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Overskrift
Ansøgning om retlig lovliggørelse af fjertet beskyttet dige mellem matr. nr. 21 og 14f, 
Stubberup by, Løsning.

Beslutningstema
Udvalget for Teknik skal tage stilling til ansøgning om lovliggørende dispensation til 
fjernelse af ca. 390 meter beskyttet jorddige. Diget er allerede fjernet. 

Økonomi
Ingen 

Personale
Ingen 

Historik
Udvalget for Teknik har tidligere (14. april 2015) behandlet en lignende sag, 'Anmeldelse 
af fjernelse af jorddiger, Sindbjerglundvej 10', sags. nr. 01.05.25-P19-3-10. Udvalget 
traf afgørelse om at imødekomme ansøgning om dispensation til at nedlægge diger. 
Afgørelsen blev påklaget af Kulturstyrelsen. Sagen er endnu ikke afgjort i Natur- og 
Miljøklagenævnet.

Sagsfremstilling
Hedensted Kommune har modtaget en ansøgning om lovliggørende dispensation til at 
fjerne dige nr. D00.100.802, mellem matr. nr. 21og 14f, Stubberup by, Løsning. Diget 
blev fjernet i perioden 2006-2008. 

I november 2009 meddelte Hedensted Kommune ejer, at der var konstateret et ulovligt 
forhold i form af fjernelse af diget, samt at sagen var sendt videre til Kulturstyrelsen. 
Kommunen var blevet opmærksom på det fjernede dige i forbindelse med behandling af 
en ansøgning om bedriftsudvidelse.

Kulturstyrelsen sendte den 15. december 2014 brev til ejer bl.a. om, at fjernelsen af 
diget vurderedes at være en overtrædelse af Museumsloven, at Kulturstyrelsen kan 
påbyde reetablere diget, men at ejer havde mulighed for at søge Hedensted Kommune 
om retlig lovliggørelse. Kulturstyrelsen oplyste, at praksis for at opnå dispensation er 
restriktiv, og at det ikke er tilstrækkeligt, at der er en væsentlig jordbrugs- eller 
økonomisk interesse i, at det pågældende indgreb i diget opretholdes. Der skal tillige 
være tale om et dige, der ud fra beskyttelsesmæssige hensyn (både kulturhistorisk, 
landskabeligt og biologisk) ikke har en særlig interesse, eller hvor indgrebet skønnes 
uden betydning for bevaring af en væsentlig helhed. Styrelsen henviser til Vejledning om 
beskyttede sten- og jorddiger, hvor det fremgår, at der kun i særlige tilfælde kan 
dispenseres fra forbuddet mod tilstandsændringer, hvilket indebærer, at dette kun kan 
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ske sjældent. Det gælder for væsentlige indgreb så som nedlæggelse af et dige. Med 
”særlige tilfælde” sigtes til så væsentlige samfundsmæssige interesser, at de i den 
konkrete sag vil kunne tilsidesætte de bevaringsinteresser, bestemmelsen skal sikre.
 
Hedensted Kommune modtog ejers ansøgning om retlig lovliggørelse den 13. maj 2015. 
Ejer oplyser i sin ansøgning, at han vurderer, at diget aldrig har været et dige, men var 
et markskel, idet det var bevokset med efterafgrøde græs og ikke gamle græsarter, samt 
at der ikke var gamle træer. Ejer oplyser, at den tidligere ejer havde fjernet den nordlige 
del af skellet og at han selv, efter at have overtaget matr. nr. 21 Stubberup By, Løsning i 
efteråret 2007, fjernede de sidste hybenbuske, og pløjede den sidste del af skellet med 
almindelig plov. Ejer vurderer, at sidstnævnte indikerer at, der ikke kunne være tale om 
nogen forhøjning i terrænet, da en almindelig plov ikke villet have kunne pløje skellet, 
hvis det var forhøjet. Ejer angiver i sin ansøgning, at han efter brevet i 2009 kontaktede 
Kulturarvsstyrelsen, som gav udtryk for at de sandsynligvis ikke ville forfølge sagen, 
hvorfor ejer ikke forventede at høre yderligere og troede sagen var afsluttet, da han ikke 
havde hørt noget i 6 år.
 
Slots- og Kulturstyrelsen (tidligere Kulturarvsstyrelsen) svarer, adspurgt om de har 
udtalt sig i sagen, at der ikke er journaliseret notat om dette på sagen, samt at ”Slots- 
og Kulturstyrelsen (daværende Kulturarvsstyrelsen) ikke har haft praksis for at meddele, 
at vi ikke agtede at forfølge sagerne. I en periode har vi haft en stor ophobning af 
digesager, og vi har derfor ved henvendelser ofte oplyst, at der kunne forventes en 
meget lang sagsbehandlingstid”.
 
Horsens Museum er blevet bedt om en udtalelse vedrørende digets kulturhistoriske 
værdi. Museet udtaler, at diget stammer fra udskiftningstiden i starten af 1800-tallet, 
samt at digerne fortæller om de lokale forhold på denne tid, og de store strukturelle 
ændringer i landet er afspejlet i konkrete fysiske strukturer i landskabet i form af digerne 
- tilsammen forhold der gør, at digerne er af væsentlig betydning. Desuden vurderer 
Museet, at der har været tale om en væsentlig struktur i landskabet. Diget vurderes at 
have haft en væsentlig værdi som levested og vandringsvej for områdets dyreliv.
 
Tilladelse til at fjerne beskyttede diger kan, jf. vejledning om beskyttede sten- og 
jorddiger, kun gives i særlige tilfælde, hvor der findes en væsentlig samfundsmæssig 
interesse eller diget er uden værdi for landskab, kulturhistorie eller biologiske interesser. 
Det faktum, at diget allerede er fjernet, bør ifølge vejledning ikke gøre forskel på 
behandlingen af en ansøgning.

Diget vurderes at have haft en væsentlig kulturhistorisk og landskabelig samt biologisk 
betydning. Fjernelsen vurderes ikke at kunne begrundes med en væsentlig 
samfundsmæssig interesse. 

Kommunikation
Afgørelsen sendes til ansøger, med kopi til klageberettigede myndigheder og 
organisationer.

Lovgrundlag
Bekendtgørelse af museumsloven, § 29j, stk. 2, jf. § 29a, lovbekendtgørelse nr. 358 af 
8. april 2014, Museumsloven.
Museumslovens § 29 a, stk. 1, om beskyttede diger er en forbudsbestemmelse: ”Der må 
ikke foretages ændring i tilstanden af sten- jorddiger og lignende”. 
Kommunalbestyrelsen kan i særlige tilfælde gøre undtagelse fra bestemmelsen i § 29 a, 
stk. 1. Hvis kommunen ikke kan lovliggøre forholdet administrativt, skal Kulturstyrelsen 
sørge for reetablering.
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Indstilling
Administrationen indstiller

Indstillingens indhold
at udvalget drøfter ansøgning om lovliggørende dispensation til fjernelse af ca. 390 
meter beskyttet dige.

Herunder:
Luftfoto fra 2015 samt luftfoto fra 2006.









Ortofoto 2015 ©Hedensted Kommune. Den gule stiplede linje markerer det beskyttede 
dige.
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Luftfoto 2006 ©COWI. Den gule stiplede linje markerer det beskyttede dige


