aftale med distriktet om vandhullerne.

Arealet hgger inden for "Fredning af landskabet omkring Hærvejen og Rørbæk Sø, belig-
gende I Give, Nørre Snede og Tørring-Uldum Kommuner, Vejle Amt (I 111600-0001)".

Vandhul B, C, D, E, J kræver en tilladelse efter naturbeskyttelseslovens § 3, mens vandhul:
B, F, G og H kræver en tilladelse efter planloven, som gives af GlVe Kommune. Vandhul I
kræver mgen tilladelse.

Det fremgår af frednmgskendelsens § 2, at det fredede område skal bevares I sm nuværende
tilstand og af § 4, at der Ikke må foretages terrænændnnger. Det vurderes, at en dispensati-
on fra fredningen er nødvendig for at realisere det aktuelle projekt.

Projektbeskrivelse
Vandhul B: Et ca. 750 m2 stort vandhul ønskes anlagt i en til tider oversvømmet lavnmg.
Der hal tldilgere været et vandhul, og lavnmgen ønskes uddybet, så der står vand året rundt.
Lavningen er beilggende mden for areal, beskyttet efter naturbeskyttelseslovens §3, og area-
let består af habltatnaturtypen 6230, artsnge overdrev eller græsheder på mere eller mmdre
sur bund.

Vandhul C. Der el på nuværende tldspunkt nogle små vandhul1el på stedet, som vil blIVe
samlet til et støne vandhul Det samlede aleal er på nuvælende tidspunkt ca. 200 m2 Efter
graveaIbeJdet vil del væle et vandhul på ea 750 m2 51\)5- f2) - ():)0 ~&
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• Yandhul D: Yandhullet ønskes oprenset.

Yandhul E og 1: Begge vandhuller ønskes oprenset og let udvidet l forbindelse med, at
vandhul1emes brinker gøres fladere.

Yandhul I: Der vIl bhve fældet træer omkring vandhullet.

Yandhul F, G og H anlægges på græsmark. Yandhul G anlægges umiddelbart øst for et eksi-
sterende vandhul. Yandhul F og H anlægges I en naturlig lavnmg.

Det opgravede materiale ønskes udplaneret I et tyndt lag på arealerne, vist med rød skrave-
nng på nedenstående kort.

•
Oprensning, udvidelse og anlæggelse afvandhulleme mdgår I et projekt, der skal gavne stor
vandsalamander. Arealet ligger i EF-Habitatområde nr. 65: 'Store vandskel, Rørbæk Sø og
Tmnet Krat' som er udpeget for at sikre en gunstig bevaringsstatus for en lang række natur-
typer og arter, bl.a. stor vandsalamander. Stor vandsalarnander er desuden opført på habltat-
direkhvets bilag lY. Projektet vil Ikke forringe forholdene for andre arter eller naturtyper,
der indgår i grundlaget for udpegning afhabitatområdet.

Det vurderes, at det ansøgte ikke vII stride mod fredmngens formål, og amtet kan derfor
med henvisnmg til § 11 l fredningskendelsen anbefale, at Fredningsnævnet dispenserer fra
frednings-kendelsen, så projektet kan reahseres.

Amtet er mdstillet på at give de nødvendige tilladelser efter naturbeskyttelseslovens § 3,
men vil afvente Fredningsnævnets afgørelse. AmpmConsult ønsker at påbegynde arbejdet
snarest, ligesom oprensning og udvidelse skal ske inden den 15. marts af hensyn til ynglesæ-
sonen. Jeg anmoder derfor om en hurtig sagsbehandling.

Om ejendommens beliggenhed henvises til vedlagte kortbilag.

Fredningsnævnets afgørelse:

•
Under henvisning til det af Vejle amt anførte meddeler Fredningsnævnet i
medfør af naturbeskyttelseslovens § 50, stk. 1, dispensation til det ansøgte,
der ikke skønnes at stride mod fredningens formål.

Nævnets afgørelse kan påklages i overensstemmelse med reglerne i naturbe-
skyttelseslovens kapitel 12. Klage skal indgives skriftligt til Fredningsnæv-
net for Vejle amt, Domhusgade 24, 6000 Kolding, inden 4 uger fra den dag,
afgørelsen er meddelt. Rettidig klage har opsættende virkning for den påkla-
gede afgørelse, med mindre klagemyndigheden bestemmer andet.

Det er en betingelse for Naturklagenævnets behandling af Deres klage, at De
indbetaler et gebyr på 500 kr. til Naturklagenævnet. Nævnet vil sende Dem
en opkrævning på gebyret, når nævnet har modtaget klagen fra Frednings-
nævnet. Naturklagenævnet vil ikke påbegynde behandling af klagen, før ge-
byret er modtaget. Vejledning om gebyrordningen kan findes på Naturklage-
nævnets hjemmeside www.nkn.dk

• Gebyret tilbagebetales, hvis De får helt eller delvis medhold i Deres klage.

Andre myndigheders tilladelse kan være nødvendig.
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Kopi af denne skrivelse er sendt til Tørring-Uldum Kommune, Teknisk For-
valtning, Tjømevej 6-10, 7171 Uldum, til Danmarks Naturfredningsfore-
nings lokalkomite vI formanden Flemming Jørgensen, Brandbjergvej 32,
Husby, 7100 Vejle, til Danmarks Naturfredningsforening, Madsnedøgade
20,2100 København ø, til Friluftsrådet, vi amtsformand Peder Rasmussen,
Calvinsvej 53, 7000 Fredericia, til Friluftsrådet, Scandiagade 13,2450 Kø-
benhavn SV, og til Skov- og Naturstyrelsen, Haraldsgade 53,2100 Køben-
havn ø.

Med venlig hilsen

Æ~'-
re en Bagger

formand

Modtaget f
Skov. og Naturstyrelsen

Q 3 lFEB. 2006
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Fredningsnævnet for Vejle amt

Vejle Amt
Teknik og Miljø
Plangruppen
Damhaven 12
7100 Vejle

Fredningen af Rørbæk Sø og Hærvejen

Ansøgning om opførelse af stald på ejendommen matr. nr. 1 d Tinnet,
øster Nykirke, beliggende Tinnetvej 71, inden for fredningen omkring
Rørbæk Sø og Hærvejen

Den 4. november 2005 gav Fredningsnævnet efter besigtigelse afslag på en
ansøgning om opførelse af et ridehus på 1.200 m2 og en stald på 600 m2 på
ejendommen (FVA 17/2005).

•
Den 21. marts 2006 gav Fredningsnævnet afslag på en fornyet ansøgning om
opførelse af et ridehus på 800 m2 og en stald på 600 m2 på ejendommen
(FVA 50/2005). Fredningsnævnet gav samtidig tilsagn om tilladelse til ud-
skiftning af den eksisterende staldbygning med en ny staldbygning på 300
m2 med en placering, hvor den eksisterende staldbygning ligger. Det forud-
sattes, at der indgives en konkret ansøgning herom med bygningstegninger
og angivelse af placering, farvevalg m.v ..

Ved brev af 13. juni 2006 fra Vejle Amt har Fredningsnævnet nu modtaget
en ansøgning om opførelse af staldbygning på 321,4 m2 (20,6 x 15,6 m)
med en placering delvist som en eksisterende staldbygning på 165 m2, der
nedrives. Bygningen opføres i lecasten, der vandskures hvide, og med eter-
nittag. Kiphøjden er angivet til ca. 6,8 m.

Det er Amtets vurdering, at der kan gives tilladelse til det ansøgte, men da
farvevalg på træværk og tag ikke er oplyst, bør det i tilladelsen forudsættes,
at der skal vælges afdæmpede farver, der falder ind i naturen.

Om ejendommens beliggenhed henvises til vedlagte kort.

Fredningsnævnets afgørelse:

Under henvisning til det af Vejle amt anførte meddeler Fredningsnævnet i
medfør af naturbeskyttelseslovens § 50, stk. l, dispensation til det ansøgte,

78&9.00
S'k MOdtaget .Ov_ 1l0' N. l

atursl.Y""'qpn

2 ~ JUNI 2006

Domhusgade 24
6000 Kolding
man-tor 9-15, fre 8-14
Tlf. 7631 9600
Fax 76 31 9641

CVR nr. 21-65-95-09

Nævnets j.nr. FVA 27/2006
Deresj.nr. 8.70.51.8-108

21. juli 2006
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der ikke skønnes at stride mod fredningens formål. Tilladelsen gives på
betingelse af, at der vælges afdæmpede farver, der falder ind i naturen.

Nævnets afgørelse kan påklages i overensstemmelse med reglerne i naturbe-
skyttelseslovens kapitel 12. Klage skal indgives skriftligt til Fredningsnæv-
net for Vejle amt, Domhusgade 24, 6000 Kolding, inden 4 uger fra den dag,
afgørelsen er meddelt.

Det er en betingelse for Naturklagenævnets behandling af Deres klage, at De
indbetaler et gebyr på 500 kr. til Naturklagenævnet. Nævnet vil sende Dem
en opkrævning på gebyret, når nævnet har modtaget klagen fra Frednings-
nævnet. Naturklagenævnet vil ikke påbegynde behandling af klagen, før ge-
byret er modtaget. Vejledning om gebyrordningen kan findes på Naturklage-
nævnets hjemmeside www.nkn.dk

Gebyret tilbagebetales, hvis De f'ar helt eller delvis medhold i Deres klage.

Kopi af denne skrivelse er sendt til ejeren Dagny Nielsen, Tinnetvej 71,
7323 Give, til Give Kommune, Rådhusbakken 9, 7323 Give, til Danmarks
Naturfredningsforenings lokalkomite vi formanden Kjeld Andersen, Ane-
monevej 5, 8766 Nørre-Snede, til Danmarks Naturfredningsforening, Mads-
nedøgade 20, 2100 København ø, til Friluftsrådet vi amtsformand Peder
Rasmussen, Calvinsvej 53, 7000 Fredericia, til Friluftsrådet, Scandiagade
13, 2450 København SV, og til Skov- og Naturstyrelsen, Haraldsgade 53,
2100 København 0.

Med venlig hilsen

Æ~
Pre en Bagger
nævnsformand

http://www.nkn.dk
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Fredningsnævnet for Vejle amt
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Vejle Amt
Teknik og Miljø
Friluftsgruppen
Damhaven 12
7100 Vejle

\ , - "

Fredningen omkring Hærvejen og Rørbæk Sø

Ansøgning om tilladelse til begrænset teltslagning på matr. nr. 4 a Rør-
bæk Hovedgård, Vester inden for fredningen omkring Rørbæk Sø og
Hærvejen

Sagen er indbragt for Fredningsnævnet ved Vejle Amts brev af 14. juli 2006,
hvori det hedder:

"Dispensationsansøgning vedr. kendelse om fredning af landskabet omkring
Hærvejen og Rørbæk Sø.

Vejle Amt er som tilsynsmyndighed med nævnte fredning gjort bekendt med teltslagning på
et areal af matr.nr. 4a, Rørbæk Hovedgård, Vester, som I fredningen er til offentlig
parkering.

•
Ifølge fredningskendelsen (Naturklagenævnet den 27. september 1996) må P-pladser i
fredningen Ikke anvendes til overnatrling .

Ejeren af arealet, Erling 0rnsholt Jensen, bekræfter teltslagningen og anfører, at der er tale
om en mangeårig aktivitet, som er foregået med Dansk Campingunions viden og accept, Idet
der kun er tale om en overnatning og kun I forbindelse med kanostart dagen efter i kanoer
fra hans virksomhed "Skjernå Kanofart".

Forud for fredningskendelsen har Naturklagenævnet den 22. juni 1995 før offentlIgt møde
om fredningen beslgtiget arealet, som var virksomhedens private P-plads samtIdIg med
teltslagningen. Det er 0msholts opfattelse, at Naturklagenævnets medlemmer ved
besigtigelsen var posItive over for bibeholdelse af den begrænsede teltpladsaktivitet I
forbmdelse med en ny fredningsbestemmeise om, at hans pnvate P-plads skulle være
offentlig.

Inudlertld fremgår der mtet skriftligt herom, hverken sagens akter eller selve
fredningskendelsen.

Erlmg 0msholt Jensen ønsker derfor nu aktivIteten lovliggjort ved at søge en dIspensatIon
fra fredningskendelsen.

I den anledmng skal Vejle Amt som sekretanat for nævnet fremkomme med følgende
udtalelse:

Amtet har Ikke grundlag for at anfægte ngtIgheden af 0rnsholts oplysnmger 0111 arealets
anvendelse gennem tIderne specielt tIl personer, som ønsker en overnatl1lng for at undgå at

Domhusgade 24
6000 Kolding
man-tor 9-15, fre 8-14
Tlf. 7631 9600
Fax76319641

CVR nr. 21-65-95-09

Nævnets j.nr. FVA -4612006
Deres j.nr. 8.70.51.8-120

10. november 2006



• bruge transporttid den følgende dag, hvor der er lejet kano til start.

I de forløbne år siden fredningskendelsen har der efter amtets opfattelse ikke parkerings-
mæssigt været kapacitetsproblemer som følge af teltslagnmg. Men generelt set er
overnatrnng på fredningens P-pladser en aktivitet, som ikke er forenelig med fredningens
formål om at regulere offentlIghedens ret tIl færdsel og ophold I området.

I det konkrete tilfælde søges om dispensatIon til en overnatmngsform, som er kædet
sammen med kanostart hos en koncesslOneret kanoudlejer, og som derfor vurderes Ikke at
ville få særlige uheldige konsekvensvirkninger I forhold tIl fredningens formål.

Amtet ser herefter ikke anledning tIl at udtale sig mod en eventuel dispensation til den
ansøgte specifIkke overnatningsaktlvitet med præcisering af, at ejeren må sikre, at det
undgås, at andre ikke-sejlende benytter sig af pladsen, eventuelt ved opsætrung af bedre
skIltning om reglerne.

Til nævnets orientering er der vedrørende det facilitetsmæsslge i forbmdelse med
overnatning, i gå-afstand fra pladsen, adgang til vand og offentligt toilet, som passes af
0rnsholt.

• Ejeren af Rørbæk Sø Camping, Per Hannerup, har sendt følgende indlæg til
Fredningsnævnet:

"Det offentlige toilet er indrettet for 6 år Siden efter ønske både fra Rørbæk Sø Carnpmg og
Erling 0rnsholt til betjening af turister på besøg i fredningsområdet m.v. På nuværende
tidspunkt vurderer 0rnsholt, at toiletkapaciteten er tilstrækkelig.

Angående ovennævnte dispensationsansøgning har Jeg som indehaver af et kundetoilet i
området ca. 150m fra den omtalte p-plads følgende bemærkrunger tIl kapaciteten af tOIletter
i området.

•

Når for eksempel Vinding husholdningsskole eller andre større flokke overnatter med en 50
til ? antal elever, størstedelen piger, som skal dele et offentlIgt toilet med de andre
kanofarere og lystfIskerne ved put and take søen samt kunder til et røgeri/kiosk samt de
mennesker der bare færdes i området, Ville jeg gerne have en fra amtet til at stå i min
forretning en morgen når folk kræver adgang til campingpladsens toiletter som værende en
ret man Ikke kan nægte folk selvom man overnatter ulovligt inden for det fredede område
ved Rørbæk Sø. (Jeg håber nogle fra fredningsnævnet selv har piger I den alder og har
prøvet at vente på et optaget toilet).

Så efter min overbevisning må Vejle Amt sørge for flere og mere synlige toiletter. Et enkelt
dårligt skiltet toilet beliggende i kælderen til et privat hus (folk går lige forbi det og bruger
vores kundetoilet, eller spørger i kiosken hos os trods 100 m længere at gå) er Ikke nok. Så
hVISantallet af mennesker der overnatter i området øges, hvad det ikke kan undgås, hvis det
blIver lovligt at overnatte på parkeringspladsen, må antallet af offentlige tOIletter med
nmelIghed også øges, jeg vil som campingplads ejer ikke lægge toiletter til folk der
overnatter andre steder i området."

Ejeren Erling 0msholt Jensen har på telefonisk forespørgsel oplyst, at
campingpladsen kun benyttes af mindre grupper fra en enkelt familie til
grupper på 15-20 personer. Antallet overstiges kun i forbindelse med en
årlig kanotur for elever på Vinding Husholdningsskole, hvori deltager 30-40
personer. Der vil kunne anvises alternative overnatningsmuligheder.

Om ejendommens beliggenhed henvises til vedlagte kort.

Fredningsnævnets afgørelse:

Under henvisning til det af Vejle amt anførte meddeler Fredningsnævnet i
medfør af naturbeskyttelseslovens § 50, stk. 1, dispensation til det ansøgte,
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der ikke skønnes at stride mod fredningens fonnål. Tilladelsen er kun
gældende for en overnatning i forbindelse med den eller de overnattendes
kanostart i kanoer fra virksomheden "Skjernå Kanofart". Tilladelsen
begrænses til højst 20 personer pr. overnatning. Ejeren må ved skiltning
eller på anden måde sikre, at andre ikke benytter pladsen til overnatning.

Nævnets afgørelse kan påklages i overensstemmelse med reglerne i naturbe-
skyttelseslovens kapitel 12. Klage skal indgives skriftligt til Fredningsnæv-
net for Vejle amt, Domhusgade 24, 6000 Kolding, inden 4 uger fra den dag,
afgørelsen er meddelt.

Det er en betingelse for Naturklagenævnets behandling af Deres klage, at De
indbetaler et gebyr på 500 kr. til Naturklagenævnet. Nævnet vil sende Dem
en opkrævning på gebyret, når nævnet har modtaget klagen fra Frednings-
nævnet. Naturklagenævnet vil ikke påbegynde behandling af klagen, før ge-
byret er modtaget. Vejledning om gebyrordningen kan findes på Naturklage-
nævnets hjemmeside www.nkn.dk

Gebyret tilbagebetales, hvis De får helt eller delvis medhold i Deres klage.

Tilladelsen bortfalder, hvis den ikke udnyttes inden 3 år fra dato.

Andre myndigheders tilladelse kan være nødvendig.

Kopi af denne skrivelse er sendt til ejeren Erling 0msholt Jensen, Kulsøvej
27, 7323 Give, til Rørbæk Sø Camping v/ Per Hannerup, Rørbækvej 62,
7361 Ejs~pholm, -til <Jive Koirin1fufe~Radnusbakken 9, 7-323-Give, til-Dan- --
marks Naturfredningsforenings lokalkomite vi fonnanden Kjeld Andersen,
Anemonevej 5, 8766 Nørre-Snede, til Danmarks Naturfredningsforening,
Madsnedøgade 20, 2100 København 0, til Friluftsrådet vi amtsformand Pe-
der Rasmussen, Calvinsvej 53, 7000 Fredericia, til Friluftsrådet, Scandiaga-
de 13,2450 København SV, og til Skov- og Naturstyrelsen, Haraldsgade 53,
2100 København 0.

I
. .J

Med venlig hilsen

~L-
/'Preben Bagger

nævnsformand

http://www.nkn.dk
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Fredningsnævnet for Vejle amt

VejleAmt
Teknik og Miljø
Plangruppen
Damhaven 12
7100 Vejle

• Fredningen omkring Rørbæk Sø og Hærvejen

Ansøgning om opførelse af garage til Kotrup Natureenter, matr. nr. 1 a
mfl. Koutrup By, Hammer, inden for fredningen omkring Rørbæk Sø
og Hærvejen

Fredningsnævnet har modtaget sagen med brev af 3. november 2006 fra
Vejle Amt. I brevet anføres:

"Ansøgning om opførelse af garage.

Amtet har modtaget ansøgning om opførelse af en garagebygning på landbrugsejendommen
matr.nr. l a m.fl., Koutrup By, Hammer, areal ca. 246 ha, der ejes af Skov- og Naturstyrel-
sen og bl.a. benyttes til natureenter.

Ejendommen er omfattet afOverfredningsnævnets kendelse af 27. september 1996 om fred-
ning af landskabet omkring Hærvejen og Rørbæk Sø beliggende i Give, Nørre Snede og
Tørring-Uldum Kommuner, Vejle Amt (sag nr. 111/600-0001).

Fredningen har til formål at bevare og forbedre de naturhistoriske, landskabelige og kultur-
hIstoriske værdier, som området rummer.

Fredningsområdet skal bevares i dets nuværende tilstand, medmindre en tilstandsændring er
påbudt eller tilladt l bestemmelser i fredningskendelsen.

Af kendeisens § 5 fremgår, at der ikke må opføres ny bebyggelse, herunder skure, boder,
jagthytter eller lignende. Fredningen er dog Ikke til hmder for, at der med Fredningsnævnets
godkendelse kan opføres nye beboelses- og driftsbygninger på landbrugsejendonune samt
foretages om- og tIlbygninger tIl eksisterende beboelses- og drIftSbygninger i ØVrIgt.

Det fremgår af ansøgningen, at der er behov for garagebygnmgen som følge af de stigende
aktIvIteter på Koutrup Naturcenter samt i området generelt.

Garagen, areal ca. 60 m2, højde 3,5 m, opføres i douglasgran med tagpap som tagbeklæd-
ning, evt. tørv. Det fremgår af ansøgningen, at "garagen placeres l unuddelbar nærhed af
Naturcentrets øvrige bygninger, op ad større træer og l delVIS skjul af en bakke således, at
den kun VIIvære synlIg fra en PrImitIv overnatIlingsplads ved KoutIup Skov og fra stræk-
mngen fra demle og til Naturcentret. Garagen VIIformenthg Ikke kunne ses fra KoutrupveJ
og l sommerhalvåret heller ikke fra Hærvejen. Såfremt taget bliver synligt fra KoutmpveJ,
kan der lægges græstørv ovenpå tagpappet" .

Domhusgade 24
6000 Kolding
man-tor 9-15, fre 8-14
Tlf. 7631 9600
Fax 76 31 9641

CVR nr. 21-65-95-09

Nævnets J.nr. FVA -53/2006
Deres j.nr. 8.70.51.8-187

21. november 2006



• Amtets udtalelse:
Det er Amtets vurdering, at henset til garagens størrelse, udfonnning og anvendelse til na-
turcenterformål kan der dIspensere s tIl opførelse af garagen som ansøgt på betingelse af, at
hVIstaget bliver synligt fra Koutrupvej skal der lægges græstørv ovenpå tagpappet."

·1

Om ejendommens beliggenhed henvises til vedlagte kort.

Fredningsnævnets afgørelse:

Under henvisning til det af Vejle Amt anførte meddeler Fredningsnævnet i
medfør af naturbeskyttelseslovens § 50, stk. 1, dispensation til det ansøgte,
der ikke skønnes at stride mod fredningens formål. Tilladelsen gives på
betingelse af, at der skal lægges græstørv på tagpaptaget, hvis taget bliver
synligt fra Koutrupvej .

• Nævnets afgørelse kan påklages i overensstemmelse med reglerne i naturbe-
skyttelseslovens kapitel 12. Klage skal indgives skriftligt til Fredningsnæv-
net for Vejle amt, Domhusgade 24, 6000 Kolding, inden 4 uger fra den dag,
afgørelsen er meddelt.

Det er en betingelse for Naturklagenævnets behandling af Deres klage, at De
indbetaler et gebyr på 500 kr. til Naturklagenævnet. Nævnet vil sende Dem
en opkrævning på gebyret, når nævnet har modtaget klagen fra Frednings-
nævnet. Naturklagenævnet vil ikke påbegynde behandling af klagen, før ge-
byret er modtaget. Vejledning om gebyrordningen kan findes på Naturklage-
nævnets hjemmeside www.nkn.dk

Gebyret tilbagebetales, hvis De får helt eller delvis medhold i Deres klage.

Tilladelsen bortfalder, hvis den ikke udnyttes inden 3 år fra dato.

Andre myndigheders tilladelse kan være nødvendig.

Kopi af denne skrivelse er sendt til Feldborg Statsskovdistrkt, Bjørnkærvej
18, 7540 Haderup (j.m. SNS-5223-00028), til Tørring-Uldum Kommune,
Rådhusbakken 9, 7323 Give, til Danmarks Naturfredningsforenings lokalko-
mite vi formanden Erik Liboriussen, Viborg Hovedvej 97, Hammer, 7160
Tørring, til Danmarks Naturfredningsforening, Madsnedøgade 20, 2100 Kø-
benhavn 0, til Friluftsrådet vi amtsformand Peder Rasmussen, Calvinsvej
53, 7000 Fredericia, til Friluftsrådet, Scandiagade 13,2450 København SV,
og til Skov- og Naturstyrelsen, Haraldsgade 53, 2100 København 0.

Med venlig hilsen

h~-
/~~~~~ Bagger

nævnsformand

http://www.nkn.dk
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Afgørelse

i sagen om teltslagning på en ejendom i et fredet område

i Vejle Kommune

Fredningsnævnet for Vejle Amt har den 10. november 2006 meddelt dispensation fra naturbe-

skyttelseslovens § 50, stk. 1, til teltslagning på nærmere angivne betingelser på ejendommen

matr.nr. 4a Rørbæk Hovedgård, Vester i Vejle Kommune. Afgørelsen er påklaget til Naturklage-

nævnet af Danmarks Naturfredningsforenings lokalkomite for GivelNørre Snede.

Ejendommen er omfattet afNaturklagenævnets afgørelse af27. september 1996 om fredning af

landskabet omkring Hærvejen og Rørbæk Sø beliggende i (daværende) Give, Nr. Snede Og Tør-

ring-Uldum kommuner, Vejle Amt.

Fredningen har til formål, at bevare og forbedre de naturhistoriske, landskabelige og kulturhisto-

riske værdier, som området rummer.

Fredningen skal navnlig medvirke til, at landskabet omkring denne strækning af Hærvejen beva-

res eller genskabes med dets åbne karakter i et samspil med ådale, egekrat og Rørbæk Sø.

Fredningen har endvidere til formål at regulere offentlighedens ret til færdsel og ophold i områ-

det.
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Ifølge fredningens § 5 må der ikke anbringes campingvogne eller lignende og teltslagning må

ikke finde sted udenfor særligt udpegede teltpladser.

Daværende Vejle Amt har som tilsynsmyndighed for fredningen nærmere redegjort for sagen

over for fredningsnævnet.

Det fremgår heraf, at ejeren af arealet har oplyst, at arealet, der i fredningen er udlagt til offentlig

P-plads, gennem mange år har været anvendt til teltslagning. Teltslagningen er foregået med

Dansk Campingunjons viden og accept, idetder kun er tale om en overnatning og kun i forbin-

delse med kanostari dagen efter i kanoer fra hans virksomhed "Skjernå Kanofart". I forbindelse

med Naturklagenævnets behandling affredningssagen har nævnet i 1995 besigtiget arealet, som

var virksomhedens priv~te P-plads samtidig med teltslagningen. Det er ejerens opfattelse, at Na-

turklagenævnets medlemmer ved besigtigelsen var positive over for bibeholdelse af den begræn-

sede teltpladsaktivitet i forbindelse med en ny fredningsbestemmelse om, at hans P-plads skulle·,
være offentlig. Der fremgår imidlertid intet skriftligt herom, hverken i sagens akter eller i selve

fredningsafgørelsen.

Vejle Amt har overfor fredningsnævnet udtalt, at amtet ikke har grundlag for at anfægte rigtig-. .

heden af ejerens oplysninger om arealets anvendelse gennem tiderne specielt til personer, som

ønsker en overnatning for at undgå at bruge transporttid den følgende dag, hvor der er lejet kano

til start. I de forløbne år siden fredningsafgørelsen har der efter amtets opfattelse ikke parke-

. ringsmæssigt været kapacitetsproblemer som følge afteltslagning. Men generelt set er overnat-

ning på fredningens P-pladser en aktivitet, som ikke er foreneligt med fredningens formål om at

regulere offentlighedens ret til færdsel og ophold i området. I det konkrete tilfælde søges om

dispensation til en overnatningsform, som er kædet sammen med kano start hos en koncessioneret

kanoudlejer, og som derfor ikke vurderes at ville få særlige uheldige konsekvensvirkninger i for-

hold til fredningens formål.

På den baggrund finder amtet ikke anledning til at udtale sig mod en eventuel dispensation til

den ansøgte specifikke overnatningsaktivitet med præcisering af, at ejeren må sikre, at det und-

gås, at andre ikke-sejlende benytter sig af pladsen, eventuelt ved opsætning af bedre skiltning om·

reglerne. Amtet har endelig vedrørende det facilitetsmæssige i forbindelse med overnatning an-

ført, at der i gå-afstand fra pladsen er adgang til vand og offentligt toilet, som passes af ansøge-

ren.

Ejeren af den nærliggende Rørbæk Sø Camping har bl.a. anført, at det offentlige toilet er indret-

tet for ca. 6 år siden efter ønske både fra Rørbæk Sø Camping og ansøger til betjening af turister

i fredningsområdet mv. Ejeren af campingpladsen stiller imidlertid spørgsmål ved, om toiletka-
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paciteten i området er tilstrækkelig. Såfremt antallet af mennesker der overnatter i området øges,

hvad det ikke kan undgås, hvis det bliver lovligt at overnatte på parkeringspladsen, inå antallet af

offentlige toiletter med rimelighed også øges. Han vil som campingpladsejer ikke lægge toiletter

til folk, der overnatter andre steder i området.

Fredningsnævnet har i afgørelse af 10. november 2006 meddelt tilladelse til begrænset teltslag-

ning på P-pladsen. Tilladelsen gælder kun ~or en overnatning i forbindelse med den eller de

overnattendes kano start i kanoer fra virksomheden "Skjernå Kanofart". Endvidere begrænses

tilladelsen til højst 20 personer pr. overnatning. Endelig må ejeren ved skiltning eller på anden

måde sikre, at andre ikke benytter pladsen til overnatning.

Danmarks Naturfredningsforenings lokalkomite har i klagen bl.a. anført, at komiteen er bekendt

med forholdene, herunder at der lejlighedsvis finder teltslagning sted på P-pladsen, som overve-

jende er anlagt for lystfiskere til put-and-take fiskeriet tæt ved samt for skovens gæster, men ikke

til fordel for Skjernå Kanofart.

Lokalkomiteen finder principielt ikke, at der bør meddeles tilladelse til anvendelsesformål, der er

i strid med fredningsafgørelsen. Specifikt finder lokalkomiteen bl.a., at anvendelsen af P-pladsen

forekommer temmelig tilfældig, da der i forvejen ligger en trestjernet godkendt campingplads,

Rørbæk Sø Camping kun 375 m fra indkørslen til P-pladsen. Den allerede anlagte campingplads

har kapacitet til såvel gæster, har godkendte sanitære forhold og affaldsbortskaffelse, og er der-

med et klart bedre alternativ til den ansøgte teltslagning. Da området i øvrigt er hårdt belastet af

turister mener lokalkomiteen, at man bør undgå "formering ved knopskydning".

Ansøgeren har til klagen anført, at pladsen til teltslagning ikke er nyetableret. Den har siden

1968 været anvendt som overnatningsmulighed for Skjernå Kanofarts kunder. En del afkanofa-

rerne vælger bevidst en mere primitivferieform og ønsker ofte ikke at overnatte på en trestjernet

campingplads. Det vurderes, at de sanitære forhold er tilstrækkelige. Ansøgers private bolig lig- ,

ger 100 m fra P-pladsen. Der er opsyn med pladsen, og det sikres, at det udelukkende er Skjernå

Kanofarts kunder, der benytter pladsen. Endelig mener ansøger, at der i forbindelse med besigti-

gelsen i 1995 blev lavet en mundtlig aftale om, at tilladelsen til teltslagning af ovennævnte kun-

dekreds skulle bestå.·

Afgørelse

Naturklagenævnets formand har på nævnets vegne, jf naturbeskyttelseslovens § 81, stk. 3, truf-

fet følgende afgørelse:
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Efter naturbeskyttelseslovens § 50, stk. 1, kan fredningsnævnet dispensere fra bestemmelserne i

en fredning, når det ansøgte ikke vil stride mod fredningens formåL Videregående afvigelser fra

fredningen end nævnt i stk. 1, kan, jf. stk. 3, kun foretages efter reglerne om gennemførelse af

fredninger.

Naturklagenævnet finder at måtte lægge til grund, at P-pladsen upåtalt afmyndighedeme gen-

nem mange år i begrænset omgang har været anvendt til teltning. Under henvisning hertil og

efter en samlet vurdering finder nævnet efter omstændighederne, at det ikke vil være i strid med

fredningens formål og de hensyn, der skal varetages gennem fredningen, at der meddeles tilla-

delse til en begrænset anvendelse af P-pladsen til teltning.

På den baggrund stadfæstes fredningsnævnets afgørelse af 10. november 2006 på de anførte be-

tingelser.

4
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Mgørelsen er endelig og kan ikke indbringes for anden administrativ myndighed, jf. naturbeskyttelseslovens § 82. Eventnel retssag til
prøvelse af afgørelsen skal være anlagt inden 6 måneder, jf. lovens §88, stk. 1.
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FREDNINGSNÆVNET FOR SYDJYLLAND, NORDLIG DEL
Domhusgade 24, 6000 Kolding
7631 9638, mail: biran@domstol.dk

J.nr. F 26/2007

Afslag på ansøgning fra Tranebjerg I/S om tilladelse til at opføre en bjælkehytte på et fredet
areal på ejendommen matr. nr. 1 f Nr. Tinnet by, øster Nykirke. (Fredningsnævnets j. nr.
26/2007)

Tranebjerg I/S har ved brev af 4. marts 2007 til Vejle Kommune ansøgt om tilladelse til at opføre en
bjælkehytte på ejendommen matr. nr. 1 f Nr. Tinnet by, øster Nykirke. Ejendommen er fredet ved
Naturklagenævnets afgørelse af 27. september 1996 "om fredning af landskabet omkring Hærvejen
og Rørbæk Sø beliggende i Give, Nr. Snede og Tørring-Uldum kommuner, Vejle Amt." Det
fremgår blandt andet af fredningsbestemmelseme, at der ikke må opføres ny bebyggelse, herunder
skure, boder, jagthytter eller lignende på de fredede arealer. Fredningsnævnet skal derfor tage
stilling til, om der kan meddeles interessentskabet dispensation i medfør af naturbeskyttelseslovens
§ 50, stk. 1, til at opføre bjælkehytten.

Fredningsnævnet har behandlet sagen på nævnets møde den 6. juli 2007, hvor der tillige blev
foretaget besigtigelse.

Fredningsnævnet har besluttet at meddele Tranebjerg I/S afslag på ansøgningen, jf. nærmere
afsnittet "Fredningsnævnets afgørelse."

Sagens baggrund:

Vejle Amt rejste i 1989 sag om fredning af arealer omkring Hærvejen og Rørbæk Sø med det
formål "at bevare landskabet omkring en strækning af Hærvejen mellem Rørbæk Sø og øster
Nykirke med dets åbne karakter i et samspil med ådale, egekrat og søen". Det var endvidere
formålet med fredningen at genoprette skader på naturen, forårsaget af forurening, opdyrkning,
tilgroning eller tilplantning samt at sikre og regulere offentlighedens ret til færdsel og ophold i
området.

Fredningsnævnet for Vejle Amt tog ved kendelse, afsagt den 31. december 1996, naturfred-
ningsforeningens påstand til følge og fredede et 1.536 ha stort areal omkring Hærvejen og Rørbæk
Sø.

Sagen blev indbragt for Naturklagenævnet, der ved afgørelse, truffet den 27. september 1996, i det
væsentligste stadfæstede fredningsnævnets kendelse, idet Naturklagenævnet tiltrådte

"at der gennemføres fredning efter naturbeskyttelseslovens kapitel 6 til sikring og
forbedring af de landskabelige, naturvidenskabelige, naturhistoriske og kulturhisto-
riske værdier i området, samt at offentlighedens ret til færdsel og ophold reguleres ...."



I kendelsen er fredningsområdet beskrevet således:

"Fredningsområdet ligger midt på den jyske højderyg. Området sydøst for Rørbæk Sø
kaldes "det store vandskel" på grund af Gudenåens og Skjern å' s udspring. Med en
indbyrdes afstand på kun 500 m springer kilderne på hver side af vandskellet og
vandet løber i henholdsvis østlig og vestlig retning.

For at undgå at skulle passere disse to vandløb var det naturligt for middelalderens
studedrivere og handelsrejsende at passere vandløbene på dette sted, når kvæget skulle
drives sydpå. Dette blev senen;~til den nord-syd gående hærvej eller rettere hærveje,
idet der er fundet rester af flere linieføringer. De bevarede rester af hærvejen er
beliggende indenfor fredningsområdet.

Området er karakteriseret ved et meget kuperet terræn. I den sydlige del af
fredningsomtådet er øster Ny Kirke beliggende. Kirken er Danmarks højst beliggende
kirke, hele 127 m over havet. Kirketårnet er brugt som pejlepunkt for rejsende på
hærvejen.

Mod nord ligger langsøen Rørbæk Sø nedsænket mellem stejle skrænter. Søen er
omgivet af nåletræsplantager og arealer, som har karakter af hede og overdrev med
bevoksning af lyng, gyvel, enebær og løvkrat.

"

Midt i fredningsområdet ligger skovområdet Tinnet, Skovsbøl, Lindet og Kollemorten
krat, som er karakteriseret ved egebevoksninger, der gennem århundreder har været
drevet som stævningsskov. Skovområdet er det største tilbageværende af "De Jyske
Egekrat", som er efterkommere af de oprindelige skove i området.. .."

Naturklagenævnet fastsatte blandt andet følgende fredningsbestemmelser for de fredede arealer:

"§ l. Fredningens formål.

Fredningen har til formål, at bevare og forbedre de naturhistoriske, landskabelige og
kulturhistoriske værdier, som området rummer.

Fredningen skal navnlig medvirke til, at landskabet omkring denne strækning af
Hærvejen bevares eller genskabes med dets åbne karakter i et samspil med ådale,
egekrat og Rørbæk Sø.

§ 2. Bevaring af området m.v.

Fredningsområdet skal bevares i dets nuværende tilstand, medmindre en
tilstandsændring er påbudt eller tilladt i de følgende bestemmelser eller tillades ved en
dispensation efter § ll.

§ 3. Arealernes drift.



a. Agerland.

b. Egeskov/ egekrat.

Arealerne med de deri - foruden Eg - hjemmehørende træarter såsom Asp, Birk, Lind
og Ene kan drives frit af ejeren efter skovlovens bestemmelser.

C. Løvskov.

Arealerne skal fortsat drives som løvskov efter skovlovens bestemmelser ....

§ 4. Terrænændringer.

Der må ikke foretages terrænændringer. Der må således ikke ske udnyttelse af
forekomster i jorden eller foretages opfyldning, planering eller afgravning.

§ 5. Bebyggelse, veje og tekniske anlæg m.v.

Der må ikke opføres ny bebyggelse, herunder skure, boder, jagthytter eller lignende.

Fredningen er dog ikke til hinder for, at der med fredningsnævnets godkendelse kan
opføres nye beboelses- og driftsbygninger på landbrugsejendomme samt foretages om
- og tilbygninger til eksisterende beboelses - og driftsbygninger.

Fredningen er ej heller til hinder for midlertidig anbringelse af skurvogne eller skure,
der i kortere perioder er nødvendige for skovdriften.

Der må ikke etableres andre faste konstruktioner og anlæg ...

§ 11. Dispensation.

Fredningsnævnet kan meddele dispensation fra bestemmelserne i §§ 2-9, når det
ansøgte ikke vil stride mod fredningens formål, jf. naturbeskyttelseslovens § 50 ...."

I brevet af 4. marts 2007 til Vejle Kommune har Tranebjerg I/S anført blandt andet:



"

Tranebjerg I/S drives i familie fællesskab og har en ringe økonomisk indtjeningsevne i
forhold til den byrde, det er at vedligeholde arealerne i henhold til den fredning, der er
gennemført af Vejle Amt i 1996. Da vi primært ved egen indsats påtager os den
førnævnte vedligeholdelse og ofte samles en del personer for primært, at udføre
opgaverne manuelt, er der et behov for overnatning for den del personer ad gangen i
rimelige rammer, hvilket ikke kan siges at være til stede med eksisterende forhold.
Disse· er af en sådan forfatning, at selv de patruljer fra uniformerede korps, der
undertiden har benyttet området ikke længere syntes, at forholdene egner sig for
overnatning. Som nævnt i tidligere korrespondance f~r vi med det vedlagte forslag den
ønskede opdeling mellem opholdsrum og oplagsrum for materiel.

Vi håber på forståelse for projektet, der efter vores mening ligger i tråd med
fredningen af området og vi har bestræbt os på at afstemme materialevalget 1overens-
stemmelse med naturen ...."

