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ekendtgjort:

Fredningsnævnets kendelsesdato:

Overfredn.nævnets kendelsesdato:

15.6.1960
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Skala: l: 50.000

Sagsrejser:

Kort udarbejdet dato: 28.11.1977

Kort revideret dato: 10.3.1981

~ealstørrelse :

.eressezone: I (landområde af største interesse)
Formål: Vejstrækningen skal henligge i dens nuværende

tilstand som grusvej.

Ejerforhold:

Påtaleret:

Kommune og privat
Fredningsnævnet og
Nationalmuseet

Diverse: Matr.nr. 39 Uge og 23
og 34 Bjerndrup: Fra
forbudet ~ndtages udvid~lse
af avlsbygninger og aftægts-
hus samt smede~ygfling på
matr.nr. 34. Fredningsnævn-
ets tilladelse skal indhen-
tes.

Indhold:

Indhold:

•
e sogn: Vejen må ikke asfalteres.

Itr.nr• 39 og 284 Uge og strækningen i Kliplev sogn: Vejen må ikke asfalteres, bortset
fra en strækning på 40 m ud for gårdejer Ehlerts ejendom, som må asfalteres i 4 meters
bredde.
på begge sider af vejen fredes en bræmme på 100 m (målt fra vejmidten), således at der
ikke må foretages bebyggelse og ikke anbringes skure, boder, master og lign. ell~r be-
plantning.
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~ealerne må benyttes til almindelig landbrugsdrift.
Matr.nr. 39 Uge: En lille lund vest for vejen må blive liggende som hidtil med sæa-
vandlig hugstret og under tilsyn af skovtilsynet.
Matr.nr. 34 Bjerndrup, parcel 84/10: Den sydlige spids skal henligge i naturtiltand.
Matr.nr. 114: Der må ske forlægning af vejen.
Povlsbro fredes med den lempelse, at den må adskilles og genopføres under National-
museets tilsyn. Der sy.al holdes samme afstand som nu mellem brobue og vandspejl.
Fredningen er ikke til hinder for at der i broens midte indsættes nye kampesten
svarende til de gamle til udvidelse af brobredden.
Åens slyngninger må i hovedsagen bevares i deres nuværende form i en afstand af
mindst 150 m mod vest og mindst 100 m mod øst fra bromidten.
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REG.NR. ./9"

UDSKRIFJ1

af
OVERFTIZDN INGSNÆv1fETS KE,NDELSESPROTOKOL

C>Ar 1962, den 7"septembex';,a.fsagde overfredningsnævnet
på grundlag af mundtlig oe skriftlig votering følgende

k e n d e l s e

i sagen nr. 1425/60 vedrørende udvidelsen af fredninger af og
ved Oksevejen i Åbenrå amtsrådskreds.

o ,I den af fredningsnævnet for Abenrå amtsrådskreds
den 15. juni 1960 afsagte kendelse hedder det~

•

flNærværende kendelse angår de strækninger af Okse-o
vejen (Hærvejen), der fører gennem Uge, Kliplev, Holbøl og Bov
sogne til Bov by, og slutter sig til nævnets kendelser af 21.
august 1959 om Oksevejen f 9nnem øster Løgum, henholdsvis Hjord-
kær og Bjolderup sogne, til hvilke kendelser der henvises.
Vejlængden er gennem Uge 4,5 km, Kliplev 4,0 km, Holbøl 3,3 km
og i Bov 5,6 km. Gennem Uge sogn og i Kliplev sogn fra Povls-
bro i skellet mellem dtsse sogne til Hjerneshøjene er Oksevejen
grusbelagt i en kørebanebredde på ca. 4 m med græsrabatter og
visse steder digelignende skråninger. Medens Oksevejen nord for
Hjerneshøjene er sognevej, er dens sydlige strækning udbygget
som amtsvej (Hellevad-Bov vejen) med ca. 6 m asfalteret køre-
bane og grøfter langs siden. Enkelte steder findes afskårne
dele af den gamle vej bevaret.

I Uge sogn er ved nævnets kendelse af 3. januar 1957
Urnehoved mindepark, der ligger li~e ved vejen, blevet fredet.
Her eller et sted i nærheden antages Urnehoved tingsted at have
været beliggende. I og under kørebanen er der gammel stenbro.

I sogneskellet r'p;e-Eliplevfører den gamle eenbuede

i
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Povlsbro oksevejen over Bjerndrup mølleå, der slynger sig
smukt gennem eng-landskabet såvel mod øst som mod vest. Fra
omkring 11,4 km-stenen til omkring 12,2 km-stenen på Hellevad-
Bov vejen ligger som markvej i en bue mod øst en af de af-
skårne dele af Oksevejen, og dette vejstykke - der tilhører
Kliplev sognekommune, er nedlagt som sognevej og udlagt som
privat fællesvej for 3 tilgrænsende lodsejere - er på grund
af dets særegne, gamle præg værdifuldt at bevare, hvorfor
spørgsmålet om fredning af dette vejstykke er medtaget i sa-
gen. I den sydlige ende af dette vejstykke, ved Oksekær, hen-
står 2 vejvisersten, hvoraf den østlige bærer indskriften
"Apenradell og den vestlige "Hadersleben". Disse sten er fredet
ved nævnets kendelse af 2. oktober 1926.

I sogneskellet Holbøl-Bov fører den dobbeltbuede
Gejlå bro en afskåret del af den gamle vej over Gejlå. Her er
der en smuk udsigt såvel mod øst som mod vest over åløbet og
engdraget på begge sider af åen. Gejlå bro med vadested er til-
ligemed den der afskårne del og en strækning, der lidt sydli-
gere er afskåret i Bommerlund plantage, fredet ved nævnets ken-
delse af 21. november 1941. Spørgsmålet om udvidelse af disse
fredninger, bl.a. områderLe mellem de 2 veje, er behandlet un-
der nærværende sag, hvilket også gælder fredninger af en vildt-
banepæl og en del vejpligtsten på den åbne strækning mellem
Bommerlund plantage og Bov by.

De foreliggende spørgsmål opdeles i 4 afsnit, l for
hvert sogn.

Afsnit I Uge sogn________ L _

Uge sogneråd har protesteret imod, at vejen ved fred-
ning bevares som grusvej. Det gøres gældende, at der fra Urne-
hoved til Petersborg - en strækning på 1,3 km - er ret kraftigt
fald på vejen, hvilket vil medføre, at vedligeholdelsesudgif-
terne bliver betydelig større, hvis vejen skal henligge som
grusvej i stedet for at blive asfalteret. Endvidere anføres,
at trafikken har været stigende de senere år og formentlig vil
stige efter en fredning. }ra sognerådets side vil man imidlertid

'"
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gå med til en fredning uden erstatning, såfremt der gives til-
ladelse til, at kørebanen i en bredde af 4- m må asfalteres gen-
nem hele Uge sogn; man er under alle omstændigheder enig i, at
arealerne på begge sider af kørebanen og selve vejprofilet be--
vares. Såfremt asfaltering nægtes, påstås der en erstatning på
20.000 kr.

