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Fredningsnævnet for Sydjylland, nordlig del 
Kolding Åpark 11, 
6000 Kolding 

Vedr. Sag FN-SJS-26-2017 

 

7. juni 2018 

 

Landbrugsorganisationernes indsigelse vedrørende nyt fredningsforslag i Vejle Kommune af 
Vejle Ådal, fremført af Danmarks Naturfredningsforening april 2018 

Trods stor modstand lokalt fra både organisationer, lodsejere og myndigheder, har Danmarks 
Naturfredningsforening fremført nyt fredningsforslag for Vejle-Ådal. Landbrugsorganisationer er 
fortsat mod en fredning, trods mindre justeringer i det nye forslag. Det er 
landbrugsorganisationernes og lodsejernes opfattelser, at der kun er foretaget småjusteringer, der 
tilgodeser enkelte ejendomme. Fredningsforslaget er fortsat uønsket og modstridende med lokale 
initiativer og udviklingsstrategier for naturen og området. Derfor ønsker 
landbrugsorganisationerne forsat at rejse en stærk kritik af fredningsforslaget, og Danmarks 
Naturfredningsforenings forslag om anvendelse af fredningsinstrumentet i denne sammenhæng. 

I den generelle regulering findes både planloven, råstofloven, skovloven, vandløbsloven og de 
generelle beskyttelsesbestemmelser i naturbeskyttelsesloven, til sikring af de interesser der 
ønskes varetaget gennem fredningsforslaget. Derudover er der et formaliseret samarbejde mellem 
kommune og organisationer m. fl. om at sikre og genskabe natur og landskabs interesserne i Vejle 
Ådal. Dette sker blandt andet gennem kommunale plejeplaner,  frivillige aftaler om 
naturforvaltning, samt miljøvenlige landbrugsdriftsformer, og aftaler og tilskudsordninger efter 
skovloven.    

Fredningsinstrumentet bør alene tages i anvendelse, såfremt ønskede hensyn ikke kan sikres ved 
øvrige tiltag og reguleringer. Netop dette argument bør føre til at afvisning af fredningsforslaget. 

Landbruget er en stor del af Vejle Ådal, og lodsejerne er stolte over deres landskab og ansvaret for 
forvaltningen heraf. Det er dog stærk problematisk, at man ønsker er indskrænke rådigheden over 
arealerne igennem en fastfrysning af landskabets udtryk. Forslaget er et tydeligt udtryk for en 
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politisk interessevaretagelse, rettere end et ønske om udvikling af naturen. Landskabet og naturen 
er dynamiske størrelser, hvori kulturen afspejles. Det er vigtigt at bevare, men også give plads til 
udvikling. Dette sker i dag gennem samarbejde og dialog, til glæde for lodsejere, samfund og 
natur. 

Landbrugets organisationer ønsker på baggrund af deres berørte medlemmer af fredningsforslaget 
for Vejle Ådal, at fastholde deres indsigelse mod det nye forslag.  

Formålet med fredningen er fortsat beskrevet som at sikre og udvikle en sammenhængende natur, 
den biologiske mangfoldighed, geologi, kultur og rekreative kvaliteter. Derudover nævnes, at den 
skal reducere støjforurening.  

Landbrugsorganisationerne stiller sig uforstående overfor dette, da der ikke synes, identificeret en 
trussel mod formålsparagraffen. Det virker underligt, at man ønsker at frede er areal, der allerede 
udvikles naturligt i et samarbejde gennem Vejle Ådal og Vejle Fjord erhvervs- og udviklingsstrategi, 
vedtaget af kommunalbestyrelsen den 27 januar 2016. Truslen beskrevet i fredningsforslaget, 
synes ikke at være reel. F.eks. sker der ingen byudvikling i Vejle Ådal, og der er igennem de sidste 
10- 15 år sket en reduktion af dambrug. På landsplan er dambrugene reduceret fra godt 500 til i 
dag ca. 200. Denne nedgang har været endnu større i Vejle Ådal. I dag er der ca. 15 dambrug i 
ådalen hvor de resterende 35 er lukket eller opkøbt af staten. Dambrugene er i dag underlagt en 
meget restriktiv regulering, der har reduceret belastningen på miljøet markant.  Danmarks 
naturfredningsforening udlægning af, at landskabet i dag som værende under pres fra byudvikling, 
tekniske anlæg, landbrug og mange dambrug rundt omkring i ådalen, er helt enkelt ikke korrekt.  