Brevet var vedlagt tegninger til en bjælkehytte.

Det fremgår af tegningerne, at den projekterede bjælkehytte dækker et areal, som måler 11,20 meter
i længden og 8, 20 meteri bredden, svarende til et samlet bebygget areal på 91,84 m2 inclusive en
overdækket veranda på begge hyttens langsider og i hyttens ene ende; verandaen dækker et samlet
areal på 49,2 m2

• Resten af det bebyggede areal, som måler 8,20 meter x 5,20 m, er hyttens centrale
del, der udgøres af et opholdsrum på 26 m2 og et værelse på 16 m2• Hældningen på hyttens tag er 25
grader.

Fredningsnævnets behandling af sagen:

Fredningsnævnet har behandlet ansøgningen på nævnets møde den 6. juli 2007, hvor nævnet tillige
foretog besigtigelse.

I mødet deltog for Tranebjerg I/S interessenterne Peter Steffensen, Arup, Ingrid Steffensen,
Vorbasse, Hans Steffensen, Brædstrup, og Christian Hjøllund, Arhus, naturgeograf Jørgen Clausen,
Miljøcenter Ribe, byggesagsbehandler Karen Søsted, Vejle kommune, forstfuldmægtig Inken
Breum, Randbøl Statsskovdistrikt, og for Danmarks Naturfredningsforening, Hans Søndergård,
Lindeballe.

Der er anført følgende i fredningsnævnets forhandlingsprotokol om mødet:

"

Peter Steffensen oplyste, at interessenterne er familiemedlemmer. Traneberg I/S ejer
skovejendommen matr. m. 1 f Nr. Tinnet, øster Nykirke, hvorpå interessenternes far
opførte en hytte for cirka 50 år siden. Interessenterne plejer og vedligeholder
skovejendotnmen, der dækker et areal på cirka 45 tønder land. Vedligeholdelsen og
plejen af skoven udføres manuelt og er mandskabskrævende. Interessenterne mødes
på ejendom11;1enog har brug for en hytte, hvor de kan opholde sig og overnatte, når de



foretager plejen af skoven. Den hytte, deres far har opført, er nedslidt og i en dårlig
forfatning. Interessenterne har derfor besluttet at opføre en ny hytte på forhøjningen
sydvest for den eksisterende hytte på kanten af grænsen for fredningen af Margrethe
Diget og i øvrigt inden for fredningen af Rørbæk sø. Den nye hytte skal opføres i
bjælker. Den gamle hytte skal efter ibrugtagningen af den nye hytte anvendes til
opbevaring af redskaber.

Forstfuldmægtig Inken Breum oplyste, at opførelsen af hytten tillige kræver tilladelse
efter skov loyen, der administreres af skovdistriktet. Skovdistriktet er ikke indstillet på
at imødekorvme en ansøgning om opførelse af en bjælkehytte på skovejendommen.
Hans Søndergård oplyste, at det er Danmarks Naturfredningsforenings opfattelse, at
det strider mod fredningsbestemmelserne at opføre yderligere bebyggelse på
skovejendornmen; naturfredningsforeningen er derfor betænkelig ved et nyt byggeri
på ejendommen.

Fredningsnævnet besigtigede den eksisterende hytte og arealet omkring hytten.

Fredningsnævnets medlemmer drøftede sagen, hvorefter fredningsnævnets formand
oplyste, at fredningsnævnet i en række sager har taget stilling til sommerhus - og
fritidshusbyggerier på fredede arealer. I overensstemmelse med de retningslinjer, som
Naturklagenævnet har udstukket i sine afgørelser, er praksis på området meget
restriktiv. I følge denne praksis, som fredningsnævnet skal følge, kan der i beskedent
omfang dispenseres til modernisering af eksisterende sommerhuse og fritidshuse på
fredede områder. Fredningsnævnet vil derfor meddele interessentskabet afslag på
ansøgningen til nybyggeri på ejendommen.

Peter Steffensen oplyste på interessenternes vegne, at interessentskabet ønsker en
formel afgørelse fra nævnet. ... "

Fredningsnævnets afgørelse:

Fredningsnævnet kan i medfør af naturbeskyttelseslovens § 50, stk. 1, meddele dispensation fra en
fredningsbestemmelse, såfremt det ansøgte ikke strider mod formålet med fredningen.

Det er formålet med fredningen af landskabet omkring Hærvejen og Rørbæk Sø at bevare og
forbedre de naturhistoriske, landskabelige og kulturhistoriske værdier, som området rummer,
ligesom fredningen navnlig skal medvirke til, at landskabet omkring denne strækning af Hærvejen
bevares eller genskabes med dets åbne karakter i et samspil med ådale, egekrat og Rørbæk Sø.
Fredningsbestemmelserne fastsætter derfor snævre grænser for blandt andet nybyggeri i det fredede
område og hjemler alene adgang til at opføre nye beboelses - og driftsbygninger på landbrugs-
ejendomme samt til at foretage om- og tilbygning til eksisterende beboelses- og driftsbygninget i
øvrigt.

Tranebjerg I/S har ansøgt om tilladelse til at opføre en bjælkehytte på det fredede område.

I betragtning af at adgangen til at opføre nye beboelses - og driftsbygninger alene hjemles til
landbrugsejendomme, at der kun kan foretages om - og tilbygning til eksisterende beboelses - og
driftsbygninger i fredningsområdet, og Naturklagenævnets restriktive praksis om dispensation til



udvidelse af eksisterende fritidshuse, beliggende i fredede område, er det fredningsnævnets
opfattelse, at det strider mod formålet med fredningen af landskabet omkring Hærvejen og Rørbæk
Sø at meddele interessentskabet dispensation til at opføre bjælkehytten. Fredningsnævnet kan derfor
ikke imødekomme ansøgningen.

Klagevejledning:

Denne afgørelse kan senest 4 uger efter, at afgørelsen er meddelt de pågældende, indbringes for
Naturklagenævnet, Frederiksborggade 15, 1360 København K, af Tranebjerg I/S, Randbøl Stats-
skovdistrikt, Skov- og Naturstyrelsen, Vejle kommune, Danmarks Naturfredningsforening, Fri-
luftsrådet, Dansk Ornitologisk Forening, Danmarks Kano - og Kajakforbund, lokale foreninger og
andre, som har en væsentlig interesse i afgørelsen.

Klage indsendes til fredningsnævnet, der videresender sagen til Naturklagenævnet.

Det er en betingelse for Naturklagenævnets behandling af klagen, at der indbetales et gebyr på 500
kr. til Naturklagenævnet. Nævnet vil sende en opkrævning på gebyret til klageren, når nævnet har
modtaget klagen fra fredningsnævnet. Naturklagenævnet vil ikke påbegynde behandlingen af
klagen, før gebyret er modtaget. Vejledning om gebyrordningen kan findes på Naturklagenævnets
hjemmeside www.nkn.dk.

Fredningsnævnet for Sydjylland, Nordlig del,
Kolding, den 16. au t, 2007.

Denne afgørelse er sendt til:

Tranebjerg liS clo Peter Steffensen, Æblehaven 9, 5560 Aarup,
Miljøcenter Ribe, Sorsigvej 35,6760 Ribe,
Randbøl Statsskovdistrikt, Gjøddinggård, Førstballevej 2, 7183 Randbøl,
Skov - og Naturstyrelsen, Haraldsgade 53, 2100 København ø,
Vejle Kommune, Teknik og Miljø, Skolegade 1, 7100 Vejle,
Danmarks Naturfredningsforening, Masnedøgade 20, 2100 København ø,
Danmarks Naturfredningsforenings Lokalkomite vi formand Uffe D. Rømer, Klokkeager 20,
Bredballe, 7120 Vejle ø,
Friluftsrådet, Scandiagade 13,2450 København SV,
Friluftsrådets lokalafdeling vi John Kaare, Højderyggen 20, 7120 Vejle ø.

























































































FREDNINGSNÆVNET FOR SYDJYLLAND, NORDLIG DEL 
Domhusgade 24, 6000 Kolding 
76 31 96 38, mail: biran@domstol.dk 
 
 
 
F 11/2010: Ansøgning fra Øster Nykirke menighedsråd om dispensation til at anlægge en 
skovkirkegård ved Øster Nykirke.  
 
Landskabsarkitekt Mette Fauerskov, Skt. Pauls Kirkeplads 9 B, 8000 Århus C, har ved brev af 18. 
februar 2010 på vegne Øster Nykirke Menighedsråd ansøgt fredningsnævnet om dispensation til at 
anlægge en skovkirkegård nord for Øster Nykirke. Arealet er fredet ved Naturklagenævnets afgø-
relse af 27. september 1996 "om fredning af landskabet omkring Hærvejen og Rørbæk Sø 
beliggende i Give, Nr. Snede og Tørring-Uldum kommuner, Vejle Amt." Det fremgår blandt andet 
af fredningsbestemmelserne, at fredningen har til formål at bevare og forbedre de naturhistoriske, 
landskabelige og kulturhistoriske værdier, området rummer, og at de fredede arealer skal bevares i 
deres nuværende tilstand. Fredningsnævnet skal derfor tage stilling til, om der kan meddeles 
dispensation i medfør af naturbeskyttelseslovens § 50, stk. 1, til at anlægge en skovkirkegård. 
 
Fredningsnævnet har behandlet sagen på nævnets møde den 11. juni 2010, hvor fredningsnævnet 
tillige har foretaget besigtigelse. 
 
Fredningsnævnet har besluttet at meddele Øster Nykirke Menighedsråd afslag på ansøgningen 
 
Sagens baggrund: 
 
Ved Naturklagenævnets afgørelse af 27. september 1996 blev et 1.536 ha stort areal omkring 
Hærvejen og Rørbæk Sø fredet.  
 
I kendelsen er fredningsområdet beskrevet således: 

 
"Fredningsområdet ligger midt på den jyske højderyg. Området sydøst for Rørbæk Sø 
kaldes "det store vandskel" på grund af Gudenåens og Skjern å´s udspring. Med en 
indbyrdes afstand på kun 500 m springer kilderne på hver side af vandskellet og 
vandet løber i henholdsvis østlig og vestlig retning. 
 
For at undgå at skulle passere disse to vandløb var det naturligt for middelalderens 
studedrivere og handelsrejsende at passere vandløbene på dette sted, når kvæget skulle 
drives sydpå. Dette blev senere til den nord-syd gående hærvej eller rettere hærveje, 
idet der er fundet rester af flere linieføringer. De bevarede rester af hærvejen er 
beliggende indenfor fredningsområdet. 
 
Området er karakteriseret ved et meget kuperet terræn. I den sydlige del af 
fredningsområdet er Øster Ny Kirke beliggende. Kirken er Danmarks højst beliggende 
kirke, hele 127 m over havet. Kirketårnet er brugt som pejlepunkt for rejsende på 
hærvejen. 
 



Mod nord ligger langsøen Rørbæk Sø nedsænket mellem stejle skrænter. Søen er 
omgivet af nåletræsplantager og arealer, som har karakter af hede og overdrev med 
bevoksning af lyng, gyvel, enebær og løvkrat.  
 
Midt i fredningsområdet ligger skovområdet Tinnet, Skovsbøl, Lindet og Kollemorten 
krat, som er karakteriseret ved egebevoksninger, der gennem århundreder har været 
drevet som stævningsskov. Skovområdet er det største tilbageværende af "De Jyske 
Egekrat", som er efterkommere af de oprindelige skove i området. 
 
I dette århundrede er der anlagt nåletræsplantager udenfor og til dels ind i egekrattene. 
Selvsåede nåletræer spreder sig fra disse plantager til de tilbageværende dele af 
egekrattet, som derfor i dag mange steder fremtræder som en blandingsskov ..."       

 
Naturklagenævnet har blandt andet anført i begrundelsen for at gennemføre fredningen: 

 
”Om fredningens indhold i øvrigt bemærkes: 
 
Det tiltrædes, at der for at opnå det tilsigtede formål med fredningen er fastsat 
bestemmelser om afdrift af særligt udpegede nåletræsbevoksede arealer og om, at 
egeskov/egekrat skal bevares og at anden løvskov fortsat skal drives som løvskov…” 

 
 
Naturklagenævnet har fastsat blandt andet følgende fredningsbestemmelser for de fredede arealer: 

 
"§ 1. Fredningens formål. 
 
Fredningen har til formål, at bevare og forbedre de naturhistoriske, landskabelige og 
kulturhistoriske værdier, som området rummer. 
 
Fredningen skal navnlig medvirke til, at landskabet omkring denne strækning af 
Hærvejen bevares eller genskabes med dets åbne karakter i et samspil med ådale, 
egekrat og Rørbæk Sø. 
 
Fredningen har endvidere til formål at regulere offentlighedens ret til færdsel og 
ophold i naturen. 
 
§ 2. Bevaring af området m.v. 
 
Fredningsområdet skal bevares i dets nuværende tilstand, medmindre en tilstands-
ændring er påbudt eller tilladt i de følgende bestemmelser eller tillades ved en dispen-
sation efter § 11.  
 
§ 3. Arealernes drift. 
 
a. Agerland. 
 
Arealerne må anvendes til sædvanlig landbrugsdrift, men må ikke tilplantes med 
pyntegrønt eller juletræer. Gødskning og sprøjtning er tilladt 



 
Nye læhegn må ikke etableres og de på fredningskortet særligt viste hegn skal være 
afviklet inden 5 år fra denne afgørelse. 
  
Fredningen er ikke til hinder for, at arealerne kan overgå til egeskov, egekrat, over-
drev eller hede. I så fald vil de blive omfattet af fredningsbestemmelserne for disse 
naturtyper, jf. nedenfor 
 
b. Egeskov/Egekrat. 
 
Arealerne med de deri – foruden Eg – hjemmehørende træarter såsom Asp, Birk, Lind 
og Ene kan drives frit af ejeren efter skovlovens bestemmelser… 
 
Opvækst af gran som enkeltstående træer og i begrænset omfang og mængde, skal dog 
være tilladt, men de skal fjernes, før de kaster frø og senest, når de når op i højde med 
egebevoksningens kronetag. Plejemyndigheden har ret til, når betingelserne er tilstede, 
at fjerne sådan opvækst, hvis ejeren ikke selv vælger at gøre det. Plejemyndigheden 
har i øvrigt ret til at fjerne anden opvækst af ikke hjemmehørende træarter. 
 
… 
 
§ 4. Terrænændringer. 
 
Der må ikke foretages terrænændringer. Der må således ikke ske udnyttelse af 
forekomster i jorden eller foretages opfyldning, planering eller afgravning.  
 
Fredningen er dog ikke til hinder for den retablering af det tidligere dambrugsareal 
ved Søhale Dambrug, som ejerne skal foretage efter nærmere anvisning fra 
plejemyndigheden. Fredningen er heller ikke til hinder for, at der sker mindre 
terrænreguleringer i forbindelse med anlæg af de ved fredningen bestemte 
parkeringspladser samt i fornødent omfang ved anlæg af opholdsarealer med 
tilhørende borde, bænke og informationstavler, samt af stier og spange og i 
forbindelse med naturpleje. 
 
§ 5. Bebyggelse, veje og tekniske anlæg m.v. 
 
Der må ikke opføres ny bebyggelse, herunder skure, boder, jagthytter eller lignende. 
 
… 
 
Fredningen er ej heller til hinder for midlertidig anbringelse af skurvogne eller skure, 
der i kortere perioder er nødvendige for skovdriften. 
 
.... 
 
Der må ikke etableres andre faste konstruktioner og anlæg. Eksempelvis må der ikke 
anbringes hegn, mure, vindmøller, tårne og lignende eller master, herunder master for 
luftledninger… 



 
Fredningen er dog ikke til hinder for anbringelse af sædvanlige kreaturhegn og 
forstmæssigt nødvendige hegn. 
…. 
 
§ 8. Offentlighedens adgang.
 
… 
 
Offentligheden har ret til at færdes og opholde sig i fredningsområdet efter 
naturbeskyttelseslovens almindelige regler. De på fredningskortet viste hovedstier 
samt opholds- og parkeringspladser må ikke lukkes, omlægges eller indskrænkes uden 
fredningsnævnets tilladelse. 
 
§ 9. Særlige bestemmelser.
 
1. Hærvejens nærmeste omgivelser. Hvor ikke andet er angivet på fredningskortet 

gælder, at et 10 m bredt bælte målt fra vejmidten, ikke må tilplantes, og 
eksisterende beplantning skal afvikles ved normal omdriftsalder. 

 
… 

 
§ 11. Dispensation. 
 
Fredningsnævnet kan meddele dispensation fra bestemmelserne i §§ 2-9, når det 
ansøgte ikke vil stride mod fredningens formål, jf. naturbeskyttelseslovens § 50..." 

 
Naturklagenævnets afgørelse omfatter blandt andet ejendommene matr. nr. 1 a, 1 b og 15 Kolle-
morten, Ø. Nykirke. 
 
I brevet af 10. februar 2010 til fredningsnævnet har landskabsarkitekt Mette Fauerskov ansøgt om 
godkendelse af et forslag til en skovkirkegård, som Øster Nykirke Menighedsråd vil anlægge nord 
for Øster Nykirke på en del af ejendommen matr. nr. 1 b Kollemorten, Ø. Nykirke. 
 
Det fremgår af brevet, at arealet udover, at det er omfattet af Naturklagenævnets afgørelse om 
fredning af landskabet omkring Hærvejen og Rørbæk Sø, tillige ligger i et Natura2000-område og et 
habitatområde. 
 
Brevet er vedlagt et prospekt ”Idéforslag til skovkirkegård”, dateret marts 2009 og revideret i 
februar 2010. 
 
I forordet til idéforslaget har landskabsarkitekt Mette Fauerskov anført, at Øster Nykirke 
Menighedsråd ønsker at anlægge en skovkirkegård i et skovområde, der ejes af kirken. Idéforslaget 
beskriver intentionerne for kirkegården. 
 
Det er herefter anført i idéforslaget, at 
 



”Øster Nykirke er Danmarks højest beliggende kirke, 127 meter over havet. Op 
gennem middelalderen udgjorde kirken (der dengang havde et meget højt tårn) et 
markant pejlemærke for Hærvejens rejsende. Hærvejen forløb dengang i dalen 
længere mod øst, men løber nu ganske tæt forbi kirkegården. Især søgte pilgrimme 
kirken og det helsebringende kildevand fra Sct. Peders kilde, som ligger lige øst for 
kirken. 
 
Kirken ejer et større skovområde nord for kirkegården. Dette skovområde udgør den 
sydlige del af Kollemorten Krat, der sammen med andre krat i området udgør landets 
største koncentration af egekrat. Egekrattene er rester af de oprindelige jyske 
naturskove. 
 
Eksisterende forhold 
 
Skovkirkegården ønskes etableret indenfor det område, der på luftfotoet på 
modstående side er markeret med rødt. Markeringen angiver kirkegårdens maksimale 
udstrækning, idet dens afgrænsning mod vest og nord ikke er endelig fastlagt. 
 
Skovstykket består hovedsageligt af bøgetræer. I kanten findes enkelte egetræer. I 
brynet mod øst og syd findes opvækst af yngre ahorn, asp og pil. 
 
Arealet er kuperet, idet det skråner nedad mod nordøst og nordvest. Der er en 
niveauforskel på ca. 7 meter fra det højeste punkt ind mod den eksisterende kirkegård 
til den laveste del i det nordvestlige hjørne. 
 
Skovområdet er velegnet til skovbegravelser, idet 
 
- Skovstykket ligger som et selvstændigt område kun adskilt fra den gamle kirkegård 
af en bred græsbræmme. Skovkirkegården kan således blive en selvstændig enhed, 
samtidig med at der både er en visuel forbindelse til kirken, og der kan etableres en 
fysisk sammenhæng til den gamle kirkegård. 
 
- Skoven er en veletableret, sammenhængende skov uden nævneværdig opvækst af 
buske mm. Der skal således kun i meget begrænset omfang gennemføres rydning før 
den kan anvendes til, begravelse.  
 
Bindinger 
 
Arealet er bl.a. omfattet af følgende planlægningsmæssige bindinger: 
 
- En række fredninger 
- Fredskovpligt 
- Natura 2000 og EU-habitatsregeler… 
 
Kortgrundlag 
 
Der foreligger en landinspektøropmåling af arealet. 
 



Ønsker 
 
Menighedsrådet ønsker at etablere en skovkirkegård for at kunne imødekomme tidens 
efterspørgsel efter gravpladser i naturprægede omgivelser. 
 
Det er tanken, at kirkegården skal være begravelsesplads for et større opland, idet 
Øster Nykirke Sogn er det eneste sogn indenfor et større område, der ejer et egnet 
skovområde. 
 
Der er et ønske, at der kun skal være urnegravpladser i skovkirkegården. Da der kun 
er ca. 25 % af sognets nedsættelser, der er urner, og kun en del af disse vil vælge 
skovkirkegården, vurderes det, at den gamle kirkegård, hvor der i øvrigt er god plads, 
ikke vil blive ”affolket”, hvis der etableres en skovkirkegård. 
 
Ønsket om at etablere en skovkirkegård, er af flere grunde fremsynet. Dels kan det 
kan blive værdifuldt, at der indenfor folkekirkens rammer gives muligheder for nye 
gravstedstyper, som er i tråd med tidens debatter. Og dels er det værdifuldt, at der 
indenfor kirkegårdsområdet søges løsninger, der imødekommer et behov i et større 
geografisk område. 
 
Kirkegårdens udtryk 
 
Området skal fremstå som ”uberørt skov” som i dag, idet det overordnede mål er, at 
kirkegården skal ligge i skoven og ikke bære haveprægede elementer, blomsterdeko-
rationer mm. Den forstmæssige pleje af skoven tænkes at fortsætte uændret som i dag. 
Skovbundsvegetationen er i dag sparsom. Mulighederne for at etablere en naturlig 
bundvegetation vil blive overvejet i en senere projektfase. 
 
Hegn og adgange 
 
Kirkegårdsarealet skal hegnes, idet  
- det er et lovkrav 
- et kirkegårdsareal i etisk og religiøs forstand er en særlig type ”rum” 
- gæster ”udefra” skal kunne se, at man bevæger sig ind på en kirkegård. 
 
Hegnet tænkes placeret langs naturlige landskabsskel, f. eks. i kanten af skoven og 
ikke snævert omkring det areal, der skal anvendes til begravelser. 
 
Hegnet skal have et minimalt udtryk, der både passer ind i omgivelserne, har et 
kvalitativt udtryk og som ikke hindrer ind- og udkig mod resten af skoven. 
 
Hegnet kan f. eks. være naturhegn af kraftige, kløvede egestolper med 3 vandrette 
tråde. Alternativt kunne det være et stendige, et jorddige eller et dyrehegn. 
 
I skovkirkegårdens sydlige skovbryn skal der sikres en visuel adskillelse i form af 
skovbrynsbuske eller mindre træer, der kan skærme for et frit indkig set fra grusvejen, 
men som samtidig tillader kig fra skovkirkegården til kirkebygningen. 
 



Adgange i form af låger tænkes i princippet placeret som angivet på luftfotoet. 
 
Den en af disse adgange er en direkte stiforbindelse fra den gamle kirkegård gennem 
den eksisterende låge i norddiget. 
 
Gravsteder 
 
Gravstederne tilpasses naturpræget. I kirkegårdens vedtægter fastlægges det, at der 
ikke må plantes på eller hegnes omkring det enkelte gravsted. Det er således tanken, at 
det alene er gravmindet, der markerer gravstedet. Blomster kan lægges på et lille 
befæstet areal i nærheden af lågen.. 
 
I en senere projektfase vil der blive arbejdet med gravmindernes udtryk og placering. 
Herunder skal det sikres, at gravminderne kommer til at stå med stor afstand. 
 
Stier 
 
Der etableres ikke befæstede stier i skoven” 
 

I et brev af 28. september 2009 har den kgl. bygningsinspektør Niels Vium anført, at idéforslaget 
anbefales, fordi forslaget vurderes som ”et godt forslag” 
 
I et brev af 4. oktober 2009 har kirkegårdskonsulent Preben Skaarup anført: 
 

”… 
 
Skovkirkegårde af samme karakter som det fremsendte projekt er etableret i 
folkekirkeligt regi flere steder i Danmark og jeg ser derfor ikke noget principielt til 
hindring for projektet ved Øster Nykirke. 
 
Der er tale om et idéforslag og alle forhold kan derfor ikke forventes at være 
gennemarbejdede, men jeg vil alligevel påpege en selvmodsigelse i projektet, som 
består i, at der i beskrivelsen side 6 anføres som et mål, at der ikke skal være 
”haveprægede elementer, blomsterdekorationer mm.”, samtidig med, at en 
computervisualisering på side 8 netop viser en besøgende, der tilsyneladende er ved at 
lægge en stor blomsterdekoration i skovbunden ved et gravminde. 
 
Al erfaring viser, at denne selvmodsigelse kan forventes at ville forekomme også i det 
realiserede projekt, idet efterlevende ofte vil have et ønske om at lægge noget på 
gravstedet, selv om dette ikke oprindeligt var meningen. Problemet kendes både fra 
skovkirkegårde og i høj grad også fra de såkaldte plænegrave. I den videre 
bearbejdning bør forholdet overvejes. 
 
Et andet og større problem ligger efter min vurdering i at det er et ønske, at der kun 
skal være urnegravpladser i skovkirkegården. 
 
Når begrundelsen for at etablere en skovkirkegård er at ”imødekomme tidens 
efterspørgsel efter gravpladser i naturprægede omgivelser”, så bør skovkirkegården 



ikke udelukke kistebegravelser, som med lige så god grund kan ønskes foretaget i 
naturprægede omgivelser. 
 
Med disse bemærkninger kan idéforslaget til skovkirkegård ved Øster Nykirke 
anbefales til godkendelse og videre bearbejdning…” 

 
I et brev af 22. oktober 2009 til Ribe Stift har Nationalmuseet udtalt, at Nationalmuseet kan 
anbefale forslaget. 
 
I et brev af 27. oktober 2009 til Øster Nykirke Menighedsråd har Ribe stift på baggrund af 
udtalelserne fra kirkegårdskonsulent Preben Skaarup, kgl. bygningsinspektør Niels Vium og Natio-
nalmuseet oplyst, at projektet principielt kan godkendes  
 
Fredningsnævnets behandling af sagen: 
 
Fredningsnævnet har behandlet sagen på nævnets møde den 11. juni 2010, hvor nævnet tillige har 
foretaget besigtigelse. 
 
I mødet deltog for Øster Nykirke Menighedsråd menighedsrådsmedlemmerne Karl Holger Kri-
stensen, Jørgen Jessen, Ester Jensen, graver Jesper Goth og sognepræst Dorte Volck Poulsen, 
landskabsarkitekt Mette Fauerskov, for Ribe stift fuldmægtig Kirstine Frank Jørgensen, for Grene 
Provsti provst Lilian Høegh og provstiudvalgsmedlemmet Elin Johansen og for Skov- og 
Naturstyrelsen Trekantsområdet forstfuldmægtig Inke Breum. 
 
Der er anført blandt andet følgende om besigtigelsen i fredningsnævnets forhandlingsprotokol: 
 

”… 
 
Fredningsnævnets formand oplyste endvidere, at fredningsnævnet har modtaget en an-
søgning fra Øster Nykirke Menighedsråd om dispensation til at anlægge en skov-
kirkegård umiddelbart nord for Øster Nykirke. Da skovkirkegården skal anlægges på 
et fredet areal i landskabet omkring Hærvejen og Rørbæk sø, og da det er formålet 
med fredningen at bevare og forbedre de naturhistoriske, landskabelige og kulturhi-
storiske værdier, som det fredede område rummer, kan projektet ikke gennemføres, 
medmindre fredningsnævnet meddeler dispensation hertil. 
 
Landskabsarkitekt Mette Fauerskov gennemgik projektet på grundlag af idéforslaget 
og oplyste blandt andet, at den endelige udstrækning af skovkirkegården endnu ikke er 
fastlagt, men menighedsrådet foreslår, at skovkirkegården skal have en dybe ud i 
terrænet på 50 meter og en bredde på 150 meter. Der skal overordnet set ikke ske 
ændringer i terrænet i forbindelse med etableringen af skovkirkegården, fordi det er 
oplægget, at skovkirkegården fortsat skal henligge som almindelig skov. Gravstederne 
skal ikke markeres med hække eller beplantninger, men alene med en enkel sten for 
eksempel som en granitplade. Det er endvidere oplægget, at der alene må ske urne-
nedsættelser i området og ikke foretages kistebegravelser, som altid vil beslaglægge et 
større areal. Der må ikke lægges blomster eller kranse på gravene. Da det er sædvan-
ligt, at grave pyntes med blomster, skal der ved indgangen til skovkirkegården 
indrettes en lille plads med en chausséstens belægning, hvor der kan lægges blomster. 



Skovkirkegården skal drives som en kirkegård under folkekirken og ikke som en 
kommunal gravplads. De regler, der gælder for folkekirkens kirkegårde, skal derfor 
følges. Ifølge disse regler skal en kirkegård hegnes. Menighedsrådet skal derfor træffe 
bestemmelse om, hvorledes hegningen skal ske, idet der er flere muligheder. 
Hegningen kan ske ved opsætning af et dige, ved opsætning af egepæle med tråd eller 
anden lignende hegning for at markere grænsen overfor de omliggende arealer. Der 
skal udarbejdes et ordensreglement for skovkirkegården for at sikre, at den ikke over 
tid udvikler sig til en traditionel kirkegård, idet menighedsrådet ønsker at bevare 
naturen og ikke at skabe kultur. Menighedsrådets ide med at anlægge en 
skovkirkegård er visionær, fordi der på dette sted er mulighed for indenfor 
folkekirkens rammer at tilbyde en naturgravplads.  
 
Forstfuldmægtig Inke Breum bemærkede, at offentligheden har ret til at færdes i det 
fredede område i overensstemmelse med naturbeskyttelseslovens almindelige regler 
om publikums adgang til landets fredede arealer. Såfremt menighedsrådet hegner 
kirkegården, elimineres denne ret. Hegning af kirkegården vil derfor stride mod 
naturbeskyttelseslovens adgangsbestemmelser. 
 
Provst Lilian Høegh oplyste, at provstiudvalget er positivt indstillet over 
menighedsrådets projekt, fordi skovkirkegården vil imødekomme et stigende behov og 
ønsker fra befolkningen om begravelser i naturen. Provstiudvalget kan derfor anbefale 
projektet. 
 
Sognepræst Dorte Volck Poulsen bemærkede blandt andet, at det er 
kirkegårdsudvalgets ønske at bevare skoven. Skovkirkegården skal derfor fremtræde 
så diskret som muligt. Der må ikke rejses høje mindestene, der skal ikke sættes hække 
eller planter ved de enkelte urnegravsteder, og der skal ikke være nogen markering af 
kirkegården ud over det hegn eller dige, der skal omkranse kirkegården. Der er et 
stigende ønske om, at der også kan ske begravelser i naturområder. Det må derfor 
påhvile kirkegårdsmyndighederne at sikre, at sådanne ønsker kan imødekommes, men 
det må ikke ske på bekostning af naturen. Der skal derfor udarbejdes en vedtægt, der 
præcist beskriver reglerne for benyttelsen af kirkegården. Menighedsrådet forestiller 
sig, at der må være 25 gravpladser på kirkegården.         
 
Stiftsfuldmægtig Kirstine Frank Jørgensen oplyste, at stiftsøvrigheden allerede har 
meddelt en principgodkendelse til projektets gennemførelse…” 

 
  
Fredningsnævnets afgørelse: 
       
Fredningsnævnet kan i medfør af naturbeskyttelseslovens § 50, stk. 1, meddele dispensation fra en 
fredningsbestemmelse, såfremt det ansøgte ikke strider mod formålet med fredningen. 
 
Det er formålet med fredningen af landskabet omkring Hærvejen og Rørbæk Sø at bevare og 
forbedre de naturhistoriske, landskabelige og kulturhistoriske værdier, som området rummer, 
ligesom fredningen navnlig skal medvirke til, at landskabet omkring denne strækning af Hærvejen 
bevares eller genskabes med dets åbne karakter i et samspil med ådale, egekrat og Rørbæk Sø. 
Fredningsbestemmelserne fastsætter derfor snævre grænser for aktiviteter i fredningsområdet. Det 



fremgår af fredningsbestemmelserne blandt andet, at der ikke må opsættes hegn i fredningsområdet, 
og det præciseres, at offentligheden har ret til at færdes og opholde sig i fredningsområdet efter 
naturbeskyttelseslovens almindelige bestemmelser.   
 
Det lægges til grund, at den projekterede skovkirkegård skal hegnes for at opfylde de lovkrav, der 
stilles til en kirkegård, som drives af folkekirken. Det lægges endvidere til grund, at urne-
nedsættelser på den projekterede skovkirkegård kan markeres. Det lægges endelig til grund, at 
skovkirkegården i øvrigt skal drives som skov. 
 
Det er fredningsnævnets vurdering, at afgrænsningen af skovkirkegården med hegn som skitseret i 
idéforslaget vil indebære, at der skabes et særligt og anderledes rum, som vil ændre arealets status 
fra et naturområde til et kulturområde. 
    
Øster Nykirke er med sin markante beliggenhed højt i landskabet et af de centrale kulturhistoriske 
elementer i fredningsområdet, afgrænset af kirkediget overfor de omliggende arealer. Krattet nord 
for kirken danner grænsen mod de lavere liggende arealer mod nord og indgår i den mosaik af 
bevoksninger og dyrkede arealer, der danner et karakteristisk landskabsbillede langs denne del af 
Hærvejen. Naturklagenævnet har i kendelsen sat snævre grænser for, hvilke aktiviteter, der må 
tillades i fredningsområdet, fordi det bærende element i afgørelsen er at bevare tilstanden. Selvom 
en skovkirkegård som den projekterede overordnet set ikke vil betyde et større indgreb i det fredede 
område, vil en skovkirkegård på højdedraget nedenfor kirken i øvrigt udgøre et fremmedelement i 
landskabet, og skovkirkegården vil på sigt kunne ændre sig, så den vil få en uheldig indflydelse på 
landskabet og det samlede landskabsbillede. Etableringen af kirkegården vil endvidere betyde, at 
krattet nord for kirken fremover, som et hegnet skovstykke drevet efter de særlige regler, som 
gælder for kirkegårde, vil markere en særlig type rum, som vil være fremmed for det fredede 
landskab og i øvrigt adskille sig fra landskabet i fredningsområdet. 
 
Som følge af det anførte vurderer Fredningsnævnet, at det vil stride mod formålet med fredningen 
af landskabet omkring Hærvejen og Rørbæk Sø at meddele dispensation til etablering af 
skovkirkegården. Fredningsnævnet meddeler derfor Øster Nykirkes Menighedsråd afslag på 
ansøgningen.  
 
Klagevejledning: 
 
Denne afgørelse kan senest 4 uger efter, at afgørelsen er meddelt de pågældende, indbringes for 
Naturklagenævnet, Rentemestervej 8, 2400 København NV, af Øster Nykirke Menighedsråd, Ribe 
Stift, Grene Provsti, Skov - og Naturstyrelsen Trekantsområdet, Vejle kommune, Danmarks 
Naturfredningsforening, Friluftsrådet, Dansk Ornitologisk Forening, lokale foreninger og andre, 
som har en væsentlig interesse i afgørelsen. 
 
Klage indsendes til fredningsnævnet, der videresender sagen til Naturklagenævnet. 
 
Det er en betingelse for Naturklagenævnets behandling af klagen, at der indbetales et gebyr på 500 
kr. til Naturklagenævnet. Nævnet vil sende en opkrævning på gebyret til klageren, når nævnet har 
modtaget klagen fra fredningsnævnet. Naturklagenævnet vil ikke påbegynde behandlingen af 
klagen, før gebyret er modtaget.  
 
Vejledning om gebyrordningen kan findes på Naturklagenævnets hjemmeside www.nkn.dk. 

http://www.nkn.dk/


 
 

 
 

Fredningsnævnet for Sydjylland, Nordlig del, 
Kolding, den 30. juni 2010. 

 
 
 

Vagn Kastbjerg, 
formand. 

 
 
 
 
Denne afgørelse er sendt til: 
 
Øster Nykirke Menighedsråd ved formanden Jørn Jessen, Hærvejen 221, Kollemorten, 7323 Give, 
7679@sogn.dk  
Ribe Stift, Korsbrødregade 7, 6760 Ribe, kmrib@km.dk  
Grene Provsti, Kirkegade 22, 7200 Grindsted, LTY@km.dk  
Miljøcenter Ribe, Sorsigvej 35, 6760 Ribe, post@rib.mim.dk  
Skov - og Naturstyrelsen, Trekantsområdet, Gjøddinggård, Førstballevej 2, 7183 Randbøl, 
trekantsomraadet@sns.dk  
Skov - og Naturstyrelsen, Haraldsgade 53, 2100 København Ø, sns@sns.dk   
Vejle Kommune, Teknik og Miljø, Kirkegade 22, 7100 Vejle post@vejle.dk  
Danmarks Naturfredningsforening, Masnedøgade 20, 2100 København Ø, dn@dn.dk  
Danmarks Naturfredningsforenings Lokalkomité v/ formand Hans Søndergaard, Petershøj 1, 
Lindeballe, 7323 Give, hs@anneksen.dk  
Friluftsrådet, Scandiagade 13, 2450 København SV, fr@friluftsraadet.dk  
Friluftsrådets lokalafdeling v/ Lone Høgholt, Møllehusvej 32, Grejs, 7100 Vejle, 
trekantomraadet@friluftsraadet.dk  
Dansk Ornitologisk Forening, Vesterbrogade 140, 1620 København V, natur@dof.dk  
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FREDNINGSNÆVNET FOR SYDJYLLAND, NORDLIG DEL 
Kolding Åpark 11, 6000 Kolding 
Telefon 99686800, mail: biran@domstol.dk 
 

 

 

Fredningsnævnets sagsnummer 32/2014: Ændret projekt til et redskabshus på et fredet areal 
ved Øster Nykirke. 

Fredningsregisteret reg. nr. 07869.00  Hærvejen   

 

Fredningsnævnet for Sydjylland, nordlig del, meddelte den 29. august 2014 Øster Nykirke sogns 
menighedsråd dispensation fra Naturklagenævnets afgørelse af 27. september 1996 om fredning af 
landskabet omkring Hærvejen og Rørbæk sø til at opføre et redskabshus på et fredet areal vest for 
Øster Nykirke og at anlægge en hegnet depotplads. 

Det fremgik af det projekt, som de kirkelige myndigheder havde udarbejdet og ansøgt om 
dispensation til at gennemføre, at en depotplads vest for kirken skulle forlægges mod vest, at der 
skulle opføres et redskabshus umiddelbart øst for depotpladsen, og at redskabshuset målte ca. 10,5 
meter x ca. 5,75 meter med en bygningshøjde på ca. 5 meter. Det projekterede redskabshus var et 
beskedent hus med træbeklædte facader og tagpaptag, delvist bygget ind i skråningen op mod 
kirkegården. 

Fredningsnævnet meddelte dispensationen til projektets gennemførelse på vilkår, at redskabshuset 
skulle opføres i overensstemmelse med de skitser, som var vedhæftet fredningsnævnets afgørelse. 

Birch & Svenning A/S, Arkitekter, Horsens, har udarbejdet et revideret projekt til et redskabshus, 
der er dateret den 7. november 2014, og har ansøgt Vejle Kommune om landzonetilladelse til at 
gennemføre projektet. 

Vejle Kommune har den 12. december 2014 sendt ansøgningen til fredningsnævnet og spurgt, om 
det reviderede projekt er i overensstemmelse med fredningsnævnets afgørelse og vilkår. 

Fredningsnævnet har konstateret, at redskabsskurets dimensioner er ændret til (l x b x h) 11,20 
meter x 6,542 meter x 4,442 meter, og at husets udformning er blevet ændret med blandt andet en 
større tagstern, et stort vinduesparti i den ene gavl og en anden facadeudformning.  

Fredningsnævnet skal derfor genbehandle sagen. 

Fredningsnævnet har besluttet at behandle sagen på skriftligt grundlag. 

Fredningsnævnets formand har behandlet sagen i medfør af forretningsorden for fredningsnævn § 
10, stk. 5, og har besluttet i medfør af naturbeskyttelseslovens § 50, stk. 1, og stk. 2, at meddele 
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Øster Nykirke sogns menighedsråd dispensation til at gennemføre det reviderede projekt til 
redskabshuset og depotpladsen på de vilkår, der er anført under afsnittet "Fredningsnævnets af-
gørelse." 