•

Med gårdejer Anders Ehlert, der er ejer af art. nr.
31 af niplev ejerlav og sogn, samt art. nr. 39 og 284 af Uge
ejerlav og sogn, er der opnået enighed om en bræmmefredning
af følgende indhold~ Mod en erstatning på 1.000 kr. pålægges
der hans ejendom forbud mod bebyggelse, herunder anbringelse
af boder, slrnre, master o.lign. og mod yderligere beplantning
forsåvidt angår en bræ~~e langs begge sider af vejen i en dybde
af 100 m fra vojmidten. Forbudet angår str~kningen fra ejen-
dommens skel mod nord til Bjerndrup mølleå i syd. De fredede
arealer må benyttes i almindelig landbrugsdrift. Dog må den
lille lund vest for vejen blive liggende som hidtil mGd sædvan-
lig hugstret og under tilsyn af skovtilsynet. På grund af støv-
plage ved gårdbygningerne, der ligger lige ved vejen, tillades
asfaltering af kørebanen i 4 mIs bredde på en strækning fra 20
m nord for gårdbygningerne til 20 m syd for disse. Fra bygge-
forbudet undtage s bygninger til eventuel forøgelse af de nu-
værende avlsbygninger og til aftægtshus på betingelse af, at
byggeri skal godkendes efter tilsvarende regler som i fred-
ningslovens § 25, stk. 2. Den pågældende bræmmefredning ved-
rører parcellerne 14/3, 4, 17/8, 7, 6 og 15/5 af kortb1cd l,
Diplev, og 80/14, 81/15, 49/16 og 66/17 af kortblad 8, Uge.

Det er for nævnet oplyst, at der ikko er noget behov
for Oksevej-strækningen gennem Uge sogn som led i en gennem-
gående tidssvarende færdselsåro, og da bevarelsen af de endnu
ikke asfalterede strækninger af Oksovejen er af en meget be-,
tydelig historisk og kulturnistorisk interesse, finder nævnet,
at den del af vejen - bortset fra den ovenfor nævnte strækning
udfor gårdejer Anders Ehlerts bygninger - fremdeles bør hen-
ligge som grusvej og følgelig være at frede i dens nuværende
tilstand.

e-



I
I
I

I
l

-4-

Nævnet bemærker, at det vil være af særlig j.n-tc;r--

esse, at vejen også i Uge sogn bevares som grusvej, idet der
da vil blive bevaret en ikke asfalteret strækning på 9,2 km

fra Toldsted forbi Urnehoved til Hjerneshøjene.
For forøget vedligeholdelsesbyrde tillægges der U20

sogneråd en erstatning, s,m passende vil kunne ansættes til
10.000 kr.

Afsnit II Kliplev sogn_________ L _

Spørgsmålet om uddybning og regulering af .Ej or[:dru~-,
møllcå såvel øst som vest for broen og det dermed forbundne
spørgsmål om anlæg af en ny bro hOTilioldsvis reparation ellex
hel omsætning af Povlsbro, herunder sænkning af bunden? e~
aktuel, idet afvandingssag om reguloringsarbejderne ventc;:]
gennemført i løbet af den allernærmeste tid.

Kliplev sogneråd har lagt afgørende vægt på, at =roc-
ningssagrm ikke lagde hindringer i vejen for afvandingssGgon
og ikke fordyrede dCnJle, og under forudsætn~_ng heraf htJT j: =3.,"

fra sognerådets side erklæret sig enig i fredningen af vuj ei __

i dens nuværende tilstand, hvorfor der il:ze still~3s krav 0111

asfaltering, idet vejen a~ sogneråd8t betragtes som en ~cnt
lokal vej. Selvom der ikke havde foreligget nogen nfvQndin~8-
sag, ville spørgsmålet om omsæ tning af broen meld o Slg inder,
overskuelig fremtid, fordi broen er ved at skride ud til beg,,;,,
sider. Sognerådot er vel klar over, at en vis reparation er
nødvendig, men en sådan vil kunno lldføres mc;d relativt bec:,cn--
set bekostning, omend don i så fald bliver skadelig for broen
som historisk bygningsværk og som led i omgivelserne.

Åbonrå amts vandinspoktorat har oplyst, at der i ni-
vandingsprojektet er rognet enton med en ny bro, beliggende
lidt syd for den nuværende, til en bekostning af ea. 20.000 )er.9

olIer med omsætning af Povlsbro til on udgift på ea. 10.000 kr.
Hvis den gamle bro fredes, vil underløbet kOlnme til at hO::J.l_Jc_',;:::

i tør tilstand på lignende måde som Immervad bro i øster L0t<;lJA
sogn, idet bunden for det nye vandløb mindst skal være 70 cm
under Povlsbro's nuværende bund.
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Nationalmuseet og Naturfredningsrådet s2vel som ~~n-
marks Naturfredningsforenine har under do foreliggende forhold
stillet sig positivt overfor spørgsmålet om omsætning af broen,
dog på vilkår at såvel adskillelsen SOtil eO':'lopslet~1j_W?;Gnfinder
sted under Nationalmuseets tilsyn ved en af MvsGet udpe~ct sac-·
kyndig.

•

Nævnet er enig om, at æstotiske h(Hlsyn i høj grad
taler imod opførelse af en ny bro~ og da der som følge af den
gamle bros skrø belige tilstand ikl:e findes at :::-0 re l j gge afge--
rende betænkeligheder ved en omsætning, jdet de~ ikke ar ual-
mindeligt, at gamle bygningsværker m5. bevares for eftertiden
på denne måde, findes broen at burde fredes med den lempelse,
der fremgår af det anførte om, at den som leu :.af-mndingt,,-
sagen adskilles og genopføre s under nation8.1mu80et,) tils~m.
Der stilles følgende betingelser: Vod om2~tningen af broen ro~
der holdes saImne afstand som nu mellem brobue og vandspejl.
Paklaget ovenpå broen forøe.3s passende, s:1ledes Gt det jkkc-;;
bliver nødvendigt at sænke vejen for meget.

Fredningen skal ikke være til hinder for~ at der i
mid ten af br oen indsættes nye l{8,mpesten oV8rG:lde t 11 do L-:;'8.l!lJJ;
til udvidelse af brobreddl.:1 med indtil l m~ hvilket Nationa:_--
museot intet har haft at indvende imod.

Åons slyngninger må i hovedsagen oevares i deres r~~-
værende form i en afstand af mindst 150 ID 1YlOdvent o~ Jll:i..nds~
100 m mod øst.

e,
e
-

l,
I

Om afvandingssag9n b GlT.:erhco sfD"'l~c;t; 0 -l: 8Ert8V::lnl':--

inspektøren har undersøgt? oEl.man kUIme TI0jes Inr:den mi.J1':1rc]
vand stands sænkning end de i pro j el(-(;ctfast sa tt (')70 cm" men
dette ladGr sig ikke gøre.

Med disse bemærkninger om broen og vandløbet til træ--
der nævnet, at afvanding finder stod. løvrigt b emc:;rkes ? 8, t don
grusbelagte vejstrækning i Kliplov sogn vil være at lTGde i
dens nuværende tilstand? herunder sic188T'Ga}c::L'"es sclvG vej-
profilet.

