
Den 4. februar 2019 blev Fredningsnævnet for Sydjylland, Nordlig del, sat af formanden, retspræsi-

dent Vagn Kastbjerg, Kolding, på domhuset i Kolding. 

Fredningsnævnet behandlede sag: 

FN-SJN-26-2017                                                                                                

Forslag fremsat af Danmarks Naturfrednings-

forening om fredning af Vejle Ådal. 

Forlængelse af fristen for sagens afslutning. 

 

Ingen var mødt. 

Sagens bilag var tilstede. 

Fredningsnævnets formand bemærkede, at Danmarks Naturfredningsforening har udarbejdet forslag 

om fredning af Vejle Ådal. Forslaget er dateret den 21. marts 2017 og er modtaget i Fredningsnæv-

net den 23. marts 2017. Fredningsforslaget omfattede 132 lodsejere og ca. 858 ha i ådalen. Fred-

ningsnævnet indledte behandlingen af sagen og afholdt offentligt møde den 16. juni 2017 og foretog 

herefter den 29. og den 30. juni 2017 besigtigelse i fredningsområdet. 

Fredningsnævnets formand bemærkede endvidere, at sagen herefter blev udsat, for at lodsejerne i 

ådalen, offentlige myndigheder og foreningerne, som har en retlig interesse i sagen, kunne få lejlig-

hed til at fremkomme med yderligere bemærkninger til fredningsforslaget. På baggrund af forhand-

lingerne under det offentlige møde og under besigtigelserne samt de indlæg, som herefter er modta-

get, udarbejdede Danmarks Naturfredningsforening et revideret forslag til afgrænsning af fred-

ningsområdet og forslag til ændringer af de oprindeligt foreslåede fredningsbestemmelser. Det revi-

derede forslag til fredningsbestemmelser mv. blev modtaget i fredningsnævnet med brev af 12. de-

cember 2017. Forslaget omfatter 123 lodsejere og 846,81 ha. 

Fredningsnævnets formand bemærkede tillige, at fredningsnævnet den 25. marts 2018 sendte det 

revideret forslag til afgrænsning af fredningsområdet og forslaget til ændringer af de oprindeligt 

foreslåede fredningsbestemmelser i høring hos lodsejerne i ådalen, offentlige myndigheder og for-

eningerne med retlig interesse i sagen med høringsfrist den 15. juni 2018. Danmarks Naturfred-

ningsforening har herefter haft lejlighed til at gennemgå bemærkningerne, som ikke har givet for-

eningen anledning til at frafalde eller ændre fredningsforslaget. 

Fredningsnævnets formand bemærkede endelig, at fredningsnævnet i eftersommeren 2018 vurdere-

de fredningsforslaget, fredningsområdet og Danmarks Naturfredningsforenings reviderede forslag 

til fredningsbestemmelser. Efter votering meddelte fredningsnævnet i en enstemmig tilkendegivelse 

af 12. november 2018, der blev sendt til lodsejerne, offentlige myndigheder og foreningerne, som 

har en retlig interesse i sagen, at nævnet vil tage fredningsforslaget til følge med de ændringer af 

fredningsbestemmelserne, som er beskrevet i tilkendegivelsen. I tilkendegivelsen opfordredes lods-

ejerne og andre, der kan rejse et erstatningskrav i anledning af sagen om senest den 1. januar 2019 

fremsætte deres endelige erstatningskrav. Efter anmodning fra Vejle Kommune blev fristen for at 

fremsætte erstatningskrav forlænget til 15. januar 2019.  



Erstatningskravene skal sendes til udtalelse hos Miljøstyrelsen og hos Vejle Kommune, som skal 

betale erstatningerne, og disse myndigheders bemærkninger skal lodsejerne have lejlighed til at 

kommentere, inden nævnet træffer afgørelse om de erstatninger, der skal betales i anledning af 

fredningen af ådalen. 

Fredningsnævnet skal sideløbende hermed i medfør af miljøvurderingsloven tage stilling til, om der 

skal foretages en egentlig miljøvurdering af fredningsområdet. Fredningsnævnet afventer Vejle 

Kommunes og Miljøstyrelsens bemærkninger til den screening af fredningsområdet, som Danmarks 

naturfredningsforening har foretaget. 

Fredningsnævnets formand bemærkede herefter, at sagen om fredning af Vejle Ådal derfor ikke kan 

afsluttes inden den 23. marts 2019, hvor 2 årsfristen for forslagets færdigbehandling udløber, jf. 

naturbeskyttelseslovens § 37a, stk. 1. 

Spørgsmålet om fristforlængelsen er blevet behandlet af nævnets medlemmer, der efter votering har 

truffet denne   

Beslutning: 

På baggrund af sagens omfattende karakter, herunder antallet af lodsejere i ådalen og de erstatnings-

retlige problemer, sagen rejser, skønner fredningsnævnet det nødvendigt for at kunne behandle alle 

sagens aspekter og for at undgå, at fredningsnævnet er nødsaget til at afskære en af alle parter øn-

sket dialog, at forlænge fristen for forslagets behandling med 2 år, regnet fra den 23. marts 2019, 

således at fristen for sagens afslutning fastsættes til den 22. marts 2021. 

Denne beslutning sendes til de klageberettiget og bekendtgøres offentligt. 

Klagevejledning er vedhæftet dette protokollat. 

Sagen udsat. 

 

 