Fredningsnævnets behandling af sagen 

Fredningsnævnet har i høringsbreve af 13. januar 2015 anmodet Naturstyrelsen, Ribe Stift, Grene 
Provsti, Øster Nykirke sogns menighedsråd, Vejle Kommune, Danmarks Naturfredningsforening, 
Friluftsrådet og Dansk Ornitologisk Forening om eventuelle bemærkninger til det reviderede 
projekt med høringsfrist den 3. februar 2015. 

Danmarks Naturfredningsforening har i brev af 24. januar 2015 bemærket:  

”… 
 

DN har nøje gennemgået det reviderede projekt. DN vurderer fortsat, at byggearbejdet og det nye 
redskabshus ikke vil resultere i nogen negative påvirkninger hverken i forhold til fredningsinteresserne 
eller i forhold til de arter og naturtyper, der er beskyttet efter habitatdirektivet og indgår i udpeg-
ningsgrundlaget for habitatområdet. 
 
DN vil derfor anbefale fredningsnævnet at meddele dispensation fra fredningsbestemmelserne, således 
det reviderede projekt kan gennemføres, på vilkår, 
 
at redskabshuset placeres i østenden af den nuværende depotplads, der udvides tilsvarende mod vest, 
 
at redskabshuset opføres i overensstemmelse med de medsendte tegninger (her benævnt graverhus), 
 
at redskabshuset tag dækkes med sort pap, 
 
at redskabshusets facader og porte males sorte og vinduerne hvide, 
 
at alt byggeaffald fjernes fra det fredede område umiddelbart efter byggeriets afslutning, 
 
og 
 
at adgangen til depotpladsen og redskabshuset sker ad den eksisterende vej fra parkeringspladsen vest 
for kirkegården…”  
 

Ribe Stift har i et brev af 28. januar 2015 oplyst, at stiftsøvrigheden har indhentet en udtalelse fra 
Den kongelige Bygningsinspektør. 

Den kongelige Bygningsinspektør har i brev af 22. januar 2015 til stiftsøvrigheden oplyst blandt 
andet, at redskabshusets placering og udformning følger de udtalelser, som kirkegårdskonsulenten 
og Den kongelige Bygningsinspektør har afgivet.  

Den kongelige Bygningsinspektør skriver herefter: 

”… 

Det synes meget glædeligt, at Fredningsnævnet … har meddelt dispensation fra fredningsbe-
stemmelserne med de betingelser, som nævnes i deres afgørelse side 3 og 4. 

Jeg kan anbefale forslaget til godkendelse, men på følgende betingelser: 
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1. Det anbefales, at den store tagstern langs bygningens langsider og gavle elimineres, og at ud-
hænget i stedet udformes som en mere elegant løsning med et tyndere isoleret og ventileret 
udhæng, så taget synes lettere. 

2. Det anbefales, at facaden mod gården enten udføres med betonvæggen gennemgående i hele 
den nederste del af facaden, eller at facaden mod gården udføres helt i træ med undladelse af 
de små betonvægge ved hjørnerne. 

3. Det forudsættes, at skydeporten og døre udformes med sort træbeklædning som facaderne, 
således disse elementer bliver en del af facadebeklædningen. 

4. De viste store gavlvinduer til tagkippen er fremmede for kirkebygningen og den eksisterende 
graverbygning. Det anbefales, at de ændres til et firdelt kvadratisk vinduesparti, som placeres 
midt i gavlens træbeklædning. 

5. Endelig bemærkes, at jeg finder, at den nævnte beklædning med brædder, der kun er 95 mm 
bred, vil give et forkert indtryk og anbefaler derfor, at dimensionen øges noget. 

Såfremt disse bemærkninger kan indarbejdes, vil bygningen blive enklere og indpasses i stedet som et 
beskedent og smukt redskabshus…” 

Ribe Stift har herefter i brevet af 28. januar 2015 meddelt, at stiftsøvrigheden – efter en samlet 
gennemgang af sagen – kan tilslutte sig Den kongelige Bygningsinspektørs udtalelse og anbefaler, 
at der meddeles dispensation til opførelse af redskabshuset og anlæg af depotpladsen på betingelse 
af, at projektet tilrettes i overensstemmelse med de 5 anbefalinger, som fremgår af Den kongelige 
Bygningsinspektørs udtalelse. 

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. Videregående afvigelser fra en 
fredning end nævnt i stk. 1, og helt eller delvis ophævelse af en fredning kan, jf. stk. 5, kun fore-
tages efter reglerne om gennemførelse af fredninger 

Det er formålet med fredningen af landskabet omkring Hærvejen og Rørbæk Sø at bevare og 
forbedre de naturhistoriske, landskabelige og kulturhistoriske værdier, området rummer. 

En del af fredningsområdet ligger i habitatområde nr. 65 ”Store Vandskel, Rørbæk Sø og Tinnet 
krat”. 

Det oprindelige projekt, som fredningsnævnet har meddelt dispensation til, viste et beskedent 
redskabshus og en hegnet depotplads på arealet nedenfor og vest for Øster Nykirke. 

Det reviderede projekt viser et redskabshus, der fremtræder mere dominerende på grund af 
tagsternen langs husets langsider, det store vindue i gavlen, dimensioneringen af brædderne, der 
skal anvendes til facadebeklædningen, og udformningen af facaden mod gården. 

Fredningsnævnet er enig med Den kongelige Bygningsinspektør i, at redskabshuset vil blive enklere 
og indpasset bedre i landskabet og i harmoni med kirken og det eksisterende hus syd for kirken, 
såfremt Den kongelige Bygningsinspektørs anbefalinger indarbejdes i projektet. 
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Såfremt disse anbefalinger følges, og i betragtning af, at redskabshuset og depotpladsen ligger skjult 
for omgivelserne på skråningen mod vest nedenfor kirken og i en bevoksning, at redskabshuset og 
depotpladsen ikke er synlige fra den offentlige vej øst for kirken, samt at de faciliteter, som vedrører 
driften af kirkegården, samles på ét sted, vurderer fredningsnævnet, at det ikke strider mod formålet 
med fredningen, at dispensere til det ændrede projekt. 

På denne baggrund vurderer fredningsnævnet endvidere, at hverken depotpladsen, der erstatter en 
tidligere depotplads på stedet, eller redskabshuset vil resultere i nogen negative påvirkninger af de 
de arter og naturtyper, der er beskyttet efter habitatdirektivet og indgår i udpegningsgrundlaget for 
habitatområdet, fordi trykket på naturen kun ændres i begrænset omfang i anlægsfasen, men ikke 
når anlægsarbejdet er afsluttet.  

Fredningsnævnet meddeler derfor i medfør af naturbeskyttelseslovens § 50, stk. 1, og stk. 2, Øster 
Nykirke menighedsråd dispensation til at gennemføre projektet, på vilkår,  

at redskabshuset placeres i østenden af den nuværende depotplads, der udvides tilsvarende mod 
vest, 

at redskabshuset opføres i overensstemmelse med de skitser, der er vedhæftet denne afgørelse, 

at redskabshuset udformes i overensstemmelse med de 5 anbefalinger, som fremgår af Den kon-
gelige Bygningsinspektørs brev af 22. januar 2015 til Ribe Stift, 

at redskabshusets facader og porte males sorte og vinduerne hvide, 

at alt byggeaffald fjernes fra det fredede område umiddelbart efter byggeriets afslutning, 

og  

at adgangen til depotpladsen og redskabshuset sker ad den eksisterende vej fra parkeringspladsen 
vest for kirkegården.  

Klagevejledning: 

Der kan inden 4 uger efter den dag, denne afgørelse er meddelt, klages til Natur- og Miljøkla-
genævnet over afgørelsen. Hvis afgørelsen er offentligt bekendtgjort, regnes klagefristen dog altid 
fra bekendtgørelsen. 

Borgere, virksomheder, myndigheder og organisationer skal indsende klagen til Natur- og Miljø-
klagenævnets Klageportal via borger.dk eller virk.dk. 

Der er et direkte link til borger.dk og virk.dk via forsiden på Natur- og Miljøklagenævnets 
hjemmeside www.nmkn.dk. 

Klagefristen udløber ved midnat på dagen for klagefristens udløb. 
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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.  

 Natur- og Miljøklagenævnets 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, 
• 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 Natur- og Miljøklagenævnets behandling af en klage, at den, der klager, 
indbetaler et gebyr på 500 kr.  

Natur- og Miljøklagenævnet påbegynder behandlingen af klagen, når gebyret er modtaget. Betales 
gebyret ikke inden for den fastsatte frist på 14 dage, afvises klagen fra behandling. Vejledning om 
gebyrbetalingen kan findes på Natur- og Miljøklagenævnets hjemmeside www.nmkn.dk.  
 
Gebyret tilbagebetales, hvis 
  
1) klagesagen fører til, at den påklagede afgørelse ændres eller ophæves,  
2) klageren får helt eller delvis medhold i klagen, eller  
3) klagen afvises som følge af overskredet klagefrist, manglende klageberettigelse eller fordi klagen 

ikke er omfattet af Natur- og Miljøklagenævnets kompetence.  
 
Det bemærkes, at hvis den eneste ændring af den påklagede afgørelse er forlængelse af frist for 
efterkommelse af afgørelse som følge af den tid, der er medgået til at behandle sagen i klagenæv-
net, tilbagebetales gebyret dog ikke.  
 
Natur- og Miljøklagenævnet kan også beslutte at tilbagebetale klagegebyret, hvis  

1) der er indledt forhandlinger med afgørelsens adressat og/eller førsteinstansen om projekt-
tilpasninger, og disse forhandlinger fører til, at klager trækker sin klage tilbage, eller  

2) klager i øvrigt trækker sin klage tilbage, før Natur- og Miljøklagenævnet har truffet afgørelse i 
sagen.  
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Gebyret tilbagebetales dog ikke, hvis nævnet vurderer, at der er forhold, der taler imod at 
tilbagebetale gebyret, f.eks. hvis klagen trækkes tilbage meget sent, herunder efter at klager har haft 
et afgørelsesudkast i partshøring. 
 
Tilladelsen må i henhold til naturbeskyttelseslovens § 87, stk. 3, 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. 

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, nordlig del 

Kolding, den 18. februar 2015 

 

Vagn Kastbjerg, 

formand 

 

Denne afgørelse er sendt til: 

Øster Nykirke Sogns Menighedsråd c/o Diana Hansen – bankegaarden@gmail.com 

Øster Nykirke Sogns Menighedsråd c/o Karl-Holger Kristensen,  7976@sogn.dk 

Grene Provsti – LTY@KM.DK 

Ribe Stift – kmrib@km.dk 

Vejle kommune, Teknisk Forvaltning, pr. mail post@vejle.dk     

Vejle Kommune, att.: Karen Søsted, KASOS@vejle.dk 

Vejle Kommune, att.: ingeniør Jan Lomholt, jalom@vejle.dk 

Naturstyrelsen/København, nst@nst.dk 

Danmarks Naturfredningsforening, Masnedøgade 20, 2100 København Ø, pr. mail dn@dn.dk  

Danmarks Naturfredningsforenings Lokalkomite v/ Uffe Rømer, ufferomer@gmail.com  

Friluftsrådet, Scaniagade 13, 2450 København SV, pr. mail fr@friluftsraadet.dk  
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Friluftsrådet c/o Lone Høgholt, trekantomraadet@friluftsraadet.dk  

Dansk Ornitologisk Forening, Vesterbrogade 140, 1620 København V, pr. mail natur@dof.dk  

DOF Vejle, vejle@dof.dk  
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FREDNINGSNÆVNET FOR MIDTJYLLAND, VESTLIG DEL 
 

 
RETTEN I HERNING 

Haraldsgade 28, 7400 Herning 
Tlf. 93 56 40 48 - E-mail: midtjyllandvest@fredningsnaevn.dk 

 
 
  

Herning, 1. december 2015 
                                                                                                                                                  FN-MJV-35-2015         
Peter Flemming Schjøtt 
peter@mereaktiv.dk 
 
 
 
 
 
Peter Flemming Schjøtt, Rørbækvej 25, 7361 Ejstrupholm, ansøger om tilladelse til at opføre 
en tilbygning på 80 m² til en eksisterende bygning på Rørbækvej 25, 7361 Ejstrupholm samt 
om lovliggørelse af den allerede eksisterende bygning. – Fredningen omkring Hærvejen og 
Rørbæk Sø. 

 
Fredningsnævnet for Midtjylland, vestlig del, foretog den 23. november 2015 besigtigelse af 
en bygning beliggende på ejendommen Rørbækvej 25, 7361 Ejstrupholm. Udover frednings-
nævnet deltog også Ikast-Brande kommune, Danmarks Naturfredningsforening og ansøgeren i 
besigtigelsen af bygningen. Fredningsnævnet skal i medfør af Naturbeskyttelseslovens § 50 
meddele, at der kan gives tilladelse til det ansøgte, herunder også til en retlig lovliggørelse af 
den eksisterende bygning, som indeholder et udhus og en garage, da dette ikke findes i strid 
med fredningens formål.  
 
Vedrørende lovliggørelsen af den eksisterende bygning, som indeholder et udhus og en gara-
ge, har nævnet især lagt vægt på, at ansøgeren fra Ikast-Brande kommune kan have fået det 
indtryk, at det ikke var fornødent med en tilladelse til ombygningen af den eksisterende byg-
ning i forbindelse med, at bygningen var blevet kraftigt stormskadet. Ansøgeren opførte såle-
des i tillid hertil en delvist ny bygning til erstatning af den gamle. Nævnet har endvidere lagt 
vægt på, at den delvist nye bygning ikke er væsentligt større end den gamle, og på at der til 
dels er sammenfald i placeringen af den nye og den gamle bygning, dog er der ved ombyg-
ningen ændret i bygningens udseende.  
  
Ved fredningsnævnets afgørelse er der herudover lagt vægt på, at den eksisterende bygning 
ikke efter den allerede gennemførte ombygning eller efter den nye tilbygning vil påvirke de 
naturhistoriske, landskabelige og kulturhistoriske værdier, der er knyttet til området, dels fordi 
tilbygningen ligger i umiddelbar tilslutning til den allerede eksisterende bygning, og dels fordi 
både den eksisterende bygning og tilbygningen er placeret således, at disse ikke kan ses fra 
søen. Desuden vil begge blive holdt i ens naturmaterialer og farver, der ikke virker generende 
på omgivelserne. Der er endvidere lagt vægt på, at byggeriet ikke kræver fældning af skov. 
Endelig er der lagt vægt på, at byggeriet af et maskinhus er nødvendigt til ansøgerens drift af 
de to skovejendomme, som ansøgeren ejer.   
 
Tilladelsen gives på vilkår, at tilbygningen skal fremtræde som den eksisterende bygning, 
herunder den samme højde, samme materialer og samme farve.  
 
Arealet er beliggende i Natura 2000 område nr. 76, Store Vandskel, Rørbæk Sø, Tinnet Krat 
og Holtum Ådal øvre del (Habitatområde nr. 65).  
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Naturstyrelsen har den 20. november 2015 vurderet, at placeringen af det ansøgte ikke er 
sammenfaldende med kortlagte naturtyper fra udpegningsgrundlaget, hvorfor det ansøgte ikke 
kan påvirke udpegningsgrundlaget eller bevaringsmålsætningen negativt i væsentlig grad.  
Fredningsnævnet er enigt i Naturstyrelsens vurdering. 

 
Hvis du ønsker at klage over denne afgørelse, kan du klage til Natur- og Miljøklagenævnet. 
Du klager via Klageportalen, som du finder et link til på forsiden af www.nmkn.dk. Klagepor-
talen ligger på www.borger.dk og www.virk.dk. Du logger på www.borger.dk eller 
www.virk.dk, ligesom du plejer, typisk med NEM-ID. Klagen sendes gennem Klageportalen 
til den myndighed, der har truffet afgørelsen. En klage er indgivet, når den er tilgængelig for 
myndigheden i Klageportalen. Når du klager, skal du betale et gebyr på kr. 500. Du betaler 
gebyret med betalingskort i Klageportalen. 
 
Natur- og Miljøklagenævnet skal som udgangspunkt afvise en klage, der kommer uden om 
Klageportalen, hvis der ikke er særlige grunde til det. Hvis du ønsker at blive fritaget for at 
bruge Klageportalen, skal du sende en begrundet anmodning til den myndighed, der har truf-
fet afgørelse i sagen. Myndigheden videresender herefter anmodningen til Natur- og Miljø-
klagenævnet, som træffer afgørelse om, hvorvidt din anmodning kan imødekommes. 

 
Klagefristen udløber 4 uger efter, at afgørelsen er meddelt. Er afgørelsen offentligt bekendt-
gjort, regnes klagefristen dog altid fra bekendtgørelsen. Hvis klagefristen udløber på en lørdag 
eller helligdag, forlænges klagefristen til den følgende hverdag. 

 
Klageberettigede er, jf. naturbeskyttelseslovens § 86: 
 
• Adressaten for afgørelsen, 
• 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 na-

tur og miljø, og 
• landsdækkende foreninger og organisationer, som efter deres formål varetager væ-

sentlige, rekreative interesser, når afgørelsen berører sådanne interesser. 
 
Gebyret tilbagebetales, hvis  
1)  klagesagen fører til, at den påklagede afgørelse ændres eller ophæves,  
2)  klageren får helt eller delvis medhold i klagen, eller  
3) klagen afvises som følge af overskredet klagefrist, manglende klageberettigelse eller fordi 

klagen ikke er omfattet af Natur- og Miljøklagenævnets kompetence.  
Det bemærkes, at hvis den eneste ændring af den påklagede afgørelse er forlængelse af frist 
for efterkommelse af afgørelse som følge af den tid, der er medgået til at behandle sagen i 
klagenævnet, tilbagebetales gebyret dog ikke.  
 
Natur- og Miljøklagenævnet kan også beslutte at tilbagebetale klagegebyret, hvis  
1) der er indledt forhandlinger med afgørelsens adressat og/eller førsteinstansen om projekttil-

pasninger, og disse forhandlinger fører til, at klager trækker sin klage tilbage, eller  

http://www.nmkn.dk/


FREDNINGSNÆVNET FOR MIDTJYLLAND, VESTLIG DEL 
 

 
RETTEN I HERNING 

Haraldsgade 28, 7400 Herning 
Tlf. 93 56 40 48 - E-mail: midtjyllandvest@fredningsnaevn.dk 

2) klager i øvrigt trækker sin klage tilbage, før Natur- og Miljøklagenævnet har truffet afgø-
relse i sagen.  

Gebyret tilbagebetales dog ikke, hvis nævnet vurderer, at der er forhold, der taler imod at til-
bagebetale gebyret, f.eks. hvis klagen trækkes tilbage meget sent, herunder efter at klager har 
haft et afgørelsesudkast i partshøring. 
 
Tilladelsen må i henhold til naturbeskyttelseslovens § 87, stk. 3, 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 bort-
falder, hvis den ikke udnyttes inden 3 år efter, at den er givet. 
 

Med venlig hilsen 
 

Joy Winter 
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AFGØRELSE 

i sag om lovliggørelse af en hytte inden for fredningen af landskabet omkring Hærvejen 

og Rørbæk Sø 

 

Natur- og Miljøklagenævnet har truffet afgørelse efter naturbeskyttelseslovens1 § 50, stk. 1 (fred-
ningsdispensation). 

 

Natur- og Miljøklagenævnet ændrer Fredningsnævnet for Sydjylland, nordlig dels lovliggørende 

dispensation af 18. december 2015 til at beholde en hytte opstillet på matr. nr. 2m Nr. Tinnet By, 

Øster Nykirke, der er omfattet af fredningen af landskabet omkring Hærvejen og Rørbæk Sø, til et 

afslag. 

 

Natur- og Miljøklagenævnets afgørelse er endelig og kan ikke indbringes for anden administrativ 

myndighed, jf. § 17 i lov om Natur- og Miljøklagenævnet2. Eventuel retssag til prøvelse af afgørelsen 

skal være anlagt inden 6 måneder, jf. naturbeskyttelseslovens § 88, stk. 1.  

  

Afgørelsen er truffet af nævnet, jf. § 5 i lov om Natur- og Miljøklagenævnet. 

 

                                                
1
 Lovbekendtgørelse nr. 1578 af 8. december 2015 om naturbeskyttelse med senere ændringer  

2
 Lovbekendtgørelse nr. 1620 af 8. december 2015 om Natur- og Miljøklagenævnet 
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Klagen til Natur- og Miljøklagenævnet 

Fredningsnævnets afgørelse er påklaget til Natur- og Miljøklagenævnet af Danmarks Naturfrednings-

forening – Vejle. 

 

Danmarks Naturfredningsforening gør i klagen gældende, at man ikke kan anerkende fredningsnæv-

nets begrundelse vedr. manglende tilsyn fra tilsynsmyndigheden som begrundelse for at meddele 

lovliggørende dispensation fra fredningen. 

 

Sagens oplysninger 

Fredningsnævnet for Sydjylland, nordlig del, har den 18. december 2015 meddelt lovliggørende 

dispensation til at beholde en hytte opstillet på matr. nr. 2m Nr. Tinnet by, Øster Nykirke, der er 

omfattet af Naturklagenævnets afgørelse af 27. september 1996 om ”fredning af landskabet omkring 

Hærvejen og Rørbæk Sø beliggende i Give, Nørre-Snede og Tørring-Uldum kommuner, Vejle Amt”. 

Som begrundelse for afgørelsen har Fredningsnævnet anført, at der i betragtning af, at tilsynsmyn-

digheden ikke har påtalt hytten, undtagelsesvist kan meddeles dispensation.  

 

Fredningen har til formål at bevare og forbedre de naturhistoriske, landskabelige og kulturhistoriske 

værdier, som området rummer. Af fredningsbestemmelsernes § 5, der regulerer forhold vedr. b e-

byggelse, veje og tekniske anlæg mv., fremgår det bl.a., at der ikke må opføres ny bebyggelse, 

herunder skure, boder, jagthytter eller lignende. Fredningen er dog ikke til hinder for, at der med 

fredningsnævnets godkendelse kan opføres nye beboelses- og driftsbygninger på landbrugsejen-

domme samt foretages om- og tilbygninger til eksisterende beboelses- og driftsbygninger i øvrigt. 

Fredningen er ej heller til hinder for midlertidig anbringelse af skurvogne eller skure, der i kortere 

perioder er nødvendige for skovdriften. Fredningsnævnet kan endvidere meddele tilladelse til anbri n-

gelse af sædvanlige læskure for kreaturer. Der må ikke anbringes campingvogne eller lignende og 

teltslagning må ikke finde sted udenfor særligt udpegede teltpladser.  

 

Sagen er opstået ved at en nabo til ejendommen den 22. september 2014 gjorde Vejle Kommune 

opmærksom på, at der på ejendommen er opstillet en hytte og en skurvogn. Kommunen rettede 

umiddelbart herefter henvendelse til ejerne, der den 8. oktober 2014 fremsendte bemærkninger 

samt ansøgning om lovliggørelse til kommunen. Kommunen sendte herefter – den 17. december 

2014 - sagen til fredningsnævnet med henblik på behandling af sagen i forhold til fredningen.  

 

Ejerne oplyser i redegørelsen bl.a., at skurvognen har stået på ejendommen siden sidst i 1960'eme, 

og at hytten er opført i midten af 1980'erne. Ejerne oplyser desuden, at de har skovdrift på ejen-

dommen med dyrkning af juletræer og pyntegrønt, samt at skurvogn og hytte anvendes til opbeva-

ring af redskaber og til hvilepauser. I en senere mail til fredningsnævnet den 18. december 2014 

oplyser ejerne tillige, at skurvognen og hytten var på ejendommen, da de købte den. 

 

Fredningsnævnet har den 18. september 2015 besigtiget ejendommen. Ved besigtigelsen var ejerne 

repræsenteret af Landinspektørcentret A/S. Derudover var der deltagelse fra Naturstyrelsen og 

Danmarks Naturfredningsforening. 

 

Fredningsnævnet har vurderet, at skurvognen har været opstillet på ejendommen fra før sagen om 

fredningen af landskabet omkring Hærvejen og Rørbæk Sø blev rejst af Vejle Amt i 1989, og at 

skurvognen derfor er lovlig i relation til fredningen. Dette forhold er ikke påklaget. 
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I forhold til hytten har fredningsnævnet i afgørelsen lagt til grund, at denne er opført tidligst i 1999 

og senest i 2004, og således ikke er lovligt opført i relation til fredningen, der blev rejst i 1989. 

Vurdering af opførelsestidspunktet er baseret på Naturstyrelsens fortolkning af luftfotos af ejendom-

men samt fredningsnævnets besigtigelse af ejendommen. 

 

Fredningsnævnet har i øvrigt i afgørelsen vurderet, at det ikke strider mod udpegningsgrundlaget for 

Natura 2000 området at meddele en lovliggørende dispensation, men begrunder herudover ikke 

afgørelsen yderligere. 

  

Natur- og Miljøklagenævnets bemærkninger og afgørelse 

I sagens behandling har deltaget 8 af Natur- og Miljøklagenævnets 10 medlemmer: Pernille Christen-

sen (formand), Jeppe Vejlby Brogård, Henrik Høegh, Marianne Højgaard Pedersen, Jens Vibjerg, 

Peter Thyssen, Pelle Andersen-Harild og Ole Pilgaard Andersen. 

 

Ifølge naturbeskyttelseslovens3 § 50, stk. 1, kan fredningsnævnet meddele dispensation fra en fast-

sat eller foreslået fredningsbestemmelse, når det ansøgte ikke vil stride mod fredningens formål.  

 

Fredningsnævnet kan i henhold til stk. 2, kun meddele dispensation fra en fredning eller en foreslået 

fredning i eller uden for 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. 

 

Videre afvigelser fra en fredning end nævnt i stk. 1 samt hel eller delvis ophævelse af en fredning 

kan efter stk. 5, kun foretages efter reglerne om gennemførelse af fredninger.  

 

Af fredningskendelsen fremgår det, at fredningen har til formål at bevare og forbedre de naturhisto-

riske, landskabelige og kulturhistoriske værdier, som området er udpeget for. Fredningen skal derfor 

navnlig medvirke til, at landskabet omkring denne strækning af Hærvejen bevares eller genskabes 

med dets åbne karakter i samspillet med ådale, egekrat og Rørbæk Sø. Fredningsbestemmelserne for 

området er som følge heraf restriktive og forbyder bl.a. opførelse af ny bebyggelse, herunder skure, 

boder, jagthytter eller lignende, jf. fredningsbestemmelsernes § 5.  

 

Da der ikke er meddelt dispensation fra fredningsbestemmelserne til etablering af den pågældende 

hytte, er denne ulovlig i henhold til fredningen af landskabet omkring Hærvejen og Rørbæk Sø.  

 

Sager vedrørende lovliggørende dispensation skal som udgangspunkt afgøres, som hvis der blev søgt 

om forholdet, forinden etableringen. 

 

Fredningsnævnet har alene begrundet dispensationen med den tid, der er forløbet, uden at forholdet 

har været påtalt af tilsynsmyndighederne. Natur- og Miljøklagenævnet lægger på denne baggrund til 

grund, at fredningsnævnet ikke ville have meddelt dispensation til opførelsen af hytten, såfremt der 

var blevet søgt herom på forhånd.  

 

                                                
3
 Lovbekendtgørelse nr. 1578 af 8. december 2015 om naturbeskyttelse med senere ændringer 
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Efter naturbeskyttelseslovens § 73, stk. 1, påser kommunen overholdelsen af loven og af regler, d er 

er udstedt efter loven. Kommunen skal som tilsynsmyndighed foranledige et ulovligt forhold lovli g-

gjort, medmindre forholdet har underordnet betydning, jf. lovens § 73, stk. 5.  

 

Det er i den aktuelle sag Vejle Kommune, der er tilsynsmyndighed. I perioden før 1. januar 2007 lå 

tilsynsforpligtelsen hos amterne, i dette tilfælde Vejle Amt.   

 

Forpligtelsen til at kræve lovliggørelse indtræder, når tilsynsmyndigheden får kendskab til et muligt 

ulovligt forhold gennem henvendelser, klager eller på anden måde.  

 

Naturbeskyttelsesloven indeholder imidlertid ikke regler om, at tilsynsmyndigheden har pligt til at 

føre et opsøgende tilsyn, f.eks. ved løbende at foretage besigtigelse i marken for at undersøge om 

lovgivningen overholdes, og pligten til at søge lovliggørelse gælder, uanset der kan være gået lang 

tid siden den ulovlige indretning blev etableret. 

 

Det er dog i praksis antaget, at manglende reaktion på en ulovlighed kan føre til at tilsynsmyndighe-

den mister muligheden for håndhævelse, fordi der er forløbet lang tid siden det ulovlige forhold er 

etableret, uden at tilsynsmyndigheden har været bekendt med dette (indrettelseshensyn).  

 

I fredningsnævnets afgørelse er det lagt til grund at hytten er opført i perioden mellem 1999 og 

2004, og hytten har således været upåtalt på stedet i op mod 15 år. 

 

Henset til den tid, der er gået fra hytten blev opført, til kommunen indleder en tilsynssag, er 

spørgsmålet, om retten til at kræve hytten fjernet er tabt. Et sådan spørgsmål beror på en konkret 

vurdering af de relevante omstændigheder i hver enkelt sag, hvor bl.a. karakteren af det ulovlige 

forhold, beskyttelsesinteresserne, præcedenshensyn, og om der er væsentlige samfundsmæssige 

interesser bør indgå.  

 

Efter praksis skal der dog normalt være gået mange år, før et indrettelseshensyn slår igennem, og jo 

stærkere beskyttelsesinteressen er, desto længere tid skal der til, før retten til at kræve lovliggørelse 

fortabes.  

 

I forhold til beskyttelsesinteresser er der i den aktuelle sag tale om håndhævelse af fredningens 

bestemmelser vedr. bebyggelse, veje og tekniske anlæg mv. 

 

Natur- og Miljøklagenævnet finder ikke, at det forhold, at hytten har været upåtalt på stedet i op 

mod 15 år, i sig selv kan føre til, at muligheden for håndhævelse er tabt. 

 

Henset til fredningens formål om at bevare og forbedre områdets naturhistoriske, landskabelige og 

kulturhistoriske værdier, bl.a. gennem et forbud mod at opføre ny bebyggelse, finder et flertal på 5 

af Natur- og Miljøklagenævnets 8 medlemmer, at der ud fra en samlet vurdering bør meddeles afslag 

på ansøgning om lovliggørende dispensation til at beholde hytten. 

 

Mindretallet (Ole Pilgaard Andersen, Jens Vibjerg og Henrik Høegh) finder, at fredningsnævnets 

lovliggørende dispensation til at beholde hytten bør stadfæstes.  
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I overensstemmelse med flertallets stemmeafgivning går Natur- og Miljøklagenævnets afgørelse 

herefter ud på at fredningsnævnets lovliggørende dispensation af 18. december 2015 til at beholde 

hytten ændres til et afslag. 

  

 

På Natur- og Miljøklagenævnets vegne 

 

 

Rikke Flinterup 

Sagsbehandler 

 

 

 

 

 

Afgørelsen er sendt pr. e-mail til: 

 

Palle & Dorthe Ørnsholt Jensen, info@sk-kano.dk 

Danmarks Naturfredningsforening, dn@dn.dk  

Danmarks Naturfredningsforening afdeling i Vejle v/ Uffe Rømer, ufferomer@gmail.com  

Fredningsnævnet for Sydjylland, nordlig del, sagsnr.: FN-SJN-79-2014, biran@domstol.dk  

Vejle kommune, Teknisk Forvaltning, post@vejle.dk, kasos@vejle.dk     

Styrelsen for Vand- og Naturforvaltning, SVANA, svana@svana.dk  

Friluftsrådet, fr@friluftsraadet.dk, trekantomraadet@friluftsraadet.dk  

Dansk Ornitologisk Forening, natur@dof.dk, vejle@dof.dk  
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FREDNINGSNÆVNET FOR SYDJYLLAND, NORDLIG DEL 
Kolding Åpark 11, 6000 Kolding 
Telefon 99686800, mail: biran@domstol.dk 
 

 

 

 

 

Fredningsnævnets sag nummer FN-SJN-3-2017: Ansøgning om dispensation til at bibeholde 

en nåletræsbevoksningen på ejendommen matr. nr. 1 d Nr. Tinnet by, Øster Nykirke. 

 

Fredningsregisteret: Reg. nr. 07869.00 – Hærvejen 

 

 

Ansøgningen: 

 

Fredningsnævnet har modtaget en ansøgning fra Susanne Aagaard Nielsen, Tinnetvej 71, Vonge, 

om tilladelse til at bibeholde en nåletræsbevoksning på ejendommen matr. nr. 1 d Nr. Tinnet by, 

Øster Nykirke - nu matr. nr. 1 h og 7 c Nr. Tinnet, Ø. Nykirke - der er omfattet af Naturklagenæv-

nets afgørelse, truffet den 27. september 1996 om fredning af arealer omkring Hærvejen og Rørbæk 

Sø. Ifølge afgørelsen skulle nåletræsbevoksningen have været afdrevet senest den 26. september 

2016. 

 

Fredningsnævnets afgørelse: 

 

Denne sag er behandlet af fredningsnævnets formand i medfør af forretningsorden for frednings-

nævn § 10, stk. 5. 

 

Fredningsnævnet finder, at der ikke kan meddeles Susanne Aagaard dispensation til at beholde nåle-

træsbevoksningen. 

 

Nåletræsbevoksningen skal være afdrevet senest den 31. oktober 2018 

 

Begrundelsen herfor fremgår under afsnittet ”Fredningsnævnets afgørelse”. 

 

Det retlige grundlag: 

 

Vejle Amt rejste i 1989 sag om fredning af landskabet omkring Hærvejen og Rørbæk Sø. 

 

Ansøgningen blev senere tiltrådt af Danmarks Naturfredningsforening. 

 

Fredningsnævnet for Vejle Amt tog ved kendelse, afsagt den 31. december 1993, fredningspåstan-

den til følge.  

 

Afgørelsen blev indbragt for Naturklagenævnet, der traf afgørelse den 27. september 1996. 

 



Det fremgår af fredningsbestemmelserne, som Naturklagenævnet har fastsat, at det er formålet med 

fredningen at bevare og forbedre de naturhistoriske, landskabelige og kulturhistoriske værdier, som 

området rummer samt at genoprette skader på naturen, forårsaget af forurening, opdyrkning, tilgro-

ning og tilplantning. Fredningen skal navnlig medvirke til, at landskabet omkring den fredede del af 

Hærvejen bevares og genskabes med dets åbne karakter i et samspil med ådale, egekrat og Rørbæk 

Sø. 

 

Fredningsbestemmelserne indeholder i § 3 denne bestemmelse om beplantninger med nåletræer i 

fredningsområdet: 

 
”… 

På arealer med signaturen ”skovbeplantning afvikles” på fredningskortet, skal nåletræsbevoksningen 

afdrives, når træerne er hugstmodne (normal omdriftsalder) dog senest 20 år fra denne afgørelses dato. 

Efter afdrift af nålebevoksningen skal fredningen ikke være til hinder for, at arealerne henfalder til na-

turtyperne egeskov, egekrat, overdrev eller hede efter ejerens valg, hvorefter arealerne vil blive omfattet 

af fredningsbestemmelserne for disse naturtyper. 

 

Ejerne har ret til at foretage egentlig kultivering af arealet med eg mod selv at afholde omkostningerne 

herved. 

 

… 

 

På 6 mindre arealer, der er vist på fredningskortet, må der efter afdrift af nåletræsbevoksning ikke se 

ske genplantning med eg… 

 

Øvrige arealer med nåleskov kan drives frit efter skovlovens bestemmelser, dog skal eventuelt forme-

ringsmateriale af Eg være af lokal herkomst…” 

 

Den 27. september 1996 traf Naturklagenævnet afgørelse om de erstatningskrav, der var rejst i an-

ledning af sagen om fredningen af arealerne langs Hærvejen. 

 

Ejendommen matr. nr. 1 d Nr. Tinnet, Ø. Nykirke ejedes dengang af Dagny A. J. A Nielsen. 

 

Det fremgår af Naturklagenævnets afgørelse om erstatningskravene, at Dagny Nielsen fik tilkendt 

222.300 kr. i erstatning, hvoraf 39.000 kr. skulle dække hendes tab, fordi hun indenfor 20 år skulle 

afdrive nåletræsbevoksningen på 7,8 ha på sin ejendom.   

 

Sagens baggrund:  

 

Susanne Aagaard Nielsen har den 24. januar 2017 ansøgt om tilladelse til at beholde nåletræsbe-

voksningen på ejendommen. 

 

Susanne Aagaard Nielsen har anført i ansøgningen blandt andet, at hun ikke var bekendt med fred-

ningsbestemmelserne, da hun overtog ejendommen i 2008, og derfor har hun ikke fældet de sidste 

nåletræsbevoksninger, der blev plantet sidst i 1980érne, fordi de ikke ”har opnået en passende stør-

relse” til at blive afdrevet. 

 

Susanne Aagaard Nielsen har anført i ansøgningen endvidere blandt andet, at hun ønsker at opret-

holde produktionen af brænde til eget forbrug for at kunne udnytte kulturen bedst muligt, indtil den 

skal afdrives. 

 



Susanne Aagaard Nielsen har herefter anført i ansøgningen, at hvis hun får tilladelse til at bibeholde 

nåletræsbevoksningen, vil det betyde, at hun ikke skal indkøbe træ til brænde de næste 10 til 13 år, 

fordi hun kun har mulighed for at opbevare brænde i 3 til 4 år. Indkøb af træ vil betyde en merudgift 

på ca. 110.000 kr. plus transportudgifter. Det areal, der er tilplantet med nåletræer vil ikke kunne 

indbringe pengene på nuværende tidspunkt. Hun kommer derfor til at lide et tab, hvis træerne skal 

fældes, og da hun ikke har fået erstatning eller ”på anden måde kompensation for tab (jeg ejede ikke 

ejendommen før 2008) vil det være en god løsning” at bevare træerne i en længere periode. 

 

Susanne Aagaard Nielsen har endelig anført i ansøgningen, at hun ønsker en dispensation til at bi-

beholde bevoksningen i 10 år, så hun løbende kan tynde ud i den for at opnå det størst mulige ud-

bytte af arealet. Hun kan derved opretholde en brændeproduktion til eget forbrug i denne periode. 

Der er derfor ikke tale om  

 
”en decideret modsigelse af de servitutter der påligger ejendommen, men blot en udskyldelse. 

 

Arealet der er tale om har en størrelse på ca. 11000 m
2 

plus en nærliggende trekant på ca. 1300 m
2 

og er 

altså ikke store. En eventuel mellemvej kunne være at fjerne det lille stykke nu, så der blot er tale om de 

ca. 11000 m
2
…” 

 

Fredningsnævnets behandling af sagen: 

 

Fredningsnævnet anmodede i brev af 5. april 2017 Miljøstyrelsen om bistand i sagen, fordi Natur-

klagenævnet i kendelsen om fredningen af Hærvejen havde bestemt, at nåletræsbevoksningen skulle 

afdrives, når træerne var hugstmodne efter normal omdriftsalder, dog senest 20 år efter at afgørelsen 

om fredningen af arealerne ved Hærvejen var truffet. Fredningsnævnet anmodede Miljøstyrelsen 

vurdere bevoksningens alder for at få afklaret, 1) hvorvidt der er sket nytilplantning på arealet, og 2) 

hvorvidt afdrivning af nåletræsbevoksningen vil påføre Susanne Aagaard Nielsen et tab, såfremt 

hele arealet afdrives på en gang. 

 

Miljøstyrelsen anmodede i brev af 19. april 2017 om at få tilsendt et kort, der viser, hvor de 2 nåle-

træsbevoksninger er på Susanne Aagaard Nielsens ejendom. 

 

Fredningsnævnet rekvirerede kortmaterialet den 16. maj 2017 og modtog kortmaterialet den 31. maj 

2017. 

 

Miljøstyrelsen besvarede herefter den 20. juni 2017 nævnets anmodning og oplyste på baggrund af 

4 luftfotografier af arealerne, at arealer ikke var tilplantede i 1992, at de sandsynligvis var tilplantet 

– ”træer meget unge” – i 1995, og at arealerne var tilplantet i 1999 – ”træerne endnu unge”. 

 

Miljøstyrelsen har endelig oplyst, at arealerne er beliggende inden for Natura 2000 område nr. 76 

”Store Vandskel, Rørbæk Sø, Tinnet Krat og Holtum Ådal øvre del”, og at en eventuel forlængelse 

af fristen for afdrift af arealerne ikke kan have nogen betydning for Natura 2000 områdets målsæt-

ning eller for udpegningsgrundlaget. 