Danmarks Naturfredningsforenings budgetoverslag stemmer ikke overens med de reelle 
erstatningskrav for fredningforslagets indgribende bestemmelser. bestemmelser. I forhold til 
gældende præcedens for erstatninger i tilsvarende sager synes DN's overslag at være stærkt 
underestimerede. Dertil kommer, at Danmarks Naturfredningsforening ydermere ikke har angivet 
et nyt budgetoverslag som konsekvens af nyt fredningsforslag. Dette vanskeliggør en vurdering og 
stillingtagen til erstatningsspørgsmålet. 

Landbrugsorganisationerne ønsker gerne fortsat at bistå med informationer herom, på baggrund 
af et indgående kendskab til branchen. Lodsejere bør vurderes individuelt, således der kan tages 
forbehold for særlige forhold. Dertil kommer at jagt og herlighedsværdier ikke er indeholdt i 
budgetoverslaget. Det er af afgørende betydning, at budgetoverslaget langt fra imødekommer de 
reelle tab, som følge af forslagets gennemførelse. Budgetforslaget imødekommer således langt fra 
de reelle tab som følge af forslagets gennemførelse. 

Grundlæggende er landbrugsorganisationerne fortsat modstandere af forslaget, og ønsker ikke at 
fredningen gennemføres. 

Landbrugsorganisationer ønsker at fremføre følgende konkrete problemstillinger i forhold til 
fredningsbestemmelserne, samt hvilke konsekvenser det på nuværende tidspunkt, må antages at 
få for lodsejerne:  
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§ 3 stk.1. Landbrugsarealer kan dyrkes som hidtil. Dog må der ikke tilplantes eller dyrkes 
flerårige udsigtshæmmende afgrøder som eksempelvis elefantgræs, energipil mv.  
En fredning er en statisk fastlåsning, af en nuværende tilstand, og kan derfor få en utilsigtet 
betydning i fremtiden. Fredningsforslaget i sin nuværende udformning vil afskære fremtidige 
produktionsmuligheder, der kan vise sig at være fremmende for eksempelvis også natur og 
miljøhensyn. Såfremt man ønsker at påpege problemstillinger i forhold til f.eks. energipil, -poppel 
og elefantgræs, bør fredningsbestemmelserne alene omfatte dette. 

§3 stk. 2. Eksisterende løvtræsarealer skal opretholdes og må ikke konverteres til nåleskov.  
Til trods for, at der er knyttet et højere antal arter til løvskov, er variationen i træartsvalget også 
afgørende for biodiversiteten. Det er vigtigt, at fredningsforslaget ikke forhindre anvendelse af 
nåletræer i blanding til gavn for skovdriften. Træartsvalget er af afgørende betydning for 
produktionsmulighederne i skoven. Alene brug af hjemmehørende træarter kan være forbundet 
med udfordringer for at opretholde en rentabel skovdrift. Klimaudfordringer gør sig også 
gældende i forhold til træartsvalget. Det er problematisk at hjemmehørende træarter i 
træartsvalget skal være bindende, dersom øvrige arter kan være bedre egnet til fremtidens skove. 
Alene valg af hjemmehørende arter, gør produktionen sårbar. En konvertering fra nål til løv, eller 
en træartsbinding, har betydelige økonomiske konsekvenser for skovejeren, idet omdriftsalder på 
nål er lavere end ved løv. Dertil kommer afsætningsmuligheder samt prisjusteringer.  