Sognerådet har nedl~gt påstand om er2tatninB~ dc12
for de forøgede vedligeholl...~Glsesudgiftc,;:,som er foroLL'1.dotmed,

I

!



-6-

at vejen ikke må asfalteres og skal henligge som grusvej~ dels
for de merudgifter sognerådet kan forvente at få, derved at man
ikke kan nøjes med at reparere broGn~ men skal omsætte den.

Nævnet forudsætter, at de med Nationalmuseets ti18~1
forbundne udgifter afholdes af Museet. Da der derhos i afvan-
dingsprojektet efter nævnets skøn er afsat et tilstrækkeligt
beløb til broudgiften, og da den genopført e bro medfører 0n =0T-

bedret tilstand af forholdene for kornmunen~ findes der ikko at
kunne tillægges denne nogen erstatning vedrørende broen. Der-
imod skønnes det rimeligt, at der for forøgede vedligc~101d8Ises-
udgifter i anledning af ikke-asfaltering tilkendes en er6tat-
ning, der passende findes at kunne besterr@es til 5.000 kr.

Ved forhandling med efterfølgende lodsejere er dor
opnået enighed om en bræmme fredning gående ud på, at der langs
begge sider af vejen i en dybde af 100 m fra vejmidten ikke må
foretages bebyggelse, herunder anbringGlsG af skure, boder, ma-
ster o.lign. ellor beplantning. Det drejer sig om nedennævTIto
arealer, beliggende på strækningen Povlsbro-Hjern8shøjene~
Nr. Ejer Ejerlav Art.nr. Parcel Kortblad Bemærkning~ __
l Rasmus Han- IQiplev ~5 101/14 14 Arealet øst for

sen Clausen 102/15 vejen med on
17 front mod denne)

l"
18 pc'ica. 320 m.

Uge 283 64/16 8 Areal vest for
162 101/17 vojen med en

front mod denne
på ca. ,10 ID.

I -- 2 Helmuth Bjerndrup 11 37/1 3 Areal vest forI Glaser 61/2 vejen med en
front mod denne
på ca. 320 m.

3 Hans Peter Kliplev 24 11 14 Enklave øst for
Christensen l 13 vejen i en af-

28/5 stand af 50 m fra
26/2 vejen (læ~~de 60
27/4 m). Bebygget lod

øst for vejen med
front mod denne

ej på ca. 340 m.

"-------
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Nr. E,jer Ejerlav Art.nr. Parcel Yortblad Bemærkning
3 Hans Peter Bjerndrup

Christensen
38/1
39/240/7

54

4 fru Marie Bjerndrup
Andrea Skade

84/1085/1034

e 5 Christian Bjerndrup 23 191/5(e Andersen 192/5111/2
194/5_I 190/4
193/4

Bjerndrup 234 195/7
Bjerndrup 216 165/7
Bjerndrup 215 187/0.2
Bjerndrup 217 196/66

197/66
IQiplev 420 154/0.42

422 159/49
348 150/42

155/42156/42
421 157/42

158/42
6 Chr.Greger- Kliplev 27 lo'. sen 11

35/12

3 Areal vest for
vejen med en
front mod denne
på ca. 220 m.

3 Bebygget areal
vest for vejen
med en front
mod denne på
ca. 530 m.

4 Areal vest for
vejen med en
front mod denne
på ca. 160 m.

Bebygget areal
øst for vejen
med en front
mod denne på

12 ca. 250 m.

13 Bebygget areal
øst for v9jen
med en front
mod denne på
ca. 470 m.

Der tilkendes følgende erstatninger i anledning af
bræmmefredningen~
ad nr. l - 3 og 5 - 6~ hver 500 kr.
ad nr. 4~ 1.000 kr .

Ejerne har erklæret sig enig i erstatningsbeløbene.
Fredningen omfatter ad nr. 4 og 5 tilsvarende adgang

som Ehlert til opførelse af landbrugsbygninger - for fru Skades
vedkommende tillige smede bygninger til udvidelse af virksomhe-
den på ejendommen (fredningslovens § 259 stk. 2).

Yderligere bemærkes om fru Skade 9 at den sydlige spids
af parcel nr. 84/10 undergives fuldstændig fredning9 således at

e
I.
r:~
I

l
I
I

I
I .-
\

,\

~
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den skal henligge i naturtilstand. Skellet mod nord drages
vinkelret på Oksevejen fra et punkt i den vestlige side~ der
ligger 50 m nord for midten af den vestlige Hjerneshøj. Som
følge af denne yderligere fredning er fru Skades erstatning
forhøjet med 500 kr., således at hendes samlede erstatning
andrager de ovennævnte 1.000 kr. Hansen

Med hensyn til gårdejer Rasmus/Clausen bemærk8s~ at
denne i modsætning til de øvrige lodsejere har nedlagt påstand
om, at vejen asfalteres udfor hans ejendom og har krævet en
passende erstatning for ulemper~ hvis asfaltering ikke må fin-
de sted.

I

Nævnet kan imidlertid efter sognerådets holdning og
det iøvrigt oplyste - herunder at Hansen Clausens bygninger
ikke er beliggende umiddelbart ved vejen - ikke anse kravet
for berettiget~ hvorfor det ikke kan imødekommes. Derimod skal
bræmmefredning ikke være til binder for en af Hansen Clausen
ønsket forlægning af en vej til Chr. Blsborgs gårdbygninger,
art.nr. 114 af Kliplev, hvorved bemærkes~ at den nuværende vej
går lige ved Clausens bygninger og er til ulempe og ønskes
flytteto

I
I

I

Med hensyn til det gamle vejstykke ved Oksekær er der
mellem nævnet og lodsejerne opnået en fredningsordning mod en
erstatning på 500 kr~ til hver.

De 3 ejere og ejendommenes betegnelse er~
gårdejer Jes Petersen~ artonro 2 af Vilsbæk~
gårdejer Peter Heinrich Petersen~ art. nr. 47 af Vilsbæk~ og
gårdejer Christian Petersen~ art.nro 16 af Vilsbæk.

Disse ejendomme pålægges følgende servitut~

,
I
I
I,

Det gamle vejstykke bevares i dets nuværende tilstand
som markvej og må ikke gro til. Offentligheden har ret til gå-
ende, men ikke ti] anden færdsel. På en strækning langs østsi-
den af markvejen, hvor Peter Heinrich Petersen fornylig har
plantet nåletræer indenfor vejens matrikulære skel, fjernes
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disse træer, senest i det efterår der følger nærmest efter, at
endelig kendelse i sagen er afsagt, og det således for træer
ryddede område skal fremtidig henligge i naturtilstand uden
beplantning. Selvgroede træer skal fjernes. Med hensyn til den
del af det matrikulære vejareal, der allerede er inddraget un-
der de pågældende ejeres landbrugsdrift, bevares status quo.

Vedligeholdelsespligten deles lige mellem de 3 ejen-
domme.

Fornævnte Christian Petersen har endvidere forplig-
tet sin ejendom til at fremdrage og friholde for vækster vej-
viserstenen med indskriften i1Hadersleben", således at den lige-
som den anden sten til enhver tid er synlig for offentligheden.

