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                           Daugaard, 19 januar 2017  
	
	
	
Til 
Udvalget for Teknik og Miljø 
Hedensted Kommune 
 
Sendt pr mail til  
Afdelingsleder Per.normark@hedensted.dk 
Biolog Lene.Kofoed@Hedensted.dk 
Fmd. Teknik og Miljø Lene.Tingleff@Hedensted.dk 
 
 
 
 
Vedr. Daugaard Strand – de kommunale arealer matrikel 54g 
 
Jeg skriver til jer ang. de fredede arealer på Daugaard Strand. Jeg har været i dialog med Lene 
Kofoed efter Hedensted Kommune iværksatte rydning af de statsejede arealer (– matr. 14N), så man 
kunne fortsætte plejen af alle arealerne i samme ombæring. Nu ser arbejdet ud til at være stoppet 
igen.  
 
Iht. fredningsaftalen har alle lodsejere indenfor fredningsområdet pligt til at overholde status quo 
fredningen fra 1967. I al væsentlighed drejer det sig om: 

- at vedligeholde den oprindelige vegetation (frugttræer og oprindelige læbælter) 
- at arealerne ikke må beplantes, uden forudgående aftale med Fredningsnævnet.  
- og derudover foreskriver fredningen at bevare "udsynet over det smukke fjordlandskab og 

fjorden. Mindre træplantninger der ikke slører landskabets form eller forringer 
udsigtsforholdene kan udføres efter forud indhentet godkendelse fra Fredningsnævnet” 

 
Dvs. at man heller ikke må undlade pleje, og blot lade arealerne springe i skov og krat.  
 
Hvis man ser på arealet matrikel nr. 54g med parkeringsplads, opholdsareal og bådelaug, så er der 
store områder af dette areal som ikke plejes. Det gør, at udsigtsforholdene over arealerne og fjorden 
ikke tilgodeses, og når der om et kort øjeblik er blade på træerne igen, så er udsigtsforholdene over 
arealet yderst begrænsede. Det er ikke i overensstemmelse med Fredningen, og det er synd for alle 
de besøgende der kommer.   
 
Vi har boet i området siden 1985, og de første år plejede Hedensted Kommune arealerne pænt. Men 
efterhånden blev det kun gjort i begrænset omfang. Det vil jeg gerne opfordre kommunen til at 
ændre på, så offentligheden og beboerne igen kan glædes over de smukke arealer.  
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I al væsentlighed drejer det sig om 

• skrænten omkring p-pladsen, hvor der vokser  2-5 m høje træer, som fuldstændig blokerer 
udsynet fra P-pladsen. Denne skråning var tidligere lave vilde hybenroser. 

• arealet omkring bådelauget. Her vokser træer og buske sammen, og danner en grøn mur 
mod fjorden. Dette areal har tidligere været græs med enkelte træer og dermed frit udsyn 
over fjorden fra P-pladsen.  

• arealet mod vest langs med hele adgangsvejen til bådelauget – her vokser der 3-6 m høje 
træer og krat. Dette areal har tidligere været græs med frit udsyn. 

• hegnet mod øst er et egehegn. Det er nu vokset op til en størrelse på 12-15 meter og blokerer 
udsynet fra Strandvejen mod fjorden. Hegnet er plantet efter fredningen, og er altså ikke 
et af de oprindelige rønne-læhegn, der findes i området. Det kan aldrig have været 
fredningens mål, at lade et egehegn vokse sig så stort, da det lukker helt af for udsigten 
over fjorden fra Strandvejen. 

• endelig vokser de skrå vejsider langs Strandvejen helt til mellem engdraget og P-pladsen, og 
de lukker om sommeren af for al udsyn over området og fjorden. 

 
For beboere og de mange turister der dagligt færdes i området, er det trist at fjordlandskabet 
forsvinder mer og mer. Det var jo ikke meningen med fredningen.  
 
Jeg vil gerne opfordre Hedensted Kommune til at lave og offentliggøre en plan for vedligeholdelsen 
af området, så kommunen lever op til målet med fredningen – til glæde for befolkningen og 
turisterne.  
 
Jeg ser frem til at modtage Hedensted Kommunes bekræftelse herpå, og står naturligvis gerne til 
rådighed for et møde på området, hvor man evt. sammen med andre umiddelbare naboer til 
arealerne kan bese opgaven. 
 
Med venlig hilsen 
 
Jens Hansen 
 
 
 
 
	
	