§3 stk. 3. Nåletræsplantagen (fredskov), kan fastholdes til hugstmoden, og gentilplantning skal 
ske med hjemmehørende arter. Nåletræsplantagen (ikke fredskov), kan fastholdes til 
hugstmoden og skal herefter afdrives og fastholdes lysåben. 
Skovdrift er baseret på et fremtidsperspektiv, hvor investeringer sikres gennem planlægning, der 
går over generationer. Ovennævnte forslag vil påføre ejendommene værditab i kraft af tab af 
produktionsapparat. Landbrugsorganisationerne ønsker, at lodsejere sikres kompensation i 
relation til dette langsigtede produktionsapparat, der i dag er eksisterende. Længere 
omdriftsalder, afsætning og pris skal således inddrages i erstatningsspørgsmålet. 

§3 stk.7. Der må ikke etableres nye læhegn. Eksisterende læhegn kan fjernes.   
Læhegn er et karakteristisk udtryk for landskabsanvendelsen gennem tiden, dertil kommer at de 
fremtræder som biologiske trædesten for en række arter. Såfremt lodsejere ønsker at etablere 
læhegn, evt. gennem tilskud, fratages de denne mulighed. Læhegnene har en positiv effekt på de 
dyrkede arealer og en fjernelse af læhegn vil medføre produktionstab, der skal erstattes. 

 

§4 stk. 1. Tilbygning til og ombygning af eksisterende boliger reguleres efter bestemmelserne i 
planloven. Anvendelse af reflekterende materialer, sortglaseret tegl, solpaneler og lignende kan 
dog kun ske med fredningsnævnets tilladelse.  
Mange lodsejere ser på muligheder i at anvende miljøvenlige energitiltag, og finder 
begrænsningen bekymrende. På landbrugsejendomme er bolig og landbrugsbygninger knyttet tæt 
sammen og derfor kan anvendelse af reflekterende materialer knyttes både til drift og bolig. Et 
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fredningsforslag kan umuligt tage højde for teknologier som en gang i fremtiden vil kunne blive 
taget i gængs anvendelse i fht fossilfri varme og elproduktion. Borgere i Ådalen vil i fremtiden 
kunne blive begrænset unødigt i valg af energiløsninger.  

§4 stk. 2. Bygninger, som er nødvendige for landbrugsdriften og dambrugsdriften, kan opføres i 
tilknytning til eksisterende bebyggelse. 
Afhængig af placering og anvendelse af nuværende bygninger og produktionsarealer, kan der i 
fremtiden være behov for at placere bygninger væk fra eksisterende. Denne bestemmelse er en 
betydelig begrænsning på landbrugsdriften, og landbrugsdriftens udviklingsmuligheder. Til 
etablering af økologisk husdyrproduktion med større krav til miljø og dyrevelfærd kan det være 
nødvendigt at stalde og lignende placeres mere hensigtsmæssigt i forhold til afgræsningsarealer, 
ligesom der kan være behov for at benytte flytbare installationer til dyrene.  Tilgængelighed på 
arealerne, kan også være afgørende for placering af bygninger, f.eks. ved stejle skrænter m.m. 
Dertil kan der være behov for bygninger i relation til f.eks afgræsningsforhold m.m. 

§5 stk. 1. Faste anlæg og konstruktioner, må ikke etableres inden for fredningsområdet. 
Belysning skal være nedadrettet. 
Belysning er af afgørende betydning for landbrugsdriften, bestemmelsen, kan få konsekvenser for 
landmandens muligheder, for eksempel ved fangfolde, dambrug og staldanlæg. Begrænsninger 
omkring faste anlæg og konstruktioner vil deslige give store begrænsninger for fremtidens 
landbrug inden for udpegningen af fredningsforslaget. 

