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Overskrift
Ansøgning om fjernelse ca. 1430 meter beskyttet jorddige på forskellige steder på ejen-
dommen Hedelundvej 15, 8762 Flemming

Beslutningstema
Udvalget for Teknik skal tage stilling til om der skal gives dispensation til at fjerne hele 
eller dele af de ansøgte beskyttede digestrækninger og om der skal gives afslag på fjer-
nelse af hele eller dele af de ansøgte beskyttede digestrækninger.

Økonomi
Ingen

Personale
Ingen

Historik
Ingen politisk behandling tidligere

Sagsfremstilling

Hedensted Kommune meddelte den 18. marts 2009 Margit og Gunner Duus, Hedelundvej 
15 (+ Kodallundvej 3), 8762 Flemming, at kommunen havde konstateret ulovlige fjernel-
ser af 6 beskyttede diger samt orienterede Kulturstyrelsen (Nu Slots- og Kulturstyrel-
sen).

Kulturstyrelsen har den 16. december 2014 orienteret Margit Duus om sag om ulovligt 
forhold på 8 diger. Der blev stillet en frist for at søge om lovliggørende dispensation in-
den den 15. maj 2015.

Hedensted Kommune har den 7. maj 2015 modtaget en ansøgning om lovliggørende dis-
pensation til at fjerne diger på ejendommen Hedelundvej 15. Kulturstyrelsen fik meddel-
else om ansøgningen den 11. maj 2015.

Hedensted Kommune har hørt Horsens Museum, som den 21. maj 2015 anbefaler afslag 
på lovliggørende dispensation.

Hedensted Kommune afventede Natur- og Miljøklagenævnets (NMKN) afgørelse på lig-
nende sag Sindbjerglundvej 10 (J.nr. NMK-600-00123 og HK sagsnr. 01.05.25-P19-3-10) 
indtil NMKN afgørelse truffet den 22. september 2016. Lovliggørende dispensation til 
nedlægning af 530 meter dige blev stadfæstet i Natur- og Miljøklagenævnet i sagen om 
Sindbjerglundvej 10.

Der er i alt fjernet ca. 1430 meter beskyttede jorddiger på 8 forskellige steder (A-H) på 
ejendommen Hedelundvej 15, 8762 Flemming. 
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Der søges kun om at fjerne de 4 digestrækninger som Gunner Duus selv har fjernet efter 
2006 (dige B, C, G og H), hvilket giver ca. 940 meter.

Ansøgers begrundelse for at fjerne digestrækningerne er, at digerne lå midt i marken, at 
de er opstået ved sandfygning igennem mange år, at de var gamle og farlige, fordi der 
var ustabile læhegn på dem.

Dige A, D, E og F er ifølge Gunner Duus fjernet i perioden 1992-2004 af tidligere ejer.

Alle digestrækninger skal dog lovliggøres af nuværende ejer.

Oversigt over fjernede digestrækninger på ejendommen Hedelundvej 15, 8762 Flemm-
ing:

Dige A: (D00.101.349) mellem matr. nr. 13a og 9b, Hvirring By, Hvirring. 
Ca. 100 meter er fjernet mellem 1992 og 1995 ifølge kommunens oplysninger.

Dige B: (D00.101.393) mellem matr. nr. 21a, Honum By, Hvirring og 22f Hvirring By, 
Hvirring. 
Ca. 190 meter er fjernet mellem 2006 og 2008.

Dige C: (D00.104.841) mellem matr. nr. 13i og 22a, Hvirring By, Hvirring. 
Ca. 160 meter er fjernet mellem 2006 og 2008.

Dige D: (D00.103.489, D00.101.458) på matr. nr. 6h, Kodallund, Hvirring. 
Ca. 180 meter fjernet mellem 1999 og 2002.

Dige E: (D00.104.357) på matr. nr. 6h, Kodallund, Hvirring. 
Ca. 80 meter fjernet mellem 1995 og 2002.

Dige F: (D00.101.448) på matr. nr. 6g, Kodallund, Hvirring. 
Ca. 130 meter fjernet mellem 2002 og 2004.

Dige G: (intet digenummer) mellem matr. nr. 21 a, Honum By, Hvirring og 23d, Hvirring 
By, Hvirring. 
Ca. 140 meter fjernet mellem 2006 og 2008.

Dige H: (D00.104.840 og D00.101.394) mellem matr. nr. 19g og 22a, Hvirring By, Hvir-
ring. 
Ca. 450 meter fjernet mellem 2008 og 2010.

Kulturhistorisk, biologisk og landskabelig vurdering
Der er tale om både udskiftningsdiger og ejerlavsdiger.
Udskiftningsdigerne fortæller om en væsentlig begivenhed i Danmarks historie, land-
brugsreformerne i 1800-tallet. De fortæller om de lokale forhold på denne tid, og de sto-
re 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. 
Ejerlavsdigerne er med største sandsynligvis af meget høj alder, og det er derfor væsent-
ligt at fastholde ejerlavene som erkendlige enheder i landskabet, da de med hver deres 
landsby eller hovedgård i århundreder har været den mindste enhed i det danske land-
skab.
Horsens museum kan på den baggrund ikke anbefale at der gives lovliggørende dispen-
sation til at fjerne digerne.

Den biologiske værdi vurderes også, at have haft en væsentlig betydning, idet digerne
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giver dyr og planter muligheder for at sprede sig i landskabet. Digerne kan også rumme 
internationalt beskyttede naturtyper og arter (bilag IV arter). Digerne er vigtige skjule-
steder for både insekter, fugle, krybdyr, gnavere og andre pattedyr.