  

Fredningsnævnet sendte herefter den 11. september 2017 sagen i høring og anmodede Vejle Kom-

mune, Teknisk Forvaltning, Miljøstyrelsen, København, Danmarks Naturfredningsforening, Fri-

luftsrådet og Dansk Ornitologisk Forening om eventuelle bemærkninger til ansøgningen med hø-

ringsfrist den 26. september 2017. 

 



Vejle Kommune har i en mail, modtaget den 19. september 2017, rejst indsigelse mod ansøgningen 

og har oplyst, at Vejle Kommune den 9. april 2013 sendte et orienteringsbrev til samtlige lodsejere,  

herunder Susanne Aagaard Nielsen, omfattet af fredningen, om  pligten til at afvikle nåletræsbe-

voksningerne, og at kommunen i brevet redegjorde for pligten til at afvikle udpegede nåletræsbe-

voksninger senest den 27. september 2016. 

 

Vejle Kommune anfører herefter: 

 
”Vejle Kommune kan ikke anbefale, at der meddeles individuel dispensation til at udskyde afviklingen 

af nåletræsarealet, som ansøgt. De øvrige lodsejere i området har levet op til deres forpligtelse til at af-

drive udpegede nåletræsbevoksninger. Flere lodsejere har i processen givet udtryk for, at det ikke har 

været det mest økonomisk optimale tidspunkt at realisere bevoksningerne på, og at jagten bliver forrin-

get derved. Vejle Kommune har henholdt sig til, at der er udbetalt erstatning for tab i forbindelse med 

afvikling af nåletræsarealerne, samt kompensation for nedsat jagtindtægt til de berørte lodsejere…”  

 

 

 

Danmarks Naturfredningsforening har i brev af 25. september 2017 anført blandt andet. 

 
”… 

 

I forbindelse med Naturklagenævnets afgørelse og erstatningskendelsen blev der tilkendt en erstatning 

på 222.300 kr., hvoraf 39.000 kr. skulle dække afvikling af 7,80 ha nåletræsbevoksning. 

 

Der er således allerede udbetalt erstatning for afdrivelse af nåletræsbevoksningen. Det er DN´s opfattel-

se, at det er sagen uvedkommende, at erstatningen er udbetalt til en tidligere ejer. 

 

Ansøger gør som tidligere nævnt opmærksom på, at hun ikke var bekendt med fredningsbestemmelser-

ne, da hun overtog ejendommen i 2008. Det er DN´s opfattelse, at man som ejer har pligt til at gøre sig 

bekendt med de specifikke bestemmelser, der gælder for ens ejendom. 

 

Fredningen af Hærvejen og dens omgivelser er en landskabsfredning. I formålet for fredningen nævnes 

det specifikt, at landskabet skal bevares eller genskabes med dets åbne karakter. For at opnå dette skal 

nåletræsbevoksningerne med signaturen ”skovbeplantning afvikles” senest 20 år efter Naturklagebæv-

nets afgørelse…. 

 

Det er DN´s opfattelse, at en dispensation til at udskyde afdrivelsen af nåletræsbevoksningen med 10 år 

er i strid med intentionerne i fredningsbestemmelserne, hvor man ønsker at genskabe landskab med 

åben karakter. 

 

Herudover vil en dispensation skabe præcedens, hvilket DN anser for uheldigt. 

 

DN kan således ikke anbefale fredningsnævnet at meddele ansøger forlængelse af fristen for afdrivelse 

af nåletræsbeplantningen…” 
 

 

Fredningsnævnets begrundelse og afgørelse: 

 

Ifølge naturbeskyttelseslovens § 50, stk. 1, kan fredningsnævnet dispensere fra bestemmelserne i en 

fredning, når det ansøgte ikke er i strid med fredningens formål.  

 

Det fremgår af Naturklagenævnets afgørelse, at det blandt andet er formålet med fredningen at be-

vare og forbedre de landskabelige værdier, området rummer, samt at landskabet omkring ”denne del 



af Hærvejen” skal bevares og genskabes med dets åbne karakter i et samspil med ådale, egekrat og 

Rørbæk Sø. 

 

Det blev derfor bestemt, at nåletræsbevoksninger på arealer med signaturen ”skovbeplantning afvik-

les” skulle afdrives, når nåletræerne var hugstmodne - normal omdriftsalder - dog senest 20 år efter 

den dag, hvor Naturklagenævnet havde truffet sin afgørelse. 

 

De lodsejere, herunder den tidligere ejer af Susanne Aagaard Nielsens ejendom, der ejede nåletræs-

bevoksninger, som skulle afdrives, kunne afdrive nåletræsbevoksningerne i de følgende 20 år og fik 

ved Naturklagenævnets erstatningsafgørelse, truffet den 27. september 1996, tilkendt erstatning, der 

skulle erstatte det tab, som de blev påført ved ikke at kunne fortsætte afdrivningen efter 20 årsfri-

stens udløb.   

 

Vejle Kommune har oplyst, at kommunen i 2013 orienterede samtlige lodsejere, herunder Susanne 

Aagaard Nielsen, der var omfattet af fredningen, om pligten til at afdrive nåletræsbevoksningerne, 

og at ejerne har levet op til deres forpligtelser til at afdrive de udpegede nåletræsbevoksninger. 

 

I betragtning heraf og da der er betalt erstatning for det tab, afdrivningen af nåletræsbevoksningerne 

har påført lodsejerne, finder fredningsnævnet, at det strider mod formålet med fredningen af land-

skabet omkring Hærvejen og fredningsbestemmelsernes § 3 at dispensere til forlængelse af 20 års-

fristen, som Naturklagenævnet har fastsat. 

 

Fredningsnævnets afgørelse går således ud på, at Susanne Aagaard Nielsens ansøgning ikke kan 

imødekommes. Susanne Aagaard Nielsen skal derfor afdrive nåletræsbevoksningen; nåletræsbe-

voksningen skal være afdrevet senest den 31. oktober 2018.   

  

Klagevejledning ved afgørelse om dispensation: 

  

Der kan klages over denne afgørelse til Miljø- og Fødevareklagenævnet. Klagefristen udløber 4 u-

ger efter, at afgørelsen er meddelt. Er afgørelsen offentligt bekendtgjort, regnes klagefristen dog al-

tid fra bekendtgørelsen. Klagen skal ifølge lov om naturbeskyttelse § 87 afgives via Miljø- og Føde-

vareklagenævnets digitale selvbetjening, jf. vejledning på klagenævnets hjemmeside www.naevne-

neshus.dk. Klagefristen udløber ved midnat på dagen for klagefristens udløb. Hvis klagefristen ud-

løber på en lørdag eller en helligdag, forlænges fristen til den følgende hverdag.  

Klageberettigede er, jf. naturbeskyttelseslovens § 86: 

 Adressaten for afgørelsen, 

 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 væsent-

lige, rekreative interesser, når afgørelsen berører sådanne interesser. 

http://www.naevne-neshus.dk/
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Det er en betingelse for Miljø- og Fødevareklagenævnets behandling af en klage, at den, der klager 

indbetaler et gebyr på 900 kr. for privatpersoner og 1.800 kr. for virksomheder og organisationer 

(2016-niveau). Klagegebyret reguleres den 1. januar hvert år efter den af Finansministeriet fastsatte 

sats for det generelle pris- og lønindeks som løbende offentliggjort i forslag til finanslov med virk-

ning for klager, der modtages i nævnet fra og med den 1. februar 2017. Nævnet offentliggør størrel-

sen af klagegebyret på sin hjemmeside www.naevneneshus.dk.   

Gebyret opkræves i forbindelse med klagens oprettelse i Miljø- og Fødevareklagenævnets digitale 

selvbetjening. Klagen behandles først, når gebyret er betalt. Vejledning om gebyrbetalingen kan 

ligeledes findes på Miljø- og Fødevareklagenævnets hjemmeside www.naevneneshus.dk.   

Gebyret tilbagebetales, hvis  

 

1) klagesagen fører til, at den påklagede afgørelse ændres eller ophæves,  

 

2) klageren får helt eller delvis medhold i klagen, eller  

 

3) klagen afvises som følge af overskredet klagefrist, manglende klageberettigelse eller fordi klagen 

ikke er omfattet af Miljø- og Fødevareklagenævnets kompetence.  

 

Det bemærkes, at hvis den eneste ændring af den påklagede afgørelse er forlængelse af frist for ef-

terkommelse af afgørelse som følge af den tid, der er medgået til at behandle sagen i klagenævnet, 

tilbagebetales gebyret dog ikke.  

 

Miljø- og Fødevareklagenævnet kan også beslutte at tilbagebetale klagegebyret, hvis  

 

1) der er indledt forhandlinger med afgørelsens adressat og/eller førsteinstansen om projekttilpas-

ninger, og disse forhandlinger fører til, at klager trækker sin klage tilbage, eller  

 

2) klager i øvrigt trækker sin klage tilbage, før Miljø- og Fødevareklagenævnet har truffet afgørelse 

i sagen.  

 

Gebyret tilbagebetales dog ikke, hvis nævnet vurderer, at der er forhold, der taler imod at tilbagebe-

tale gebyret, f.eks. hvis klagen trækkes tilbage meget sent, herunder efter at klager har haft et afgø-

relsesudkast i partshøring. 

 

Fredningsnævnet for Sydjylland, nordlig del 

Kolding, den 9. december 2017. 
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Denne afgørelse er sendt til: 

 

Susanne Aagaard Nielsen – Wormhenrik@hotmail.com 

Vejle kommune, Teknisk Forvaltning - post@vejle.dk    

Vejle Kommune, att.: Alex Sand Frich - alsfr@vejle.dk 

Miljøstyrelsen – mst@mst.dk 

Danmarks Naturfredningsforening, Masnedøgade 20, 2100 København Ø, pr. mail dn@dn.dk  

Danmarks Naturfredningsforenings Lokalkomite v/ Uffe Rømer, ufferomer@gmail.com  

Friluftsrådet, Scaniagade 13, 2450 København SV, pr. mail fr@friluftsraadet.dk  

Friluftsrådet c/o Bent Holgersen, trekantomraadet@friluftsraadet.dk  

Dansk Ornitologisk Forening, Vesterbrogade 140, 1620 København V, pr. mail natur@dof.dk  

DOF Vejle, vejle@dof.dk  
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FREDNINGSNÆVNET FOR SYDJYLLAND, NORDLIG DEL 
Kolding Åpark 11, 6000 Kolding 
Telefon 99686800, mail: biran@domstol.dk 
 
 
 
 
Fredningsnævnets sagsnummer FN-SJN-4-2017: Ansøgning fra Dorthe og Palle Ørnsholt Jen-
sen om dispensation til at beholde en hytte på ejendommen matr.nr. 2 m Tinnet by, Øster Ny-
kirke. 
 
 
Fredningsregisteret reg. nr. 07869.00   -  Hærvejen. 
 
 
Ansøgningen 
 
Fredningsnævnet har den 26. januar 2017 modtaget en ansøgning fra Dorthe og Palle Ørnsholt Jen-
sen om dispensation til at beholde en hytte, der er opført på ejendommen matr.nr. 2 m Tinnet by, 
Øster Nykirke, mod at fjerne en ældre skurvognlignende bygning, der er lovligt opstillet på ejen-
dommen.  
 
Det retlige grundlag 
 
Ejendommen matr. nr. 2 m Tinnet by, Øster Nykirke, som er en skovejendom, er omfattet af Natur-
klagenævnets afgørelse af 27. september 1996 om ”fredning af landskabet omkring Hærvejen og 
Rørbæk Sø beliggende i Give, Nørre Snede og Tørring-Uldum kommuner, Vejle Amt”. 
 
Det er formålet med fredningen at bevare og forbedre de naturhistoriske, landskabelige og kulturhi-
storiske værdier, som området rummer. Fredningen skal derfor navnlig medvirke til, at landskabet 
omkring den fredede del af Hærvejen bevares eller genskabes med dets åbne karakter i samspillet 
med ådale, egekrat og Rørbæk Sø. Fredningsbestemmelserne er derfor restriktive og forbyder blandt 
opførelse af ny bebyggelse, herunder skure, boder, jagthytter og lignende. 
 
Det fremgår af fredningsbestemmelsernes § 5, der regulerer bebyggelse mv., at fredningen ikke er 
til hinder for midlertidig anbringelse af skurvogne og skure, der i kortere perioder er nødvendige for 
skovdriften. 
 
Dorthe og Palle Ørnsholt Jensens ejendom ligger i Natura 2000 område nr. 76 – habitatområde nr. 
65 Store Vandskel, Rørbæk Sø og Tinnet Krat.  
 
Fredningsnævnets afgørelse 
 
Denne afgørelse er truffet af fredningsnævnets formand i medfør af forretningsorden for frednings-
nævn § 10, stk. 5. 
 
Fredningsnævnet meddeler Dorthe og Palle Ørnsholt Jensen afslag på ansøgningen om at måtte 
beholde hytten mod at fjerne den skurvognlignende bygning. 



Hytten skal være fjernet fra ejendommen senest den 1. april 2018.  
 
Begrundelsen for afgørelsen fremgår under afsnittet ”Fredningsnævnets begrundelse og resultat”. 
 
Sagens baggrund 
 
Dorthe og Palle Ørnsholt Jensen ejer ejendommen matr.nr. 2 m Tinnet by, Øster Nykirke, der er en 
skovejendom.  
 
Der er på ejendommen opstillet en ældre skurvognlignende bygning uden hjul – formentlig en ud-
rangeret jernbanevogn – der benyttes til opbevaring af redskaber mv., og en traditionel hytte.  
 
Den 8. oktober 2014 modtog fredningsnævnet en ansøgning fra Dorthe og Palle Ørnsholt Jensen om 
lovliggørelse af den skurvognlignende bygning og hytten. 
 
Fredningsnævnet besigtigede den 18. september 2015 Dorthe og Palle Ørnsholt Jensens skovejen-
dom.   
 
Fredningsnævnet tog herefter i afgørelse, truffet den 18. december 2015, stilling til lovligheden af 
den skurvognlignende bygning og hytten. 
 
Fredningsnævnet fastslog, at den skurvognlignende bygning var lovlig i relation til fredningen, for-
di den allerede var på ejendommen, da sagen om fredningen af landskabet omkring Hærvejen blev 
rejst i 1989.  
 
Fredningsnævnet lagde til grund på baggrund af Naturstyrelsens undersøgelser, at hytten er opført 
tidligst i 1999 og senest i 2004, og konstaterede, at der ikke er meddelt dispensation til opførelsen af 
hytten. Da hverken den amtskommunale tilsynsmyndighed eller – efter den 1. januar 2007 – den 
kommunale tilsynsmyndighed havde påtalt hyttens lovlighed, meddelte fredningsnævnet undtagel-
sesvist Dorthe og Palle Ørnsholt Jensen en lovliggørende dispensation til at bibeholde hytten 
 
Danmarks Naturfredningsforening indbragte afgørelsen, for så vidt angår lovliggørelsen af hytten, 
for Natur- og Miljøklagenævnet og anførte i klagen, at ”man ikke kan anerkende fredningsnævnets 
begrundelse vedr. manglende tilsyn fra tilsynsmyndigheden som begrundelse for at meddele en lov-
liggørende dispensation”. 
 
Natur- og Miljøklagenævnet traf afgørelse i klagesagen den 26. september 2016 og ændrede fred-
ningsnævnets lovliggørende dispensation vedrørende hytten til et afslag. 
 
Natur- og Miljøklagenævnet flertal har i begrundelsen for afgørelsen anført blandt andet: 
 

”Fredningsnævnet har alene begrundet dispensationen med den tid, der er forløbet, uden at forholdet 
har været påtalt af tilsynsmyndigheden. Natur- og Miljøklagenævnet lægger på denne baggrund til 
grund, at fredningsnævnet ikke ville have meddelt dispensation til opførelsen af hytten, såfremt der var 
blevet ansøgt herom på forhånd. 
 
Efter naturbeskyttelseslovens § 73, stk. 1, påser kommunen overholdelsen af loven og af regler, der er 
udstedt efter loven. Kommunen skal som tilsynsmyndighed foranledige et ulovligt forhold lovliggjort, 
medmindre forholdet har underordnet betydning, jf. lovens § 73, stk. 5. 
 



… 
 
Forpligtelsen til at kræve lovliggørelse indtræder, når tilsynsmyndigheden får kendskab til et muligt 
ulovligt forhold gennem henvendelser, klager eller på anden måde. 
 
Naturbeskyttelsesloven indeholder imidlertid ikke regler om, at tilsynsmyndigheden har pligt til at føre 
et opsøgende tilsyn, f. eks. ved løbende at foretage besigtigelse i marken for at undersøge lovgivningens 
overholdelse, og pligten til at søge lovliggørelse gælder, uanset der kan være gået lang tid siden den 
ulovlige indretning er etableret. 
 
Det er dog i praksis antaget, at manglende reaktion på en ulovlighed kan føre til at tilsynsmyndigheden 
mister muligheden for håndhævelse, fordi der er forløbet lang tid siden det ulovlige forhold er etableret, 
uden at tilsynsmyndigheden har været bekendt med dette (indrettelseshensyn). 
 
I fredningsnævnets afgørelse er det lagt til grund at hytten er opført i perioden mellem 1999 og 2004, 
og hytten har således været upåtalt på stedet i op mod 15 år. 
 
Henset til den tid, der er gået fra hytten blev opført, til kommunen indleder en tilsynssag, er spørgsmå-
let, om retten til at kræve hytten fjernet er tabt. Et sådant spørgsmål beror på en konkret vurdering af de 
relevante omstændigheder i hver enkelt sag, hvor bl.a. karakteren af det ulovlige forhold, beskyttelses-
interesserne, præcedenshensyn, og om der er væsentlige samfundsmæssige interesser bør indgå. 
 
Efter praksis skal der dog normalt være gået mange år, før et indrettelseshensyn slår igennem, og jo 
stærkere beskyttelsesinteresserne er, desto længere tid skal der til, før retten til at kræve lovliggørelse 
fortabes. 
 
Natur- og Miljøklagenævnet finder ikke, at det forhold, at hytten har været upåtalt på stedet i op mod 15 
år, i sig selv kan føre til, at muligheden for håndhævelse er tabt. 
 
Henset til fredningens formål om at bevare og forbedre områdets naturhistoriske, landskabelige og kul-
turhistoriske værdier, bl.a. gennem et forbud mod at opføre ny bebyggelse, finder et flertal på 5 af Na-
tur- og Miljøklagenævnets 8 medlemmer, at der ud fra en samlet vurdering bør meddeles afslag på an-
søgningen om lovliggørende dispensation til at beholde hytten. 
 
Mindretallet … finder, at fredningsnævnets lovliggørende dispensation til at beholde hytten bør stadfæ-
stes…”  

  
Det fremgår af Natur- og Miljøklagenævnets afgørelse, at afgørelsen er endelig, og at den ikke kan 
indbringes for anden administrativ myndighed, og at eventuel retssag til prøvelse af afgørelsen skal 
være anlagt inden 6 måneder, jf. naturbeskyttelseslovens § 88, stk. 1. 
 
Landinspektør Søren Daniel Kristensen ansøgte på Dorthe og Palle Ørnsholt Jensens vegne  den 25. 
januar 2017 Vejle Kommune om tilladelse til at beholde hytten mod at fjerne den skurvognlignende 
bygning.  
 
Landinspektør Søren Daniel Kristensen har anført til støtte for ansøgningen om at beholde hytten, at 
den skurvognlignende hytte er i forholdsvis dårlig vedligeholdelsesmæssig stand, medens hytten er i 
væsentlig bedre stand, og at tilladelsen til at beholde hytten er betinget af, at den skurvognlignende 
bygning fjernes. 
 
Landinspektør Søren Daniel Kristensen har oplyst i ansøgningen, at afstanden mellem den skur-
vognlignende bygning og hytten er ca. 8 meter, hvorfor det vurderes, at bygningernes placering ikke 
kan have betydning for, ”hvilken der kan bevares, men alene det forhold at” den skurvognlignende 
bygning har ligget på stedet i en længere periode end hytten. 



 
Vejle Kommune videresendte ansøgningen til fredningsnævnet og oplyste, at kommunen ikke har 
bemærkninger til ansøgningen om at fjerne ”den gamle hytte” og bevare ”den nyere hytte”, der er 
mere brugbar.  
 

   
Fredningsnævnets behandling af sagen 
 
Fredningsnævnet har i høringsbrev af 7. april 2017, sendt den 10. april 2017, anmodet Vejle kom-
mune, Teknisk Forvaltning, Miljøstyrelsen, Naturstyrelsen Trekantområdets, Danmarks Naturfred-
ningsforening, Friluftsrådet og Dansk Ornitologisk Forening om eventuelle bemærkninger til an-
søgningen med høringsfrist den 28. april 2017. 
 
Danmarks Naturfredningsforening har i brev af 25. april 2017 anført blandt andet: 

”… 
 
DN kan ikke anbefale fredningsnævnet, at der meddeles dispensation til at beholde hytten mod at fjerne 
den skurvognlignende hytte. 
 
Fjernelsen af den lovlig opførte skurvognlignende vogn lovliggør ikke den nye hytte i forhold til fred-
ningsbestemmelserne. 
 
Det er DN´s opfattelse, at det ikke bør være muligt at lovliggøre en ikke lovlig opført bygning ved at 
fjerne en lovlig opført bygning.  
 
Herudover vil en dispensation til at bibeholde en ikke lovligt opført bygning med at fjerne en lovlig op-
ført kunne skabe præcedens, hvilket DN finder uheldigt…” 

 
Fredningsnævnet foretog på baggrund af Danmarks Naturfredningsforenings indsigelse en fornyet 
høring ved brev af 8. maj 2017 med høringsfrist den 22. maj 2017. 
 
Landinspektør Søren Daniel Kristensen har herefter i et brev af 22. maj 2017 anført blandt andet: 
 

”… 
 
DN anfører at det ikke er muligt at lovliggøre en bygning ved at fjerne en anden lovligt opført bygning. 
Dette er ikke korrekt, idet fredningsnævnet har mulighed for at dispensere fra den gældende fredning og 
herunder stille betingelser. 
 
DN anfører endvidere at det kan skabe præcedens at meddele en sådan tilladelse. 
 
For så vidt angår præcedens skal det anføres at denne sag er meget speciel, idet begge bygninger har 
været opført i en meget lang periode. Bygning A har således været etableret før fredningen blev gen-
nemført. Opførelsestidspunktet for bygning B er ukendt, idet ejeren dog tidligere har anført at bygnin-
gen er opført før fredningens gennemførelse, hvilket dog ikke har været muligt at dokumentere på luft-
fotos, idet kvaliteten af disse er for dårlig hertil. Miljø- og Naturklagenævnet har derfor lagt til grund at 
bygningen er opført mellem 1999 og 2004. 
 
Det vurderes på den baggrund at præcedens vil være ret usandsynligt, idet der ikke må forventes et op-
står tilsvarende situationer hvor bygninger har ligget upåtalt i en så lang periode og med så stor nærhed, 
som gør sig gældende i den aktuelle situation. 
 
Det skal endvidere slutteligt anføres at det ansøgte ikke ses at være i strid med intentionerne i den op-
rindelige fredning, som havde til hensigt at bevare Hærvejen…” 



  
Fredningsnævnets begrundelse og resultat 
 
Ifølge naturbeskyttelseslovens § 50, stk. 1, kan fredningsnævnet dispensere fra bestemmelserne i en 
fredning, når det ansøgte ikke er i strid med fredningens formål.  
 
Fredningsnævnet skal i denne sag tage stilling til, om hytten kan bibeholdes mod, at den lovligt op-
stillede skurvognlignende bygning fjernes. 
 
Fredningsnævnet besigtigede den 18. september 2015 Dorthe og Palle Ørnsholt Jensens ejendom og 
konstaterede, at hytten er en traditionel hytte, som er opført i et skovområde. 
 
Natur- og Miljøklagenævnets afgørelse af 26. september 2016 er ikke indbragt for domstolene. 
 
Fredningsnævnet skal derfor lægge til grund, at hytten ikke er lovligt opført på grunden. 
 
Det fremgår af fredningsbestemmelsernes § 5, stk. 1, at der ikke må opføres ny bebyggelse, herun-
der skure, boder, jagthytter eller lignende inden for det fredede område. 
 
Det fremgår af fredningsbestemmelsernes § 5, stk. 3, at fredningen ikke er til hinder for, at der på de 
fredede arealer midlertidigt kan anbringes skurvogne eller skure, der i kortere perioder er nødvendi-
ge for skovdriften. 
 
Fredningsbestemmelserne hjemler alene adgang til, at der midlertidigt kan opstilles skurvogne og 
skure, som er nødvendige for skovdriften. 
 
Da den skurvognlignende bygning og hytten tjener to forskellige formål, da der ikke vil kunne di-
spenseres til permanent opstilling af en skurvogn eller et skur, og da der heller ikke kan dispenseres 
fra fredningsbestemmelsernes § 5, stk. 1, til en permanent tilstedeværelse af en hytte på ejendom-
men, meddeler fredningsnævnet derfor Dorthe og Palle Ørnsholt afslag på ansøgningen.  
 
Hytten skal som følge heraf fjernes for at lovliggøre forholdet. 
 
Hytten skal være fjernet fra ejendommen senest den 1. april 2018.  
 
Klagevejledning ved afgørelse om dispensation 
  
Der kan klages over denne afgørelse til Miljø- og Fødevareklagenævnet. Klagefristen udløber 4 u-
ger efter, at afgørelsen er meddelt. Er afgørelsen offentligt bekendtgjort, regnes klagefristen dog al-
tid fra bekendtgørelsen. Klagen skal ifølge lov om naturbeskyttelse § 87 afgives via Miljø- og Føde-
vareklagenævnets digitale selvbetjening, jf. vejledning på klagenævnets hjemmeside www.naevne-
neshus.dk. Klagefristen udløber ved midnat på dagen for klagefristens udløb. Hvis klagefristen ud-
løber på en lørdag eller en helligdag, forlænges fristen til den følgende hverdag.  
Klageberettigede er, jf. naturbeskyttelseslovens § 86: 

• Adressaten for afgørelsen, 
• ejeren af den ejendom, som afgørelsen vedrører, 

http://www.naevne-neshus.dk/
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• 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 væsent-

lige, 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 på 900 kr. for privatpersoner og 1.800 kr. for virksomheder og organisationer 
(2016-niveau). Klagegebyret reguleres den 1. januar hvert år efter den af Finansministeriet fastsatte 
sats for det generelle pris- og lønindeks som løbende offentliggjort i forslag til finanslov med virk-
ning for klager, der modtages i nævnet fra og med den 1. februar 2017. Nævnet offentliggør størrel-
sen af klagegebyret på sin hjemmeside www.naevneneshus.dk.   

Gebyret opkræves i forbindelse med klagens oprettelse i Miljø- og Fødevareklagenævnets digitale 
selvbetjening. Klagen behandles først, når gebyret er betalt. Vejledning om gebyrbetalingen kan 
ligeledes findes på Miljø- og Fødevareklagenævnets hjemmeside www.naevneneshus.dk.   
Gebyret tilbagebetales, hvis  
 
1) klagesagen fører til, at den påklagede afgørelse ændres eller ophæves,  
 
2) klageren får helt eller delvis medhold i klagen, eller  
 
3) klagen afvises som følge af overskredet klagefrist, manglende klageberettigelse eller fordi klagen 

ikke er omfattet af Miljø- og Fødevareklagenævnets kompetence.  
 
Det bemærkes, at hvis den eneste ændring af den påklagede afgørelse er forlængelse af frist for ef-
terkommelse af afgørelse som følge af den tid, der er medgået til at behandle sagen i klagenævnet, 
tilbagebetales gebyret dog ikke.  
 
Miljø- og Fødevareklagenævnet kan også beslutte at tilbagebetale klagegebyret, hvis  
 
1) der er indledt forhandlinger med afgørelsens adressat og/eller førsteinstansen om projekttilpas-
ninger, og disse forhandlinger fører til, at klager trækker sin klage tilbage, eller  
 
2) klager i øvrigt trækker sin klage tilbage, før Miljø- og Fødevareklagenævnet har truffet afgørelse 
i sagen.  
 
Gebyret tilbagebetales dog ikke, hvis nævnet vurderer, at der er forhold, der taler imod at tilbagebe-
tale gebyret, f.eks. hvis klagen trækkes tilbage meget sent, herunder efter at klager har haft et afgø-
relsesudkast i partshøring. 

http://www.naevneneshus.dk/
http://www.naevneneshus.dk/


 
Fredningsnævnet for Sydjylland, nordlig del 

Kolding, den 9. december 2017. 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 

Denne afgørelse er sendt til: 
 
Palle & Dorthe Ørnsholt Jensen - info@sk-kano.dk 
Landinspektør Søren Kristensen – brande@lcdk.dk 
Vejle kommune, Teknisk Forvaltning – post@vejle.dk    
Byggesagsbehandler Karen Søsted, Vejle Kommune - KASOS@VEJLE.DK 
Miljøstyrelsen/København - svana@svana.dk  
Naturstyrelsen Trekantsområdet - trekantsomraadet@sns.dk 
Danmarks Naturfredningsforening, 2100 København Ø - dn@dn.dk  
Danmarks Naturfredningsforening afdeling i Vejle v/ Uffe Rømer -  ufferomer@gmail.com  
Friluftsrådet, Scaniagade 13, 2450 København SV - fr@friluftsraadet.dk  
Friluftsrådet c/o Lone Høgholt - trekantomraadet@friluftsraadet.dk  
Dansk Ornitologisk Forening 1620 København V - natur@dof.dk  
DOF Vejle - vejle@dof.dk  
 
 

mailto:info@sk-kano.dk
mailto:brande@lcdk.dk
mailto:post@vejle.dk
mailto:KASOS@VEJLE.DK
mailto:svana@svana.dk
mailto:trekantsomraadet@sns.dk
mailto:dn@dn.dk
mailto:ufferomer@gmail.com
mailto:fr@friluftsraadet.dk
mailto:trekantomraadet@friluftsraadet.dk
mailto:natur@dof.dk
mailto:vejle@dof.dk
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FREDNGSNÆVNET FOR SYDJYLLAND, NORDLIG DEL 

KOLDING ÅPARK 11, 6000 KOLDING - MAIL: sydjyllandnord@fredningsnaevn.dk  

 

 

 

Fredningsnævnets sagsnummer FN-SJN-41-2018: Ansøgning om etablering af et vandhul 

på ejendommen matr. nr. 1d Nr. Tinnet by, Ø. Nykirke. 

 

Fredningsregisteret reg. nr. 07869.00   -  Hærvejen. 

 

 

Ansøgningen 

 

Vejle Kommune har den 14. november 2018 på vegne Susanne Aagaard Nielsen, Tinnetvej 71, 7173 

Vonge, sendt fredningsnævnet en ansøgning, modtaget i kommunen den 30. oktober 2018, om di-

spensation til at etablere et vandhul på 1.500 m2 på ejendommen matr. nr. 1d, Nr. Tinnet By, Ø. 

Nykirke. 

 

Retsgrundlaget 

 

Ejendommen matr. nr. 1d, Nr. Tinnet By, Ø. Nykirke, er omfattet af Naturklagenævnets afgørelse af 

27. september 1996 om fredning af landskabet mellem Hærvejen og Rørbæk Sø.  

 

Fredningen er en status quo fredning, der er gennemført med det formål at bevare og forbedre de 

naturhistoriske, landskabelige og kulturhistoriske værdier, som området rummer, samt at genskabe 

landskabets åbne karakter i et samspil med ådale, egekrat og Rørbæk Sø. 

 

Tilstandsændringer kan kun gennemføres, såfremt ændringen er påbudt eller tillades ved en dispen-

sation. 

 

Fredningsbestemmelsernes § 4 forbyder terrænændringer, der tillige omfatter udnyttelse af forekom-

ster i jorden, opfyldning, planering og afgravning. 

 

Susanne Aagaard Nielsens ejendom er beliggende inden for Natura 2000-område nr. 76 Store Vand-

skel, Rørbæk Sø, Tinnet Krat og Holtum Å, øvre del. 

 

Fredningsnævnet skal derfor vurdere, om der kan meddeles dispensation i medfør af naturbeskyttel-

seslovens § 50, stk. 1, og hvorvidt etableringen af vandhullet vil påvirke udpegningsgrundlaget for 

Natura 2000-området, jf. naturbeskyttelseslovens § 50, stk. 2. 

 

 

Fredningsnævnets afgørelse 

 

Fredningsnævnet har behandlet sagen på skriftligt grundlag. 

 

mailto:sydjyllandnord@fredningsnaevn.dk
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Fredningsnævnet meddeler Susanne Ågård Nielsen dispensation i medfør af naturbeskyttelseslovens 

§ 50, stk. 1, og stk. 2, til at etablere vandhullet. 

 

Afgørelsen er truffet af fredningsnævnets formand i medfør af forretningsorden for fredningsnævn § 

10, stk. 5. 

 

Vilkår for dispensationen 

 

Der gælder disse vilkår for dispensationen: 

 

1. Vandhullet skal anlægges i overensstemmelse med projektbeskrivelsen og med den placering, 

der er vist på luftfotoet under afsnittet ”Sagens baggrund”.  

 

2. Vandhullet skal etableres med en afrundet form, så det passer bedst muligt ind i det omgivende 

landskab. 

 

3. Vandhullets bredder skal være flade uden jordvolde eller lignende og med en hældning, der ikke 

overstiger 1:5, 

 

4. Der må ikke etableres øer i vandhullet.  
 

5. Dybden på vandhullet må ikke være mere end 1 meter. 

 

6. Vandhullet må ikke have forbindelse til vandløb eller dræn, og afstanden til vandløb skal være 

mindst 20 meter.  

 

7. Der må ikke udsættes fugle, fisk eller andre dyr i eller ved vandhullet – bortset fra yngel af løvfrø.  

 

8. Der må ikke fodres, opstilles andehuse, hegn eller andre specielle indretninger i eller ved vand-

hullet. 

 

9. Opgravet materiale fra vandhullet må spredes ud på de omliggende fredede arealer i et lag med 

en maksimal tykkelse på 10 centimeter, og uden at der efterlades volde eller lignende. Eventuelt 

overskydende materiale skal deponeres uden for det fredede område efter Vejle Kommunes nær-

mere bestemmelse. 

 

10. Der må ikke anvendes dug eller lerklining for at sikre vandspejlet.  

 

11. Der må ikke foretages beplantning omkring vandhullet. 

 

12. Der må ikke sprøjtes eller gødskes indenfor 10 meter fra vandhullet. 

 

13. Anlægsarbejdet skal omgående indstilles, hvis der under gravearbejdet stødes på ting, der har 

kulturhistorisk eller arkæologisk interesse, og Vejle  Museum skal kontaktes på tlf.: 76 81 31 00 

eller e-mail: museerne@vejle.dk 

 

Hvis vilkårene ikke overholdes, bortfalder dispensationen. 

 

mailto:museerne@vejle.dk
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Sagens baggrund 

 

Vejle Kommune oplyser i brevet til fredningsnævnet, at vandhullet, der ønskes etableret, bliver på 

maksimalt 1,500 m2, at vandhullet skal etableres med flade brinker ikke stejlere end 1:5, og at det 

opgravede materiale skal planeres ud i et tyndt lag med en tykkelse på maksimalt 10-15 cm på de 

omkringliggende marker. 

 

Vejle Kommune oplyser i brevet endvidere, at vandhullet skal etableres i en fugtig lavning på en 

mark, der er i omdrift. Marken er ikke registreret som beskyttet natur. 

 

Vandhullets placering er vist med blå signatur på dette luftfoto, hentet fra ”Blominfo, Grundkort 

Geodatastyrelsen og Vejle Kommune” med copyright. 

 

 
 

Vejle Kommune oplyser i brevet til fredningsnævnet, at udpegningsgrundlaget for Natura 2000 

-området er: 

1096  Bæklampret (Lampetra planeri) 

1166  Stor vandsalamander (Triturus cristatus cristatus) 

1318  Damflagermus (Myotis dasycneme) 

1355  Odder (Lutra lutra) 

1393  Blank seglmos (Drepanocladus vernicosus) 

3130  Ret næringsfattige søer og vandhuller med små amfibiske planter ved bredden 
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3140  Kalkrige søer og vandhuller med kransnålalger 

3150  Næringsrige søer og vandhuller med flydeplanter eller store vandaks 

3160  Brunvandede søer og vandhuller 

3260  Vandløb med vandplanter 

4010  Våde dværgbusksamfund med klokkelyng 

4030  Tørre dværgbusksamfund (heder) 

5130 Enekrat på heder, overdrev eller skrænter 

6230  * Artsrige overdrev eller græsheder på mere eller mindre sur bund 

6410  Tidvis våde enge på mager eller kalkrig bund, ofte med blåtop 

7140  Hængesæk og andre kærsamfund dannet flydende i vand 

7220  * Kilder og væld med kalkholdigt (hårdt) vand 

7230  Rigkær 

9110  Bøgeskove på morbund uden kristtorn 

9130  Bøgeskove på muldbund 

9190  Stilkegeskove og -krat på mager sur bund 

91D0  * Skovbevoksede tørvemoser 

91E0  * Elle- og askeskove ved vandløb, søer og væld 

Det er Vejle Kommunes vurdering, at etableringen af vandhullet kan ske uden, at vandhullet 

påvirker arter og naturtyper på Natura 2000-områdets udpegningsgrundlag. 

Det fremgår tillige af kommunens brev til fredningsnævnet, at der er en fin bestand af løvfrø, som er 

en bilag IV-art, i området, og at det derfor er sandsynligt, at løvfrøen vil kunne sprede sig til vand-

hullet. Vejle Kommune vurderer i øvrigt, at vandhullet vil kunne udvikle sig til en fin yngle- og 

opholdslokalitet for andre padder, heriblandt spidssnudet frø og stor vandsalamander, som potentielt 

kan findes i området. 

 

Det fremgår endelig af Vejle Kommunes brev, at ejendommen er beliggende inden for et område, der 

i kommuneplan 2017-2029 er udpeget som bevaringsværdigt landskab, særlig værdifuldt landbrugs-

område, særlig værdifuldt naturområde, økologisk forbindelse mv., og at det er Vejle Kommunes 

vurdering, at vandhullet ikke vil være i strid med kommuneplanens rammer. 

 

Miljøstyrelsen har i brev af 5. marts 2019 oplyst, at sagen er fuldt oplyst af kommunen, som også har 

redegjort for det ansøgte i forhold til Natura 2000 og habitatdirektivets bilag IV. Miljøstyrelsen er 

enig i kommunens vurderinger og har oplyst, at ansøgningen ikke giver Miljøstyrelsen anledning til 

yderligere bemærkninger.  

 

Fredningsnævnets behandling af sagen 

 

Fredningsnævnet har i høringsbrev, udsendt den 24. februar 2019, anmodet Vejle Kommune, Miljø-

styrelsen, Danmarks Naturfredningsforening, Friluftsrådet og Dansk Ornitologisk Forening om be-

mærkninger til ansøgningen med svarfrist den 11. marts 2019. 

 

Der er ikke ved høringsfristens udløb rejst indsigelser mod ansøgningen. 

 

Fredningsnævnets afgørelse og begrundelse 
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Ifølge naturbeskyttelseslovens § 50, stk. 1, kan fredningsnævnet dispensere fra bestemmelserne i en 

fredning, når det ansøgte ikke er i strid med fredningens formål. Videregående afvigelser fra en fred-

ning 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. 

 

Det fremgår af kendelsen om fredningen af landskabet mellem Hærvejen og Rørbæk Sø,  at det er 

formålet med fredningen at bevare og forbedre de naturhistoriske, landskabelige og kulturhistoriske 

værdier, som området rummer, samt at genskabe landskabets åbne karakter i et samspil med ådale, 

egekrat og Rørbæk Sø. 

 

Kendelsen om fredningen af landskabet mellem Hærvejen og Rørbæk Sø indeholder en bestemmelse, 

der forbyder terrænændringer og terrænreguleringer. 

  

Landskabet omkring mellem Hærvejen og  Rørbæk sø ligger inden for Natura 2000-område nr. 76.  

 

Fredningsnævnet skal ved afgørelsen af sagen derfor tillige vurdere, om det ansøgte indebærer for-

ringelse af de naturtyper og levesteder eller betydelige forstyrrelser af de arter, området er udpeget 

for, jf. naturbeskyttelseslovens § 50, stk. 2, såfremt betingelserne for at dispensere til etableringen af 

vandhullet er opfyldt. 