Langs den nordlige bred af Gejlå øst og vest for bro-
erne såvel som mellem disse er der opnået overenskomst om en
bræmmefredning af de langs åen beliggende engarealer, der har
en bredde på ca. 60 m. Det drejer sig om følgende områder,
hvorved bemærkes, at der af praktiske grunde her medtages vis-
se arealer, der ligger syd for åen og som tilhører bredojere
på den nordlige side~

Ejer Ejerlav Art.nr. Parcel Yortblad Bemærkning
Arthur Beuschau Gejlå l 60/31 3 Areal nord for

14 åen fra den,
13 gamle bro ca.- 9 1100 m mod vest

8 i en bredde af
14 37 ca. 60 m fra

( 38 åløbet.I

I;
45/39

e 37 35
36

I,'
l', Jens Beuschau Gejlå 31 166/25 2 Areal nord for
I 167/25 åen, mellem bro-I
I 169/26 erne ca. 35 m

langs åløbet og
derefter ca. 70
m videre mod øst
langs åløbet i
en bredde af ca.
60 m.

~.
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Ejerlav Art.nr. Parcel Yortblad BemærkningE,jer
Christen
Christensen
I,ei

3 101/24
100/23

Gejlå

3 91/18 2
223/12
224/13e 90/15

e-,
Adolf Gejlå 16 95/23 2
Beuschau 96/24

94/18
92/12

16 16
84/15
93/15

1748

2 Areal nord for
åen fra fornævn-
te areal ca. 190
m langs åløbet i
en bredde af ca.
60 m.

Areal nord og
syd for åen ved
det gamle vade-
sted ca. 700 m
øst for den gam-
le bro, ca. 100
m langs åløbet i
en bredde af ca.
20 - 60 m.
Areal nord for
åen ca. 400 m øst
for den gamle bro,
i en længde af ca.
450 m langs åløbet
og en bredde af
ca. 60 m.

2 Areal syd for åen
ca. 400 m øst for
den gamle bro i
en længde af ca.
320 m langs åløbet
oe en bredde fra
ca. 20 - 60 Dl.

Fredningsaftalen går ud på forbud mod bebyggelse, her-
under anbringelse af skure, boder, master o.lign., samt mod
beplantning, således at udsigten fra broen bevares. Det er for-
eneligt med fredningen, at arealerne fortsat anvendes i alminde-
lig landbrugsdrift, således at græs veksler med kornavl efter
behov. Arealerne holdes fri for selvgroede trævækster. Den nu-
værende bevoksning mellem broerne må forblive, mon undergives
tilsyn af nævnet med hensyn til udrensning.

Idet bemærkes, at selve servitutpålægget og dets ting-
lysning må betragtes som en vis mindre byrde for de pågældende
ejendomme, skønnes det rimeligt, at der efter derom nedlagt på-
stand tillægges hver af lodsejerne en erstatning på 500 kr.,
dog Adolf Beuschau 1.000 kr. Med honsyn til sidstnævnte bcmær-
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kes, at han hidtil har udnyttet en engstrimmel på nordsiden af
åen til græsning, men at denne, når den projekterede afvanding
i nær fremtid gennemføres, ikke længere vil kunne anvendes som
engjord, hvorfor det havde været hans hensigt, at tilplante
arealet, som har en længde af cao 250 m og en bredde på gennem-
snitlig 6 mo Da fredningen vil forhindre ham i den eneste mu-
lige udnyttelse af arealet, har han påstået sig tilkendt oven-
nævnte erstatning på 10000 kro l~avet er taget til følge mod,
at det pågældende areal fuldstændig fredes og skal henligge i
naturtilstando

Fredningen forudsætter, at en afvanding af Gejlå er
forenelig med, at broen bevares, og at åløbet ikke forandres
uden nævnets godkendelse på den strækning, der kan ses fra bro-
erneo

e
e
e

Syd for Gejlå er Direktoratet for statsskovbrugot
ejer af engstrækningen ca. 1150 m mod vest og ca. 600 m mod øst,
nemlig til den foran omtalte parcel 17 af kort blad 2 Gejlå,
henhørende under art.nro 480 De pågældende arealer er betegnet
således~

Ejerlav Art.nr.
Gejlå 42

46
Bommerlund l

25
l

24

Parcel
164/25
165/25
205/71
206/71
111/38
134/31
110/37
137/36

l
88/2

lo
8
9
5
6
41
42

91/43
52
53
16
17

I~ortblad
2

3

4

3

3

2



•
f
I

I

I
ili
!

..~----

-12-

Ejerlav Art. nr. Parcel Kortblad
BOITunerlund 25 86/50 3

87/51
3 84/50

85/51
Statsskovvæsenet har erklæret sig enig i en tilsva-

rende fredning som nord for åen.
Bov sognekommune, dor er ejer af det mellem don gamle

vej og den udbyggede vej mod nord beliggende område, parcel nr.
74/37 og 77/40 af kortblad 6 Vejbæk, har erklæret sig enig i,
at disse parceller uden udgift for kommunen overdrages til
statsskovvæsenet som et lod i nærværende sag.

Ejeren af parcel nr. 67/9 af kortblad 6 Vejbæk, hen-
hørende under art.nr. 22, Niels Ivcrsen~ ejeren af parcel nr.
69/19 af kortblad 6 Vejbæk, henhørende under art.nr. 21, Johan
Chr. Christiansen, og ejeren af parcel nr. 62/8, 63/8 og 65/18
af kortblad 6 Vejbæk, henhørende under art ,nr. 19, Jes Iversen,
har erklæret sig enig i en tilsvarende overdragelse af de nævn-
te parceller, der cr beliggende i den sydlige ende af området
mellem de to veje.

De nævnte parceller skal fremtidig henligge i natur-
tilstand, idet det påregnes, at de efterhånden springer i lyng,
hvilket allerede er tilfældet med kommunens parcel.

Statsskovvæsenet har påtaget sig at friholde de er-
hvervede områder for selvgroede træer. ])e sydligG parceller,
dGr delvis er beplantet med unge grantræer, overlades til skov-
væsenet med træerne og for disses vedkommende overgår de først
til at ligge i naturtilstand, når træerne er tjenlige som jule-
træer, til hvilket tidspunkt skovvæsenet er forpligtet til at
fjerne dem.

Bfter derom nedlagt påstand, tilkendes der i erstat-
ning Niols Iversen 1.000 kr., Christiansen 200 og Jes Iversen
1.000 kr.

Af erstatningerno regnes intet som vederlag for areal-
afståelse, idet jorderne praktisk taget er uden værdi, hvorfor
beløbene udelukkonde er godtgørelse for væksterne og arbejdet
med disse. Berigtigelserne i tingbogen sker som skelforandring,
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hvilket er muligt på grund af parcellernes ubetydelige jord-
værdi.

Skovvæsenet er endelig indgået på, at der langs øst-
siden af den gamle Oksevej på strækningen gennem Bommerllmd
plantage i en dybde af 40 ID foretages fældning af de derværende
nåletræer, hvorefter den østlige halvdel af denne bræmrne til-
plantes med løvtræer, medens den vestlige halvdel frilægges og
antagelig efterhånden springer i lyng. Skovvæsenet r~r dog for-
beholdt sig at foretage disse dispositioner, efterhånden som
de naturligt kan indpasses i skovens driftsplan vedrørende de
pågældende afdelinger.