Herudover har digerne haft en rolle som et strukturerende landskabselement, og egnska-
rakteristiktræk, som vurderes at have betydning for den landskabelige værdi af området.

Denne sag adskiller sig fra Sindbjerglundvej 10 ved, at der ikke har været en arealover-
førsel hvor kommunen har godkendt arealerne, derved er der ikke tale om at handle i 
god tro, samt at museet tydeligt ikke anbefaler en lovliggørende dispensation. 
Det de har tilfælles er de 4-5 års sagsbehandlingstid i Kulturstyrelsen (myndighedspassi-
vitet) samt at nogle af digerne er fjernet for mere end 10 år siden.

Citat fra NMKN afgørelse (J.nr. NMK-600-00123) vedr. Sindbjerglundvej 10:

”I den konkrete sag lægger nævnet til grund, at ejendommens ejer ved oversendelsen af 
sagen fra Hedensted Kommune til Kulturstyrelsen den 22. november 2010, blev gjort be-
kendt med anmeldelsen af en mulig overtrædelse af reglerne. Nævnet lægger endvidere 
til grund, at ejendommens ejer herefter ikke hører mere i sagen, før Kulturstyrelsens 
varsel om påbud af 3. december 2014. Det lægges ligeledes til grund, at fjernelsen af di-
get er sket i forbindelse med en arealoverførsel, som er godkendt af kommunalbestyrel-
sen.”

”Et flertal på 7 af Natur- og Miljøklagenævnets 8 medlemmer finder, at der i den konkre-
te sag foreligger sådanne forhold, der samlet set kan begrunde, at der meddeles dispen-
sation. Der lægges her vægt på det lange tidsforløb siden diget er fjernet (perioden 
1995-2002) sammenholdt med den lange sagsbehandlingsperiode der er gået, siden He-
densted Kommune overgav sagen til Kulturstyrelsen (4 år). Hensynet til ejendommens 
ejer som følge af disse forhold vejer, efter flertallets opfattelse, tungere end hensynet til 
de bevaringsværdier digerne i den konkrete sag har.”

Samlet vurdering

Dige A, D, E og F (Ca. 490 meter), fjernet i perioden 1992-2004:

Hvis der lægges vægt på det lange tidsforløb siden digerne er fjernet (perioden 1992-
2004) sammenholdt med den lange sagsbehandlingsperiode der er gået, siden Heden-
sted Kommune overgav sagen til Kulturstyrelsen (4 år), kan hensynet til ejendommens 
ejer som følge af disse forhold jf. NMKN afgørelse (J.nr. NMK-600-00123), veje tungere 
end hensynet til de bevaringsværdier digerne i den konkrete sag har. 
Set i lyset af omtalte NMKN afgørelse peger dette mod at Hedensted Kommune giver en 
lovliggørende dispensation til at opretholde den foretagne fjernelse af ca. 490 meter 
jorddige, der er fjernet af tidligere ejer, for mere end 12 år siden.

Dige B, C, G og H (Ca. 940 meter), fjernet i perioden 2006-2010:

Ansøgers udsagn om at digerne lå midt i marken, må forståes som en begrundelse for at 
fjerne dem med henblik på at skabe driftsmæssige fordele for landbruget. Det er ifølge 
vejledningen til museumslovens bestemmelser ikke tilstrækkeligt, at der er en væsentlig 
jordbrugs- eller anden økonomisk interesse for at opnå tilladelse til at opretholde den fo-
retagne ændring af digerne. Der skal tillige være tale om et dige eller en digestrækning, 
der ud fra fredningsmæssige hensyn ikke har særlig interesse, eller hvor indgrebet skøn-
nes uden betydning for bevaring af en væsentlig helhed. 
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Ansøgers udsagn om, at der var gammelt farligt læhegn på digerne kan ikke begrunde en 
fjernelse af selve diget, da træer og buske er lovlige at fjerne, så længe diget ikke beska-
diges.
Horsens Museum har vurderet, at der var væsentlige kulturhistoriske værdier knyttet til 
digerne og kommunen har vurderet, at der var væsentlige biologiske og landskabelige 
værdier knyttet til digerne.
Digerne er fjernet inden for de sidste 10 år (perioden 2006-2010), der er tale om en be-
vidst handling for at opnå en jordbrugsøkonomisk fordel, uden at der er søgt om dispen-
sation til det foretagne.
Den væsentlige jordbrugsøkonomiske interesse, og at handlingen er foretaget i nyere tid, 
som en bevidst handling uden forudgående tilladelse, sammenholdt med væsentlige kul-
turhistoriske, biologiske og landskabelige værdier, taler for at Hedensted Kommune giver 
et afslag på en lovliggørende dispensation til at opretholde den foretagne fjernelse af ca. 
940 meter jorddige. 

Kommunikation
Slots- og Kulturstyrelsen orienteres om afgørelsen idet Slots- og Kulturstyrelsen vareta-
ger den fysiske lovliggørelse. Herudover offentlig høring.

Lovgrundlag
Museumsloven, Lov nr. 473 af 7. juni 2001, jf. lovbek. nr. 358 af 8. april 2014, § 29a, 
stk. 1.

Indstilling
Administrationen indstiller

Indstillingens indhold
 At der drøftes om der skal gives lovliggørende dispensation til nedlægning af dige 

A, D, E og F (Ca. 490 meter), fjernet i perioden 1992-2004
 At der drøftes om der skal meddeles afslag på lovliggørende dispensation til ned-

lægning af dige B, C, G og H (Ca. 940 meter), fjernet i perioden 2006-2010