 

Fredningsnævnet, der tidligere har besigtiget landskabet omkring Susanne Aagaard Nielsens ejen-

dom, vurderer, at vandhullet ikke vil påvirke den landskabelige oplevelse af området i negativ retning, 

og at etableringen af vandhullet vil kunne bidrage til at sikre levesteder for løvfrøen og andre padde-

arter. 

 

I betragtning af baggrunden for fredningen af landskabet mellem Hørvejen og Rørbæk Sø vurderer 

fredningsnævnet derfor, at det ikke strider mod fredningen at dispensere til etableringen af vandhullet.  

 

Fredningsnævnet vurderer af de samme grunde, at projektet ikke strider mod Danmarks forpligtelser 

i forhold de regler, der gælder for EF-habitatområderne og Natura 2000-området. 

 

Fredningsnævnet meddeler herefter i medfør af naturbeskyttelseslovens § 50, stk. 1, og stk. 2, Su-

sanne Aagaard Nielsen dispensation til at etablere vandhullet på de vilkår, der fastsat i afsnittet ”Vil-

kår for dispensationen”.  

 

 

Klagevejledning ved afgørelse om dispensation: 

 

Der kan klages over denne afgørelse til Miljø- og Fødevareklagenævnet.  

 

Klagefristen udløber 4 uger efter, at afgørelsen er meddelt. Er afgørelsen offentligt bekendtgjort, reg-

nes klagefristen dog altid fra bekendtgørelsen. Klagen skal ifølge lov om naturbeskyttelse § 87 afgi-

ves via Miljø- og Føde-vareklagenævnets digitale selvbetjening, jf. vejledning på klagenævnets hjem-

meside www.naevne-neshus.dk. Klagefristen udløber ved midnat på dagen for klagefristens udløb. 

Hvis klagefristen udløber på en lørdag eller en helligdag, forlænges fristen til den følgende hverdag.  
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Klageberettigede er, jf. naturbeskyttelseslovens § 86: 

• Adressaten for afgørelsen, 

• 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 væsent- 

                      lige, 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 på 900 kr. for privatpersoner og 1.800 kr. for virksomheder og organisationer 

(2016-niveau). Klagegebyret reguleres den 1. januar hvert år efter den af Finansministeriet fastsatte 

sats for det generelle pris- og lønindeks som løbende offentliggjort i forslag til finanslov med virkning 

for klager, der modtages i nævnet fra og med den 1. februar 2017. Nævnet offentliggør størrelsen af 

klagegebyret på sin hjemmeside www.naevneneshus.dk.   

 

Gebyret opkræves i forbindelse med klagens oprettelse i Miljø- og Fødevareklagenævnets digitale 

selvbetjening. Klagen behandles først, når gebyret er betalt. Vejledning om gebyrbetalingen kan li-

geledes findes på Miljø- og Fødevareklagenævnets hjemmeside www.naevneneshus.dk.   

 

Gebyret tilbagebetales, hvis  

1) klagesagen fører til, at den påklagede afgørelse ændres eller ophæves,  

2) klageren får helt eller delvis medhold i klagen, eller  

3) klagen afvises som følge af overskredet klagefrist, manglende klageberettigelse eller fordi klagen 

ikke er omfattet af Miljø- og Fødevareklagenævnets kompetence.  

 

Det bemærkes, at hvis den eneste ændring af den påklagede afgørelse er forlængelse af frist for efter-

kommelse af afgørelse som følge af den tid, der er medgået til at behandle sagen i klagenævnet, 

tilbagebetales gebyret dog ikke.  

 

Miljø- og Fødevareklagenævnet kan også beslutte at tilbagebetale klagegebyret, hvis  

1) der er indledt forhandlinger med afgørelsens adressat og/eller førsteinstansen om projekttilpas-

ninger, og disse forhandlinger fører til, at klager trækker sin klage tilbage, eller  

2) klager i øvrigt trækker sin klage tilbage, før Miljø- og Fødevareklagenævnet har truffet afgørelse i 

sagen.  

 

Gebyret tilbagebetales dog ikke, hvis nævnet vurderer, at der er forhold, der taler imod at tilbagebetale 

gebyret, f.eks. hvis klagen trækkes tilbage meget sent, herunder efter at klager har haft et afgørelses-

udkast i partshøring. 

 

En tilladelse må i henhold til naturbeskyttelseslovens § 87, stk. 3, ikke udnyttes før klagefristen er 

udløbet, eller behandling af en eventuel klage måtte være afsluttet. 
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Det følger endvidere af naturbeskyttelseslovens § 50, stk. 1, jf. § 66, stk. 2, at en tilladelse bortfalder, 

hvis den ikke udnyttes inden 3 år efter, at den er givet. 

 

Fredningsnævnet for Sydjylland, nordlig del 

Kolding, den 5. juli 2019 
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FREDNINGSNÆVNET FOR SYDJYLLAND, NORDLIG DEL  
Kolding Åpark 11, 6000 Kolding - mail: sydjyllandnord@fredningsnaevn.dk  
 

 

Kolding, den 1. november 2020  

 

 

 

Fredningsnævnets sagsnummer FN-SJN-67-2019: Ansøgning om dispensation til etablering af 

et vandhul inden for fredningen af landskabet omkring Hærvejen og Rørbæk Sø. 

 

Fredningsregisteret reg. nr. 07869.00: Hærvejen og Rørbæk Sø. 

 

Fredningsnævnet har den 13. december 2019 fra Vejle Kommune modtaget en ansøgning fra Kristian 

Lomholt Nielsen om etablering af et vandhul på ca. 1500 m2 på matr.nr. 2c, Nr. Tinnet By, Ø. Ny-

kirke, beliggende Tinnetvej 72, 7173 Vonge. 

Fredningsnævnet har behandlet sagen på skriftligt grundlag. 

Afgørelsen er truffet af fredningsnævnets formand i medfør af forretningsorden for fredningsnævn § 

10, stk. 5. 

Sagens baggrund 

Arealerne er omfattet af Naturklagenævnets afgørelse af 27. september 1996 om fredning af arealer 

omkring Hærvejen og Rørbæk sø, der er en tilstandsfredning, som har til formål at bevare og forbedre 

de naturhistoriske, landskabelige og kulturhistoriske værdier, som området rummer. Fredningen har 

bestemmelse om, at der ikke må foretages terrænændringer, herunder ved påfyldning, afgravning eller 

planering.  

Vejle Kommune har oplyst, at arealet, hvor vandhullet ønskes anlagt, er et areal, hvor der tidligere 

har været nåletræer og som har signaturen ”skovplantning afvikles” på fredningskortet. Ifølge fred-

ningskendelsen skal arealet henfalde til naturtyperne egeskov, overdrev eller hede efter ejerens eget 

valg. 

I perioden 2012 -2015 blev nåletræerne fjernet, og den del af arealet ligger nu lysåbent. Ejeren vil 

lade resten af arealet udvikle sig til eg af lokal herkomst.  

På den sydvestlige del af arealet er en fugtig lavning, og det er her vandhullet ønskes anlagt. I dag er  

områder vokset til med høje træer, blandt andet birk. 

Vandhullet ønskes anlagt for at fremme biodiversiteten på ejendommen og især for at skabe 

bedre forhold for især padder, herunder bilag IV-arterne stor vandsalamander og løgfrø. Der 

er registreret stor vandsalamander i et vandhul i en afstand af 600 meter fra det ansøgte areal, 

og løgfrø i en afstand af 800 meter.  

Stor vandsalamander har en normal ynglevandring på 0-800 meter og en tilsvarende spred-

ningsafstand over kort tid.   

Løgfrø har en normal ynglevandring på op til 200 meter men en spredningsafstand på mere 

end 1 km i løbet af nogle år.  
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Den blå cirkel ovenfor angiver omtrentligt, hvor vandhullet ønskes etableret. 

Ejendommen er beliggende inden for Natura 2000-område nr. 76 Store Vandskel, Rørbæk Sø, 

Tinnet Krat og Holtum Ådal øvre del.  

Da arealet i dag fremstår som fugtigt og tilgroet med løvtræer, er det kommunens vurdering, 

at lavningen næppe vil udvikle sig til en af de naturtyper, som der skal ske en særlig indsats  

for. Etablering af vandhullet vil derimod bidrage til at sikre egnede levesteder for stor vand-

salamander, som er på udpegningsgrundlaget. Dermed vil vandhullet bidrage til at målet i 

Natura 2000handleplanen om at styrke indsatsen for stor vandsalamander i  området, opfyldes.  

Fredningsnævnet har tidligere meddelt dispensation til, at der kan etableres et vandhul på naboejen-

dommen. Det er Vejle Kommunes vurdering at de to vandhuller, som vil få en indbyrdes afstand på 

cirka 75 meter samlet set vil bidrage positivt til at øge biodiversiteten i området, herunder især for de 

nævnte bilag IV-arter. 

 

Kommunen vurderer også, at projektet kan gennemføres uden at det medfører negative på-

virkninger for eventuelle andre bilag IV-arter i området.  

En eventuel landzonetilladelse vil blive givet med følgende vilkår:  

  

• Brinkerne skal være flade med en hældning på ca. 1:5, og bredzonerne skal have 
et varieret og let bugtet forløb, så søen passer naturligt ind i landskabet.  

• Der må ikke laves ø/øer i søen.  

• Det opgravede materiale må ikke placeres i områder med beskyttet natur.  
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• Det opgravede materiale skal planeres ud på omkringliggende arealer, inden for 

samme matrikel i et jævnt lag på maksimalt 10-15 cm’s tykkelse uden at der 
efterlades volde eller lignende.  

• Der må ikke udsættes fugle, fisk, krebs eller andre dyr i eller ved søen.  

• Der må ikke må fodres, opstilles andehuse, hegn eller andre specielle indretnin-

ger i eller ved søen. Dog må der gerne sættes et almindeligt kreaturhegn omkring 
søen.  

  

Miljøstyrelsen har i mail af 26. februar 2020 ingen bemærkninger til det ansøgte. 

 

Danmarks Naturfredningsforening har i mail af 17. februar 2020 anført, at anlæggelse af et vandhul 

vil forbedre de naturhistoriske og landskabelige værdier i området og vil derfor ikke være i strid med 

fredningens formål. 

 

Fredningsnævnets afgørelse 

Fredningen af arealer ved Hærvejen og Rørbæk Sø betyder, at det ansøgte projekt kræver frednings-

nævnets dispensation i medfør af naturbeskyttelseslovens § 50, stk.1, hvorefter fredningsnævnet kan 

meddele dispensation, hvis det ansøgte ikke strider mod fredningens formål.  

Det fremgår endvidere af naturbeskyttelseslovens § 50, stk. 2, at fredningsnævnet kun kan meddele 

dispensation fra en fredning i eller uden for et internationalt naturbeskyttelsesområde, hvis det an-

søgte ikke indebærer en forringelse af naturtyper og levesteder for arter eller betydelig forstyrrelse af 

arter, som området er udpeget for. 

Fredningsnævnet kan endvidere i medfør af § 50, stk. 3 kun meddele dispensation, hvis det ansøgte 

ikke kan ødelægge yngle- eller rasteområder i det naturlige udbredelsesområde for de dyrearter, der 

er nævnt i bilag 3 til loven, eller ødelægge de plantearter, der er nævnt i bilag 5 til loven, i alle livs-

stadier. 

Fredningsnævnet lægger efter sagens oplysninger til grund, at en dispensation ikke er i strid med 

naturbeskyttelseslovens § 50, stk. 2 eller 3. 

Da der efter det ansøgte udelukkende er tale om at etablere et vandhul til gavn for biodiversiteten i 

området, vurderer fredningsnævnet, at det ansøgte ikke strider mod fredningens formål. 

Fredningsnævnet meddeler derfor dispensation til det ansøgte på vilkår som angivet i Vejle Kommu-

nes udkast til landzonetilladelse. 

 

Klagevejledning 

Der kan klages over denne afgørelse til Miljø- og Fødevareklagenævnet. Klagefristen udløber 4 uger 

efter, at afgørelsen er meddelt. Er afgørelsen offentligt bekendtgjort, regnes klagefristen dog altid fra 

bekendtgørelsen. Klagen skal ifølge naturbeskyttelseslovens § 87 indgives via Miljø- og 

Fødevareklagenævnets digitale selvbetjening, jf. vejledningen på Miljø- og Fødevareklagenævnets 

hjemmeside www.naevneneshus.dk. Klagefristen udløber ved midnat på dagen for klagefristens 

udløb. Hvis klagefristen udløber på en lørdag eller en helligdag, forlænges fristen til den følgende 

hverdag. 

Klageberettigede er, jf. naturbeskyttelseslovens § 86: 
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 Adressaten for afgørelsen, 

 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 på 900 kr. for privatpersoner og 1.800 kr. for virksomheder og organisationer 

(2016-niveau). Klagegebyret reguleres den 1. januar hvert år efter den af Finansministeriet fastsatte 

sats for det generelle pris- og lønindeks som løbende offentliggjort i forslag til finanslov med virkning 

for klager, der modtages i Miljø- og Fødevareklagenævnet fra og med den 1. februar 2017. Miljø- og 

Fødevareklagenævnet offentliggør størrelsen af klagegebyret på sin hjemmeside www.naevnenes-

hus.dk. 

 

Gebyret opkræves i forbindelse med klagens oprettelse i Miljø- og Fødevareklagenævnets digitale 

selvbetjening. Klagen behandles først, når gebyret er betalt. Vejledning om gebyrbetalingen kan li-

geledes findes på Miljø- og Fødevareklagenævnets hjemmeside www.naevneneshus.dk. 

 

Gebyret tilbagebetales, hvis klagesagen fører til, at den påklagede afgørelse ændres eller ophæves, 

hvis klageren får helt eller delvis medhold i klagen, eller hvis klagen afvises som følge af overskredet 

klagefrist, manglende klageberettigelse eller fordi klagen ikke er omfattet af Miljø- og Fødevarekla-

genævnets kompetence. Det bemærkes, at hvis den eneste ændring af den påklagede afgørelse er 

forlængelse af en frist for efterkommelse af en afgørelse som følge af den tid, der er medgået til at 

behandle sagen i Miljø- og Fødevareklagenævnet, så tilbagebetales gebyret dog ikke. 

 

Miljø- og Fødevareklagenævnet kan også beslutte at tilbagebetale klagegebyret, hvis der er indledt 

forhandlinger med afgørelsens adressat og/eller førsteinstansen om projekttilpasninger, og disse 

forhandlinger fører til, at klager trækker sin klage tilbage, eller hvis klager i øvrigt trækker sin klage 

tilbage, før Miljø- og Fødevareklagenævnet har truffet afgørelse i sagen. Gebyret tilbagebetales dog 

ikke, hvis Miljø- og Fødevareklagenævnet vurderer, at der er forhold, der taler imod at tilbagebetale 

gebyret, f.eks. hvis klagen trækkes tilbage meget sent, herunder efter at klager har haft et 

afgørelsesudkast i partshøring. 

En dispensation må i henhold til naturbeskyttelseslovens § 87, stk. 3, 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 dispensationen 

bortfalder, hvis den ikke udnyttes inden 3 år efter, at den er meddelt. 
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FREDNINGSNÆVNET FOR SYDJYLLAND, NORDLIG DEL  
Kolding Åpark 11, 6000 Kolding - mail: sydjyllandnord@fredningsnaevn.dk  
 

 

Kolding, den 17. februar 2021 

 

 

Fredningsnævnets sagsnummer FN-SJN-13-2020: Ansøgning om tilladelse til at etablere vand-

boring og drikkested i Tinnet Krat. 

 

Fredningsregisteret reg. nr. 07869.00: Hærvejen. 

Fredningsnævnet har den 12. marts 2020 fra Naturstyrelsen Trekantområdet modtaget ansøgning om 

tilladelse til at etablere en drikkevandsboring til dyrehold på matr.nr. 2l Nørre Tinnet By, Øster Ny-

kirke ved Lindbjergvej, 7173 Vonge, der ejes af Naturstyrelsen. 

Fredningsnævnet har efter høring behandlet sagen på skriftligt grundlag, og har besluttet at meddele 

dispensation. 

Afgørelsen er truffet af fredningsnævnets formand i medfør af forretningsorden for fredningsnævn § 

10, stk.5. Begrundelsen for afgørelsen fremgår nedenfor i afsnittet om fredningsnævnets afgørelse. 

 

Sagens baggrund 

Ejendommen er omfattet af Naturklagenævnets afgørelse af 29. september 1996 om fredning af are-

aler ved Hærvejen og Rørbæk Sø, der er en tilstandsfredning, som har til formål at bevare og forbedre 

de naturhistoriske, landskabelige og kulturhistoriske værdier, som området rummer. Derudover skal 

fredningen navnlig medvirke til, at landskabet omkring denne strækning af Hærvejen bevares eller 

genskabes med dets åbne karakter i et samspil med ådale, egekrat og Rørbæk Sø 

Fredningen har bestemmelse om, at der ikke må foretages terrænændringer, og at der på arealer uden 

for omdrift ikke må etableres boringer til vanding eller boringer efter vand til andet end de enkelte 

husholdningers forsyning. Der må ikke indtages vand fra kilder og væld, og arealerne omkring disse 

skal henligge urørte bortset fra nødvendig pleje.  

Vejle Kommune oplyser, at der på stedet vil blive indvundet mellem 150-200 m3, og at anlægget 

teknisk vil være et standarddrikkeanlæg med flyder og med strøm fra solceller. Boring og drikkested 

vil blive placeret på et areal, der ifølge fredningskortet er udpeget til afvikling af tidligere nåleskov 

og til udvikling af egekrat, hede/overdrev. Efter afdrev af nåletræsarealerne har det vist sig, at græs-

ningstrykket uden hegning er så langt under det niveau, der vil være i et naturligt økosystem, at arealet 

derfor gror til. Naturstyrelsen har derfor måttet genrydde arealerne for birk og glansbladet hæg. Det 

vurderes, at så længe der ikke er store græssende dyr på arealet vil det hverken udvikle sig til egekrat 

eller græsland eller en mosaik deraf. Det er derfor nødvendigt at etablere hegninger med store græs-

sende dyr, og til brug derfor er det nødvendigt med en boring og et drikkevandsanlæg til dyrene, idet 

der er flere hundrede meter til nærmeste ejendomme. 

Kommunen oplyser yderligere, at arealet er beliggende i Natura 2000-område 65 – Store Vandskel, 

Rørbæk Sø og Tinnet Krat og habitatnaturtypen tør hede. Det oplyses, at arealerne er under massiv 

tilgroning, og at kommunen vurderer, at en ekstensiv græsning i store hegninger, der dækker både 
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lysåbne og skov-naturtyper, våde og tørre naturtyper er en forudsætning for at bremse tabet af biodi-

versitet og opnå målopfyldelse i forhold til Natura 2000-planerne. 

Vejle kommune har på nærmere angivne vilkår givet tilladelser efter naturbeskyttelsesloven § 65, jf. 

§ 3 og efter vandforsyningslovens §§ 20-22.  

Danmarks Naturfredningsforening har i mail af 8. december 2020 anbefalet en dispensation. 

Fredningsnævnets afgørelse 

Fredning af arealer ved Hærvejen og Rørbæk Sø betyder, at projektet kræver fredningsnævnets 

dispensation i medfør af naturbeskyttelseslovens § 50, stk. 1, hvorefter fredningsnævnet kan meddele 

dispensation, hvis det ansøgte ikke strider mod fredningens formål.  

 

Det fremgår endvidere af naturbeskyttelseslovens § 50, stk. 2, at fredningsnævnet kun kan meddele 

dispensation fra en fredning i eller uden for et internationalt naturbeskyttelsesområde, hvis det 

ansøgte ikke indebærer en forringelse af naturtyper og levesteder for arter eller betydelig forstyrrelse 

af arter, som området er udpeget for.  

 

Fredningsnævnet kan endvidere i medfør af § 50, stk. 3 kun meddele dispensation, hvis det ansøgte 

ikke kan beskadige eller ødelægge yngle- eller rasteområder i det naturlige udbredelsesområde for de 

dyrearter, der er nævnt i bilag 3 til loven, eller ødelægge de plantearter, der er nævnt i bilag 5 til loven, 

i alle livsstadier.  

 

Fredningsnævnet lægger efter sagens oplysninger til grund, at en dispensation ikke er i strid med 

naturbeskyttelseslovens § 50, stk. 2 eller 3. 

 

Da det ansøgte forbedrer naturtilstanden i området og understøtter det overordnede formål med fred-

ningen, meddeler fredningsnævnet dispensation til det ansøgte. 

 

Klagevejledning 

Der kan klages over denne afgørelse til Miljø- og Fødevareklagenævnet. Klagefristen udløber 4 uger 

efter, at afgørelsen er meddelt. Er afgørelsen offentligt bekendtgjort, regnes klagefristen dog altid fra 

bekendtgørelsen. Klagen skal ifølge naturbeskyttelseslovens § 87 indgives via Miljø- og Fødevare-

klagenævnets digitale selvbetjening, jf. vejledningen på Miljø- og Fødevareklagenævnets hjemme-

side www.naevneneshus.dk. Klagefristen udløber ved midnat på dagen for klagefristens udløb. Hvis 

klagefristen udløber på en lørdag eller en helligdag, forlænges fristen til den følgende hverdag.  

Klageberettigede er, jf. naturbeskyttelseslovens § 86: 

 Adressaten for afgørelsen, 

 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. 
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Det er en betingelse for Miljø- og Fødevareklagenævnets behandling af en klage, at den, der klager, 

indbetaler et gebyr på 900 kr. for privatpersoner og 1.800 kr. for virksomheder og organisationer 

(2016-niveau). Klagegebyret reguleres den 1. januar hvert år efter den af Finansministeriet fastsatte 

sats for det generelle pris- og lønindeks som løbende offentliggjort i forslag til finanslov med virkning 

for klager, der modtages i Miljø- og Fødevareklagenævnet fra og med den 1. februar 2017. Miljø- og 

Fødevareklagenævnet offentliggør størrelsen af klagegebyret på sin hjemmeside www.naevnenes-

hus.dk.  

 

Gebyret opkræves i forbindelse med klagens oprettelse i Miljø- og Fødevareklagenævnets digitale 

selvbetjening. Klagen behandles først, når gebyret er betalt. Vejledning om gebyrbetalingen kan li-

geledes findes på Miljø- og Fødevareklagenævnets hjemmeside www.naevneneshus.dk.  

 

Gebyret tilbagebetales, hvis klagesagen fører til, at den påklagede afgørelse ændres eller ophæves, 

hvis klageren får helt eller delvis medhold i klagen, eller hvis klagen afvises som følge af overskredet 

klagefrist, manglende klageberettigelse eller fordi klagen ikke er omfattet af Miljø- og Fødevarekla-

genævnets kompetence. Det bemærkes, at hvis den eneste ændring af den påklagede afgørelse er 

forlængelse af en frist for efterkommelse af en afgørelse som følge af den tid, der er medgået til at 

behandle sagen i Miljø- og Fødevareklagenævnet, så tilbagebetales gebyret dog ikke.  

 

Miljø- og Fødevareklagenævnet kan også beslutte at tilbagebetale klagegebyret, hvis der er indledt 

forhandlinger med afgørelsens adressat og/eller førsteinstansen om projekttilpasninger, og disse for-

handlinger fører til, at klager trækker sin klage tilbage, eller hvis klager i øvrigt trækker sin klage 

tilbage, før Miljø- og Fødevareklagenævnet har truffet afgørelse i sagen. Gebyret tilbagebetales dog 

ikke, hvis Miljø- og Fødevareklagenævnet vurderer, at der er forhold, der taler imod at tilbagebetale 

gebyret, f.eks. hvis klagen trækkes tilbage meget sent, herunder efter at klager har haft et afgørelses-

udkast i partshøring. 

En dispensation må i henhold til naturbeskyttelseslovens § 87, stk. 3, 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 dispensationen bortfal-

der, hvis den ikke udnyttes inden 3 år efter, at den er meddelt. 
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FREDNINGSNÆVNET FOR SYDJYLLAND, NORDLIG DEL  
Kolding Åpark 11, 6000 Kolding, telefon 24968604 
mail: sydjyllandnord@fredningsnaevn.dk  
 

 

Kolding, den 2. maj 2021  
  

 

Fredningsnævnets sagsnummer FN-SJN-32-2020: Ansøgning om dispensation til opførelse af 

shelter på Peters Plads. 

 

Fredningsregisteret reg. nr. 07869.00: Landskabet omkring Hærvejen og Rørbæk Sø. 

Fredningsnævnet har fra Vejle Kommune modtaget en ansøgning om tilladelse til at opsætte et shelter 

på Hærvejen 314, 7173 Vonge. 

Fredningsnævnet har efter høring behandlet sagen på skriftligt grundlag.  

Afgørelsen er truffet af fredningsnævnets formand i medfør af forretningsorden for fredningsnævn § 

10, stk.5.  

Sagens baggrund 

Arealet er omfattet af Naturklagenævnets afgørelse af 27. september 1996 om fredning af landska-

bet omkring Hærvejen og Rørbæk sø. Fredningen har til formål at bevare og forbedre de naturhisto-

riske, landskabelige og kulturhistoriske værdier, som området rummer. Fredningen har endvidere til 

formål at regulere offentlighedens ret til færdsel og ophold i området. 

 

I fredningsbestemmelserne § 5 vedrørende bebyggelse, veje og tekniske anlæg m.v. anføres ”Der 

må ikke opføres ny bebyggelse, herunder skure, boder, jagthytter eller lignende.” 

 

Det fremgår blandt andet af ansøgningen: 

”… 

Peters Plads ligger i forbindelse med Hærvejsruten, hvor mange mennesker passerer årligt. Der er i 

forvejen andre shelters og et hestehotel længere nede af ruten. For at imødekomme en stigende ef-

terspørgsel, ønskes det at opføre en shelterplads på Peters Plads – Hærvejen 314 7173 Vonge - se 

placering på billede 1. Shelterpladsen ønskes placeret inden for Hærvejsfredningen – se fredning 

på billede 2.  

Shelteren opføres som de shelters, der i forvejen er på ruten og placeres bag træer så den er skjult 

fra stien. Shelteren består af et samlesæt lavet af forarbejdet rundtømmer med 3 rette sider. Shelte-

ren samles med stødsamling og specialskruer. Tømmeret er rødgran og tagbeklædning er tagpap, 

som dækkes af med rullegræs. Shelteren kommer til at måle 3,5 meter i bredden og 2,5 meter i 

dybden - se eksempel på shelter på billede 3.  

Fundamentet fastgøres enten med træstubbe eller fundamentskruer.   

 

  Billede 1:  
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Billede 2:  

  



3 
 

 

 

  

Vejle kommune udtaler den 25. marts 2021: 

Natura 2000/habitatområde 

Shelter placeres akkurat uden for Natura 2000-området N76/H65) ”Store Vandskel, Rørbæk Sø, 

Tinnet Krat og Holtum Ådal”. Opsætning af shelter som en primitiv overnatningsplads det pågæl-

dende sted vurderes ikke til at påvirke arter eller naturtyper på udpegningsgrundlaget i Natura 2000-

området. 

Det vurderes samtidig, at opsætning af shelter ikke vil påvirke arter omfattet af habitatdirektivets 

bilag IV. 

Fredningen 

Shelter det pågældende sted er beliggende i udkanten af fredningen ca. 30 m fra fredningsgrænsen. 

Shelter vil udgøre et rekreativt støttepunkt som bør kunne sidestilles med primitiv teltplads tilladt 

efter § 5 i ”Fredning af landskabet omkring Hærvejen og Rørbæk Sø af 27. september 1996”. 

 

Billede 3:   

  

3 ,5 m   2 ,5 m   



4 
 

Danmarks Naturfredningsforening udtaler 8. december 2020 blandt andet følgende: 

”… 

Det er DN´s opfattelse, at anlæggelse af en shelterplads på Peters Plads ikke er i strid med frednin-

gens overordnede formål. 

 

Projektområdet er ligeledes beliggende inden for Natura 2000-område nr. 76 Store Vandskel, Rør-

bæk Sø, Tinnet Krat og Holtum Å, øvre del bestående af Habitatområde H65 og H235. 

 

Det er DN´s opfattelse, at anlæggelse af shelterpladsen kan ske uden negativ påvirkning af arter og 

naturtyper, som indgår i Natura 2000-områdets udpegningsgrundlag. 

 

DN kan derfor anbefale fredningsnævnet at meddele ansøger dispensation fra fredningsbestemmel-

serne til etablering af den nye shelterplads på Peters Plads. 

…” 

 

Fredningsnævnets afgørelse 

Fredningen af arealer ved Hærvejen og Rørbæk Sø betyder, at det ansøgte projekt kræver frednings-

nævnets dispensation i medfør af naturbeskyttelseslovens § 50, stk.1, hvorefter fredningsnævnet kan 

meddele dispensation, hvis det ansøgte ikke strider mod fredningens formål.  

Det fremgår endvidere af naturbeskyttelseslovens § 50, stk. 2, at fredningsnævnet kun kan meddele 

dispensation fra en fredning i eller uden for et internationalt naturbeskyttelsesområde, hvis det an-

søgte ikke indebærer en forringelse af naturtyper og levesteder for arter eller betydelig forstyrrelse af 

arter, som området er udpeget for. 

Fredningsnævnet kan endvidere i medfør af § 50, stk. 3 kun meddele dispensation, hvis det ansøgte 

ikke kan beskadige eller ødelægge yngle- eller rasteområder i det naturlige udbredelsesområde for de 

dyrearter, der er nævnt i bilag 3 til loven, eller ødelægge de plantearter, der er nævnt i bilag 5 til 

loven, i alle livsstadier. 

Fredningsnævnet lægger efter sagens oplysninger til grund, at en dispensation ikke er i strid med 

naturbeskyttelseslovens § 50, stk. 2 eller 3. 

Fredningsnævnet vurderer, at det ansøgte ikke vil være i strid med fredningens formål, hvorfor der 

meddeles dispensation til det ansøgte. 

 

Klagevejledning 

Der kan klages over denne afgørelse til Miljø- og Fødevareklagenævnet. Klagefristen udløber 4 uger 

efter, at afgørelsen er meddelt. Er afgørelsen offentligt bekendtgjort, regnes klagefristen dog altid fra 

bekendtgørelsen. Klagen skal ifølge naturbeskyttelseslovens § 87 indgives via Miljø- og 

Fødevareklagenævnets digitale selvbetjening, jf. vejledningen på Miljø- og Fødevareklagenævnets 

hjemmeside www.naevneneshus.dk. Klagefristen udløber ved midnat på dagen for klagefristens 

udløb. Hvis klagefristen udløber på en lørdag eller en helligdag, forlænges fristen til den følgende 

hverdag. 

Klageberettigede er, jf. naturbeskyttelseslovens § 86: 
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 Adressaten for afgørelsen, 

 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 på 900 kr. for privatpersoner og 1.800 kr. for virksomheder og organisationer 

(2016-niveau). Klagegebyret reguleres den 1. januar hvert år efter den af Finansministeriet fastsatte 

sats for det generelle pris- og lønindeks som løbende offentliggjort i forslag til finanslov med virkning 

for klager, der modtages i Miljø- og Fødevareklagenævnet fra og med den 1. februar 2017. Miljø- og 

Fødevareklagenævnet offentliggør størrelsen af klagegebyret på sin hjemmeside www.naevnenes-

hus.dk. 

 

Gebyret opkræves i forbindelse med klagens oprettelse i Miljø- og Fødevareklagenævnets digitale 

selvbetjening. Klagen behandles først, når gebyret er betalt. Vejledning om gebyrbetalingen kan li-

geledes findes på Miljø- og Fødevareklagenævnets hjemmeside www.naevneneshus.dk. 

 

Gebyret tilbagebetales, hvis klagesagen fører til, at den påklagede afgørelse ændres eller ophæves, 

hvis klageren får helt eller delvis medhold i klagen, eller hvis klagen afvises som følge af overskredet 

klagefrist, manglende klageberettigelse eller fordi klagen ikke er omfattet af Miljø- og Fødevarekla-

genævnets kompetence. Det bemærkes, at hvis den eneste ændring af den påklagede afgørelse er 

forlængelse af en frist for efterkommelse af en afgørelse som følge af den tid, der er medgået til at 

behandle sagen i Miljø- og Fødevareklagenævnet, så tilbagebetales gebyret dog ikke. 

 

Miljø- og Fødevareklagenævnet kan også beslutte at tilbagebetale klagegebyret, hvis der er indledt 

forhandlinger med afgørelsens adressat og/eller førsteinstansen om projekttilpasninger, og disse 

forhandlinger fører til, at klager trækker sin klage tilbage, eller hvis klager i øvrigt trækker sin klage 

tilbage, før Miljø- og Fødevareklagenævnet har truffet afgørelse i sagen. Gebyret tilbagebetales dog 

ikke, hvis Miljø- og Fødevareklagenævnet vurderer, at der er forhold, der taler imod at tilbagebetale 

gebyret, f.eks. hvis klagen trækkes tilbage meget sent, herunder efter at klager har haft et 

afgørelsesudkast i partshøring. 

En dispensation må i henhold til naturbeskyttelseslovens § 87, stk. 3, 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 dispensationen 

bortfalder, hvis den ikke udnyttes inden 3 år efter, at den er meddelt. 
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FREDNINGSNÆVNET FOR MIDTJYLLAND, VESTLIG DEL 

RETTEN I HERNING, Haraldsgade 28, 7400 Herning 
Tlf. 93 56 40 48 – E-mail: midtjyllandvest@fredningsnaevn.dk 

Herning, 31. maj 2021 
              FN-MJV-11-2021 

Ikast-Brande kommune 
krbol@ikast-brande.dk 

Ansøgning om nedrivning af en eksisterende ejendom og etablering af et nyt fritidshus på Vejlevej 
66, 8766 Nørre Snede – Fr. 1 – Hærvejen og Rørbæk Sø 

Ikast-Brande kommune har på vegne ejeren af ejendommen Vejlevej 66, 8766 Nr. Snede, søgt om 
dispensation til nedrivning af den eksisterende bygningsmasse og opførelse af et nyt fritidshus. 

Ansøgningen 
Af ansøgningen fremgår, at det eksisterende byggeri ønskes nedrevet og, at der skal opføres en 
firelænget bygning med samme placering som de eksisterende bygninger. Der ønskes en mere 
tidssvarende og energirigtig bygningsmasse med et mere nutidigt design og samtidig bedre tilpasset 
i naturen. Boligen tænkes ”vendt” i forhold til den nuværende bolig, så en face kommer til at vende

”ind i stedet for ”ud” i landskabet, således at udendørs opholdsarealer vil være inde i gårdhaven.

Byggeriet vil blive opført i naturnære farver med blandt andet delvis egetræs beklædning som på 
bedste vis flugter med de omgivende fredningsforhold, og totalhøjden bliver lavere end de 
eksisterende bygninger. Vinduespartierne tænkes dækket med rulleskodder, der kan skubbes for 
vinduerne. Der vil ikke blive etableret terrasse, egentlig have e.l., og græsset vil kun blive slået et par 
gange om året for at fastholde det naturnære indtryk. Udendørs belysning vil alene være lav belysning, 
der peger nedad. 

Der ønskes endvidere etableret en luft til vandvarmepumpe og et nyt nedsivningsanlæg. 

Fredningen 
Det fremgår blandt andet af fredningskendelsens almindelige betingelser, at 
§1: Fredningen har til formål, at bevare og forbedre de naturhistoriske, landskabelig og
kulturhistoriske værdier, som området rummer. Fredningen skal navnlig medvirke til, at landskabet
omkring denne strækning af Hærvejen bevares eller genskabes med dets åbne karakter i et samspil
med ådale, egekrat og Rørbæk sø.

§5: Der må ikke opføres ny bebyggelse, herunder skure, boder, jagthytter eller lignende.
Fredningen er dog ikke til hinder for, at der med fredningsnævnets godkendelse, kan opføres nye
beboelses- og driftsbygninger på landbrugsejendomme samt fortages om- og tilbygninger til
eksisterende beboelses- og driftsbygninger i øvrigt.

Natura 2000 

Behandlet i Miljø- og Fødevareklagenævnet med
sagsnr. 21/07147. Klik her for at se afgørelsen.

Behandlet i Fredningsnævnet efter ophævelse og 
hjemvisning af Miljø- og Fødevareklagenævnet. 
Klik her for at se afgørelsen.

mailto:krbol@ikast-brande.dk
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Ikast-Brande kommune har fremsendt følgende bemærkninger: 
 
”Myndighederne må ikke gennemføre planer eller projekter, der kan skade de arter og naturtyper, 

som Natura 2000-områderne er udpeget for at beskytte. Derfor er myndighederne forpligtet til at 
vurdere konsekvenserne af projekter, der kan påvirke et Natura 2000-område. 
 
Der må ikke gives tilladele til planer eller projekter, som kan beskadige eller ødelægge yngle- eller 
rasteområder for bilag IV-arter, eller som kan forstyrre arten, så bestanden påvirkes. 
 
Der findes områder registreret som §3-natur beskyttet natur i nærområdet (se kortudsnittet ovenfor) 
og ejendommen ligger i Natura 2000-områder (internationalt beskyttet natur). 
 
Der er derfor lavet en foreløbig væsentlighedsvurdering af det ansøgte. Det vurderes, at det ansøgte 
ikke vil påvirke Natura 2000 området eller/og bilag IV arterne i området væsentligt.” 
 
Fredningsnævnets sagsbehandling 
Fredningsnævnet har foretaget besigtigelse den 26. maj 2021. 
 
Nævnet var mødt ved formand, Joy Winter, og det ministerielt udpegede medlem, Elisabeth Rose 
Moltke. Det kommunalt udpegede medlem, Martin Arvad, havde dagen forinden besigtiget 
ejendommen.  
 
Endvidere mødte: 
Kristine Bollerup, Ikast-Brande Kommune 
Niels Kemph, Danmarks Naturfredningsforening 
Benny Pedersen, Friluftsrådet 
Lodsejer Jais Valeur 
 
Jais Valeur oplyste, at han købte ejendommen for 1½ år siden, og at der hører 83 ha til ejendommen. 
Det meste er skov, og det ligger i Natura 2000 område. 
 
Han ønsker at få lov til at rive de gamle bygninger ned og bygge nyt på samme sted. Byggeriet bliver 
mindre end det eksisterende. Tanken med byggeriet er, at det skal være en lukket ejendom udadtil og 
åben indadtil, således at udendørs opholdsarealer vil være inde i gårdhaven. De vinduer, der vender 
udad, skal kunne dækkes med rulleskodder i naturfarver, der trækkes for, når huset ikke benyttes. 
Garagen skal befinde sig i bygningen, og der vil blive lavet en portåbning også i naturnære farver. 
Der vil ikke blive opført nogen carport eller parkeringspladser uden for bygningen. 
 
Taget på bygningerne skal være et ståltag i naturfarve, og huset beklædes med trælameller udvendig, 
også i naturfarver.  
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Der skal ikke etableres have eller lignende uden om bygningen. Det naturnære indtryk skal fastholdes 
således, at området kan afgræsses eller slås 1-2 gange om året. Der skal ikke være hegn eller lignende. 
Ejendommen har indtil nu alene været benyttet som jagthytte. 
*Benny Pedersen, Friluftsrådet, 
Danmarks Naturfredningsforening havde ingen bemærkninger. 
*Niels Kemph, Danmarks Naturfredningsforening, 
Benny Pedersen havde ikke bemærkninger til selve udformningen og placeringen af byggeriet, men 
udtrykte bekymring omkring, at der er tale om en fritidsbolig. Han ønskede, at fredningsnævnet skulle 
tage stilling til, om det er i overensstemmelse med fredningen, at der gives tilladelse til opførelse af 
en fritidsbolig, da det ikke er i overensstemmelse med ordlyden i fredningens § 5, og da det kan danne 
præcedens for andre.  
 
Kristine Bollerup oplyste, at der ikke er landbrugspligt på ejendommen. Den må derfor kun anvendes 
som fritidsbolig.  
 
Fredningsnævnets begrundelse og afgørelse. 
Fredningsnævnet har efter votering vedtaget at meddele dispensation i medfør af 
naturbeskyttelseslovens § 50 til at opføre en firelænget bygning med samme placering som de eksi-
sterende bygninger. 
 
Der er ved afgørelsen ikke taget stilling til, om det er lovligt at nedrive de eksisterende bygninger, 
idet fredningsnævnet ikke har kompetence hertil.   
 