De omtalte vejpligtsten og andre sten henstår på ne-
denfor anførte steder~
l. I bagkant af den østlige grøft i diget vod den gamle Sønder-

borg landevej ca. 23 m syd for km 3,5, en vejpligtsten med
tekst li 2 II foroven og derunder "lVI A II.

2. I den vestlige grøft ca. 15 m syd for km 4,7, en høj afvi-
sersten uden tekst.

3. I bagkant af den østlige grøft 3 m nord for km 5,2~ en vej-
pligtston med tekst IrOxlundl;, og overfor

4. I bagkant af den vestlige grøft, en vejpligtsten med tekst
"Lindewi tt Hoff".

5. I bagkant af den vestlige grøft 5 m syd for km 5,3, en vej-
pligtsten med tekst "Gr. Wiehll

•

6. I bagkanten af den vestlige grøft 40 m nord for km 5,3, en
vejpliGtsten uden tekst.

7. I bagkant af den vestlige grøft ca. 30 m nord for km 5,4,
en vejpligtsten uden tekst.

8. I bagkant af den vestlige grøft 60 ID nord for km 5,8, en
vejpligtsten med tekst "SpølbcckH•

9. I bagkant af den vestlige grøft 20 ID syd for km 5,8, en vej-
pligtsten med tekst "O.JJindaull•
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lo. I bagkant af den vestlige grøft 15 m syd for km 6,0, en
vildtbanepæl mærket C 7 N.3.

11. I bagkant af den østlige grøft lo m syd for km 6,0, en
vejpligtsten med tekst "WALSBU'LII.

12. Mellem km 610 og 6,1 i bagkant af vestlige grøft, 5 sten
uden tekst, formentlig gamle vejpligtsten.

13. I den vestlige grøft lo m nord for km 6,0, en høj afviser-
sten.e-e 14. I bagkant af den vestlige grøft 15 m nord for km 6,2, en
vejpligtsten uden tekst.

15. I den vestlige kant af d~n gamle Oksevej, der ligger øst
for Hellevad-Bov vejen, ligger en gammel vejpligtsten med
tekst" L P. L VI. St(~nen ligger ca. 20 m øst og 7 m nord for
km 6,5 på Hellevad-Bov vejen.

16. Mellem den gamle vej og Hellevad-Bov vejen ca. 16 m ret øst
for km sten 7,5 på Hellevad-Bov vejen:
a. En vejpligtsten med tekst ilCFil og
bo Grænsesten med tekst 11YviesHerred ".

17. I vestkanten af den gamle Oksevej lo m nord for don under
16 b. nævnte sten stEir en gammellygtepælssten med utyde-
lig tekst.

I

\
I

Med hensyn til den vildtbanepæl, der under nævnets
behandling af sagen i 1958/59 henstod i vejgaflen syd for par-
cel nro 69/19 af kortblad 6 Ve jbæJ<, b"mærkes, at den fornylig
er fjernet, fordi dens skrøbelige tilstand gjorde det påkrævet.
Nationalmuseet foranlediger pælen konserverct gennem dertil eg-
net behandling, men da den har måttet afkortes meget stærkt, eg-
ner den sig ikke til genopstilling. I stedet er der nu opsat en
nøjagtig ko~i med indskriften "c 711 og derunder "W B 1783".
Ovenover er/der udskåret en krone.

Fredningen af vejpligtstencno og vildtbanopælon, samt
do øvrige nævnte fredningsordninger stadfæstes herved af nævnet
som endelige, hvorved bemærkes, at nævnet har opfordret Åbenrå
amtsråd til at påtage sig friholdelse for græs og ukrudt med
hensyn til stenene og vildtbanepælen.
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Samtlige ovenfor nævnte fredningsbeslutninger, hen-
holdsvis aftaler, findes hjemlet i l. og 2. lcd af § 1 stk.1 i lov-
bekendtgørelse nr. 106 af 21. marts 1959.

Der vil være at foretage tinglysning af overdragel-
ser og servitutpålæg ved nævnets foranstaltning og på dettes
bekostning. Undtagelse skor dog vedrørende skovbræmmen i Bom-
merlund.

Påtaleret tilkommer med hensyn til servitutoverhol-
delse nævnet og Nationalmuseet hver for sig.

Af erstatningsbeløbene vil ingen del være at tillægge
panthaverne.

Ingen af dG mødte panthavere har påstået erstatning.
Jydsk HusmandskreditfoI'ening, der ikke er mødt, men

som i skrivelse af 16. maj 1960 har påstået sig tillagt den er-
statning, som måtte tilkomme gårdejer J.C.Christiansen, 0ster-
bæk, skønnes - under hensyn til den afståede pare eIs ubetyde-
lige værdi - ikke at burde tilkendes nogen erstatning.

løvrigt bemærkes, at de andre indkaldte panthavere
hverken har givet møde eller skriftligt nedlagt påstand om del
i erstatning.

Nævnet bestemmer, at erstatningerne, da der er tale
om en fredning af den i 10vbeKGndtgørelsens § 17, stk. 2, om-
handlede art, findes at burde udredes mod 9/10 af statskassen
og med l/lo af Åbenrå amtsfond. Herved bemærkes, at sagen -
uanset om anke finder sted - ifølge dens størrelsesorden skal
forelægges Overfredningsnævnet, hvilket også gælder beløbene
under 3.000 kr., jfr. fredningslovens § 19, stk. 3, og under
hensyn hertil skal man allerede nu fra nævnets side tilkende-
give, at staten bør deltage i fredningsudgifterne med lovens
maksimale andel.

Lignende bestemmelse blc;v af samme grund truffet ved
nævnets kendelse af 21. august 1959 om Oksevojen i øster Løgum
sogn.

Nævnet foranlediger gennem amtslandinspektoratet op-og
sat fredningssten!forsåvidt angår Oksekær-strækningen skelsten
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vedrørende vedligeholdelsespligten.
~ndvidere lader nævnet anbringe fornødne skilte om

fredningerne til vejledning for pbulikum. II

Konklusionen er sålydende~
flDe ovennævnte fredninger iværksættos som anført.

Der udredes følgende erstatninger~

Ia.. iplov sogneråd o. o • Cl Cl o o Ilt ., o • o " • o o o • o o o

Uge sogneråd 00000000000 •• 0000000000000 100000 kro

e-e
Anders Ehlert 00000,..,,000 • .,0000000000000

Rasmus Hanson Clausen •.•••...........•
Hans Petor Christensen ...•....••....•.
Chr o Gregorsen o o o o o o o .. o o o Cl o o It o o o o o o o o o

Helmu t 11 Gla s er o Cl o o Cl • o o o • o o o o o II G • o o o o o o

fru 1furie Andrea Skade •..••. ,.•....•.•
Christian Andersen OClOOOOOOOOOO •• OOOOOO

Christian Petersen •.•....... ,......•..
Poter Heinrich Petersen .•.....•...•...
Jes Petersen o o o o o o o '011 Cl • D • o o • Cl o tf) o o o o o Cl o o

JGns Beus cha li o o o o o o o o o o o Cl o " o •• o o • o o " • o

Arthur Be:uschau o o o o Cl o o l) Cl o o o o o o o o o o l> o o •

Christen Christensen 1ei •.•..•.....••.