§5 stk. 4. Der må alene opsættes sædvanlige landbrugshegn (trådhegn) til husdyrbrug…  
Hestehegn er også sædvanlige landbrugshegn. Bestemmelsen er formuleret på en 
fortolkningsmæssigt svær måde. At holde hest, er for mange på landet et vigtigt element. Denne 
bestemmelse kan afskære en række købere til eventuelle ejendomme, eller skabe en 
værdiforringelse. Heste indgår i stigende omfang til naturpleje formål. Ligeså kan andre 
hegnstyper en "sædvanlige" være nødvendige til eksempelvis økologisk husdyrdrift, eksempelvis 
fjerkræ.  

§5 stk. 9. Der må som udgangspunkt ikke etableres nye grøfter eller dræn. Eksisterende dræn og 
grøfter kan fastholdes og vedligeholdes. Intensivering af vedligeholdelsen eller etablering af nye 
dræn og grøfter kan alene ske for at sikre afgræsning af arealer, og først efter nærmere 
planlægning i plejeplanen. 
Formuleringen er svær at forstå. Det vil være behov for at dræne både ekstensive og intensivt 
dyrkede arealer. Hvordan forholder bestemmelsen til vandløbsprojekter og genslyngning? Der er 
en klar forventning om, at der grundet klimaforandringer vil komme mere vand. Dette skal afledes. 
Denne bestemmelse anses for at være en barriere, for at sikre arealer mod stigende 
vandmængder. Bestemmelsen kan være i strid med gældende regulativ, og bør derfor ikke 
medtages. Der vil være tale om modstridende dobbelt regulering. 

§7 Offentlighedens adgang 
Det er fortsat et problem at stierne er placeret uden dialog med lodsejere. Der er stor bekymring 
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for både produktion, færdselstyper samt forstyrrelser af jagtinteresser. Stierne er justeret i forhold 
til det første forslag. Men igen, er det sket uden dialog med de berørte lodsejere. Flere steder er 
der tale om ufremkommelig terræn, der blandt andet vil kræve gangbroer og dyr vedligehold. 
Udvikling af nye stier bør ske gennem frivilligt samarbejde, præcis sådan som man arbejder med 
det i bestyrelsen for Vejle Ådal og Vejle Fjords Erhvervs- og udviklingsstrategi, til gavn for alle 
parter. I dag er der, i bestyrelsen vedtaget et indsatsområde kaldet ”Carwalks”, der handler om 
naturens tilgængelighed, herunder anlæggelse af stitracéer. Dette sker gennem frivillig inddragelse 
af lodsejere. Der er således nye stier på vej, planlagt med omtanke for brugere, lodsejere og natur. 
Fredningforslagets stitracéer, strider mod alle tre hensyn, brugere, lodsejere og natur. 

 

Jagt 
Fredningsforslaget forholder sig ikke til jagtinteresser, samt forslagets konsekvenser for jagten. 
Jagt er en vigtig værdi for lodsejerne. Flere tiltag peger på at fjerne bevoksning, og dermed skjul 
for vildtet. Antageligt vil vildtet søger skjul andre steder, og dermed mindske 
udbyttemulighederne. Dertil kommer begrænsningerne i mulighederne for at opføre jagthytte. 
Konsekvenser for jagtmulighederne, vil ligeledes kunne forventes af forringe ejendomsværdien.  

Pleje 
Landbrugsorganisationerne noterer sig at Vejle Kommune vil være plejemyndighed for de 
privatejede arealer, hvor de får ret til, uden udgift for vedkommende ejer, at foretage 
plejearbejde, når ejeren er underrettet derom og har haft mulighed for selv at lade arbejdet 
udføre. Lodsejere vil generelt gerne samarbejde, men opfatter fredningsforslaget som en markant 
indgriben og ændring i den private ejendomsret.   

