
 

CVR-nr: 11 87 69 27 Sagsnr.: 2010-7.27.03/FHM-0023. 

   

 

Kulturstyrelsen 

 

H. C. Andersens Boulevard 2 

1553 København V 
 

Telefon 3373 3373 

Telefax 3391 7741 
 

post@kulturstyrelsen.dk 

www.kulturstyrelsen.dk 

 

 

 

 

  

 

20. maj 2015 

 

Påklage af Hedensted Kommunes dispensation til at nedlægge 530 

meter beskyttet dige på matr. nr. 22 a, Sindbjerglund, Sindbjerg 

Kulturstyrelsen skal hermed påklage Hedensted Kommunes dispensation af 21. 

april 2015 til at nedlægge 530 meter beskyttet dige på matr. nr. 22 a, Sind-

bjerglund, Sindbjerg (digerne 100.540, 103.371, 104.286 og 100.559). 

 

Hedensted Kommunes afgørelse 

Hedensted Kommunes dispensation er meddelt på grundlag af ansøgning af 2. 

marts 2015 fra LMO på vegne af ejer Leif Andersen.  

 

Dispensationen er givet under henvisning til museumslovens § 29 j, stk. 2, jf. 

§ 29a, stk. 1. 

 

Det fremgår af afgørelsen, at digerne blev fjernet i perioden 1995-2002. 70 

meter digestrækning er fjernet mellem 1995 og 1999, resten er fjernet mellem 

1999 og 2002 jf. luftfotos. 

 

Kommunen begrunder afgørelsen således:  

 

”Du har formentlig handlet i god tro, fordi du troede at en godkendelse af en 

arealoverførsel også var en godkendelse af en sammenlægning af marker med 

nedlægning af skel og dige til følge. Desuden er der gået over 13-16 år siden 

digerne blev nedlagt og til det blev opdaget, og herudover har sagen ligget 4 

år hos Kulturstyrelsen. 

 

Hedensted Kommune, Udvalget for Teknik, har den 14. april 2015, truffet be-

slutning om, at det, at du formentlig har handlet i god tro, sammenholdt med 

det tidsmæssige perspektiv, vejer tungere end vurderingen af de kulturhistori-

ske, landskabelige og biologiske værdier. Derfor gives dispensation til nedlæg-

ning af 530 meter beskyttet dige” 

Natur- og Miljøklagenævnet 

Rentemestervej 8 

2400 København NV  
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De beskyttede diger 

Digerne D00.100.540 og D00.103.371 stammer fra udskiftningen af ejerlavet 

Sindbjerglund. Udskiftningen er foregået ved en såkaldt blokudskiftning. Den-

ne udskiftningsform var foretrukket, hvis f.eks. placeringen af gårdene eller 

større variationer i jordbundstyper betød, at en mere simpel udskiftningsform 

ikke var mulig. Udskiftningen af jorden i mindre blokke havde til formål at sik-

re, at alle bønder fik andel i de forskellige jordtyper.  

 

Digerne D00.100.559 og D00.104.286 stammer fra udparcelleringen af den 

oprindelige matrikel nr. 7, som finder sted mellem 1844, hvor sognekortet er 

tegnet, og 1860, hvor det første original 2 kort er tegnet.  

 

Hedensted Kommune har bedt Horsens Museum om en udtalelse vedr. diger-

nes kulturhistoriske værdi. Museet vurderer, at digerne er af væsentlig betyd-

ning, og Horsens Museum kan ikke anbefale, at der gives en lovliggørende 

dispensation til at fjerne digerne. Museets udtalelse vedlægges som bilag 3. 

 

Kulturstyrelsens klagepunkter 

Hedensted Kommune begrunder den lovliggørende dispensation med 

1. at ejer formentlig har handlet i god tro, 

2. at der er gået over 13 – 16 år siden digerne blev nedlagt og til det blev 

opdaget og 

3. at sagen har ligget 4 år hos Kulturstyrelsen. 