• Adolf Be11schau o o • o o o Cl tO o o Cl o o Cl o o o o o • o o o o

r~i e l s Ive r~s en o o o o o Cl o o o o o o o o o o o o o o o o o o Cl

Johan Chr.Christianscn .••...•......•..
JG S Ive r s en o Cl o II Cl o o o o tJ o o o o o o o o o o o o o • o o Cl

5.000 li

1.000 li

500 li

500 li

500 ti

500 li

1.000 li

500 II

500 li

500 Vi

500 li

500 II

500 II

500 11

1.000 II

1.000 \I

200 II

1.000 li

Erstatningerne udredes med 9/10 af statskassen og
med l/lo af Åbenrå amtsfond.

Påtaleret tilkommer fredningsnævnet for Åbenrå amts-
rådskreds og Nationalmuseet hvor for sig. IV

~t af fredningsnævnets medlemmer afgav sålydende
dissens~

IIJog er af den opfattelse, at fredningen af vej8n
ikke skades ved, at selve kørebanen asfalteres, idEJt det afgø-
rende fredningsmæssigt må væro, at græsrabatterne med de diger,

I
I,

I
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som endnu findes? bevares? såtedes som de nu er. Jeg ville der-
for give Uge sogneråd modhold i dets standpunkt. I erstatning
ville jeg? når flertallet ikko vil give tilladelse til asfal-
tering? tilkende 20.000 kr."

e
e
e

Kendelsen er forelagt for overfrodningsnævnet i medfør
af naturfredningslovens § 19? stk. 3.

TIet er oplyst for overfredningsnævnet? at de i kendel-
sen under nr. 1-17 nævnto vejpligtsten og andre sten alle er
beliggende på det fredede areal.

Det er endvidere vedrørende de i kendelsen under II om-
talte fredede slyngninger i Mølloå oplyst? at den der anførte
afstand af mindst 150 m mod vest og mindst 100 m mod øst skal
regnes fra bromidten? og at parcel nr. 74/37 og 77/40 af kort-
blad 6? Vejbæk? der tilhører Bov sogns kommune - omtalt under
kendeIsens afsnit IV - er henhørendo under art. nr. 46 af
Gejlå ejerlav.

Overfredning,snævnet? der tidligere har besigtiget den
omhandlede vejstrækning? kan af de i kendelsen anførte grunde
tiltræde? at fredningen gennemføres i overensstemmelse med
fredningsnævnets flertals beslutning? samt at erstatningerne
udredes med 9/10 af statskassen og med l/lo af Åbenrå amtsfond.

Da overfredningsnævnot herefter kan tiltræde det i ken-
delsen anførte? vil denne være at stadfæste.

4 kort, nr. ÅB. 112 A, B? C og TI? som viser grænserne
for de fredede arealer? er vedhæftet nærværende kendelse.

T h i b e s t e m m e s:

r
1
I,
1\
f
i
I

Den af fredningsnævnet for Åbenrå amtsrådskreds den 15.
juni 1960 afsagte kendelse vedrørende udvidelse af fredninger
af og ved Oksevejen i Åbenrå amt stadfæstes.

Som erstatning udbetales til:
UgG S ogne råd ..... e o • • o Cl o • o Cl _ • • • • • • • • • • • • • • • • • o •• l O o O O O kr.
Kliplev sogneråd •..•.•.•..•..••.••..••...•••.•• 5.000 II

Anders Ehlert 'I •• o.e.o ••• o ••• " •••••••••••••••••• 10000"

Rasmus Hansen Clausen ••..........•.•.•...•.•... 500 II

500 "
500 n

Hans Peter Christensen .......•.•.•.•..••....•..
Chr. Gregersen " o ••••••• o ••••
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Helmuth Glaser ..... et ••• o •••••••••• o ••••••••

fru Marie
Christian
Christian

.A:r1drca Skado • G •••••••• Cl ••••••••••

Andersen
Petersen

•••• Cl •••••••••••••••• o •••

••• o •••••••••• D ..

Peter Heinrich Petersen ..•.. o o ••••••• o •• o ••

J es Pct EJ rs en .. o • • • • fil • • • • • • o • o • • • • • •

Jens Beuschau 0 •••••••••••• 00 •••••

Arthur BGUS chau ..... o • Cl o •••••••••••••••••••

Christen Christensen Lei ••..... ,o. , • o ••••••

Adolf Bouschau .. o ••• Cl • C •••• o ••• ti o •••• o • e o ••

Niels Iversen 0.0 ••••••••• 00.00.

Johan Chr. Chris tiansen •. o • , o •••••• o •• u • o • o

J e s Iver s en ... o • Cl o o ••• o ...... o ••••••• Cl •• Cl •••

500 kr.
1.000 "

500 "

500 "

500 :v

500 "

500 "

500 "

500 II

1.000 "

1.000 "

200 II

1.00 o II

alt med renter 5% p.a. fra 15. juni 1960 til betaling sker.
Af erstatningen med renter udredes 9/10 af statskassen

og l/lo af Åbenrå amtsfond.

~

f,
t '.t

I

li
j I-I

Kaas-Petersen.
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forhandlingsprotokollen for fredningsnævnet for Åbenrå amtsrådskreds
--00000--

År 1960~ onsdag den 15. juni blev af fredningsnævnet for Åbenrå
amtsrådskreds i
J. nr. 115/58
Reg. nr. 98

Sag angående udvidelse af fredninger af
og ved Oksevejen i Åbenrå amtsrådskreds

afsagt sålydende
k e n d e l s e~

Nærværende kendelse angår de strækninger af Oksevejen (Hærvejen)~
der fører gennem Uge1 Kliplev, Holbøl og Bov sogne til Bov by, og slut-
ter sig til nævnets kendelser af 21. august 1959 om Oksevejen gennem
øster Løgum, henholdsvis Hjordkær og Bjolderup sogne, til hvilke ken-

tit, delser der henvises. Vejlængden er gennem Uge 4,5 km, Kliplev 4,0 km,
Holb01 3,3 km og i Bov 5,6 km. Gennem Uge sogn og i Kliplev sogn fra
Povlsbro i skellet mellem disse sogne til Hjerneshøjene er Oksevejen
grusbelagt i en kørebanebredde på ca. 4 m med græsrabatter og visse
steder digelignende skråninger. Mpdcns Oksevejen nord for Hjerneshøjene
er sognevej? er dens sydlige strækriing udbygget som amtsvej (Hellevad-
Bov vejen) med ca. 6 m asfalteret kørebane og grøfter langs siden. En-
kelte steder findes afskårne dele af den gamle vej bevaret.

?l ~0v\M,t 1M! 10,.5 tI Uge sogn er ved nævnets kendelse af l1i-uuguot 10Jc Urnehoved
mindepark1 der ligger lige ved vejen, blevet fredet. Her eller et sted
i nærheden antages Urnehoved tingsted at have været beliggende. I og
under kørebanen er der gammel stenbro.