Fredningsnævnet har ved afgørelsen lagt vægt på, at de nye bygninger vil være placeret inden for det 
eksisterende byggeris areal, og at det erstatter et i størrelsen tilsvarende byggeri. Fredningsnævnet 
har endvidere lagt vægt på, at de nye bygninger vil blive opført i naturnære farver med blandt andet 
delvis egetræs beklædning, som falder ind i de omgivende fredede arealer, og at totalhøjden bliver 
lavere end de eksisterende bygninger, samt at vinduespartierne bliver dækket med rulleskodder i 
naturfarver, der kan skubbes for vinduerne, og at der ikke vil blive etableret terrasse eller egentlig 
have udenom bygningerne. Fredningsnævnet har endelig lagt vægt på, at garagen skal befinde sig i 
bygningen, og at der vil blive lavet en portåbning også i naturnære farver, samt at der ikke vil blive 
opført nogen carport eller parkeringspladser uden for bygningen. 
 
Nævnet har på denne baggrund vurderet, at bygningens udformning og omfang ikke med denne 
placering strider mod fredningens formål, idet bygningen holder sig indenfor det eksisterende byggeri 
og falder ind i omgivelserne, således at de naturhistoriske, landskabelige og kulturhistoriske værdier 
i området fortsat er bevaret.  
 
Efter det oplyste om, at de nuværende bygninger i dag alene anvendes til fritidsbrug, og at der ikke 
er landbrugspligt på ejendommen, således at den derfor kun må anvendes som fritidsbolig, finder 
fredningsnævnet ikke, at en fortsat anvendelse til fritidsbrug er til hinder for, at der kan meddeles 
dispensation fra fredningen.   
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Fredningsnævnet lægger efter Ikast-Brande Kommunes vurdering til grund, at opførelsen af 
bygningen ikke vil indebære forringelse af naturtyper og levesteder for arter eller betydelige 
forstyrrelser af arter, som området er udpeget for. 
 
Dispensationen meddeles på de nedenfor nævnte vilkår. 
 
Vilkår: 
 Byggeriet skal placeres indenfor de eksisterende bygninger, og således at opholdsarealer udenfor 

m.v. vender ind mod gårdhaven.  
 Byggeriet skal opføres i naturfarver, og således at det falder ind i de omgivende forhold. 
 Taget på bygningerne skal være et ståltag i naturfarve, og huset beklædes med trælameller 

udvendig, også i naturfarver.  
 Byggeriets totalhøjde må ikke overstige de eksisterende bygningers højde.  
 Vinduespartierne bliver dækket med rulleskodder i naturfarver, der kan skubbes for vinduerne. 
 At der ikke vil blive etableret terrasse eller egentlig have udenom bygningerne.  
 At garagen skal befinde sig i bygningen, og at der vil blive lavet en portåbning også i naturnære 

farver, samt at der ikke vil blive opført nogen carport eller parkeringspladser uden for bygningen. 
 At byggeriet opføres i overensstemmelse med det i ansøgningen i øvrigt oplyste. 

 
Der kan klages over denne afgørelse til Miljø- og Fødevareklagenævnet. Klagefristen udløber 4 uger 
efter, at afgørelsen er meddelt. Er afgørelsen offentligt bekendtgjort, regnes klagefristen dog altid fra 
bekendtgørelsen. Klagen skal ifølge lov om naturbeskyttelse § 87 afgives via Miljø- og Fødevarekla-
genævnets digitale selvbetjening, jf. vejledning på klagenævnets hjemmeside www.naevneneshus.dk. 
Klagefristen udløber ved midnat på dagen for klagefristens udløb. Hvis klagefristen udløber på en 
lørdag eller en helligdag, forlænges fristen til den følgende hverdag.  

Klageberettigede er, jf. naturbeskyttelseslovens § 86: 

 Adressaten for afgørelsen, 
 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 på 900 kr. for privatpersoner og 1.800 kr. for virksomheder og organisationer 
(2016-niveau). Klagegebyret reguleres den 1. januar hvert år efter den af Finansministeriet fastsatte 
sats for det generelle pris- og lønindeks som løbende offentliggjort i forslag til finanslov med virkning 
for klager, der modtages i nævnet fra og med den 1. februar 2017. Nævnet offentliggør størrelsen af 
klagegebyret på sin hjemmeside www.naevneneshus.dk.   

http://www.naevneneshus.dk/
http://www.naevneneshus.dk/
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Gebyret opkræves i forbindelse med klagens oprettelse i Miljø- og Fødevareklagenævnets digitale 
selvbetjening. Klagen behandles først, når gebyret er betalt. Vejledning om gebyrbetalingen kan 
ligeledes findes på Miljø- og Fødevareklagenævnets hjemmeside www.naevneneshus.dk.   
 
Gebyret tilbagebetales, hvis  
1) klagesagen fører til, at den påklagede afgørelse ændres eller ophæves,  
2) klageren får helt eller delvis medhold i klagen, eller  
3) klagen afvises som følge af overskredet klagefrist, manglende klageberettigelse eller fordi klagen 

ikke er omfattet af Miljø- og Fødevareklagenævnets kompetence.  
 
Det bemærkes, at hvis den eneste ændring af den påklagede afgørelse er forlængelse af frist for 
efterkommelse af afgørelse som følge af den tid, der er medgået til at behandle sagen i klagenævnet, 
tilbagebetales gebyret dog ikke.  
 
Miljø- og Fødevareklagenævnet kan også beslutte at tilbagebetale klagegebyret, hvis  

1) der er indledt forhandlinger med afgørelsens adressat og/eller førsteinstansen om projekttilpas-
ninger, og disse forhandlinger fører til, at klager trækker sin klage tilbage, eller  

2) klager i øvrigt trækker sin klage tilbage, før Miljø- og Fødevareklagenævnet har truffet afgørelse i 
sagen.  

Gebyret tilbagebetales dog ikke, hvis nævnet vurderer, at der er forhold, der taler imod at tilbagebetale 
gebyret, f.eks. hvis klagen trækkes tilbage meget sent, herunder efter at klager har haft et afgørelses-
udkast i partshøring. 
 
En tilladelse må i henhold til naturbeskyttelseslovens § 87, stk. 3, 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 en tilladelse bortfal-
der, hvis den ikke udnyttes inden 3 år efter, at den er givet. 
 
 
                                                                                             *Berigtiget den 3. juni 2021 
                                                                                                          
                                                                                                            

http://www.naevneneshus.dk/
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FREDNINGSNÆVNET FOR SYDJYLLAND, NORDLIG DEL  
Kolding Åpark 11, 6000 Kolding - mail: sydjyllandnord@fredningsnaevn.dk  
 

 

Kolding, den 18. november  2021  
  

 

Fredningsnævnets sagsnummer FN-SJN-49-2021: Ansøgning om dispensation til opførelse af 

en bålhytte på Peters Plads. 

 

Fredningsregisteret reg. nr. 07869.00: Landskabet omkring Hærvejen og Rørbæk Sø. 

Fredningsnævnet har den 2. maj 2021 meddelt dispensation til etablering af et shelter på matr.nr. 5a 

Sdr. Tinnet By, Øster Nykirke, beliggende Hærvejen 314, 7173 Vonge, der ejes af Peter Laursen. 

Vejle kommune har på ejerens vegne søgt om tilladelse til at opsætte en bålhytte i stedet for et shelter 

på samme sted. 

Fredningsnævnet har efter høring af Danmarks Naturfredningsforening truffet afgørelse på skriftligt 

grundlag.  

Afgørelsen er truffet af fredningsnævnets formand i medfør af forretningsorden for fredningsnævn § 

10, stk.5.  

Sagens baggrund 

Arealet er omfattet af Naturklagenævnets afgørelse af 27. september 1996 om fredning af landska-

bet omkring Hærvejen og Rørbæk sø. Fredningen har til formål at bevare og forbedre de naturhisto-

riske, landskabelige og kulturhistoriske værdier, som området rummer. Fredningen har endvidere til 

formål at regulere offentlighedens ret til færdsel og ophold i området. 

 

I fredningsbestemmelserne § 5 vedrørende bebyggelse, veje og tekniske anlæg m.v. anføres ”Der 

må ikke opføres ny bebyggelse, herunder skure, boder, jagthytter eller lignende.” 

 

Nedenfor ses eksempel på bålhytten: 
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Det er om den ansøgte bålhytte oplyst, at den opføres i træ og har en størrelse på 9,2 m2. Taget be-

lægges med tagpap. Trækonstruktion vil kunne behandles, så farven vil kunne falde bedre ind i om-

givelserne. 

 

Neden for ses beliggenhed: 

 

Vejle Kommune har i mail af 25. marts 2021 i forbindelse med den oprindelige ansøgning om et 

shelter oplyst, at det ansøgte shelter placeres akkurat uden for Natura 2000-området N76/H65) ”Store 

Vandskel, Rørbæk Sø, Tinnet Krat og Holtum Ådal”. Opsætning af shelter som en primitiv overnat-

ningsplads det pågældende sted vurderes ikke til at påvirke arter eller naturtyper på udpegningsgrund-

laget i Natura 2000-området.  

Samtidig vurderede kommunen, at opsætning af et shelter ikke ville påvirke arter omfattet af habitat-

direktivets bilag IV. 

Kommunen vurderede i forhold til fredningen, at et shelter vil udgøre et rekreativt støttepunkt, der 

bør kunne sidestilles med en primitiv teltplads. 

Fredningsnævnet lægger disse udtalelser til grund vedrørende den nu ansøgte bålhytte. 

Danmarks Naturfredningsforening har oplyst, at opførelse af en bålhytte i stedet for et shelter fore-

kommer uproblematisk. 
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Fredningsnævnets afgørelse 

Fredningen af arealer ved Hærvejen og Rørbæk Sø betyder, at det ansøgte projekt kræver frednings-

nævnets dispensation i medfør af naturbeskyttelseslovens § 50, stk.1, hvorefter fredningsnævnet kan 

meddele dispensation, hvis det ansøgte ikke strider mod fredningens formål.  

Det fremgår endvidere af naturbeskyttelseslovens § 50, stk. 2, at fredningsnævnet kun kan meddele 

dispensation fra en fredning i eller uden for et internationalt naturbeskyttelsesområde, hvis det an-

søgte ikke indebærer en forringelse af naturtyper og levesteder for arter eller betydelig forstyrrelse af 

arter, som området er udpeget for. 

Fredningsnævnet kan endvidere i medfør af § 50, stk. 3 kun meddele dispensation, hvis det ansøgte 

ikke kan beskadige eller ødelægge yngle- eller rasteområder i det naturlige udbredelsesområde for de 

dyrearter, der er nævnt i bilag 3 til loven, eller ødelægge de plantearter, der er nævnt i bilag 5 til 

loven, i alle livsstadier. 

Fredningsnævnet lægger efter sagens oplysninger til grund, at en dispensation ikke er i strid med 

naturbeskyttelseslovens § 50, stk. 2 eller 3. 

Fredningsnævnet vurderer efter det oplyste, herunder at bålhytten vil kunne understøtte den rekreative 

benyttelse af arealerne, at det ansøgte ikke er i strid med fredningens formål, hvorfor det meddeles 

dispensation til det ansøgte.  

Klagevejledning 

Der kan klages over denne afgørelse til Miljø- og Fødevareklagenævnet. Klagefristen udløber 4 uger 

efter, at afgørelsen er meddelt. Er afgørelsen offentligt bekendtgjort, regnes klagefristen dog altid fra 

bekendtgørelsen. Klagen skal ifølge naturbeskyttelseslovens § 87 indgives via Miljø- og 

Fødevareklagenævnets digitale selvbetjening, jf. vejledningen på Miljø- og Fødevareklagenævnets 

hjemmeside www.naevneneshus.dk. Klagefristen udløber ved midnat på dagen for klagefristens 

udløb. Hvis klagefristen udløber på en lørdag eller en helligdag, forlænges fristen til den følgende 

hverdag. 

Klageberettigede er, jf. naturbeskyttelseslovens § 86: 

 Adressaten for afgørelsen, 

 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 på 900 kr. for privatpersoner og 1.800 kr. for virksomheder og organisationer 

(2016-niveau). Klagegebyret reguleres den 1. januar hvert år efter den af Finansministeriet fastsatte 

sats for det generelle pris- og lønindeks som løbende offentliggjort i forslag til finanslov med virkning 

for klager, der modtages i Miljø- og Fødevareklagenævnet fra og med den 1. februar 2017. Miljø- og 
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Fødevareklagenævnet offentliggør størrelsen af klagegebyret på sin hjemmeside www.naevnenes-

hus.dk. 

Gebyret opkræves i forbindelse med klagens oprettelse i Miljø- og Fødevareklagenævnets digitale 

selvbetjening. Klagen behandles først, når gebyret er betalt. Vejledning om gebyrbetalingen kan li-

geledes findes på Miljø- og Fødevareklagenævnets hjemmeside www.naevneneshus.dk. 

Gebyret tilbagebetales, hvis klagesagen fører til, at den påklagede afgørelse ændres eller ophæves, 

hvis klageren får helt eller delvis medhold i klagen, eller hvis klagen afvises som følge af overskredet 

klagefrist, manglende klageberettigelse eller fordi klagen ikke er omfattet af Miljø- og Fødevarekla-

genævnets kompetence. Det bemærkes, at hvis den eneste ændring af den påklagede afgørelse er 

forlængelse af en frist for efterkommelse af en afgørelse som følge af den tid, der er medgået til at 

behandle sagen i Miljø- og Fødevareklagenævnet, så tilbagebetales gebyret dog ikke. 

Miljø- og Fødevareklagenævnet kan også beslutte at tilbagebetale klagegebyret, hvis der er indledt 

forhandlinger med afgørelsens adressat og/eller førsteinstansen om projekttilpasninger, og disse 

forhandlinger fører til, at klager trækker sin klage tilbage, eller hvis klager i øvrigt trækker sin klage 

tilbage, før Miljø- og Fødevareklagenævnet har truffet afgørelse i sagen. Gebyret tilbagebetales dog 

ikke, hvis Miljø- og Fødevareklagenævnet vurderer, at der er forhold, der taler imod at tilbagebetale 

gebyret, f.eks. hvis klagen trækkes tilbage meget sent, herunder efter at klager har haft et 

afgørelsesudkast i partshøring. 

En dispensation må i henhold til naturbeskyttelseslovens § 87, stk. 3, 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 dispensationen 

bortfalder, hvis den ikke udnyttes inden 3 år efter, at den er meddelt. 



AFGØRELSE FRA MILJØ- OG FØDEVAREKLAGENÆVNET 

OPHÆVELSE OG HJEMVISNING af afgørelse om dispensation til 

opførelse af fritidshus inden for fredning i Ikast-Brande Kommune 

Miljø- og Fødevareklagenævnet har truffet afgørelse efter naturbeskyttel-

seslovens § 50, stk. 1, jf. § 78, stk. 3.1 

Miljø- og Fødevareklagenævnet ophæver Fredningsnævnet for Midtjyl-

land, vestlig dels afgørelse af 31. maj 2021 om dispensation til opførelse 

af et fritidshus efter nedrivning af eksisterende bygninger på matr. nr. 6a 

Hundshoved By, Nr. Snede, beliggende Vejlevej 66, 8766 Nørre Snede i 

Ikast-Brande Kommune, og hjemviser sagen til fornyet behandling. 

Det indbetalte klagegebyr tilbagebetales. 

Miljø- og Fødevareklagenævnets afgørelse er endelig og kan ikke indbrin-

ges for anden administrativ myndighed, jf. § 17 i lov om Miljø- og Føde-

vareklagenævnet2 og gebyrbekendtgørelsens § 2.3 Eventuel retssag til prø-

velse af afgørelsen skal være anlagt inden 6 måneder, jf. naturbeskyttelses-

lovens § 88, stk. 1. 

Afgørelsen er truffet af formanden på nævnets vegne, jf. § 8 i lov om Miljø- 

og Fødevareklagenævnet. 

1
 Lovbekendtgørelse nr. 1986 af 27. oktober 2021 om naturbeskyttelse med senere ændringer. 

2
 Lov nr. 1715 af 27. december 2016 om Miljø- og Fødevareklagenævnet. 

3
 Bekendtgørelse nr. 132 af 30. januar 2017 om gebyr for indbringelse af klager for Miljø- og Fø-

devareklagenævnet mv. 

22. december 2021

Sagsnr.: 21/07147 

Klagenr.: 1023844 

JSE 

MILJØ- OG 

FØDEVAREKLAGENÆVNET 

Toldboden 2 

8800 Viborg 

Tlf. 72 40 56 00 

CVR-nr. 37795526 

EAN-nr. 5798000026070 

nh@naevneneshus.dk 

naevneneshus.dk 

Denne afgørelse vedrører en dispensationsafgørelse 
fra Fredningsnævnet med sagsnr. FN-MJV-11-2021.
Klik her for at se afgørelsen.

Klik her for at se afgørelsen vedrørende FN-MJV-11-2021
efter fornyet behandling i Fredningsnævnet.
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1. Klagen til Miljø- og Fødevareklagenævnet

Afgørelsen er den 14. juni 2021 påklaget til Miljø- og Fødevareklagenæv-

net af Danmarks Naturfredningsforening, lokalafdeling Ikast-Brande.

Klager har navnlig anført, at 

- det ansøgte strider mod fredningens bestemmelser,

- en dispensation vil have en uønsket præcedensvirkning, og

- det ikke kan tillægges vægt, at det ansøgte erstatter eksisterende

bebyggelse, da denne må betragtes som en ruin.

Klagepunkterne er nærmere uddybet i afsnit 2.3. 

2. Sagens oplysninger

2.1 Ejendommen/området

Klagen vedrører ejendommen på matr. nr. 6a Hundshoved By, Nr. Snede,

beliggende Vejlevej 66, 8766 Nørre Snede i Ikast-Brande Kommune. Ejen-

dommen har et areal på cirka 43 ha og er beliggende i landzone syd for

Nørre Snede.

Hovedparten af ejendommen består af skov, dog findes der i ejendommens 

vestlige del mindre, lysåbne græsarealer. I ejendommens nordvestlige 

hjørne ligger fire bygninger arrangeret som længer omkring en gårdsplads. 

Tre af bygningerne har et samlet grundareal på 283 m2 ifølge BBR. Den 

fjerde bygning fremgår ikke af BBR og fremstår på luftfotos som sammen-

falden. 

Området omkring ejendommen består hovedsageligt af skov med spredte 

lysåbne områder. Umiddelbart vest for ejendommen ligger en større sø, og 

syd for ejendommen ligger to vandløb og en mindre sø. En stor del af om-

råderne umiddelbart omkring det bebyggede areal er omfattet af naturbe-

skyttelseslovens § 3, herunder eng, mose, hede og sø. 

Ejendommen er omfattet af Natura 2000-område nr. 76 Store Vandskel, 

Rørbæk Sø, Tinnet Krat og Holtum Ådal øvre del (habitatområder H65 og 

H235). Udpegningsgrundlaget er en række særegne naturtyper i området 

blandt andet flere typer sø og hede, skovbevokset tørvemose (91D0) og 

tidvis våd eng (6410). Hertil kommer en række dyrearter blandet andet 

damflagermus (1318), stor vandsalamander (1166) og odder (1355).  

Hele ejendommen er omfattet af Naturklagenævnets afgørelse af 27. sep-

tember 1996 om fredning af landskabet omkring Hærvejen og Rørbæk Sø 

beliggende i Give, Nr. Snede og Tørring-Uldum kommuner, Vejle Amt.4  

4
 https://www2.blst.dk/nfr/07869.00.pdf. 

https://www2.blst.dk/nfr/07869.00.pdf
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Fredningen har til formål at bevare og forbedre områdets naturhistoriske, 

landskabelige og kulturhistoriske værdier, og navnlig at medvirke til beva-

relse eller genskabelse af landskabet omkring denne strækning af Hærve-

jen. Herudover har fredningen til formål at regulere offentlighedens ret til 

færdsel og ophold i området. Fredningen indeholder blandt andet forbud 

mod ny bebyggelse. 

2.2 Den påklagede afgørelse 

Fredningsnævnet for Midtjylland, vestlig del har ved afgørelse af 31. maj 

2021 meddelt dispensation til opførelse af et nyt fritidshus, der skal erstatte 

den eksisterende bebyggelse på ejendommen. 

Ansøgningen er indgivet af ejendommens ejer og vedrører dispensation til 

opførelse af et nyt fritidshus på ejendommen. Ifølge ansøgningen skal den 

eksisterende bebyggelse på ejendommen nedrives, hvorefter der skal opfø-

res en firelænget bygning med et areal på 420 m2 omkring en indre gård-

have. Uanset at bygningen i grundareal bliver større end den eksisterende 

bebyggelse, vil den ifølge projektioner fra ansøgningsmaterialet brede sig 

over et mindre område, da gårdhaven bliver væsentligt mindre end den nu-

værende gårdsplads. Boligen skal opføres i naturnære farver med delvis 

egetræsbeklædning, og vinduespartierne udstyres med rulleskodder, der 

kan trækkes for, når bygningen ikke benyttes. Bygningen tænkes vendt så-

ledes, at ”en face” vender indad i stedet for ud i landskabet, så udendørs 

opholdsarealer vil være inde i gårdhaven. Der vil derfor ikke blive etableret 

terrasse, egentlig have e.l., og græsset vil kun blive slået et par gange om 

året for at fastholde det naturnære indtryk. Udendørs belysning vil alene 

være lav belysning, der peger nedad. Bygningen vil ifølge ansøgningen 

blive lavere end den eksisterende bebyggelse.  

Ikast-Brande Kommune har den 23. marts 2021 fremsat egne bemærknin-

ger til ansøgningen i forbindelse med fremsendelsen til fredningsnævnet. 

Af bemærkningerne fremgår det, at kommunen er indstillet på at meddele 

landzonetilladelse og dispensation fra søbeskyttelseslinjen, da det ansøgte 

i kraft af sin udformning vurderes visuelt at påvirke området mindre end 

det nuværende byggeri. Det fremgår endvidere, at kommunen har lavet en 

foreløbig væsentlighedsvurdering, hvori det ansøgte ikke vurderes at ville 

påvirke Natura 2000-området eller bilag IV-arter i området væsentligt. 

Fredningsnævnet har den 26. maj 2021 foretaget besigtigelse af ejendom-

men med deltagelse af Ikast-Brande Kommune, Danmarks Naturfred-

ningsforening, Friluftsrådet og ansøger. Friluftsrådet havde ingen bemærk-

ninger til ansøgningen. Danmarks Naturfredningsforening havde ikke be-

mærkninger til selve udformningen og placeringen af byggeriet, men ud-

trykte bekymring omkring, at der er tale om en fritidsbolig, samt risikoen 

for uønsket præcedens. Kommunens repræsentant oplyste, at der ikke er 

landbrugspligt på ejendommen, der derfor kun må anvendes som fritidsbo-

lig. 
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Fredningsnævnet har ved sin afgørelse lagt vægt på, at det ansøgte placeres 

inden for det eksisterende byggeris areal og erstatter et i størrelsen tilsva-

rende byggeri. Fredningsnævnet har endvidere lagt vægt på, at det ansøgte 

i kraft af udformning og materialevalg vil falde ind i de omgivende arealer, 

at totalhøjden bliver lavere end de eksisterende bygninger, og at der ikke 

vil blive etableret terrasse, egentlig have, carport eller parkeringspladser 

uden om bygningen. 

Fredningsnævnet har ikke fundet, at det forhold, at der er tale om et fritids-

hus kan føre til andet resultat, da de eksisterende bygninger efter sagens 

oplysninger ligeledes kun lovligt kan anvendes som fritidsbolig. 

Endelig har fredningsnævnet efter Ikast-Brande kommunes vurdering lagt 

til grund, at det ansøgte ikke vil indebære forringelse af naturtyper eller 

levesteder for arter eller betydelig forstyrrelse af arter, som området er ud-

peget for. 

Dispensationen er givet på en række vilkår, der skal sikre, at bygningen 

kommer til at fremstå som beskrevet i ansøgningsmaterialet og under be-

sigtigelsen. 

2.3 Klagens indhold 

Klager har anført, at opførelse af en fritidsbolig strider mod fredningens 

forbud mod bebyggelse, herunder jagthytter eller lignende.  

Klager har endvidere bemærket, at der ikke er tale om en beboelses- eller 

driftsbygning på en landbrugsejendom, som er undtaget fra forbuddet, og 

at det til ejendommen hørende skovområde heller ikke har en størrelse, der 

almindeligvis berettiger til en bolig efter planloven. 

Herudover har klager anført, at en dispensation efter klagers opfattelse vil 

medføre uønsket præcedens. 

Endelig har klager anført, at det ikke bør tillægges vægt, at det ansøgte 

opføres til erstatning for de eksisterende bygninger på ejendommen, da 

disse efter klagers opfattelse må betegnes som ruiner og derfor ikke uden 

videre vil kunne istandsættes.  

2.4 Andre bemærkninger til klagen 

Ansøger ved e-mail af 10. september 2021 indsendt bemærkninger til kla-

gen.  

Ansøger har anført, at der ikke sker en ændring af bygningens anvendelse 

i forhold til de eksisterende bygninger, og at det ikke bør tillægges vægt, 

at det ansøgte strider mod fredningsbestemmelserne, da det netop er disse 

bestemmelser, der søges dispensation fra.  
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Herudover har ansøger anført, at en dispensation ikke vil medføre præce-

dens i andre sager, da fredningsnævnets dispensation er givet på konkrete 

vilkår. 

2.5 Nye oplysninger under sagens behandling 

Miljø- og Fødevareklagenævnet har under sagens behandling fundet det 

nødvendigt at få belyst, hvorvidt der kan leve beskyttede flagermusarter i 

de eksisterende bygninger, og hvordan dette spørgsmål har været behandlet 

i fredningsnævnet. 

Miljø- og Fødevareklagenævnets sekretariat har derfor ved e-mail af 15. 

oktober 2021 anmodet fredningsnævnet om at oplyse, hvorvidt frednings-

nævnet er i besiddelse af en mere konkret væsentlighedsvurdering end det, 

der er citeret fra Ikast-Brande Kommune i fredningsnævnets afgørelse.  

Fredningsnævnet har den 17. oktober 2021 oplyst, at man ikke er i besid-

delse af en mere konkret væsentlighedsvurdering end det citerede, og at 

fredningsnævnet ikke har anmodet om yderligere vurderinger, da kommu-

nen oplyste at være kommet frem til, at det ansøgte ikke vil påvirke Natura 

2000-området eller bilag IV-arter væsentligt. Fredningsnævnet er ikke be-

kendt med, at der skulle leve flagermusarter i bygningerne. 

3. Miljø- og Fødevareklagenævnets bemærkninger og afgørelse

3.1 Miljø- og Fødevareklagenævnets bemærkninger

Miljø- og Fødevareklagenævnet bemærker indledningsvis, at det ansøgte

forudsætter nedrivning af de eksisterende bygninger på ejendommen.

Ifølge naturbeskyttelseslovens § 50, stk. 2 kan fredningsnævnet kun med-

dele dispensation fra en foreslået eller fastsat fredning i eller uden for et 

internationalt naturbeskyttelsesområde, hvis det ansøgte ikke indebærer 

forringelse af naturtyper eller levesteder for arter eller betydelig forstyr-

relse af arter, som området er udpeget for. Efter stk. 3 kan fredningsnævnet 

ikke meddele dispensation fra en fredning, hvis det ansøgte kan beskadige 

eller ødelægge yngle- eller rasteområder i det naturlige udbredelsesområde 

for de dyrearter, der er nævnt i bilag 3 til loven, eller ødelægge de plante-

arter, der er nævnt i bilag 5 til loven, i alle livsstadier. 

De eksisterende bygninger på ejendommen fremstår som havende været 

ubrugt eller kun lettere brugt over en længere periode. Samtidig fremgår 

det af kortmateriale og luftfotos fra området, at bygningerne er beliggende 

i umiddelbar nærhed af en større sø samt to vandløb og en mindre sø. En-

delig fremgår det, at bygningerne er beliggende i et Natura 2000-område, 

hvori damflagermus er på udpegningsgrundlaget. 

Miljø- og Fødevareklagenævnet finder på denne baggrund, at det ikke uden 

videre kan afvises, at damflagermus eller andre beskyttede flagermusarter 

kan have levested i de eksisterende bygninger. 
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Miljø- og Fødevareklagenævnet finder herefter, at fredningsnævnets afgø-

relse ikke i tilstrækkeligt omfang har forholdt sig til, om betingelserne i 

naturbeskyttelseslovens § 50, stk. 2 og 3 er opfyldt. Nævnet har lagt vægt 

på, at det ikke fremgår af det materiale, som fredningsnævnet har lagt til 

grund ved afgørelsen, på hvilket grundlag det kan afvises, at det ansøgte 

vil påvirke beskyttede arter eller naturtyper væsentligt. 

Miljø- og Fødevareklagenævnet finder på den baggrund, at fredningsnæv-

nets afgørelse lider af en sådan væsentlig mangel, at den bør ophæves og 

hjemvises til fornyet behandling. 

3.2 Miljø- og Fødevareklagenævnets øvrige bemærkninger 

Miljø- og Fødevareklagenævnet bemærker, at fredningsnævnet ved en for-

nyet behandling bør sikre sig, at der foreligger en begrundet vurdering af 

projektets indvirkning på de forhold, der er nævnt i naturbeskyttelseslo-

vens § 50, stk. 2 og 3, herunder navnlig om nedrivningen af de eksisterende 

bygninger vil påvirke beskyttede flagermusarter. Nævnet bemærker endvi-

dere, at den konkrete begrundelse bør fremgå af fredningsnævnets afgø-

relse. 

3.3 Gebyr 

Som følge af afgørelsen tilbagebetales det indbetalte klagegebyr, jf. gebyr-

bekendtgørelsens § 2, stk. 2, nr. 1. 

3.4 Miljø- og Fødevareklagenævnets afgørelse 

Miljø- og Fødevareklagenævnet ophæver Fredningsnævnet for Midtjyl-

land, vestlig dels afgørelse af 31. maj 2021 om dispensation til opførelse 

af et fritidshus efter nedrivning af eksisterende bygninger på matr. nr. 6a 

Hundshoved By, Nr. Snede, beliggende Vejlevej 66, 8766 Nørre Snede i 

Ikast-Brande Kommune, og hjemviser sagen til fornyet behandling. 

Det indbetalte klagegebyr tilbagebetales. 

Denne afgørelse gøres tilgængelig for Fredningsnævnet for Midtjyl-

land, vestlig del (fredningsnævnets sagsnr.: FN-MJV-11-2021) samt 

for klageren via Klageportalen. Afgørelsen sendes desuden til eventu-

elle andre parter i klagesagen.  

Afgørelsen vil blive offentliggjort på mfkn.naevneneshus.dk. Personoplys-

ninger vil blive anonymiseret. 

  Klaus Meinby Lund 

Stedfortrædende formand 

https://mfkn.naevneneshus.dk/
https://mfkn.naevneneshus.dk/
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FREDNINGSNÆVNET FOR SYDJYLLAND, NORDLIG DEL 
Kolding Åpark 11, 6000 Kolding - mail: sydjyllandnord@fredningsnaevn.dk 

Kolding, den 23. januar 2022 

Fredningsnævnets sagsnummer FN-SJN-38-2021: Etablering af et vandhul ved Tinnetvej 71, 

Vonge. 

Fredningsregisteret reg.nr. 07869.00: Hærvejen og Rørbæk Sø. 

Fredningsnævnet har den 4. august 2021 fra Vejle Kommune modtaget ansøgning om tilladelse til at 

etablere et vandhul på matr.nr. 1 d Nr. Tinnet, Ø. Nykirke, beliggende Tinnetvej 71, 7173 Vonge, der 

ejes af Henrik Worm og boet efter Susanne Aagaard Nielsen. 

Fredningsnævnet har efter høring behandlet sagen på skriftligt grundlag. 

Afgørelsen er truffet af fredningsnævnets formand i medfør af forretningsorden for fredningsnævn § 

10, stk. 5.  

Sagens baggrund 

Arealerne er omfattet af Naturklagenævnets afgørelse af 27. september 1996 om fredning af landska-

bet omkring Hærvejen og Rørbæk Sø, der er en landskabsfredning, som har til formål at bevare og 

forbedre de naturhistoriske, landskabelige og kulturhistoriske værdier, som området rummer. Efter 

fredningen må der ikke foretages terrænændringer, herunder ved opfyldning, planering eller afgrav-

ning.  

Vejle Kommune oplyser, at der er ansøgt om tilladelse til at etablere et vandhul på ca. 900 m2 ved at 

uddybe en eksisterende lavning/ stoppe drænet og hæve vandspejlet. Lavningen udvides samtidig lidt 

mod syd og øst, alt med det formå at fremme biodiversiteten og skabe bedre forhold for padder, 

herunder bilag IV-arterne stor vandsalamander og løgfrø. 

Foto af det nuværende vandfyldte hul: 
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Tegning af det ansøgte: 



3 
 

Vejle Kommune har oplyst, at arealerne er beliggende i Natura 2000 område nr. 76 Store Vandskel, 

Rørbæk Sø, Tinnet Krat og Holtum Ådal øvre del. Kommunen vurderer, at det ansøgte ikke vil med-

føre væsentlig påvirkning af arter og naturtyper på udpegningsgrundlaget. Det vurderes tværtimod, 

at etablering af vandhullet vil forbedre forholdene for stor vandsalamander, som er på Natura 2000 

områdets udpegningsgrundlag. 

For så vidt angår bilag IV-arter oplyser kommunen: 

”… 

Vejle Kommune har ikke kendskab til forekomst af bilag IV-arter på ejendommen. 

Der er registreret stor vandsalamander i et vandhul i en afstand på cirka 600 meter fra det ansøgte 

areal. Der er desuden kendskab til løgfrø i en afstand af 800 meter fra ejendommen. 

  

Stor vandsalamander har en ynglevandring på 0-800 meter og en tilsvarende spredningsafstand over 

kort tid. Løgfrø har en normal ynglevandring på op til 200 meter men en spredningsafstand på mere 

end 1 km i løbet af nogle år. 

Vejle Kommune vurderer at etablering af vandhullet vil medføre bedre levevilkår for blandt andet 

stor vandsalamander og løgfrø. 

 

Kommunen vurderer også, at projektet ikke vil medføre negative påvirkninger af eventuelle andre 

bilag IV-arter i området. 

…” 

 

Endelig har kommunen oplyst, at der er for nylig er etableret et nyt vandhul på samme ejendom samt 

et vandhul på naboejendommen Tinnetvej 72. Det ansøgte vandhul vil - sammen med de to øvrige - 

bidrage til, at der bliver skabt bedre betingelser for blandt andet stor vandsalamander og løgfrø.  

 

Danmarks Naturfredningsforening har i mail af 23. august 2021 anbefalet en dispensation og blandt 

andet anført, at vandhullet vil bidrage til en mere varieret natur til glæde for områdets flora og fauna. 

Specielt vurderes det, at vandhullet vil bidrage til at sikre egnede levesteder for stor vandsalamander, 

der indgår i udpegningsgrundlaget. 

 

Fredningsnævnets afgørelse 

 

Fredningen af arealer ved Hærvejen og Rørbæk Sø betyder, at det ansøgte projekt kræver frednings-

nævnets dispensation i medfør af naturbeskyttelseslovens § 50, stk. 1, hvorefter fredningsnævnet kan 

meddele dispensation, hvis det ansøgte ikke vil stride mod fredningens formål. 

Det fremgår endvidere af naturbeskyttelseslovens § 50, stk. 2, at fredningsnævnet kun kan meddele 

dispensation fra en fredning i eller uden for et internationalt naturbeskyttelsesområde, hvis det an-

søgte ikke indebærer en forringelse af naturtyper og levesteder for arter eller betydelig forstyrrelse af 

arter, som området er udpeget for. 

Fredningsnævnet kan endvidere i medfør af § 50, stk. 3 kun meddele dispensation, hvis det ansøgte 

ikke kan beskadige eller ødelægge yngle- eller rasteområder i det naturlige udbredelsesområde for de 

dyrearter, der er nævnt i bilag 3 til loven, eller ødelægge de plantearter, der er nævnt i bilag 5 til 

loven, i alle livsstadier. 
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Fredningsnævnet lægger til grund, at det ansøgte ikke vil stride mod Danmarks internationale for-

pligtelser ifølge habitatdirektivet, hvorfor en dispensation ikke er i strid med naturbeskyttelseslovens 

§ 50, stk. 2 og 3.

Det ansøgte vil forbedre de landskabelige og naturmæssige værdier i området, herunder fremme bio-

diversiteten i området, og vil ikke være i strid med fredningens formål, hvorfor fredningsnævnet 

meddeler dispensation. 

Klagevejledning 

Der kan klages over denne afgørelse til Miljø- og Fødevareklagenævnet. Klagefristen udløber 4 uger 

efter, at afgørelsen er meddelt. Er afgørelsen offentligt bekendtgjort, regnes klagefristen dog altid fra 

bekendtgørelsen. Klagen skal ifølge naturbeskyttelseslovens § 87 indgives via Miljø- og 

Fødevareklagenævnets digitale selvbetjening, jf. vejledningen på Miljø- og Fødevareklagenævnets 

hjemmeside www.naevneneshus.dk. Klagefristen udløber ved midnat på dagen for klagefristens 

udløb. Hvis klagefristen udløber på en lørdag eller en helligdag, forlænges fristen til den følgende 

hverdag. 

Klageberettigede er, jf. naturbeskyttelseslovens § 86: 

 Adressaten for afgørelsen,

 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 på 900 kr. for privatpersoner og 1.800 kr. for virksomheder og organisationer 

(2016-niveau). Klagegebyret reguleres den 1. januar hvert år efter den af Finansministeriet fastsatte 

sats for det generelle pris- og lønindeks som løbende offentliggjort i forslag til finanslov med virkning 

for klager, der modtages i Miljø- og Fødevareklagenævnet fra og med den 1. februar 2017. Miljø- og 

Fødevareklagenævnet offentliggør størrelsen af klagegebyret på sin hjemmeside www.naevnenes-

hus.dk. 

Gebyret opkræves i forbindelse med klagens oprettelse i Miljø- og Fødevareklagenævnets digitale 

selvbetjening. Klagen behandles først, når gebyret er betalt. Vejledning om gebyrbetalingen kan li-

geledes findes på Miljø- og Fødevareklagenævnets hjemmeside www.naevneneshus.dk. 

Gebyret tilbagebetales, hvis klagesagen fører til, at den påklagede afgørelse ændres eller ophæves, 

hvis klageren får helt eller delvis medhold i klagen, eller hvis klagen afvises som følge af overskredet 

klagefrist, manglende klageberettigelse eller fordi klagen ikke er omfattet af Miljø- og Fødevarekla-

genævnets kompetence. Det bemærkes, at hvis den eneste ændring af den påklagede afgørelse er 

forlængelse af en frist for efterkommelse af en afgørelse som følge af den tid, der er medgået til at 

behandle sagen i Miljø- og Fødevareklagenævnet, så tilbagebetales gebyret dog ikke. 
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Miljø- og Fødevareklagenævnet kan også beslutte at tilbagebetale klagegebyret, hvis der er indledt 

forhandlinger med afgørelsens adressat og/eller førsteinstansen om projekttilpasninger, og disse 

forhandlinger fører til, at klager trækker sin klage tilbage, eller hvis klager i øvrigt trækker sin klage 

tilbage, før Miljø- og Fødevareklagenævnet har truffet afgørelse i sagen. Gebyret tilbagebetales dog 

ikke, hvis Miljø- og Fødevareklagenævnet vurderer, at der er forhold, der taler imod at tilbagebetale 

gebyret, f.eks. hvis klagen trækkes tilbage meget sent, herunder efter at klager har haft et 

afgørelsesudkast i partshøring. 

En dispensation må i henhold til naturbeskyttelseslovens § 87, stk. 3, 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 dispensationen 

bortfalder, hvis den ikke udnyttes inden 3 år efter, at den er meddelt. 



FREDNINGSNÆVNET FOR MIDTJYLLAND, VESTLIG DEL 

RETTEN I HERNING, Haraldsgade 28, 7400 Herning 
Tlf. 93 56 40 48 – E-mail: midtjyllandvest@fredningsnaevn.dk 

Herning, 15. februar 2022 
FN-MJV-11-2021  

Ansøgning om nedrivning af en eksisterende ejendom og etablering af et nyt fritidshus på Vejlevej 
66, 8766 Nørre Snede – Fr. 1 – Hærvejen og Rørbæk Sø 

Ikast-Brande Kommune har den 23. marts 2021 på vegne af lodsejer og Dansk Skovforening søgt om 
dispensation fra fredningen Hærvejen, Rørbæk Sø til at rive de eksisterende bygninger ned og opføre 
et nyt fritidshus på ejendommen Vejlevej 66, 8766 Nr. Snede. 

