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Lovliggørende dispensation til at fjerne 270 meter beskyttet dige, matr. nr. 2 a,
Linnerup By, Linnerup, Mosevej 8, 7160 Tørring
I har den 24. august 2016 søgt om dispensation til at lovliggøre tidligere ejers fjernelse
af ca. 270 meter dige på jeres ejendom matr. nr. 2a, Linnerup By, Linnerup tilhørende
Mosevej 8, 7160 Tørring. Placeringen af diget fremgår af kortbilag nederst i afgørelsen.
Kommunens afgørelse
Der gives dispensation efter § 29j, stk. 2, jf. § 29a, stk. 1 i museumsloven1 til det ansøgte.
Sagsfremstilling
Hedensted Kommune meddelte den 1. august 2016 i oplysningsbrev, at kommunen i forbindelse med anden sagsbehandling havde konstateret ulovlig fjernelse af 270 meter beskyttet dige på ejendommen matr. nr. 2a, Linnerup By, Linnerup, tilhørende Mosevej 8,
7160 Tørring samt orienteret Slots- og Kulturstyrelsen herom. Hedensted Kommune stillede i samme brev, en frist for at søge om lovliggørende dispensation indtil den 30. august 2016. Hedensted Kommune modtog den 24. august 2016 ansøgning om lovliggørende dispensation til at fjerne diger på ejendommen Mosevej 8 fra jer.
Ifølge museumslovens § 29a, stk. 1, må tilstanden af sten- og jorddiger ikke ændres.
Der er dog mulighed for, at kommunalbestyrelsen kan dispensere fra forbuddet i særlige
tilfælde.
Ifølge jer er digestrækningen fjernet af tidligere ejer mellem efterår 2008 og forår 2010.
Det oplyses i ansøgningen at tidligere ejer er død og at ejendommen blev købt af jer i
2010, hvor I var helt uvidende om, at tidligere ejer havde fjernet diget. I oplyser også, at
sten og jord fra diget er fjernet og der er ingen notat om sammensætning, højde og
bredde af diget. I ser det som formålsløst at bruge et større beløb for at genskabe diget
af nye materialer.
Det fremgår af luftfoto, at der er blevet fjernet 270 meter jorddige i perioden 2008 og
2011 i forbindelse med rydning af lille bevokset område. Diget omgav den lille bevoksning, som nu også er fjernet.
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jf. Lovbekendtgørelse nr. 358 af 8. april 2014 med senere ændringer.

Bevoksningen og diget er udpeget til Naturområde og område med Økologiske forbindelser i kommuneplanen.
Vejle Museerne og Glud Museum er blevet hørt. Museerne har udtalt at det forsvundne
digestykke er forholdsvist ungt og har ligget i et udskiftningsskel og dermed har det haft
en fortælleværdi i forhold til udskiftningen af Linderup By i 1791. Da der har været tale
om hedejord, er digerne næppe opført allerede da, men er sikkert først kommet til senere i forbindelse med, eller efter opdelingen af, matr. nr. 2 i parcellerne 2a og 2b. Der ses
endnu ikke noget dige på det første (høje) målebordsblad fra begyndelsen af 1870´erne.
Men på det andet (lave) målebordsblad fra begyndelsen af 1900-tallet er her tydeligt et
dige. Museet antager derfor, at diget er opført mellem 1875 og 1900.
Digets værdi, set fra museets side, ligger i den kulturhistoriske fortælleværdi, der ligger i
de elementer og fysiske spor ude i landskabet, der vidner om, hvordan vi mennesker har
formet landskabet omkring os under de betingelser, som har været givet på forskellige
tidspunkter i historien.
Det er museets holdning, at de fredede diger bør respekteres og bevares i den udstrækning, hvor det overhovedet er muligt.
Digestrækningen og det lille bevoksede område har også haft en betydelig biologisk værdi, idet digerne giver dyr og planter muligheder for at sprede sig i landskabet og bevoksninger bidrager med skjul og levesteder. Udpegningen til Naturområde og Økologisk forbindelseslinje i kommuneplanen har også til hensigt at bevare disse biologiske værdier.
Diger kan også rumme internationalt beskyttede naturtyper og arter (bilag IV arter). Digerne er vigtige skjulesteder for både insekter, fugle, krybdyr, gnavere og andre pattedyr.
Herudover har digestrækningen haft en rolle som et strukturerende landskabselement,
og egnskarakteristisk træk, som vurderes at have betydning for den landskabelige værdi
i området.
Bilag IV arter
Hedensted Kommune har ikke registreret bilag IV arter i området hvor diget er placeret.
Ejendommen er beliggende indenfor udbredelsesområdet for bilag IV arter som stor
vandsalamander, spidssnudet frø, markfirben, odder og en række flagermusearter.
Markfirben holder bl.a. til på vejskråninger, sten og jorddiger og veldrænede løse jordtyper med sparsom eller ingen bevoksning, dvs. diget kunne have været levested for
markfirben.
Kommunens vurdering
Det vurderes samlet set, at digestrækningen har haft både en kulturhistorisk, biologisk
og landskabelig betydning. Selv om diget var forholdsvis ungt ligger den kulturhistoriske
værdi i fortælleværdien omkring hvordan mennesker har formet landskabet.
Dine oplysninger om, at det var tidligere ejer der fjernede diget, og at de oprindelige materialer som diget var bygget op af, ikke længere er at genfinde, vurderes, jf. Vejledning
om beskyttede sten- og jorddiger, ikke at være særlige omstændigheder, som kan lægges til grund for en lovliggørende dispensation.
Udvalget for Teknik i Hedensted Kommune har drøftet sagen på møde den 10. januar
2017 og besluttet at imødekomme ansøgningen om lovliggørelse med begrundelse i den
omstændighed, ”at den nuværende ejer har været i god tro ved overtagelse af ejendommen”. Derfor gives dispensation til at fjerne 270 meter jorddige for at lovliggøre det forhold, at diget allerede er fjernet af tidligere ejer.
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Bilag IV arter
Hedensted Kommune skønner, at digefjernelser generelt forringer levevilkårene for dyreog plantearter omfattet af Habitatdirektivets bilag IV. Detaljeret kendskab til de enkelte
arters forekomst i området haves dog ikke.