I sogneskellet Uge-Kliplev fører den gamle eenbuede Povlsbro Ok-

...-----.... .-.. -.- . - ••
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REG. NR. 00 \ca 7 .000
Naturfrodnir.asnævr.et lor Sønderjyllands

amts sydlige 'redr.ingskreds
Dommerkenlorell Tønder

Nørregade 31 ·6270 Tender· Tell 04·7222 05
MOdtaget'

Skov- og Natursfyrelserr

1 O NOV. 1988

Den 9. november 1988 foretog formanden, dommer S.A.Koustrup,
følgende sag på dommerkontoret:

J.nr. 154/88 Ansøgning fra Anders Lund, Aabenraa, og
Poul Nielsen, Kliplev, om tilladelse til
at gen indrette kro og opføre værelser pi
landbrugsejendommen, aatr.nr. 31 Kliplev
GI.Oksevej 14-16, kaldets Pouls Kro,
Kliplev, lundtoft kommune.

- § 34 - tidligere fredningssag -
- § 47 - skov -

Der fremlagdes skrivelse af 13. oktober 1988 med bilag fra
amtsrådet, j.nr. 8-70-21-1-519-13-88, med påtegning af 7.
november 1988 fra Aabenraa Statsskovdistrikt.

Det fremgår af sagen, at der ønskes indrettet restaurant/kro i
den eksisterende hovedbygning og nedrivning af de eksisterende
avls- og driftsbygninger samt opførelse af 3 værelsesfløje med
ialt 19 værelser og personalerum. Ny bebyggelse ialt 406 m2.

Projektet er opdelt i 2 etaper således, at de 2 af værelses-tt fløjene med ialt 14 værelser opføres i 2. etape. Der er på
nuværende tidspunkt ikke taget stilling til, hvornår en etape 2
skal gennemføres.

Vandforsyning sker fra egen boring, og afløb ønskes afledt til
jorden i nedsivningsdræn - eventuelt samletanke.

Der etableres 30 p-pladser for kroen s gæster. Beplantning vil ske
i samarbejde med Sønderjyllands amtskommunes fredningsafdeling,

tal da det påtænkes at genetablere det gamle Hærvejslandskab

Foto venter
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omkring Pouls Kro og Gl.Oksevej.

Lundtoft kommune har oplyst, at ansøgningen til dels er gjort
afhængig af, at lokalplan 16-05 realiseres med opførelse af et
vandland ca. 0,5 km fra Pouls Kro, men at opførelsen af et
vandland ikke er en betingelse for en tilladelse.

Det er oplyst, at amtsrådet er sindet at meddele zonetilladelse.

Det er endvidere oplyst, at regionalplanen ikke er til hinder for
det ansøgte, idet kroen efter endt ombygning omfatter 19 værelser
til udlejning foruden restaurant, fællesrum m.v., og denne
størrelse falder indenfor den bagatelgrænse, som er fastlagt i
regionplantillæg 3, som værende regionplanrelevant (50 senge-
pladser) .

Pouls Kro er omfattet af fredning langs Oksevejen, hvis formål
er, at vejstrækningen skal henligge som grusvej i sin nuværende
tilstand. I en bræmme af 100 m fra vej midten må der ikke ske
bebyggelse eller ske yderligere beplantning. På grund af
støvplage ved gårdbygningerne, der ligger lige ved vejen, er det
dog i fredningskendelsen tilladt at asfaltere kørebanen i 4 m's
bredde på en strækning 20 m nord for gårdbygningerne til 20 m syd
for disse. Fra bygge forbudet er undtaget bygninger til eventuel
forøgelse af de nuværende avlsbygninger og til aftægtshus på
betingelse af, at byggeriet godkendes af Fredningsnævnet.

Det ansøgte er desuden beliggende indenfor naturfredningslovens
300 m skovbyggelinie.

I fredningsplanlægningens kulturhistoriske registrering er Pouls
Kro vurderet som værende af særlig kulturhistorisk værdi. Den var
tidligere en vigtig kro ved Oksevejen, som især levede højt på
trafikken til Kliplev-markederne.
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Pouls Kro er som nævnt beliggende ved Hærvejen, der indgår som en
central cykel- og gangstiforbindelse i regionplanen og i
fredningsplanens handlingsprogram.

Amtsrådet har overfor fredningsnævnet meddelt, at man under
hensyn til den kulturhistoriske betydning i at genskabe den gamle
hærvejskro og den friluftsmæssige betydning som støttepunkt langs
Hærvejsstrøget efter omstændighederne kan anbefale, at dere meddeles dispensation fra fredningen og. skovbyggelinien tiltt opførelse af værelsesfløje og anlæg af p-plads på vilkår

tt, at bebyggelse placeres og opføres i overensstemmelse med det
fremsendte tegningsmateriale 001-006, det vil sige at ny
bebyggelse placeres øst for de eksisterende bygninger og
opføres med pudsede/vandskurede ydermure og tagbelægningen
udføres som beskrevet med strå og pap, og

at der etableres et 10 m bredt beplantningsbælte vest og nord
for parkeringspladsen bestående af de for egnen karakteriske
løvfældende træer og buske efter en beplantningsplan, der af-
tales nærmere med fredningsafdelingen ..

ttl Fredningsnævnet meddeler herved ~illadelse til det ansøgte på de
ovenanførte af amtsrådet anførte vilkår.

tt Det tilkendegives samtidig, at ansøgerne (Pouls Kro) ikke kan
forvente tilladelse til udvidelse udover det nu tilladte, idet
der med eventuel senere etablering af vandland, camping, hytteby
m.v. sydøst og nordvest for Pouls Kro påregnes, at områdets
bæreevne for overnatninger er opfyldte.

I medfør af naturfredningslovens § bortfalder
såfremt den ikke er udnyttet inden år fra dato.

s~fl
~illadelsen,

/ha
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Den 1. juli 1993 foretog formanden, dommer S.A. Koustrup,
følgende sag på dommerkontoret:

J.nr. 37/93 Ansøgning fra gårdejer Hans P. Thomsen om
tilladelse til at etablere en gylletank
og til opførelse af en stald på sin
ejendom, matr.nr. 27 Kliplev, Lundtoft
kommune.

§ 50 - Hærvejen.

Der fremlagdes skrivelse
Sønderjyllands amtskommune,
519-5-93.

af 28. juni 1993 med
landskabskontoret, j.nr.

bilag fra
8-70-21-1-

Det fremgår af sagen, at der i fredningskendelsen om Hærvejen
bl.a. er forbud mod bebyggelse i en bræmme på 100 meter fra
vejmidten, dog er herfra undtaget avlsbygninger og aftægtshus på
betingelse af, at fredningsnævnet skal godkende beliggenhed og
udformning.

Den er oplyst, at den ansøgte stald og gylletank opføres i
umiddelbar tilknytning til de eksisterende bygninger og på et
sted, hvor der tidligere har ligget en stald.