Ansøgning  
Af ansøgningen fremgår, at det eksisterende byggeri ønskes fjernet og erstattet af en firelænget byg-
ning.  

Der vil desuden blive etableret en luft-til-vandvarmepumpe og et nyt nedsivningsanlæg. 

Af brev af 28. juli 2020 fra Dansk Skovforening fremgår blandt andet: 

”… 
Når der ansøges om tilladelse til nedrivning og genopførelse i stedet for en istandsættelse af den 
eksisterende bygningsmasse, skyldes det flere forhold bl.a.: 
• Ønske om et mere tidssvarende og energirigtig bygningsmasse
• Ønske om et mere nutidigt design, der samtidig trækker paralleller til historien, men samtidig vil

blive tilpasset bedre i naturen
• Fx tænkes boligen ”vendt” i forhold til den nuværende bolig, så en face kommer til at vende

”ind” i stedet for ”ud” i landskabet, således at udendørs opholdsarealer vil være inde i gårdhaven
• Bygningerne, der genopføres, vil have samme placering som de eksisterende bygninger, men

med et mindre ”fodaftryk”
• Der vil blive taget vidtstrakte landskabs- og naturmæssige hensyn
• Byggeriet tænkes således bl.a. at blive opført i naturnære farver med blandt andet delvis egetræs

beklædning, som på bedste vi flugter med de omgivende fredningsforhold
• Byggeriet får en lavere totalhøjde end de eksisterende bygninger, og den i dag højest beliggende

bygning, der i dag har hvidt eternittag, vil ikke blive genopført
• Da huset er et fritidshus, tænkes vinduespartierne dækket med rulleskodder, der kan skubbes for

vinduerne, når huset eller rum ikke benyttes og dermed minimere synlige vinduesarealer
• Der vil ikke i forbindelse med byggeriet blive etableret terrasse, egentlig have e.l. Arealet umid-

delbart op til bygningerne tænkes således kun slået et par gange om året for at fastholde det
naturnære indtryk

Denne afgørelse erstatter en tidligere dispensationsafgørelse, der blev 
hjemvist til fornyet behandling af Miljø- og Fødevareklagenævnet. 
Klik her for at se Miljø- og Fødevareklagenævnets afgørelse.

Ikast-Brande Kommune 
krbol@ikast-brande.dk 

Klik her for at se erstattet dispensationsafgørelse

mailto:krbol@ikast-brande.dk
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• Der ønskes etableret et vertikalt jordvarmeanlæg til opvarmning, der ikke kræver terrænændrin-
ger ved anlægget (frafaldet) 

• Udendørs belysning vil alene være lav belysning, der peget nedad 
 

Ovennævnte forhold vil alle være medvirkende til, at bygningerne bliver mindre synlige i det smukke 
landskab end den eksisterende bygningsmasse. 
…” 
 
Der er tale om byggeri i landzone inden for en søbeskyttelseslinje, en skovbyggelinje og i Natura 
2000 område. Ikast-Brande Kommune har i ansøgningen oplyst, at kommunen er indstillet på at med-
dele dispensation fra søbeskyttelseslinjen samt meddele landzonetilladelse, såfremt Fredningsnævnet 
meddeler dispensation fra fredningen. 
 
Fredningen  
Af Naturklagenævnets afgørelse af 27. september 1996 fremgår blandt andet:  
 
”… 
§ 1: Fredningen har til formål, at bevare og forbedre de naturhistoriske, landskabelig og kulturhisto-
riske værdier, som området rummer. Fredningen skal navnlig medvirke til, at landskabet omkring 
denne strækning af Hærvejen bevares eller genskabes med dets åbne karakter i et samspil med ådale, 
egekrat og Rørbæk sø. Fredningen har endvidere til formål at regulere offentlighedens ret til færdsel 
og ophold i området.  
…  
§ 5: Der må ikke opføres ny bebyggelse, herunder skure, boder, jagthytter eller lignende.  
Fredningen er dog ikke til hinder for, at der med fredningsnævnets godkendelse, kan opføres nye 
beboelses- og driftsbygninger på landbrugsejendomme samt foretages om- og tilbygninger til eksi-
sterende beboelses- og driftsbygninger i øvrigt. 
…” 
 
Natura 2000 
Området er Natur 2000 område nr. 65, Store Vandskel, Rørbæk Sø, Tinnet Krat og Holtum Ådal.  
Ikast-Brande Kommune har foretaget en vurdering af, hvorvidt projektet indebærer forringelse af 
naturtyper og levesteder for arter eller betydelige forstyrrelser af arter, som området er udpeget for. 
 
Fredningsnævnet i mail af 1. februar 2022 fra Ikast-Brande Kommune modtaget følgende væsentlig-
heds- og Bilag IV-vurdering for projektet:  
 
”… 
Natura 2000-områder (væsentlighedsvurdering) 
Det ansøgte udføres indenfor Natura 2000-området habitatområde nr. 65 – Store Vandskel, Rørbæk 
sø, Tinnet Krat og Holtum Ådal øvre del 
 
Nedenfor gennemgås naturtyper og arter på udpegningsgrundlaget og evt. påvirkning af disse, samt 
evt. påvirkning af de forskellige faser af byggeriet. 
 
Tabel 1: 
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Naturtyper Afstand Væsentlig 

påvirkning 
Begrundelse 

Søbred med småurter, 
Næringsrig sø, Hængesæk, 
Rigkær, Bøg på muld, 
Skovbevokset tørvemose, 
Kransnålalge sø, Brunvan-
det sø, Våd hede, Enekrat, 
Kildevæld, Tidvis våd eng, 
Bøg på mor 

>300 meter Nej Byggeriet vil kun påvirke nærområdet 
kortvarigt (se tabel 3) og vil derfor 
ikke kunne påvirke områder over 300 
meter fra byggeriet 

Tør hede ca. 13 meter Nej Se tabel 3 
Surt overdrev ca. 10 meter Nej Se tabel 3 
Stilkege-krat 58 meter Nej Egekrattet ligger neden for ejendom-

men langs søbredden. Byggeriet eller 
den færdige bygning vil ikke berøre 
stilkege-krattet hverken direkte eller 
indirekte i form af fx skygge. Og der 
vil derfor ikke være en væsentlig på-
virkning af naturtypen. 

Elle- og askeskov 120 meter Nej Elle/askeskoven ligger 120 meter fra 
byggeriet. Da byggeriet kun vil på-
virke nærmiljøet, vil skoven 120 meter 
væk ikke blive væsentligt påvirket. 

 
Tabel 2 
 
Arter på udpegnings-
grundlaget 

Levesteder i 
nærområdet 

Væsentligt 
påvirket 

Begrundet 

Bæklampret Ja – mindre 
vandløb der 
har udløb i 
Rørbæk sø ca. 
200 meter fra 
bygningerne. 

Nej Bæklampret kunne forekomme i vand-
løbet. Men da projektet ikke påvirker 
bækken, vil byggeriet heller ikke på-
virke bæklampretten. 

Damflagermus Ja. Der er flere 
større træer i 
nærområdet, 
som kunne 
være potenti-
elle sommerra-
ste områder. 
Arten kan des-
uden benytte 
huse som 

Nej Der fældes ingen større træer i forbin-
delse med byggeriet.  
 
Bygningerne på ejendommen er gene-
relt medtaget af vejr og vind og flere 
af bygningerne, er delvis sammenstyr-
tet inden i. 
 
Stuehusets tag er dækket med plastik, 
og det eneste indgangshul er et vindu-
eshul i den vestlige gavl. 
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yngle- og ra-
steområder. 

 
Ejendommens bygninger er blevet 
gennemgået grundigt af en flagermus-
ekspert for at se efter tegn på flager-
mus d. 4. september 2020 og er desu-
den blevet vurderet i forhold til eg-
nethed som yngle- eller rastområde. 
Ved besigtigelsen blev der set efter 
flagermus og spor efter dem, dvs. fae-
ces/urin samt fedtede flader ved even-
tuelle ind- og udflyvningshuller. 
 
Ved besigtigelsen blev der ikke fundet 
tegn på at bygningerne for nyligt har 
været benyttet af ynglende flagermus. 
I yngletiden har flagermusene store 
krav til mikroklimaet på et ynglested, 
og umiddelbart synes de stedvist 
utætte, stedvist meget tætte og plastik-
inddækkede tagsektioner ikke at kunne 
tilbyde passende forhold til ynglende 
dyr. 
 
Væggen i bygningen mod nord, som 
har pladetag. Kunne være egnet raste-
område i sensommer og vintermåne-
derne, da en indvendige væg er i læ og 
har mange sprækker. Væggen er der-
for blevet grundig gennemgået, og der 
er ikke fundet tegn på rastende flager-
mus. 
 
Der er desuden ikke fundet nogen tegn 
på, at i øvrigt benytter bygningerne 
som rasteområde.  
 
Det konkluderes derfor, at byggeriet 
ikke benyttes som yngle- eller raste-
område. 

Blank Seglmos Nej Nej Blank seglmos vokser i rigkær, nær-
meste rigkær er over 400 meter fra 
projektet. Byggeriet vurderes kun evt. 
at kunne påvirke nærområde, og derfor 
ikke rigkæret over 400 meter væk. Der 
vil derfor ikke være nogen væsentlig 
påvirkning af blank seglmos. 
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Stor vandsalamander Ja – sø 150 
meter fra hu-
set. 
 
Vandsalaman-
der bruger des-
uden bygnin-
ger, samt skov 
som vinterrast. 

Nej Søren er kortlagt som levested, men 
arten er ikke fundet i søen ved sidste 
registrering i 2010. Søen beskrives 
desuden som meget næringsrig og ude 
af balance, det vurderes derfor ikke 
sandsynligt, at arten vil kunne findes 
der i dag. Projektet udføres desuden 
ikke i nærheden af søen. Der findes en 
anden mindre sø inden for 1 km af 
ejendommen. Denne sø vurderes ikke 
at være egnet yngle eller rasteområde, 
da den er omgivet af store træer og 
meget skygget. 
 
Rørbæk Sø vurderes ikke egnet som 
yngle/rasteområde for stor vandsala-
mander, da søen er for stor, for kold 
og med stor sandsynlighed har et ind-
hold af fisk, som spiser æg og larver. 
 
Da der ikke vurderes at være egnede 
yngle vandhuller indenfor 1 km af 
ejendommen, vurderes det derfor ikke 
sandsynligt, at stor vandsalamander vil 
kunne findes i og omkring bygnin-
gerne og den vurderes derfor ikke at 
kunne blive væsentlig påvirket. 

Odder Ja Rørbæk Sø, 
samt vandløb 

Nej Odder vurderes, at kunne findes i nær-
området, men det vurderes usandsyn-
ligt at odderen yngler eller raster i 
nærheden af byggeriet da området al-
lerede i dag er et vel benyttet udflugts-
mål, med blandt andet bord bænkesæt 
neden for ejendommen. Aktiviteterne i 
og omkring bygningerne som følge af 
byggeriet og den efterfølgende benyt-
telse vurderes derfor ikke påvirke od-
deren væsentligt. 

 
Tabel 3. 

Delprojekt Påvirkning Væsentlig Begrundelse 
Nedrivning I forbindelse med nedrivning af 

det eksisterende byggeri, vil 
nærområdet lige omkring byg-
ningerne kunne blive påvirket, 
af nedfaldne byggematerialer. 

Nej Der vil være tale om en fuldt rever-
sibel påvirkning, hvor påvirkningen 
vil være bragt til ophør inden for 
ca. 1 mdr. og evt. påvirkning vil 
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være væk i løbet af den følgende 
vækstsæson. 

Kørsel Tilkørselsvejen til bygningerne 
er på en allerede eksisterende 
grusvej, som er beliggende in-
denfor polygonet kortlagt som 
tør hede 
 
I forbindelse med nedrivning, 
vil der være kørsel at større 
lastbiler og maskiner på vejen 
til og fra ejendommen, som 
pga. af størrelse og vægt, vil 
påvirke det underlag de kører 
på. 
 
I forbindelse med selve bygge-
riet, vil der være levering af 
byggematerialer på større last-
biler, der vil desuden være kør-
sel af håndværkere i mindre bi-
ler. 
 
Når byggeriet er færdigt, vil 
der være kørsel til og fra ejen-
dommen i forbindelse med 
overnatning, og øvrig benyt-
telse af huset. 

Nej Størstedelen af grusvejen er en al-
mindelig grusvej uden plantevækst 
og der er derfor ikke et naturind-
hold der kan påvirkes. 
 
Den sidste del af vejen (ca. 80 me-
ter) er, fordi benyttelsen af den har 
været relativ ekstensiv, med tiden 
vokset til med, for naturtypen tør 
hede, typiske arter. 
 
Kørslen på denne del af vejen, med 
større maskiner og lastbil vil på-
virke vejarealet beliggende i natur-
typen tør hede, men påvirkningen 
vurderes ikke at være væsentlig, da 
påvirkningen er midlertidig og fuld 
reversibel. 
 
Når kørslen med de tungere køretø-
jer, samt håndværkerbiler ophører 
vil det naturlige plantedække gen-
indvandre, i løbet af den følgende 
vækstsæson. 
 
Der er derfor tale om en midlertidig 
fuldt reversibel påvirkning, som 
derfor ikke vurderes at være væ-
sentlig. 
 
Den efterfølgende kørsel til og fra 
ejendommen vurderes at være af så 
begrænset omfang, at det ikke vil 
medføre en væsentlig påvirkning. 
 
Der er desuden tale om naturtypen 
tør hede, som er mere tolerant over 
for forstyrrelser, samt at naturen er 
vokset frem på vejen, på trods af, at 
den har været benyttet til let færd-
sel. 
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Byggeri I forbindelse med byggeriet, vil 
der være gravearbejde og byg-
geaktiviteter, herunder opbeva-
ring af byggematerialer. 

Nej Aktiviteterne vil være på den del af 
ejendommen, der i dag er bebygget 
eller gårdsplads og det er kun dette 
areal, der vil blive påvirket direkte 
af byggeriet. 
Byggematerialer må, som følge af 
generel lovgivning, ikke opbevares 
på arealer der er beskyttet efter § 3 
i naturbeskyttelsesloven, da dette 
kan medføre en tilstandsændring. 
Opbevaring af byggematerialer vur-
deres derfor ikke at kunne påvirke 
naturtyperne i området væsentligt. 

Færdigt 
byggeri 

Det færdige byggeri vil være 
ca. 5 meter højt, og placeres in-
den for den nuværende byg-
ningsramme 

Nej Byggeriet får et mindre fysisk om-
fang end det nuværende. Byggeriet 
vil derfor efter etableringen ikke 
påvirke omgivelserne væsentligt, 
da den nuværende bygningsmasse 
ikke ligger indenfor afgrænsningen 
af naturtyper på udpegningsgrund-
laget. 

Benyttelse 
af byggeri 
og ejendom 

Huset skal benyttes som fritids-
hus, og det vil derfor i største-
delen af året stå ubrugt. Benyt-
telsen vil dog være større end 
den nuværende benyttelse. 

Nej Den øgede brug af selve bebyggel-
sen, vil hovedsagelig være på det 
bebyggede areal og der vil derfor 
ikke være nogen påvirkning af be-
skyttede naturtyper. 
Der vil være en øget færdsel i nær-
området, i forbindelse med benyt-
telsen af fritidshuset. Men da områ-
det omkring huset generelt benyttes 
meget af den brede offentlighed, 
vurderes den øgede færdsel i for-
bindelse med benyttelsen af ejen-
dommen ikke at være væsentlig. 
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Konklusion 

Der er ansøgt om at etablere et nyt fritidshus på ejendommen. Byggeriet skal delvist erstatte det ek-
sisterende byggeri og etableres ”indenfor” det eksisterende bebyggede areal. Byggeriet vil derfor, når 
det er færdig bygget, ikke påvirke et større areal, end det gør i dag, og vil ligge på det areal, der i dag 
er gårdsplads og/eller bebygget. 
 
De eventuelle påvirkninger der er af nærområdet, vil i høj grad finde sted i nedrivningsfasen og til 
dels i forbindelse med selve byggeriet, men der er tale om midlertidige og fuldt reversible påvirknin-
ger af naturen på vejen og lige omkring bygningen. Det vurderes derfor, at der ikke vil være nogen 
væsentlig påvirkning af naturtyper eller arter på udpegningsgrundlaget. 
 
Bilag IV arter 
 
Af bilag IV til EU-habitatdirektivet fremgår en række dyre- og plantearter, som er strengt beskyttede, 
uanset om de forekommer inden for et af de udpegede Natura 2000-områder eller udenfor. På den 
baggrund må der eksempelvis ikke gives tilladelse til aktiviteter, der kan beskadige eller ødelægge de 
pågældende dyrearters yngle- og rasteområder. 
 
Nationalt Center for Miljø og Energi (DCE) har undersøgt forekomsten af bilag IV-arter i Danmark 
i et kvadratnet på 10 x 10 kilometer. I hvert kvadrat registreres tilstedeværelse eller fravær af art. I 
DCE´s kvadratnet, som omfatter det ansøgte, er arter der er fundet angivet i nedenstående tabel. 
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Tabel 4: 
 
Bilag IV arter Yngle eller raste om-

råder i nærområdet 
Påvirkning af yngle 
og rasteområdet 

Begrundelse 

Damflagermus, 
Vandflagermus, 
Brun-Flagermus, 
Sydflagermus, 
Troldflagermus, 
Pipistrelflager-
mus, 

Træer og bygninger Nej Der fældes ingen større 
træer i forbindelse med byg-
geriet. 
 
Se desuden tabel 2. 

Odder Langs søbredden 
kunne der være yngle 
eller rasteområder. 

Nej Odder vurderes, at kunne 
findes i nærområdet, men 
det vurderes usandsynligt at 
odderen yngler eller raster i 
nærheden af byggeriet da 
området allerede i dag er et 
vel benyttet udflugtsmål, 
med blandt andet bord bæn-
kesæt neden for ejendom-
men. Der findes desuden in-
gen lukkede krat eller lig-
nende nær byggeriet. Pro-
jektet ødelægger derfor ikke 
nogen yngle- eller rasteom-
råder. 

Markfirben Heden samt overdre-
vet kunne være egnet 
yngle eller rasteområ-
der. 

Nej Byggeriet påvirker kun mid-
lertidigt vejen, som er regi-
streret som tør hede i forbin-
delse med kørsel. Da vejen 
også i dag bruges som vej, 
vurderes den ikke at være 
egnet yngle eller rasteom-
råde. Byggeriet vil ikke på-
virke andre arealer, som 
vurderes at være egnet 
yngle eller rasteområde for 
markfirben, da arealerne i 
og omkring huset er relativt 
skygget og bevokset med 
langt græs, uden bare sand-
partier som firbenet benytter 
til at raste og yngle i. 

Stor vandsala-
mander 

Sø 150 meter fra hu-
set, samt vinterrast i 
skov og ved bygninger 

Nej Se tabel 2. 
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Spidssnudet frø Sø 150 meter fra ejen-
dommen, den er dog 
ikke fundet i søen 

Nej Spidssnudet frø yngler i 
søer og raster rundt om 
disse, i fugtige omgivelser. 
Arealer der benyttes til byg-
geri, vurderes derfor ikke 
være egnet yngle eller raste-
område. 

Ulv Skovene og heden 
omkring Rørbæk Sø 

Nej Der kendes ikke til ynglen-
de ulvepar ved Rørbæk Sø. 
Ulve har desuden brug for 
meget ro, og da området er 
et velbesøgt udflugtsmål, 
vurderes området generelt at 
være for forstyrret til at 
egne sig som yngle eller ra-
steområde for ulve. 

Løgfrø Der er ikke fundet 
løgfrø i nærheden af 
ejendommen. 

Nej Byggeriet påvirker ikke 
nærliggende sø eller vådom-
råder. Det vurderes derfor, 
at projektet ikke ødelægger 
yngle eller rasteområder for 
løgfrø 

 
Sammenfattende vurderer Ikast-Brande Kommune: 

- at projektet ikke vil påvirke bilag IV-arter negativt. 
 

- at der i forbindelse med det ansøgte ikke vil ske ændringer i arealanvendelsen, som områdets 
økologiske funktionalitet for bilag IV-arter. 

 
- at gennemførelse af det ansøgte samlet set ikke vil medføre beskadigelse eller ødelæggelse af 

yngle- eller rasteområder i det naturlige udbredelsesområde for de dyrearter, der er optaget i 
Habitatdirektivets bilag IV, litra a), samt ikke vil medføre ødelæggelse af livsstadier af de 
plantearter, som er optaget i Habitatdirektivets bilag IV, litra b).” 

 
Fredningsnævnets sagsbehandling  
Natur- og Fødevareklagenævnet har den 22. december 2021 truffet afgørelse om ophævelse og hjem-
visning af Fredningsnævnets afgørelse af 31. maj 2021 vedrørende det ansøgte.  
 
På denne baggrund er der til brug for denne sag nedsat et fredningsnævn bestående af nævnets for-
mandssuppleant Per Kiel Lauritsen, Bjørn Westh og Charlotte Kold. Ingen af disse nævnsmedlemmer 
har deltaget i afgørelsen af 31. maj 2021.  
 
Fredningsnævnet har foretaget besigtigelse den 8. februar 2022.  
 
Tilstede foruden nævnet:  
Lodsejer Jais Valeur  
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Niels Kemph, Danmarks Naturfredningsforening,  
Tanja Uldum, Dansk Skovforening.  
Benny Pedersen, Friluftsrådet. 
Kristine Bollerup, Ikast-Brande Kommune. 
 
Lodsejer foreviste ejendommen og oplyste, at han købte den 83 hektar store ejendom for 3 år siden 
med henblik på at renovere bygningerne. Han har ladet bygningerne stå afdækket, da han havde troet, 
at han hurtigere kunne komme i gang med at renovere. Han har nu til hensigt i stedet at rive bygnin-
gerne ned og inden for samme areal opføre et nyt træhus, der passer ind i omgivelserne. Han har fået 
bæredygtighedscertificeret skoven og er gået i gang med arbejdet, herunder skal der fjernes en mindre 
granplantage.  
 
Ejendommen er en skovejendom, opført i 1780. Den har også været drevet som dambrug, hvor hu-
set har været fiskemesterbolig. Ejendommen har i de senere år været anvendt som fritidsbolig.  
 
Lodsejer har været i dialog med kommunen, blandt andet om de påtænkte glaspartier. Han har taget 
hensyn til kommunens bemærkninger ved udarbejdelsen af projektet. Det er hensigten, at bygningen 
skal opvarmes med en elvarme-pumpe i stedet for jordvarme, og der skal etableres et minirensnings-
anlæg, så der ikke udledes noget fra bygningerne til naturen. Bygningerne skal orienteres samme vej 
som de eksisterende.  
 
Bygningerne vil blive opført i træ og tegl i naturfarver, som falder i med omgivelserne og med et 
ståltag i brunlige nuancer. Et stråtag vil være udsat for hurtig nedbrydning på grund af de store træer, 
der omgiver det.  
 
Tegningerne til huset er udarbejdet af AB Holm, og Bach Arkitekter har hjulpet, så det er blevet 
mindre visuelt. Bygningernes højde bliver lidt lavere end den nuværende.  
 
Der skal ikke være terrasser eller have på ydersiden af bygningerne, der er projekteret sådan, at de 
danner en indre plads, lukket om sig selv, alene med glaspartier, hvor der nu er åbent mellem byg-
ningerne, der giver lys og udsigt til det indre areal. Disse glaspartier vil blive dækket af porte, der 
skydes for, når det står tomt, så der ikke vil være genspejling fra glas. 
 
Vinduespartierne i bygningerne vil i øvrigt være minimale, men i overensstemmelse med bygnings-
reglementet. 
 
Han har rådført sig med Salten Langsø Skovdistrikt angående udenomsarealerne. 
 
Der forefindes et nyere vandværk, som fungerer, og der skal alene bygges en varmepumpe og et 
rensningsanlæg. 
 
Kristine Dollerup oplyste, at der er udfærdiget en fuldstændig væsentlighedsvurdering vedrørende 
Natura 2000 området, som omfatter blandt andet en undersøgelse fra september 2020, udfærdiget af 
en flager-museekspert. Eksperten har ikke fundet tegn på, at der findes flagermus og har også udtalt, 
at forholdene på stedet ikke egner sig for flagermus.  
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Niels Kemph bemærkede, at Danmarks Naturfredningsforening har indsigelser mod projektet, idet 
foreningen er af den opfattelse, at der ikke er mulighed for at meddele dispensation fra fredningen til 
fritidsboliger, da det af fredningsbestemmelserne fremgår, at der er forbud mod bebyggelse, hvilket 
omfatter sommerhuse. Det fremgår af fredningskendelsen, at der kun kan opføres bygninger til brug 
for landbrug i drift.  
 
Foreningen finder endvidere, at det vil skabe en uheldig præcedens, hvis der meddeles dispensation 
til et fritidshus.  
 
Efter foreningens vurdering er den nuværende bygning at betragte som en ruin, hvorfor sagen bør 
vurderes som nyopførelse af bygninger.  
 
Foreningen har ikke i øvrigt indsigelser vedrørende bygningen og den påtænkte udformning heraf.  
 
Niels Kemph henviste til sit notat, som nævnet har modtaget i forbindelse med behandlingen af den 
tidligere sag.  
 
Dansk Skovforening gjorde opmærksom på, at ejendommen allerede er karakteriseret som fritidsbo-
lig, hvorfor der ikke bør være noget til hinder for dispensation.  
 
Kristine Bollerup oplyste, at der ikke er noget til hinder for, at en ejendomsejer laver sin ejendom om 
til fritidsbolig. Der er ikke bopælspligt på ejendommen. Efter kommunens opfattelse er der ikke tale 
om en ruin, hvorfor der ikke ville være noget til hinder for at renovere ejendommen. 
 
Friluftsrådet ved Benny Pedersen havde ingen bemærkninger til det ansøgte.  
 
Fredningsnævnets afgørelse: 
Fredningsnævnet har efter votering truffet følgende afgørelse: 
 
Fredningsnævnet meddeler i medfør af naturbeskyttelseslovens § 50, stk. 1, jf. stk. 2 og 3, dispensa-
tion til at opføre en firelænget bygning inden for rammerne af det eksisterende byggeri på ejendom-
men, som beskrevet ovenfor.  
 
Fredningen har til formål at bevare og forbedre de naturhistoriske, landskabelig og kulturhistoriske 
værdier, som området rummer.  
 
Efter fredningsbestemmelsernes § 5, må der ikke opføres ny bebyggelse. Dog kan der med Frednings-
nævnets godkendelse opføres nye beboelses- og driftsbygninger på landbrugsejendomme samt fore-
tages om- og tilbygninger til eksisterende beboelses- og driftsbygninger i øvrigt.  
 
Efter naturbeskyttelseslovens § 50, stk. 1, kan Fredningsnævnet endvidere meddele dispensation fra 
en fastsat fredningsbestemmelse, når det ansøgte ikke vil stride mod fredningens formål.  
 
Fredningsnævnet har lagt til grund for afgørelsen, at det ansøgte bygningsprojekt omfatter en byg-
ningsmasse, som er lavere og mindre i omfang end den eksisterende, og at bygningerne opføres i 
naturnære farver og derved vil falde ind i de fredede omgivelser. Endvidere vil glaspartierne blive 
dækket af rulleskodder, hvorved der ikke vil ske unødig refleksion herfra, når bygningerne ikke er i 
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brug. Nævnet har endvidere lagt vægt på, at der ikke etableres have, terrasser eller andre ændringer 
af arealerne uden for bygningerne, og at udendørs opholdsarealer placeres inden for bygningsram-
men. 
 
Nævnet har endelig lagt vægt på, at det alternativt vil være muligt for lodsejer at renovere den eksi-
sterende bygningsmasse, samt at ejendommen alene må anvendes til fritidsbrug. 
 
Fredningsnævnet skal i medfør af naturbeskyttelseslovens § 50, stk. 2, og 3, endvidere påse, at pro-
jektet ikke vil indebære forringelse af naturtyper og levesteder for arter eller betydelige forstyrrelser 
af arter, som området er udpeget for, samt beskadige eller ødelægge yngle- eller rasteområder i det 
naturlige udbredelsesområde for de dyrearter, der er nævnt i bilag 3 til loven, eller ødelægge de plan-
tearter, der er nævnt i bilag 5 til loven, i alle livsstadier. 
 
Fredningsnævnet lægger efter Ikast-Brande Kommunes vurdering til grund, at det ansøgte ikke vil 
påvirke beskyttede arter og naturtyper væsentligt, og at naturbeskyttelseslovens § 50, stk. 2 og 3, ikke 
er til hinder for at meddele dispensationen.  
 
Dispensationen meddeles endvidere på følgende 
 
Vilkår: 
 
• Bygningerne skal opføres med træbeklædning i dæmpede naturfarver, samt med tag i tilsvarende 

farver, som ikke må reflektere lys. 
 

• Glaspartier skal dækkes af skodder, når bygningerne ikke anvendes. 
 

• Arealerne på ydersiden af bygningerne må ikke ændres, og der må herunder ikke etableres par-
keringspladser, terrasse eller egentligt have. 
 

• En eventuel varmepumpe skal placeres, så den ikke er synlig. Hvis den placeres udvendigt på 
bygningen, skal den således dækkes med samme materiale som huset. Alternativt skal den pla-
ceres inden for bygningen. 
 

• Bygningerne skal i øvrigt opføres i de mål og med den placering, som fremgår af ansøgningen. 
 
Der kan klages over denne afgørelse til Miljø- og Fødevareklagenævnet. Klagefristen udløber 4 uger 
efter, at afgørelsen er meddelt. Er afgørelsen offentligt bekendtgjort, regnes klagefristen dog altid fra 
bekendtgørelsen. Klagen skal ifølge lov om naturbeskyttelse § 87 afgives via Miljø- og Fødevarekla-
genævnets digitale selvbetjening, jf. vejledning på klagenævnets hjemmeside www.naevneneshus.dk. 
Klagefristen udløber ved midnat på dagen for klagefristens udløb. Hvis klagefristen udløber på en 
lørdag eller en helligdag, forlænges fristen til den følgende hverdag.  

Klageberettigede er, jf. naturbeskyttelseslovens § 86: 

• Adressaten for afgørelsen, 
• ejeren af den ejendom, som afgørelsen vedrører, 

http://www.naevneneshus.dk/
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• 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 på 900 kr. for privatpersoner og 1.800 kr. for virksomheder og organisationer 
(2016-niveau). Klagegebyret reguleres den 1. januar hvert år efter den af Finansministeriet fastsatte 
sats for det generelle pris- og lønindeks som løbende offentliggjort i forslag til finanslov med virkning 
for klager, der modtages i nævnet fra og med den 1. februar 2017. Nævnet offentliggør størrelsen af 
klagegebyret på sin hjemmeside www.naevneneshus.dk.   

Gebyret opkræves i forbindelse med klagens oprettelse i Miljø- og Fødevareklagenævnets digitale 
selvbetjening. Klagen behandles først, når gebyret er betalt. Vejledning om gebyrbetalingen kan li-
geledes findes på Miljø- og Fødevareklagenævnets hjemmeside www.naevneneshus.dk.   
 
Gebyret tilbagebetales, hvis  
1) klagesagen fører til, at den påklagede afgørelse ændres eller ophæves,  
2) klageren får helt eller delvis medhold i klagen, eller  
3) klagen afvises som følge af overskredet klagefrist, manglende klageberettigelse eller fordi klagen 

ikke er omfattet af Miljø- og Fødevareklagenævnets kompetence.  
 
Det bemærkes, at hvis den eneste ændring af den påklagede afgørelse er forlængelse af frist for efter-
kommelse af afgørelse som følge af den tid, der er medgået til at behandle sagen i klagenævnet, 
tilbagebetales gebyret dog ikke.  
 
Miljø- og Fødevareklagenævnet kan også beslutte at tilbagebetale klagegebyret, hvis  

1) der er indledt forhandlinger med afgørelsens adressat og/eller førsteinstansen om projekttilpasnin-
ger, og disse forhandlinger fører til, at klager trækker sin klage tilbage, eller  

2) klager i øvrigt trækker sin klage tilbage, før Miljø- og Fødevareklagenævnet har truffet afgørelse i 
sagen.  

Gebyret tilbagebetales dog ikke, hvis nævnet vurderer, at der er forhold, der taler imod at tilbagebetale 
gebyret, f.eks. hvis klagen trækkes tilbage meget sent, herunder efter at klager har haft et afgørelses-
udkast i partshøring. 
 
En tilladelse må i henhold til naturbeskyttelseslovens § 87, stk. 3, 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 en tilladelse bortfal-
der, hvis den ikke udnyttes inden 3 år efter, at den er givet. 
 

http://www.naevneneshus.dk/
http://www.naevneneshus.dk/
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Med venlig hilsen 
 
 
Per Kiel Lauritsen 
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FREDNINGSNÆVNET FOR SYDJYLLAND, NORDLIG DEL  
Kolding Åpark 11, 6000 Kolding - mail: sydjyllandnord@fredningsnaevn.dk  
 

 

Kolding, den 19. juni 2022 

 

 

Fredningsnævnets sagsnummer FN-SJN-13-2022: Etablering af vandhul ved Tinnet Krat. 

 

Fredningsregisteret reg. nr. 07869.00: Hærvejen. 

Fredningsnævnet har den 1. april 2022 fra Naturstyrelsen Trekantsområdet modtaget ansøgning om 

tilladelse til at etablere et vandhul på et af Naturstyrelsen ejet areal matr.nr. 2l Nørre Tinnet By, Øster 

Nykirke i Vejle kommune. 

Fredningsnævnet har efter høring behandlet sagen på skriftligt grundlag, og har besluttet at meddele 

dispensation. 

Afgørelsen er truffet af fredningsnævnets formand i medfør af forretningsorden for fredningsnævn § 

10, stk.5. Begrundelsen for afgørelsen fremgår nedenfor i afsnittet om fredningsnævnets afgørelse. 

Sagens baggrund 

Ejendommen er omfattet af Naturklagenævnets afgørelse af 29. september 1996 om fredning af land-

skabet omkring Hærvejen og Rørbæk Sø, der er en landskabsfredning, som har til formål at bevare 

og forbedre de naturhistoriske, landskabelige og kulturhistoriske værdier, som området rummer. Der-

udover skal fredningen navnlig medvirke til, at landskabet omkring denne strækning af Hærvejen 

bevares eller genskabes med dets åbne karakter i et samspil med ådale, egekrat og Rørbæk Sø. 

Fredningen har bestemmelse om, at der ikke må foretages terrænændringer, og at der på arealer uden 

for omdrift ikke må etableres boringer til vanding eller boringer efter vand til andet end de enkelte 

husholdningers forsyning. Der må ikke indtages vand fra kilder og væld, og arealerne omkring disse 

skal henligge urørte bortset fra nødvendig pleje.  

Fredningsnævnet meddelte den 17. februar 2021 dispensation til at etablere en vandboring og drik-

kested på samme arealer. Denne dispensation er ikke udnyttet, idet der nu i stedet søges om dispen-

sation til at etablere et vandhul. 

Naturstyrelsen har i ansøgningen blandt andet oplyst, at der søges om tilladelse til at etablere et 150 

m2 vandhul. Vandhullet vil blive brugt som drikkested for ca. 15 husdyr, som græsser ekstensivt på 

et større sammenhængende naturområde ved Tinnet Krat og Lindbjerg Skov. De græssende dyr ind-

går i et større naturplejeprojekt i Store Vandskel, som betragtes som et biodiversitetshotspot af nati-

onal værdi. Området indgår i fredningen af landskabet omkring Hærvejen og Rørbæk Sø, hvilket er 

fredet med formålet om at bevare landskabets åbne karakter i samspil med egekrat, og genoprette 

skade forårsaget af forurening, opdyrkning og tilgroning eller tilplantning. Vandhullet vil blive etab-

leret i Natura 2000-området nr. 76, Store Vandskel, Rørbæk Sø og Tinnet krat, Habitatområde nr. 65, 

og arealet er desuden kortlagt som §3 beskyttet overdrev. 

 

Det fremgår desuden af ansøgningen: 

”… 
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Det er Naturstyrelsens ønske at skabe en naturlig vandforsyning til fordel for områdets mange planter 

og dyr (herunder husdyr udsat til græsning). Vandhullet vil erstatte den nuværende vandvogn til hus-

dyr på arealet. I tørre perioder kan det efter vurdering være nødvendigt at supplere med vand fra en 

vandvogn som ikke-permanent løsning. 

I 2020 blev givet tilladelse til etablering af en grundvandsboring i projektområdet, hvor planen efter-

følgende er blev revideret til at etablering af et vandhul på arealet. Naturstyrelsen vurderer, at etable-

ringen af et 150 m2 vandhul med naturlig udformning, vil gavne det fredede område, hvor man med 

vandhullet sikrer naturlig tilgang til vand for de græssende dyr, og samtidig skaber levested for en 

lang række dyr og planter. Den generelle naturværdi forbedres dermed for området som helhed, og 

vandhullet sikrer fortsat naturpleje. Fortsat ekstensiv græsning i det ca. 53 ha indhegnede naturom-

råde har stort genopretningspotentiale for egekrattet og et åbent skovlandskab, som er formålet med 

fredningen… 

Beskrivelse af arter i området  

Der er inden for en radius af 300 m observeret stor vandsalamander, (Triturus cristatus), samt løgfrø 

(Pelobates fuscus). Arterne fremgår af habitatdirektivets bilag IV og er knyttet til lysåbne vandhuller 

og nærliggende områder. Stor vandsalamander er på udpegningsgrundlaget for Natura 2000-området 

og det er hensigten at etableringen af vandhullet vil give et potentielt levesteder for arten og bidrage 

til indsatsen for denne. Stor vandsalamander yngler spredt i områdets småsøer (under 5 ha) 6 og 

derved han der etableres et endnu større netværk af ynglevandhuller i området. Arten er afhængig af 

rastelokaliteter i umiddelbar nærhed af vandhullerne, hvor der er gode skjulesteder, og skoven vest 

og nord for vandhullet der etableres vil give egnede raste- og overvintringsmuligheder.  

Damflagermus (Myotis dasycneme), der ligesom stor vandsalamander er på udpegningsgrundlaget 

for habitatområdet H65, vil også kunne gavnes. Damflagermus trives i områder, hvor der er vand i 

forbindelse med skov og anden træbevoksning. Indsatsen for damflagermus er derfor bevarelse af 

gamle træer omkring lysåbne arealer med søer og vandløb, hvor den fanger føde i form af insekter. I 

nærheden af projektområdet er der registreret andre danske flagermusarter, der ligeledes er bilag IV-

arter: Vandflagermus (Myotis daubentonii), Troldflagermus (Pipistrellus nathusii), Pipistrelflager-

mus (Pipistrellus pipistrellus), Brunflagermus (Nyctalus noctula), Sydflagermus (Eptesicus serotinus) 

og Langøret flagermus (Plecotus auritus) 7 . Der er ikke fundet mark-firben i området, men det er en 

art, som kan forekomme på tørt græsland og en evt. bestand af arten i området, vil kunne gavnes af 

afgræsning med store dyr.  

Som det fremgår af Miljøstyrelsens basisanalyse 2022-2027 for området, så skal bl.a. levesteder for 

stor vandsalamander og for damflagermus prioriteres, og områdets økologiske integritet bør sikres i 

form af hensigtsmæssig drift/pleje, hydrologi og gode sprednings- og etableringsmuligheder… 

Beskrivelse af området: 

Vandhullet ønskes etableret på en del af et større §3-beskyttet overdrevsområde ved Tinnet Krat. 

