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Ansøger

Bjarne Jensen

Stubberup Skovvej 33, 8723 Løsning

Ansøgningen drejer sig om at jeg har  fjernet et "dige"  D00.100.802,mellem matr. nr 21og 14f, Stubberup by, Løsning, Hedensted
Kommune.

Diget, som aldrig har været et dige, men et ganske almindelig markskel, er altså ingen forhøjning/jorddige.

De tidligere ejere har før i tiden haft skellet fjernet og derfor stod der et gammelt jernrør i hver ende og et midt på, så man vidste, hvor
det rigtige skel var.

Skellet bestod af efterafgrøde græs (altså ikke gl. græsarter) som også bekræfter, at det er et rimeligt nyt skel.

Derudover var der nogle få og små, selv såede hylde buske i den sydlige ende, altså ingen plantede eller gamle træer.

Jeg overtager mat. nr 21 efteråret 2007 og fjerner de små hyldebuske helt (den tidligere ejer havde fjernet skellet i nordlige halvdel
forinden) og pløjer skellet væk med en ganske almindelig plov. Dette kunne ikke lade sig gøre, hvis det var et dige/forhøjning.

Skellet /jernrørene har markeret et matrikelskel, hvorfor der har været dyrket på begge sider. Det er samme ejerlav på hver side af skellet,
det er ikke engang et sogne skel.

Efter at have modtaget brevet i november 2009 fra Hedensted Kommune omkring diget kontaktede jeg selv Kulturarvstyrelsen for en
nærmere samtale omkring diget. Efter at have forelagt medarbejderen de samme oplysninger som her, forventede hun ikke at der ville ske
yderligere i sagen, da de som hun udtrykte det "havde fornuftigere ting at tage sig til". Derfor troede jeg, at sagen var afsluttet især da
jeg ikke hørte yderligere de næste 6 år.

Så hermed ansøger jeg om en retlig lovliggørelse af ændringen. Jeg indgår meget gerne i en dialog, så sagen kan løses på bedste måde.

Venlig hilsen

Bjarne Jensen

Mobil:21740373

 

 

 