Ejeren har meddelt, at gylletanken etablere nu, mens stalden
først opføres senere, dog ønskes allerede nu en tilladelse til
staldens placering, idet det er afgørende for, om gyllebeholderen
skal opføres. Tegninger på stalden er endnu ikke udarbejdet.

Qd ,
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Amtet har anbefalet det ansøgte og har oplyst, at gylletanken er
2~ 2på ca. 1800 m ; og stalden på ca. 1200 m .

Fredningsnævnets afgørelse:

Da landbrugsbygninger kan
naturbeskyttelseslovens §

den angivne placering, dog

tillades, meddeler nævnet herved efter
50 dispensation til det ansøgte med

på betingelse af

at der, forinden byggeriet af stalden påbegyndes, fremsendes byg-
ningstegninger til godkendelse.

I medfør af lov om naturbeskyttels , § 66, bortfalder
såfremt den ikke er udnyttet inde 3 år fra dato.

S.A. u=u~
tilladelsen,

/ha

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

Klage skal indsendes skriftligt til Fredningsnævnet for Sønder-
jyllands amt, Dommerkontoret, Nørregade 31, 6270 Tønder, der
videresender klagen til Naturklagenævnet sammen med sagens do-
kumenter.

:3
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Den 22. april 1994 foretog formanden, dommer S.A. Koustrup,
følgende sag ·på dommerkontoret:

J.nr. 12/94
jfr. § 37/93

Ansøgning fra H.P. Thomsen, Kliplev, om
godkendelse af bygningstegning til en
stald- og ladebygning på matr.nr. 27
Kliplev, Lundtoft kommune.

§ 50 - Hærvejen -

Der fremlagdes skrivelse af 8. april 1994 med bilag fra Lundtoft
kommune samt skrivelse af 20. april 1994 fra Sønderjyllands amt,
landskabskontoret, j.nr. 8-70-21-1-519-5-93.

Det fremgår af sagen, at fredningsnævnet den 1. juli 1993 har
,meddelt tilladelse til etablering af stald m.v., dog at nævnet

skulle godkende bygningstegninger, inden byggeriet blev
påbegyndt.

Fredningsnævnets afgørelse:

De fremsendte bygningstegninger, hvoraf fremgår,
bygninger, der ialt er på 1580 m2 sammenbygges med
bebyggelse på landbrugsejendommen, godkendes i
naturbeskyttelseslavens § 50.

at de nye
den øvrige
medfør af

I medfør af lov om naturbeskyttelse, § 66, bortfalder tilladelsen,
såfremt den ikke er udnyttet ind n 3 år fra den 1. juli 1993.

S.A KO~. /ha

a:fiIjoministeriet
"1 N;.-\.ov-og aturstyreisen

J.nr.SN \ 'l\\I 2. - O O (y I
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FREDNINGSNÆVNET FOR SØNDERJYLLANDS AMT
Dommerkontoret, Nørregade 31,
6270 Tønder. - Telf. 74 72 22 05.

REG. NR. \21.0)

Den 17. juni 1994 foretog formanden, dommer S.A. Koustrup,
følgende sag på dommerkontoret:

J.nr. 34/94 Ansøgning fra H.P. Thomsen, Gl.
4, Kliplev, om udvidelse
staldbygning på matr.nr. 27,
Lundtoft kommune.

Oksevej
af en

Kliplev,

§ 50 - Oksevejen -

Der fremlagdes skrivelse af 10. juni 1994 med bilag fra Sønder-
jyllands amt, Landskabskontorec, j.nr. 8-70-21-1-519-5-93.

Det fremgår af sagen, at fredningsnævnet den
godkendte bygningstegninger til stald- og
ovennævnte landbrugsejendom.

22. april 1994
ladebyggeri på

Det fremgår af de medsendte t~gninger, at H.P. Thomsen har
revideret byggeprojektet. Ændringen består i, at staldbygningen
udvides mod nord med et fag (4,20 m) ialt med ca. 85 m2. Der
sker ikke andre ændringer.

Amtet har oplyst, at det ikke har bemæikninger og kan anbefale
overfor fredningsnænvet, at den ansøgte udvidelse godkendes.

Frednin~snævnets af~ørelse:

Da der er tale om en mindre udvidelse af det allerede godkendte
byggeri, meddeler nævnet herved i medfør af

_Yiljøministeriet
,";kov-og Naturstyrelsen
J.nr.SN \'1.\\/8-0001 pr(.
Akt. nr. t'l5
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naturbeskyttelseslavens § 50 tilladelse til det ansøgte.

I medfør af
såfremt den

lov om naturbeskyttelse, § 66, bortfalder tilladelsen,
ikke 'er udny~tet inden 3 ~or fra dato.

L~
ustru /ha

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

Klage skal indsendes skriftligt til Fredningsnævnet for Sønder-
jyllands amt, Dommerkontoret, Nørregade 31, 6270 Tønder, der
videresender klagen til Naturklagenævnet sammen med sagens do-
kumenter.
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Den 2. juni 1997 behandlede formanden, dommer S.A. Koustrup,
følgende sag på dommerkontoret:

J.nr. 21/97 Ansøgning fra El-selskabet Sønderjylland
Syd (ESS), Sønderborg, om tilladelse til
at omlægge elforsyningen bl.a . ved
Oksevejen nordvest for Kliplev.

§ 50 .

Der fremlægges skrivelse af 21. maj 1997 med bilag fra
Sønderjyllands amt, j.nr. 8-70-51-8-519-1~97.

Det er oplyst, at de nuværende luftledninger ønskes ændret
til jordkabler. En transformerstation placeret på en

gittermast nedtages og placeres i en transformerstation på
jorden i en bestående have ved Oksevejen 6, der ejes af
Lundtoft kommune.

En del af arbejderne sker indenfor den fredede strækning
omkring Oksevejen. Efter Overfredningsnævnets kendelse af 7.
september 1962 har Nationalmuseet og Fredningsnævnet
påtaleret.

Det fremgår af ansøgningen, at Nationalmuseets beføjelser er
overgået til Skov- og Naturstyrelsen, og at Skov- og
Naturstyrelsen har meddelt, at styrelsen intet har at bemærke
til omlægningen af elforsyningsanlægget.

I en ansøgning fra ESS er det bl.a. anført, at der agtes
nedlagt et kabel til erstatning for både højspændings- og
lavspændingsluftsledninger. Herved fjernes højspændingsluft-
ledningen over Oksevejen på stedet og yderligere ca. 8,5 km i
området.

Miljø- og Energiministeriet
Skov- og Naturstyrelsen
J.nr.SN 1996 - / ,j'.J / / /J' - C" C'C' / Bil.
Akt. nr..-- / <.

/<.J



- 2 -

Endvidere fjernes ca. 500 m lavspændingsluftledninger og 14
træmaster mod nord i Oksevejens østside.

Fredningsnævnets afgørelse:

Da den ansøgte omlægning betyder en forbedring af landskabet
omkring Oksevejen, meddeler fredningsnævnet herved i medfør
af naturbeskyttelseslovens § 50 tilladelse til det ansøgte.

I medfør af naturbeskyttelsesl ens § 66
delsen, såfremt den ikke er ud tte~'nden

\,.,~

S.A. oustr

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 klag~fristens 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.
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