 

Kulturstyrelsen finder ikke, at disse forhold giver tilstrækkeligt grundlag for at 

meddele en lovliggørende dispensation til fjernelsen af digerne. Kulturstyrelsen 

lægger herved vægt på følgende: 

 

Ad 1. At ejer formentlig har handlet i god tro 

Kulturstyrelsen har fra Hedensted Kommune modtaget kopi af ansøgningen fra 

LMO af 2. marts 2015 om dispensation (vedlægges som bilag 2).  

 

Som bilag til ansøgningen er vedlagt  

- kopi af erklæring af 11. januar 2001 fra landinspektørfirmaet Jens Bo 

I/S i henhold til bekendtgørelse nr. 880 af 6. december 1999 om ud-

stykningskontrollen, 

- matrikelkort af 4. januar 2001,  

- erklæring af 19. januar 2001 fra kommunalbestyrelsen i Tørring-Uldum 

Kommune i henhold til samme bekendtgørelse, og  

- kopi af skøde for salg af arealer hvoraf det fremgår at: ”Det solgte 

areal er under arealoverførsel til købers nuværende ejendom matr. nr. 

22a”.  
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Erklæringen fra kommunalbestyrelsen bliver i ansøgningen omtalt som en 

”godkendelse”. Dette er dog ikke korrekt. Der er alene tale om en erklæring, 

som kommunalbestyrelsen skulle afgive ifølge § 1, stk. 1 og 2, i ovennævnte 

bekendtgørelse om udstykningskontrollen. Det var ifølge § 1, stk. 3, landin-

spektørens ansvar at indhente denne erklæring fra kommunalbestyrelsen, og 

forelægge den for matrikelmyndigheden.  

 

Kulturstyrelsen har indhentet kopi af sagsakter fra Kort og Matrikelstyrelsen 

(nu Geodatastyrelsen) j. nr. U2001-05244. Sagen indeholder foruden de to 

erklæringer bl.a. en ”Skematisk redegørelse” udfyldt af landinspektøren (bilag 

7, s. 7-8).  

 

Heraf fremgår, at daværende matr.nr. 19, delnr. 2, og matr.nr. 7b, delnr. 4 

(se evt. kortet bilag 7, s. 13) overføres til matr. nr. 22a ”til anvendelse som 

hidtil”. Dette svarer til oplysningerne i dokument om ”Bemyndigelse og erklæ-

ring vedr. arealoverførsel med overdragelse ved skøde”, som er underskrevet 

af Leif Andersen og de øvrige parter (bilag 7, s. 21).  

 

Det skal bemærkes, at de fjernede diger var beliggende mellem det daværen-

de matr.nr. 22 a, matr.nr. 19, delnr. 2, og matr.nr. 7b, delnr. 4. 

 

I de fremsendte sagsakter fra Kort og Matrikelstyrelsen findes også landin-

spektørens erklæring vedr. naturbeskyttelsesloven, jf. § 2, stk. 2, i bekendtgø-

relse om udstykningskontrollen (bilag 7, s. 28). Heri oplyses, at den matriku-

lære forandring eller den tilsigtede arealanvendelse ikke kræver tilladelse i h.t. 

lovens bestemmelser om beskyttelse af sten- og jorddiger (§4).  

 

Landinspektørens oplysning er i overensstemmelse med oplysningerne fra Leif 

Andersen om, at arealet overføres til anvendelse som hidtil. 

 

Det er på dette grundlag Kulturstyrelsens opfattelse, at det ved arealoverførs-

len i 2001, hvorved arealerne på begge sider af de beskyttede diger blev 

sammenlagt, var en forudsætning, at arealerne skulle anvendes som hidtil, 

dvs. til landbrugsdrift og uden ændring af de beskyttede diger. 

 

Der er ikke forhold i oplysningsskemaerne eller sagsakterne i øvrigt, der efter 

Kulturstyrelsens opfattelse kan have givet ejer grundlag for at tro, at godken-

delsen af arealoverførslen tillige omfattede en tilladelse til at fjerne digerne.  

 

Ad 2. At der er gået over 13 – 16 år siden digerne blev nedlagt og til 

det blev opdaget 

Der er ingen forældelsesfrist for overtrædelser af museumslovens § 29 a, stk. 