Arealet er et lysåbent parti, som er kortlagt som tør hede (4030). For at forhindre tilgroning af den 

truede, og af EU højt prioriterede naturtype, tør hede, samt for at sikre en foryngelse af egekrat i 

området, afgræsses arealet i dag af heste, kreaturer og sæsonvist geder. Området er beliggende cen-

tralt i fredningsområdet ”Hærvejen”, hvor formålet med fredningen er er at bevare landskabets åbne 

karakter i samspil med egekrat. Indhegningen omfatter dele af Lindbjerg Skov og Tinnet Krat, og 

disse arealer indeholder en stor andel ubevoksede arealer, samt kortlagte partier med store andele 

fredskovspligtige arealer med bevaringsværdige egekrat, §25 særlig værdifuld skov, samt skovnatur-
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typerne stilkegekrat (9190) og skovbevokset tørvemose (91D0). Heden var før under massiv tilgro-

ning af birk, og naturtilstanden var bedømt som værende moderat. I 2008 og 2019 blev der foretaget 

rydning af birkeopvækst på arealet, og det forventes at naturpleje med ekstensiv afgræsning i fremti-

den kan holde væksten tilstrækkelig nede. Afgræsningen i området er med til at sikre en bevarelse af 

den lysåbne Natura 2000-naturtype, samt de plante- og dyrarter, som er knyttet hertil. Det er derfor 

vurderingen at ekstensiv græsning er en forudsætning for at bremse tabet af biodiversiteten og opnå 

målopfyldelse i forhold til Natura 2000-planerne… 

Beskrivelse af vandhullet 

Vandhullet udformes med et overfladeareal på 150 m2 og en maksimal dybde på 1,5-1,8 m. Vand-

hullet sikres en blød afgrænsning og en bred overgang fra overdrev til vandhul med et varieret og let 

bugtet forløb, så vandhullet passer naturligt ind i landskabet. Der skabes variation mellem tørre og 

fugtige forhold ved at etablere forskelligartet hældning på vandhullets brink, samt zoner med forskel-

lige vanddybde. Vanddybden i den vestlige del af vandhullet, skal maksimalt være 30-50 cm, og vil 

derfor tidvis være tør, hvilket kan være til fordel for områdets padder.  

Den foreslåede placering af vandhullet sikrer den bedste naturlige vandtilførsel til husdyrene, og sik-

rer bedre migrationsmuligheder og sammenhæng for kendte populationer af beskyttede arter i nær-

området. Græsning omkring vandhullet vil gavne at vegetationen ikke dominerer. Der vil strategisk 

kunne placeres hegn, buskads eller sten langs et område af bredden, hvis vandkanten bliver for ned-

trampet af de græssende husdyr.  

Materialet fra udgravningen bliver fjernet fra matriklen, da der som udgangspunkt ikke må laves 

terrænændringer i områder ift. naturbeskyttelseslovens § 3, skovlovens § 11 og § 4 i fredningsbe-

stemmelsen 

…” 

 

 

Ovenfor ses placering af det ansøgte vandhul. 
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Vejle Kommune har den 1. april 2022 meddelt dispensation til vandhullet efter naturbeskyt-

telseslovens § 65, stk. 2, jf. § 3 på følgende betingelser:  

  

1. Tilladelsen må først udnyttes, når fredningsnævnet har meddelt tilladelse efter 

bestemmelserne i fredningen af landskabet omkring Hærvejen og Rørbæk Sø.  

  

2. Vandhullet og dets udformning skal etableres som beskrevet i ansøgningen, og 

det opgravede materiale skal placeres uden for beskyttet natur.  

  

3. Du skal straks standse arbejdet og kontakte Vejle Museerne (tlf. 7681 3100), 

hvis du i forbindelse med gravearbejdet støder på kulturhistoriske eller arkæolo-

giske spor.  

 

Det fremgår af kommunes dispensation blandt andet 

”… 

Kommunens vurdering  

Det er kommunens opfattelse at et drikkested er en forudsætning for, at der kan etableres na-

turpleje ved afgræsning på det pågældende areal. Det er samtidig kommunens vurdering, at 

etablering af vandhullet også vil være til gavn for flora og fauna og bl.a. skabe en ny biotop 

til gavn for bilag IV-arter i området. Endelig er det kommunens vurdering, at en fortsat eks-

tensiv græsning vil medvirke til at opnå målopfyldelse i forhold til Natura 2000-planen for 

området.  

…”  

Danmarks Naturfredningsforening har i mail af 27. april 2022 anbefalet etablering af den ansøgte sø 

under forudsætning af, at projektet udføres som beskrevet af Naturstyrelsen. 

 

Fredningsnævnets afgørelse 

Fredningen betyder, at det ansøgte projekt kræver fredningsnævnets dispensation i medfør af natur-

beskyttelseslovens § 50, stk. 1, hvorefter fredningsnævnet kan meddele dispensation, hvis det ansøgte 

ikke vil stride mod fredningens formål. 

Det fremgår endvidere af naturbeskyttelseslovens § 50, stk. 2, at fredningsnævnet kun kan meddele 

dispensation fra en fredning i eller uden for et internationalt naturbeskyttelsesområde, hvis det an-

søgte ikke indebærer en forringelse af naturtyper og levesteder for arter eller betydelig forstyrrelse af 

arter, som området er udpeget for. 

Fredningsnævnet kan endvidere i medfør af § 50, stk. 3 kun meddele dispensation, hvis det ansøgte 

ikke kan beskadige eller ødelægge yngle- eller rasteområder i det naturlige udbredelsesområde for de 

dyrearter, der er nævnt i bilag 3 til loven, eller ødelægge de plantearter, der er nævnt i bilag 5 til 

loven, i alle livsstadier. 

Fredningsnævnet lægger efter sagens oplysninger til grund, at en dispensation ikke vil være i strid 

med naturbeskyttelseslovens § 50, stk. 2 eller 3. 
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Fredningnævnet er enig i vurderingerne fra Naturstyrelsen, Vejle kommune og Danmarks 

Naturfredningsforening, hvorefter det ansøgte vil forbedre de landskabelige og naturmæssige værdier 

i området, herunder fremme biodiversiteten, helt i overensstemmelse med fredningens formål, 

hvorfor fredningsnævnet meddeler dispensation på betingelse af, at vandhullet og dets udformning 

etableres som beskrevet i ansøgningen, og at det opgravede materiale fjernes fra det fredede område.  

 

Klagevejledning 

Der kan klages over denne afgørelse til Miljø- og Fødevareklagenævnet. Klagefristen udløber 4 uger 

efter, at afgørelsen er meddelt. Er afgørelsen offentligt bekendtgjort, regnes klagefristen dog altid fra 

bekendtgørelsen. Klagen skal ifølge naturbeskyttelseslovens § 87 indgives via Miljø- og Fødevare-

klagenævnets digitale selvbetjening, jf. vejledningen på Miljø- og Fødevareklagenævnets hjemme-

side www.naevneneshus.dk. Klagefristen udløber ved midnat på dagen for klagefristens udløb. Hvis 

klagefristen udløber på en lørdag eller en helligdag, forlænges fristen til den følgende hverdag.  

Klageberettigede er, jf. naturbeskyttelseslovens § 86: 

 Adressaten for afgørelsen, 

 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 på 900 kr. for privatpersoner og 1.800 kr. for virksomheder og organisationer 

(2016-niveau). Klagegebyret reguleres den 1. januar hvert år efter den af Finansministeriet fastsatte 

sats for det generelle pris- og lønindeks som løbende offentliggjort i forslag til finanslov med virkning 

for klager, der modtages i Miljø- og Fødevareklagenævnet fra og med den 1. februar 2017. Miljø- og 

Fødevareklagenævnet offentliggør størrelsen af klagegebyret på sin hjemmeside www.naevnenes-

hus.dk.  

 

Gebyret opkræves i forbindelse med klagens oprettelse i Miljø- og Fødevareklagenævnets digitale 

selvbetjening. Klagen behandles først, når gebyret er betalt. Vejledning om gebyrbetalingen kan li-

geledes findes på Miljø- og Fødevareklagenævnets hjemmeside www.naevneneshus.dk.  

 

Gebyret tilbagebetales, hvis klagesagen fører til, at den påklagede afgørelse ændres eller ophæves, 

hvis klageren får helt eller delvis medhold i klagen, eller hvis klagen afvises som følge af overskredet 

klagefrist, manglende klageberettigelse eller fordi klagen ikke er omfattet af Miljø- og Fødevarekla-

genævnets kompetence. Det bemærkes, at hvis den eneste ændring af den påklagede afgørelse er 

forlængelse af en frist for efterkommelse af en afgørelse som følge af den tid, der er medgået til at 

behandle sagen i Miljø- og Fødevareklagenævnet, så tilbagebetales gebyret dog ikke.  

 

http://www.naevneneshus/
http://www.naevneneshus/
http://www.naevneneshus/
http://www.naevneneshus/
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Miljø- og Fødevareklagenævnet kan også beslutte at tilbagebetale klagegebyret, hvis der er indledt 

forhandlinger med afgørelsens adressat og/eller førsteinstansen om projekttilpasninger, og disse for-

handlinger fører til, at klager trækker sin klage tilbage, eller hvis klager i øvrigt trækker sin klage 

tilbage, før Miljø- og Fødevareklagenævnet har truffet afgørelse i sagen. Gebyret tilbagebetales dog 

ikke, hvis Miljø- og Fødevareklagenævnet vurderer, at der er forhold, der taler imod at tilbagebetale 

gebyret, f.eks. hvis klagen trækkes tilbage meget sent, herunder efter at klager har haft et afgørelses-

udkast i partshøring. 

En dispensation må i henhold til naturbeskyttelseslovens § 87, stk. 3, 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 dispensationen bortfal-

der, hvis den ikke udnyttes inden 3 år efter, at den er meddelt. 
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FREDNINGSNÆVNET FOR SYDJYLLAND, NORDLIG DEL  
Kolding Åpark 11, 6000 Kolding - mail: sydjyllandnord@fredningsnaevn.dk  
 

 

 

 

Kolding, den 4. september 2022  

 

 

Fredningsnævnets sagsnummer FN-SJN-39-2021: Skovrejsning på arealer ved Hærvejen. 

 

Fredningsregister reg.nr. 07869.00 – Hærvejen. 

 

Fredningsnævnet har den 4. august 2021 fra Vejle Kommune modtaget en ansøgning om tilladelse til 

skovrejsning på matr.nr. 3f Nr. Tinnet By, Ø. Nykirke, der ejes af I/S Gyvelhøj. Ansøgningen er 

indsendt af Skovdyrkerne ved skovfoged Anders Brøgger Jensen. 

 

Fredningsnævnet har efter besigtigelse af arealerne besluttet at meddele afslag. Begrundelsen for af-

gørelsen fremgår nedenfor i afsnittet om fredningsnævnets afgørelse. 

 

Sagens baggrund 

 

Arealerne er omfattet af Naturklagenævnets afgørelse af 27. september 1996 om fredning af landska-

bet ved Hærvejen og Rørbæk Sø, der er en tilstandsfredning, som har til formål, at bevare og forbedre 

de naturhistoriske, landskabelige og kulturhistoriske værdier, som området rummer. 

Fredningen skal navnlig medvirke til, at landskabet omkring denne strækning af Hærvejen bevares 

eller genskabes med dets åbne karakter i et samspil med ådale, egekrat og Rørbæk Sø. 

 

Fredningen har endvidere til formål at regulere offentlighedens ret til færdsel og ophold i området. 

 

I fredningsbestemmeler er blandt andet følgende anført: 

”… 

 

§ 3. Arealernes drift. 

a. Agerland 

Arealerne må anvendes til sædvanlig landbrugsdrift, men må ikke tilplantes med pyntegrønt eller 

juletræer. Gødskning og sprøjtning er tilladt. 

 

Nye læhegn må ikke etableres og de på fredningskortet særligt viste hegn skal være afviklet inden 5 

år fra denne afgørelse. 

 

Fredningen er ikke til hinder for, at arealerne kan overgå til egeskov, egekrat, overdrev eller hede. I 

så fald vil de blive omfattet af fredningsbestemmelserne for disse naturtyper jf. nedenfor 

……………………………… 

Der må kun anvendes formeringsmateriale (frø, planter og stiklinger) af lokal herkomst, d.v.s. fra 

fredningsområdet og af de i fredningsområdet oprindeligt hjemmehørende arter. 

…” 
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Det fremgår af ansøgningen, at der ønskes tilplantet ca. 6 ha mark.  

 

Der anføres yderligere: 

 

”… 

Ejer ønsker med tilplantningen at skabe forberede natur, ved at omlægge landbrugsjord til skov. Sko-

ven kan være med til at sikre forbedre leveforhold for flora og fauna i området. Ved at tilplante arealet, 

vil man samtidig ophører med den mere intensive drift, som lige nu foregår på arealet.  

 

Skovrejsning vil altså være med til at sikre og forbedre grundvandet i området, da der skabes et større 

sammenhængende skovområde hvor anvendelse af bekæmpelsesmidler og gødskning er betydeligt 

reduceret i forhold til den hidtidige anvendelse.  

 

Arealet er i fredningskendelsen uden signatur for fredningsindgreb og er derfor ikke omfattet af ple-

jeplanen, men kun af fredningskendelsens almindelige bestemmelser. På side 3 under plejeplanens 

rammer står der angivet at der for marker uden signatur for fredningsindgreb, ikke er nogen regulering 

i forhold til afgrødevalg og driftsform, ligesom fredningen ikke er nogen hindring for træplantning 

…” 

 

Ansøgningen er vedlagt blandt andet følgende kortbilag: 

 



3 
 

 

 
 

 

Vejle Kommune har i mail af 4. august 2021 udtalt blandt andet:  

”… 

Ansøger har ikke angivet træartsvalg, udover blandet løvskov. Ved valg af eg må der udelukkende 

anvendes eg af lokal herkomst inden for fredningen jf. §3 c og d, som også må antages at gælde for 

agerland. Disse er svære at skaffe, medmindre man prøver at så agern indsamlet i fredningen. 

En skovrejsning uden lystræarten eg, vil formodentlig bestå af flere skyggetræarter som eks. bøg, lind 

mv, som står noget i kontrast til den lysåbne egeskov kombineret med lysåbne arealer, som er en del 

af fredningens formål. 

Som angivet under arealernes drift under agerland, står der at: Fredningen er ikke til hinder for, at 

arealerne kan overgå til egeskov, egekrat, overdrev eller hede. Umiddelbart er min vurdering, at den 

type skovrejsning, som der ansøges om, ligger uden for fredningens formål og retningslinjer 

…” 

Kommune har endvidere i samme mail oplyst: 

”…  

arealerne er beliggende inden for Natura 2000-område nr. 76 Store Vandskel, Rørbæk Sø, Tinnet Krat 

og Holtum Ådal øvre del 

Kommunen vurderer, at skovrejsning ikke vil medføre en væsentlig påvirkning af arter og naturtyper 

på Natura 2000.  Arealet er i dag agerjord i omdrift. 
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Et alternativ til den ansøgte skovrejsning er, at lade arealet gå ud af drift og overgå naturligt til over-

drev, egekrat eller hede. På sigt vil det formentlig udvikle sig til en mosaik da de omkringliggende 

egebevoksninger vil selvforynge ud på arealet med en blanding af eg, birk mv. På længere sigt vil 

arealet måske kunne udvikle sig til habitatnaturtypen stilkegeskove og –krat på mager, sur bund. 

 

Kommunen har ikke kendskab til bilag IV-arter på ejendommen og vurderer, at eventuelle bilag IV-

arter ikke vil blive påvirket af projektet. 

 

…” 

 

Danmarks Naturfredningsforening har i mail af 26. august 2021blandt andet udtalt: 

 

”… 

 

Matr.nr. 3f er beliggende i et område, hvor skovrejsning ifølge Kommuneplan 2017-29 er uønsket. 

… 

 

DN deler Vejle Kommunes opfattelse af, at den ansøgte skovrejsning med blandet løvskov er i strid 

med fredningens formål, hvor det i § 1 anføres, at fredningen navnlig skal medvirke til, at landskabet 

omkring denne strækning af Hærvejen bevares eller genskabes med dets åbne karakter i et samspil 

med ådale, egekrat og Rørbæk Sø. 

 

Ligeledes er fredningsbestemmelserne i § 3 specifikke vedr. agerland, hvor det anføres, at arealerne 

kan overgå til egeskov, egekrat, overdrev eller hede. 

 

DN kan derfor ikke anbefale fredningsnævnet at meddele ansøger dispensation fra fredningsbestem-

melserne til skovrejsning på matr.nr. 3f Nr. Tinnet By, Øster Nykirke 

 

…” 

 

Fredningsnævnets behandling af sagen 

 

Fredningsnævnet har behandlet sagen på et møde med besigtigelse den 22. juni 2022. I besigtigelsen 

deltog fredningsnævnet ved formanden, dommer Vagn Kastbjerg, det ministerielt udpegede medlem 

Flemming Davidsen og det kommunalt udpegede medlem Keld Jensen. 

For Vejle Kommune mødte Birthe Overgaard. For Danmarks Naturfredningsforening mødte Uffe 

Rømer. 

 

Ejeren var mødt ved Thomas Holm fra Skovdyrkerne, der oplyste, at det ikke er muligt at skaffe 

egetræsfrø af lokal herkomst, hvorfor der vil blive plantet blandet løvskov af hjemmehørende træar-

ter, som vil passe godt ind i skovbillede i det fredede område. Meningen er at etablere lysninger i 

skoven til brug for offentlighedens adgang.  

Vejle kommunes repræsentanter oplyste, at det fortsat er kommunes vurdering, at den ansøgte skov-

rejsning ikke er foreneligt med formålet med fredningen, og at en eventuel tilplantning kun må ske 
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med eg af lokal herkomst, hvilket vil sige eg, der er drevet frem af agern, som er opsamlet inden for 

fredningen. 

Kommunen og Danmarks Naturfredningsforening gentog i øvrigt de bemærkninger, der fremgår af 

de skriftlige udtalelser ti sagen. 

Fredningsnævnets afgørelse 

Fredningen betyder, at det ansøgte projekt kræver fredningsnævnets dispensation i medfør af natur-

beskyttelseslovens § 50, stk. 1, hvorefter fredningsnævnet kan meddele dispensation, hvis det ansøgte 

ikke vil stride mod fredningens formål. 

Det fremgår endvidere af naturbeskyttelseslovens § 50, stk. 2, at fredningsnævnet kun kan meddele 

dispensation fra en fredning i eller uden for et internationalt naturbeskyttelsesområde, hvis det an-

søgte ikke indebærer en forringelse af naturtyper og levesteder for arter eller betydelig forstyrrelse af 

arter, som området er udpeget for. 

Fredningsnævnet kan endvidere i medfør af § 50, stk. 3 kun meddele dispensation, hvis det ansøgte 

ikke kan beskadige eller ødelægge yngle- eller rasteområder i det naturlige udbredelsesområde for de 

dyrearter, der er nævnt i bilag 3 til loven, eller ødelægge de plantearter, der er nævnt i bilag 5 til 

loven, i alle livsstadier. 

Fredningsnævnet vurderer efter sagens oplysninger, at en dispensation ikke vil være i strid med na-

turbeskyttelseslovens § 50, stk. 2 eller 3. 

Fredningsnævnet vurderer, at den ansøgte skovrejsning med blandet løvskov på det angivne agerjord 

vil være i strid med fredningens klare formål og bestemmelserne om de fredede arealers drift, hvorfor 

fredningsnævnet ikke kan imødekomme det ansøgte. 

Klagevejledning 

Der kan klages over denne afgørelse til Miljø- og Fødevareklagenævnet. Klagefristen udløber 4 uger 

efter, at afgørelsen er meddelt. Er afgørelsen offentligt bekendtgjort, regnes klagefristen dog altid fra 

bekendtgørelsen. Klagen skal ifølge naturbeskyttelseslovens § 87 indgives via Miljø- og Fødevare-

klagenævnets digitale selvbetjening, jf. vejledningen på Miljø- og Fødevareklagenævnets hjemme-

side www.naevneneshus.dk. Klagefristen udløber ved midnat på dagen for klagefristens udløb. Hvis 

klagefristen udløber på en lørdag eller en helligdag, forlænges fristen til den følgende hverdag.  

Klageberettigede er, jf. naturbeskyttelseslovens § 86: 

 Adressaten for afgørelsen, 

 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 på 900 kr. for privatpersoner og 1.800 kr. for virksomheder og organisationer 

http://www.naevneneshus/
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(2016-niveau). Klagegebyret reguleres den 1. januar hvert år efter den af Finansministeriet fastsatte 

sats for det generelle pris- og lønindeks som løbende offentliggjort i forslag til finanslov med virkning 

for klager, der modtages i Miljø- og Fødevareklagenævnet fra og med den 1. februar 2017. Miljø- og 

Fødevareklagenævnet offentliggør størrelsen af klagegebyret på sin hjemmeside www.naevnenes-

hus.dk.  

 

Gebyret opkræves i forbindelse med klagens oprettelse i Miljø- og Fødevareklagenævnets digitale 

selvbetjening. Klagen behandles først, når gebyret er betalt. Vejledning om gebyrbetalingen kan li-

geledes findes på Miljø- og Fødevareklagenævnets hjemmeside www.naevneneshus.dk.  

 

Gebyret tilbagebetales, hvis klagesagen fører til, at den påklagede afgørelse ændres eller ophæves, 

hvis klageren får helt eller delvis medhold i klagen, eller hvis klagen afvises som følge af overskredet 

klagefrist, manglende klageberettigelse eller fordi klagen ikke er omfattet af Miljø- og Fødevarekla-

genævnets kompetence. Det bemærkes, at hvis den eneste ændring af den påklagede afgørelse er 

forlængelse af en frist for efterkommelse af en afgørelse som følge af den tid, der er medgået til at 

behandle sagen i Miljø- og Fødevareklagenævnet, så tilbagebetales gebyret dog ikke.  

 

Miljø- og Fødevareklagenævnet kan også beslutte at tilbagebetale klagegebyret, hvis der er indledt 

forhandlinger med afgørelsens adressat og/eller førsteinstansen om projekttilpasninger, og disse for-

handlinger fører til, at klager trækker sin klage tilbage, eller hvis klager i øvrigt trækker sin klage 

tilbage, før Miljø- og Fødevareklagenævnet har truffet afgørelse i sagen. Gebyret tilbagebetales dog 

ikke, hvis Miljø- og Fødevareklagenævnet vurderer, at der er forhold, der taler imod at tilbagebetale 

gebyret, f.eks. hvis klagen trækkes tilbage meget sent, herunder efter at klager har haft et afgørelses-

udkast i partshøring. 

En dispensation må i henhold til naturbeskyttelseslovens § 87, stk. 3, 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 dispensationen bortfal-

der, hvis den ikke udnyttes inden 3 år efter, at den er meddelt. 

 

 

 

 

http://www.naevneneshus/
http://www.naevneneshus/
http://www.naevneneshus/
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FREDNINGSNÆVNET FOR SYDJYLLAND, NORDLIG DEL 
Kolding Åpark 11, 6000 Kolding - mail: sydjyllandnord@fredningsnaevn.dk 

Kolding, den 24. oktober 2022 

Fredningsnævnets sagsnummer FN-SJN-23-2022: Varmepumpe ved Øster Nykirke. 

Fredningsregisteret reg. nr.07869.00: Hærvejen. 

Fredningsnævnet har den 1. juni 2022 fra Øster Nykirke modtaget en ansøgning om tilladelse til at 

etablere luft til vand anlæg/varmepumpe til erstatning af et oliefyret anlæg i kapel-/graverbygningen 

ved Øster Nykirke i Vejle Kommune. Bygningen er beliggende på Hærvejen 309, 7323 Give og har 

matr.nr. 49 Ø. Nykirke, Nr. Kollemorten. 

Fredningsnævnet har efter høring behandlet sagen på skriftligt grundlag. 

Afgørelsen er truffet af fredningsnævnets formand i medfør af forretningsorden for fredningsnævn § 

10, stk. 5.  

Sagens baggrund 

Arealet er omfattet af Naturklagenævnets afgørelse af 27. september 1996 om fredning af arealer ved 

Hærvejen og Rørbæk sø, der er en landskabsfredning, som har til formål at bevare og forbedre de 

naturhistoriske, landskabelige og kulturhistoriske værdier, som området rummer. Fredningen skal 

navnlig medvirke til, at landskabet omkring den strækning af Hærvejen bevares og genskabes med 

dets åbne karakter i et samspil med ådale, egekrat og Rørbæk Sø. 

Fredningen har bestemmelse om, at der må ikke etableres andre faste konstruktioner og anlæg. Der 

må således ikke anbringes hegn, mure, vindmøller, tårne og lignende eller master, herunder master 

for luftledninger. Der må ikke anlægges campingpladser bortset fra mindre, primitive teltpladser, og 

der må ikke anlægges sportspladser, motorbaner, skydebaner, flyvepladser eller oplags-og losseplad-

ser. 

Ved Naturklagenævnets afgørelse af 27. september 1996 blev fredningsdeklarationen af 1 maj 1954 

reg.nr. 020048.57 vedrørende Øster Nykirke Kirke ophævet. 
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Ovenfor ses varmepumpens placering på kapel/graverbygningens gavl med en postkasse til højre og 

varmepumpen til venstre. 

 

Den Kgl. Bygningsinspektør har den 10. september 2022 udtalt blandt andet følgende: 

”… 

Den aktuelle bygning er, så vidt vi har kunnet få oplyst, ikke bygningsfredet, men arealet omkring 

kirkegården, herunder det areal som kirkeladen ligger på, er fredet. 

Udedelen til varmepumpen tænkes opsat ved bygningens gavl. Det er dog ikke klart oplyst hvilken 

af de to gavle der menes. 

Idet vi går ud fra, at varmepumpen opsættes på den vestlige gavl, har vi ingen indvendinger, men kan 

anbefale, at tilladelse gives. 

…” 

 

Ribe Stift har i høringssvar af 14. september 2022 tilsluttet sig Den Kgl. Bygningsinspektørs bemærk-

ninger og anbefalet en dispensation. 

 

Vejle Kommune har i den 13. september 2022 udtalt blandt andet følgende: 

”… 

Øster Nykirke er omfattet af en kulturmiljøudpegning for Øster Nykirke og Skt. Peders Kilde. 
Ifølge kulturmiljøudpegningen er Helligkilden og kirken med nærmeste omgivelser sårbare over for 

terrænændringer, tilgroning og slørende beplantning. 
 

Vejle Kommune vurderer ikke, at opsætning af en luft til vand varmepumpe på graverbygningen vil 

påvirke de bærende værdier i kulturmiljøet væsentligt. 
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Vi vil dog anbefale, at der arbejdes på en løsning hvor den tekniske installation opsættes så den er 

mindst muligt visuelt skæmmende for kirkens miljø og kulturmiljøet. 

… 

 

Vi skal gøre opmærksom på, at hvis etablering af anlægget kræver at der graves indenfor fortids-

mindebeskyttelseslinjen, kræver dette en dispensation i forhold til naturbeskyttelseslinjen. 
…” 

 

Danmarks Naturfredningsforening har den 8. september 2022 udtalt blandt andet følgende: 

”… 

En varmepumpe monteret på kapel/graverbygning samt en nedgravet faskine må betragtes som en 

meget begrænset fast konstruktion. 

 

Arealet ligger inden for Habitatområde H65 – Store Vandskel, Rørbæk Sø og Tinnet Krat.  

Projektet vil ikke på nogen måde forringe udpegningsgrundlaget for habitatområdet. 

 

Ej heller vil projektet beskadige forholdene for områdets Bilag IV arter. 

 

Det er DN´s opfattelse, at projektet på ingen måde er i strid med fredningens overordnede formål. 

 

DN kan derfor anbefale fredningsnævnet at meddele ansøger dispensation fra fredningsbestemmel-

serne til projektet under forudsætning af, at projektet udføres som beskrevet i det fremsendte mate-

riale, samt at alt installations-/byggeaffald fjernes fra det fredede område i forbindelse med projek-

tets færdiggørelse. 

…” 

 

Fredningsnævnets afgørelse  

Fredningen betyder, at det ansøgte projekt kræver fredningsnævnets dispensation i medfør af natur-

beskyttelseslovens § 50, stk. 1, hvorefter fredningsnævnet kan meddele dispensation, hvis det ansøgte 

ikke vil stride mod fredningens formål. 

Det fremgår endvidere af naturbeskyttelseslovens § 50, stk. 2, at fredningsnævnet kun kan meddele 

dispensation fra en fredning i eller uden for et internationalt naturbeskyttelsesområde, hvis det an-

søgte ikke indebærer en forringelse af naturtyper og levesteder for arter eller betydelig forstyrrelse af 

arter, som området er udpeget for. 

Fredningsnævnet kan endvidere i medfør af § 50, stk. 3 kun meddele dispensation, hvis det ansøgte 

ikke kan beskadige eller ødelægge yngle- eller rasteområder i det naturlige udbredelsesområde for de 

dyrearter, der er nævnt i bilag 3 til loven, eller ødelægge de plantearter, der er nævnt i bilag 5 til 

loven, i alle livsstadier. 

Fredningsnævnet vurderer efter sagens oplysninger, at en dispensation ikke vil være i strid med na-

turbeskyttelseslovens § 50, stk. 2 eller 3. 

Fredningsnævnet lægger vægt på, at det ansøgte er af relativt begrænset omfang, det har ikke nogen 

uheldig indvirkning på landskabet, naturen eller helhedsindtrykket af bygningerne på det fredede 

areal. 
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På denne baggrund vurderer fredningsnævnet, at det ansøgte ikke vil stride mod fredningens formål, 

hvorfor der meddelelse dispensation på vilkår 

 at varmepumpen opsættes på den vestlige gavl af kapel-/graverbygningen 

 at projektet i øvrigt udføres som beskrevet i det fremsendte materiale 

 at alt byggeaffald fjernes fra det fredede område umiddelbart efter projektets færdiggørelse. 

 

Klagevejledning 

Der kan klages over denne afgørelse til Miljø- og Fødevareklagenævnet. Klagefristen udløber 4 uger 

efter, at afgørelsen er meddelt. Er afgørelsen offentligt bekendtgjort, regnes klagefristen dog altid fra 

bekendtgørelsen. Klagen skal ifølge naturbeskyttelseslovens § 87 indgives via Miljø- og Fødevare-

klagenævnets digitale selvbetjening, jf. vejledningen på Miljø- og Fødevareklagenævnets hjemme-

side www.naevneneshus.dk. Klagefristen udløber ved midnat på dagen for klagefristens udløb. Hvis 

klagefristen udløber på en lørdag eller en helligdag, forlænges fristen til den følgende hverdag.  

Klageberettigede er, jf. naturbeskyttelseslovens § 86: 

 Adressaten for afgørelsen, 

 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 på 900 kr. for privatpersoner og 1.800 kr. for virksomheder og organisationer 

(2016-niveau). Klagegebyret reguleres den 1. januar hvert år efter den af Finansministeriet fastsatte 

sats for det generelle pris- og lønindeks som løbende offentliggjort i forslag til finanslov med virkning 

for klager, der modtages i Miljø- og Fødevareklagenævnet fra og med den 1. februar 2017. Miljø- og 

Fødevareklagenævnet offentliggør størrelsen af klagegebyret på sin hjemmeside www.naevnenes-

hus.dk.  

 

Gebyret opkræves i forbindelse med klagens oprettelse i Miljø- og Fødevareklagenævnets digitale 

selvbetjening. Klagen behandles først, når gebyret er betalt. Vejledning om gebyrbetalingen kan li-

geledes findes på Miljø- og Fødevareklagenævnets hjemmeside www.naevneneshus.dk.  

 

Gebyret tilbagebetales, hvis klagesagen fører til, at den påklagede afgørelse ændres eller ophæves, 

hvis klageren får helt eller delvis medhold i klagen, eller hvis klagen afvises som følge af overskredet 

klagefrist, manglende klageberettigelse eller fordi klagen ikke er omfattet af Miljø- og Fødevarekla-

genævnets kompetence. Det bemærkes, at hvis den eneste ændring af den påklagede afgørelse er 

forlængelse af en frist for efterkommelse af en afgørelse som følge af den tid, der er medgået til at 

behandle sagen i Miljø- og Fødevareklagenævnet, så tilbagebetales gebyret dog ikke.  
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Miljø- og Fødevareklagenævnet kan også beslutte at tilbagebetale klagegebyret, hvis der er indledt 

forhandlinger med afgørelsens adressat og/eller førsteinstansen om projekttilpasninger, og disse for-

handlinger fører til, at klager trækker sin klage tilbage, eller hvis klager i øvrigt trækker sin klage 

tilbage, før Miljø- og Fødevareklagenævnet har truffet afgørelse i sagen. Gebyret tilbagebetales dog 

ikke, hvis Miljø- og Fødevareklagenævnet vurderer, at der er forhold, der taler imod at tilbagebetale 

gebyret, f.eks. hvis klagen trækkes tilbage meget sent, herunder efter at klager har haft et afgørelses-

udkast i partshøring. 

En dispensation må i henhold til naturbeskyttelseslovens § 87, stk. 3, 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 dispensationen bortfal-

der, hvis den ikke udnyttes inden 3 år efter, at den er meddelt. 

 

 



 
FREDNINGSNÆVNET FOR MIDTJYLLAND, VESTLIG DEL 

 

 

 
RETTEN I HERNING, Haraldsgade 28, 7400 Herning 

Do 

 
Herning, 29. marts 2023                                                                                                                                                                                                                                            

                                                                                                                                   FN-MJV-32-2022 
Ikast-Brande kommune 
krbol@ikast-brande.dk 
 
 
 
 
 
 
Ansøgning om dispensation til ændring af facade, materiale og tagfarve på Vejlevej 66, 8766 Nr. 
Snede, jf. tidligere tilladelse af 15. februar 2022 – Fr. 1 – Hærvejen og Rørbæk Sø. 
 
Ikast-Brande Kommune har på vegne af lodsejer i forlængelse af meddelt dispensation fra Fredningen 
Rørbæk Sø, Fredningsnævnets sagsnummer FN-MJV-11/2021, søgt om dispensation til at ændre pro-
jektet, således at der fastsættes ændrede vilkår. Det drejer sig om følgende: 
 
 Huset ønskes ikke etableret med træbeklædning som forudsat i nævnets kendelse. Der søges nu 

om dispensation til at opføre huset med tegl i en dæmpet naturfarve. 
 
 Taget ønskes ikke etableres i en tilsvarende farve som væggene. Der søges nu om, at taget kan 

etableres i mørk grå (Dark silver). 
 
Kommunen har vurderet, at øvrige ændringer vedrørende byggeriet ikke er af en karakter, som kræver 
dispensation. 
 
Natura 2000 og Bilag IV-arter 
Fredningsnævnet har i overensstemmelse med udtalelse fra kommunen vurderet, at de ønskede æn-
dringer ikke er af en karakter, som kan medføre en ændret vurdering af projektets påvirkning af Bilag 
IV-arter. 
 
Fredningsnævnets sagsbehandling 
Fredningsnævnet har behandlet sagen på skriftligt grundlag, da der er foretaget besigtigelse under 
den oprindelige sag. 
 
Interessegrupperne, Danmarks Naturfredningsforening, Dansk Ornitologisk Forening, Friluftsrådet, 
Danmarks Jægerforbund og Dansk Botanisk Forening, er hørt, og ingen af disse har haft bemærknin-
ger til de ønskede ændringer. 
 
Fredningsnævnets begrundelse og afgørelse 
Fredningen har til formål, at bevare og forbedre de naturhistoriske, landskabelig og kulturhistoriske 
værdier, som området rummer. Fredningen skal navnlig medvirke til, at landskabet omkring denne 

mailto:krbol@ikast-brande.dk
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strækning af Hærvejen bevares eller genskabes med dets åbne karakter i et samspil med ådale, egekrat 
og Rørbæk sø. Fredningen har endvidere til formål at regulere offentlighedens ret til færdsel og op-
hold i området. 
 
Samtlige medlemmer af nævnet udtaler: 
Ændringen af facademateriale og tagfarve vurderes ikke at kunne påvirke Natura 2000 området eller 
nærliggende habitat natur, da ændringen sker på bygningen. Af samme grund vurderes ændringerne 
ikke at påvirke evt. bilag IV arter i området. 
 
Dommer Per Kiel Lauritsen og det kommunalt udpegede nævnsmedlem Charlotte Kold udtaler: 
Vi stemmer for at meddele dispensation til det ansøgte, idet vi lægger vægt på, at det ansøgte byg-
ningsprojekt også med det ændrede facade- og tagmateriale vil blive opført i naturnære farver, som 
medfører, at bygningen vil falde pænt ind i de fredede omgivelser. Det ansøgte vil dermed ikke med-
føre en væsentlig ændring af de vilkår, som blev stillet for det oprindelige projekt. 
 
Det ministerielt udpegede nævnsmedlem, Bjørn Westh, udtaler: 
Jeg stemmer for, at der ikke meddeles dispensation til en udvidelse af projektet med ændret facade 
og tagbeklædning, idet jeg lægger vægt på, at det af det oprindelige projekt fremgik, at byggeriet var 
tænkt således, ”at der ville blive taget vidtstrakte landskabs- og naturmæssige hensyn og således, at 
det ville blive opført i naturnære farver med blandt andet delvis egetræsbeklædning som på bedste 
vis flugter med de omgivende fredningsforhold”. Med de anførte ændringer ses disse hensyn ikke 
tilgodeset i tilstrækkeligt omfang. 
 
Der træffes afgørelse efter stemmeflertallet. 
 
Fredningsnævnet meddeler herefter i medfør af naturbeskyttelseslovens § 50, stk. 1, og stk. 2, dispen-
sation fra fredningen til at ændre materialet på facaden og taget af det projekterede hus, således at det 
opføres med tegl i en dæmpet naturfarve og med tag i mørk grå (Dark silver).  
 
Øvrige vilkår for den meddelte dispensation under fredningsnævnets sagsnummer FN-MJV-11/2021 
er uændret gældende for projektet. 
 
Der kan klages over denne afgørelse til Miljø- og Fødevareklagenævnet. Klagefristen udløber 4 uger 
efter, at afgørelsen er meddelt. Er afgørelsen offentligt bekendtgjort, regnes klagefristen dog altid fra 
bekendtgørelsen. Klagen skal ifølge lov om naturbeskyttelse § 87 afgives via Miljø- og Fødevarekla-
genævnets digitale selvbetjening, jf. vejledning på klagenævnets hjemmeside www.naevneneshus.dk.  
Klagefristen udløber ved midnat på dagen for klagefristens udløb. Hvis klagefristen udløber på en 
lørdag eller en helligdag, forlænges fristen til den følgende hverdag.  
 
Klageberettigede er, jf. naturbeskyttelseslovens § 86: 

 Adressaten for afgørelsen, 
 ejeren af den ejendom, som afgørelsen vedrører, 
 offentlige myndigheder, 
 en berørt nationalparkfond, 

http://www.naevneneshus.dk/
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 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 på 900 kr. for privatpersoner og 1.800 kr. for virksomheder og organisationer 
(2016-niveau). Klagegebyret reguleres den 1. januar hvert år efter den af Finansministeriet fastsatte 
sats for det generelle pris- og lønindeks som løbende offentliggjort i forslag til finanslov med virkning 
for klager, der modtages i nævnet fra og med den 1. februar 2017. Miljø- og Fødevareklagenævnet 
offentliggør størrelsen af klagegebyret på sin hjemmeside www.naevneneshus.dk.   

Gebyret opkræves i forbindelse med klagens oprettelse i Miljø- og Fødevareklagenævnets digitale 
selvbetjening. Klagen behandles først, når gebyret er betalt. Vejledning om gebyrbetalingen kan li-
geledes findes på Miljø- og Fødevareklagenævnets hjemmeside www.naevneneshus.dk.   
 
Gebyret tilbagebetales, hvis  
1) klagesagen fører til, at den påklagede afgørelse ændres eller ophæves,  
2) klageren får helt eller delvis medhold i klagen, eller  
3) klagen afvises som følge af overskredet klagefrist, manglende klageberettigelse eller fordi kla-

gen ikke er omfattet af Miljø- og Fødevareklagenævnets kompetence.  
 
Det bemærkes, at hvis den eneste ændring af den påklagede afgørelse er forlængelse af frist for efter-
kommelse af afgørelse som følge af den tid, der er medgået til at behandle sagen i klagenævnet, 
tilbagebetales gebyret dog ikke.  
 
Miljø- og Fødevareklagenævnet kan også beslutte at tilbagebetale klagegebyret, hvis  
1) der er indledt forhandlinger med afgørelsens adressat og/eller førsteinstansen om projekttilpas-

ninger, og disse forhandlinger fører til, at klager trækker sin klage tilbage, eller  
2) klager i øvrigt trækker sin klage tilbage, før Miljø- og Fødevareklagenævnet har truffet afgørelse 

i sagen.  
 
Gebyret tilbagebetales dog ikke, hvis nævnet vurderer, at der er forhold, der taler imod at tilbagebetale 
gebyret, f.eks. hvis klagen trækkes tilbage meget sent, herunder efter at klager har haft et afgørelses-
udkast i partshøring. 
 
En tilladelse må i henhold til naturbeskyttelseslovens § 87, stk. 3, 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 en tilladelse bortfal-
der, hvis den ikke udnyttes inden 3 år efter, at den er givet. 
 
Med venlig hilsen 
 
Per Kiel Lauritsen 

http://www.naevneneshus.dk/
http://www.naevneneshus.dk/
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