Klagevejledning m.v.
Der kan klages over afgørelsen til Natur & Miljøklagenævnet af




ansøgeren,
enhver med en individuel, væsentlig interesse i afgørelsen,
klageberettigede foreninger og organisationer.

Afgørelsen vil blive offentlig bekendtgjort på www.hedensted.dk. Klagefristen er fire uger
efter datoen for offentliggørelse. Klagen skal således være i Natur- & Miljøklagenævnets
klageportal og klager skal have godkendt og betalt gebyr eller bestilt en faktura i Klageportalen, senest den 9. februar 2017.
Borgere, virksomheder og organisationer, som ønsker at klage over en afgørelse, skal
anvende Klageportalen. Klageportalen tilgås via www.borger.dk eller www.virk.dk. Der
er direkte link til disse steder via forsiden af nævnets hjemmeside www.nmkn.dk.
Vejledning om hvordan borgere, virksomheder og organisationer skal logge på Klageportalen, findes på www.borger.dk og www.virk.dk samt på Natur- og Miljøklagenævnets
hjemmeside. På www.nmkn.dk kan klager finde information om, hvordan man klager via
Klageportalen, bl.a. korte videovejledninger, ”spørgsmål og svar” samt telefonnummer
og email-adresse til supportfunktionen i Natur- og Miljøklagenævnet.
Det er en betingelse for Natur- og Miljøklagenævnets behandling af en klage, at der indbetales et gebyr til Natur- og Miljøklagenævnet. Klagegebyret er fastsat til 500 kr. Gebyret betales via klageportalen. Vejledning om gebyrordningen kan findes på Natur- og Miljøklagenævnets hjemmeside.
Gebyret tilbagebetales, hvis
 klagesagen fører til, at den påklagede afgørelse ændres eller ophæves,
 klageren får helt eller delvis medhold i klagen, eller
 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 skal som udgangspunkt afvise en klage, der kommer uden
om Klageportalen, hvis der ikke er særlige grunde til det. Hvis I ønsker at blive fritaget
for at bruge Klageportalen, skal I sende en begrundet anmodning til den myndighed, der
har truffet afgørelse i sagen. Myndigheden videresender herefter anmodningen til Naturog Miljøklagenævnet, som træffer afgørelse om, hvorvidt jeres anmodning kan imødekommes.
I øvrigt
Tilladelsen fritager ikke for at søge om tilladelse efter anden nødvendig lovgivning.
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Hvis kommunens afgørelse ønskes prøvet ved en domstol, skal sagen være anlagt inden
6 måneder efter, at afgørelsen er meddelt. Hvis afgørelsen har været annonceret, regnes
fristen fra annonceringsdatoen.
Hvis I er i tvivl om noget i denne tilladelse, er I velkomne til at ringe hertil.

Med venlig hilsen
Lene Kofoed
Biolog

Kopimodtagere (digital post):
Konsulent Landbrugsrådgivningen Syd, Benny Jensen, Parallelvej 9a, 8680 Ry
Danmarks Naturfredningsforening
Dansk Botanisk Forening
Styrelsen for Vand og Naturforvaltning
Friluftsrådet
Dansk Ornitologisk Forening
Dansk Ornitologisk Forening, Sydøstjylland
Vejle Museum
Glud Museum
Slots- og Kulturstyrelsen
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Kortbilag

Ortofoto 2016 © Hedensted Kommune. Beskyttede diger er vist med stiplet gul linje. Den fjernede
strækning som lovliggøres, er vist med blå streg.
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