1, kun i forhold til strafansvaret gælder der, jf. museumslovens § 40 a, stk. 6, 

en forældelsesfrist på 5 år.  
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Der føres ikke et opsøgende tilsyn med landets ca. 34.000 km beskyttede 

sten- og jorddiger, hvorfor der i nogle tilfælde kan gå lang tid, før en overtræ-

delse bliver opdaget eller indberettet til myndighederne.  Det forhold, at di-

gerne har været fjernet i en årrække, før myndighederne bliver be-

kendt hermed, ændrer ikke ved ejerens pligt efter museumsloven til at 

berigtige et ulovligt forhold. 

 

Der henvises til bl.a. Naturklagenævnets afgørelse af 9. marts 2007, 

hvori anføres: ”Det forhold, at diget er blevet fjernet, bør i hvert fald 

ikke stille klageren bedre, end hvis der forudgående var blevet ansøgt 

om dispensation”.  

 

Ad 3. At sagen har ligget 4 år hos Kulturstyrelsen 

Hedensted Kommune anmelder fjernelsen af de beskyttede jorddiger til Kul-

turarvsstyrelsen d. 22. november 2010 (Bilag 5a-g). 

 

Kulturstyrelsen sender Leif Andersen et varsel om påbud d. 3. december 2014. 

Den 2. marts 2015 søger LMO på vegne af ejer Leif Andersen Hedensted 

Kommune om en lovliggørende dispensation. 

 

Kulturstyrelsen finder ikke, at den forløbne tid i den foreliggende sag i sig selv 

er tilstrækkelig til, at myndighederne har fortabt retten til at kræve det ulovli-

ge forhold lovliggjort. 

 

Kulturstyrelsen lægger herved vægt på, at der ikke er forhold siden anmeldel-

sen, som kan give ejer en forventning om, at det ulovlige forhold ikke ville 

blive krævet lovliggjort. Indrettelseshensynet kan i det hele taget ikke tillæg-

ges betydning i den konkrete sag. 

 

Kulturstyrelsen finder som nævnt samtidig ikke, at det er godtgjort, at ejer var 

i god tro, da han fjernede digerne, jf. pkt. 2. 

 

Endelig finder Kulturstyrelsen, at den kulturhistoriske, landskabelige og biolo-

giske værdi af de fjernede digestrækninger er væsentlig, jf. tillige Horsens 

Museums udtalelse. 

 

Kulturstyrelsen finder efter en samlet afvejning af den forløbne tid, overtræ-

delsens omfang, ejers forventning og digernes betydning, at den forløbne tid 

ikke er tilstrækkelig til at begrunde kommunens lovliggørende dispensation. 
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Venlig hilsen 

 

 

Anette Kjærulf Andersen 

Arkæolog 

Fortidsminder 

 

Kulturstyrelsen 

Dir. tlf. +45 33 73 33 67 

E-mail: aka@kulturstyrelsen.dk 

 

Bilag 1a-b: Hedensted Kommunes afgørelse af 21. april 2015, om dispensation 

til at nedlægge 530 meter beskyttet dige på matr. nr. 22 a, Sindbjerglund, 

Sindbjerg 

Bilag 2: Ansøgning af 2. marts 2015 vedr. dispensation til at fjerne digerne 

D00 100.540, 103.371, 104.286, 100.559 

Bilag 3: Høringssvar fra Horsens Museum af 20. marts 2015 vedr. forespørgsel 

på fjernede diger 

Bilag 4: Brev af 3. december 2014 fra Kulturstyrelsen til Leif Andersen vedr. 

varsel om påbud 

Bilag 5a-b: Brev af 22. november 2010 fra Hedensted Kommune til Kultursty-

relsen med kopi til Leif Andersen: ”Anmeldelse af fjernede jorddiger, Sind-

bjerglundvej 10”  

Bilag 6: Rapport fra tilsyn udført af Moesgård Museum d. 29. oktober 2014 

Bilag 7: Sagsakter fra Kort- og Matrikelstyrelsen, j.nr. U2001-05244 

 