Budgetoverslag 
Landbrugsorganisationerne kan ikke godkende det fremlagte budgetoverslag, og mener det er 
misvisende i forhold til den reelle konsekvens, fredningen vil få for lodsejere i det udpegede 
område. Landbrugsorganisationer fremlægger derfor et revideret overslag, der i højere grad 
afspejler det reelle tab. Det samlede erstatningskrav, med forbehold for eventuelle individuelle 
forhold, beregnes til 9.117.000 kr.  (se bilag 1). Den enkelte lodsejer skal vurderes individuelt, det 
reviderede budgetoverslag fra organisationerne skal således alene ses som en retvisende 
korrektion til Danmarks Naturfredningsforenings budgetoverslag. Nedenstående korrektion 
baserer sig på tidligere nævnsafgørelser, samt landboretslige vurderinger og skøn gennem tiden. 

Landbrugsorganisationerne finder det problematisk, at Danmarks Naturfredningsforening ikke har 
fremlagt et nyt budgetoverslag som følge at Naturbeskyttelseslovens § 36, stk. 5, der foreskriver at 
et fredningsforslag skal ledsages af et overslag over de forventede omkostninger, der knytter sig til 
gennemførelsen af forslaget. 
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Afsluttende kommentarer: 
Landbrugsorganisationerne er stærkt kritiske over for at fredningsinstrumentet anvendes på et 
unødvendigt grundlag, dersom der ikke er nogen trussel mod udvikling af landskabet og naturen i 
Vejle Ådal. Fredningen bør ikke pålægge lodsejere så konkrete og detaljerede begrænsninger på 
rådigheden. Det overordnede formål bør i stedet imødekommes gennem et frivillig samarbejde, 
således som det er i dag. I en underskriftindsamling, foretaget af Lodsejerforeningen for Vejle Ådal 
og Vejle Fjord, har 83 lodsejere skrevet under på at være modstandere af fredningsforslaget. Af 
bilag 2, fremgår der visuelt, hvor stor en andel geografisk, der er i mod fredningsforslaget. 
Omregnet til hektar, svarer det til at private lodsejer af i alt 619,2 ha, er modstandere af forslaget 
ud af i alt 858,5  ha, det vil sige 72 %.  

Landbrugsorganisationerne er desuden uforstående overfor at et forslag til fredning har 
øjeblikkelig retsvirkning uden der foreligger en afgørelse. Afgørelsen kan lade vente på sig i op til 
flere år, alt i mens at lodsejere er låst af bestemmelserne i et udkast formuleret af en politisk 
interesseorganisation som Danmarks Naturfredningsforening. Dispensationsager er både dyrt og 
tidskrævende, og efterlader ikke fleksibilitet. 

Landbrugsorganisationerne ønsker på baggrund af ovenstående redegørelse endnu engang at 
anmode fredningsnævnet om at afvise nærværende fredningsforslag. 

På vegne af berørte lodsejere. 

Med venlig hilsen 

Jens Jørgen Erichsen, 
Formand for Lodsejerforeningen Vejle-Ådal 

Nis Hjort, 
Formand for Vejle-Fredericia Landboforening 

Hans Damgaard, 
Formand for Kolding Herreds 
Landbrugsforening 

Sven-Aage Steenholdt, 
Formand for Familielandbruget LRS-Vejle 

Bjarne Larsen, 
Formand for Jysk Landbrug 

Jørgen Jøker 
Erhvervsdambrugerne 
 
Jens Grøn 
Skovejerforening 
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Bilag 1. Budgetoverslag for nyt fredningsforslag af Vejle Ådal  

Danmarks Naturfredningsforening har rejst en fredningssag for Vejle Ådal i Vejle kommune, på 
omkring 850 ha, dog med få justeringer i det nye forslag.  

Landbrugsorganisationerne har lavet et revideret budgetoverslag, der forholder sig til reelle tab 
som følge af en eventuel gennemførelse af fredningsforslaget. Budgetoverslaget er justeret i 
begrænset omfang, da der ikke foreligger et nyt budgetforslag fra Danmarks 
Naturfredningsforening.  

 

Areal Regulering Erstatning kr/ha. Bemærkninger I alt kr. korrektion 

38 lodsejere 

med under 1 ha 

Alle lodsejere 

bør have et 

grundbeløb 

 3.500 

 

 

3.600 

Grundtakst 

 

 

Grundbeløbet 

er 3.600 kr 

133.000  

 

 

468.000 

 

128 ha 

landbrugsarealer 

 

 

 

 

Vejle Kommune 

har opgjort 

arealet til 165 ha  

Forbud imod 

tilplantning og 

flerårige 

udsigtshæmmende 

afgrøder 

9.600 

 

 

 

 

 

Det vurderes, at en 

erstatning på 9.600 kr. pr 

ha er noget for lav, idet 

der hele tiden foregår en 

ændret 

afgrødesammensætning. 

Der skal tilkendes mindst 

25.000 kr. pr ha 

Jf. Natur- og 

Miljøklagenæv

nets afgørelse 

af 9.11.2016 

om Bjergene 

ved Stensballe i 

Horsens 

 

 

 

1.228.800  

 

 

 

 

 

 

 

 

4.125.000 

173 ha skov Løvtræsbinding 8.000 

 

Jf. Natur- og 

Miljøklagenæv

nets afgørelse 

1.384.000  
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af 31.5.2016 

om Søheden 

Skov i 

Brønderslev 

kommune 

 

I afgørelsen fra 

Søheden skov 

er der givet de 

8.000 kr. pr ha 

for fremtidig 

tvungen valg af 

løvtræ 

 

 

 

 

 

 

 

19 ha nål 

Denne rubrik bør 

opdeles i to, en 

for fredskov og 

en for ikke-

fredskov. 

Dersom 

erstatningen for 

afvikling af skov, 

bør være 

salgsprisen 

Afdrives ved 

hugstmodenhed 

efter fredningens 

endelige 

gennemførelse. 

25.000 

 

 

 

For den del af skoven der 

ikke er fredskov bør 

prisen for afdrivelse 

basere sig på differencen 

på salgsprisen for skov 

og salgsprisen for 

agerjord. 

 

 

Jf. Natur- og 

Miljøklagenæv

nets afgørelse 

af 29.6.2011 

om Alstrup Krat 

 

I afgørelsen fra 

Alstrup, er der 

ingen krav om 

afdrift senest 6 

år efter 

gennemførelse 

af fredningen – 

man kunne 

således vente 

til kulturen er 

hugstmoden  

475.000  

Skøns-

mæssigt  

XX 

11.639 meter 

eksisterende sti 

 15 kr./m Erstatningen er 

nok lig med 

tidligere 

afgørelser   

174.585  

 

 

174.585 

2.807 meter ny 

sti 

 60 kr./m  

På nogen af 

strækningerne 

er forslaget 

måske OK, men 

168.420  
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der er – så vidt 

vi kan se – også 

strækninger, 

hvor stien 

skiller 2 marker 

ejet af samme 

person og der 

skal 

erstatningen 

være markant 

større 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Skøns-

mæssigt  

 

250.000 

 Jagtinteresser  

Specielt de nye 

stier vil betyde tab 

af jagtinteresser  

  

   Skøns-

mæssigt 

100.000 

Boliger i 

området 

Vist nok 16 

ejendomme i 

området. 

 

 250.000 Der er 

begrænsninger 

på boligerne 

størrelse, 

udformning, 

forbud mod 

drivhuse, 

forbud mod at 

udvide 

haveareal, 

inden solceller 

osv.Altså en 

meget markant 

begrænsning 

for den enkelte 

lodsejer  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Skøns-

mæssigt 

250.000 
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kr. pr 

ejendom 

 

4.000.000 

I alt 

I alt, korrektion 

   3.698.555  

 

9.117.000 

Excl. skov-

erstatning 
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Bilag 2. Kort over afgrænsning af fredningsforslag for Vejle-Ådal i relation til modstandere af 
forslaget  

 

 

 

 


