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Indstillingsnotat 

Overskrift
Pleje af fredede arealer indenfor fredningen Kystarealer ved Daugård Strand.

Beslutningstema
Udvalget for Teknik skal tage stilling til:

- om plejen af det lejede areal, ejet af Naturstyrelsen, område 1, lever op til fred-
ningens bestemmelser.

- håndhævelse af fredningens bestemmelser ifht. plantet egehegn, område 2.
- Hedensted Kommunes fremtidige varetagelse af fredningens bestemmelser på de 

privatejede arealer, område 3.

Økonomi
Det årlige løbende vedligehold af område 1 og område 2 samt ekstraordinære tiltag på 
Hedensted Kommunes parkeringsareal og opholdsareal, område 1, er en del af driftsbud-
gettet for Infrastruktur og Transport.

Evt. pleje af fredede arealer på privatejede arealer (område 3) er ikke budgetsat, men 
hører under Natur og Miljø.

Personale
Intet

Historik
Hedensted Kommune har i januar 2017 modtaget 3 henvendelser vedr. pleje af fredede 
arealer indenfor fredningen Kystarealer ved Daugård Strand1. 

Udvalget for Teknik blev orienteret om de tre henvendelser den 31. januar 2017.
Udvalget besluttede at genoptage sagen til drøftelse på et af de kommende udvalgsmø-
der i foråret 2017 efter en besigtigelse af området.

Sagsfremstilling
Hele Daugård fredningen er 370 ha, fordelt på ca. 46 lodsejere. Tre lodsejere boende 
nord for Strandvejen har henvendt sig specifikt om manglende overholdelse af frednings-
bestemmelserne på arealer beliggende syd for Strandvejen ved Daugård Strand. 
I fredningsbeatemmelserne er beskrevet, at de fredede arealer skal bevares i ders nuvæ-
rende tilstand og at mindre træbeplantninger, som også vurderes at være selvsåede træ-
er og buske, ikke må sløre landskabets form eller forringe udsigtsforholdene. 

1 Overfredningsnævnets kendelse af 13. marts 1967
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Hedensted Kommune er tilsynsmyndighed på private fredede arealer og egne fredede 
arealer. På statsejede arealer foretager Naturstyrelsen tilsynet. Hvis pleje er nødvendig 
skal kommunen igangsætte pleje på egne arealer, mens pleje på private arealer forud-
sætter en godkendt plejeplan.
 
Se kortbilag for beliggenhed.

Område 1. 
Henvendelse fra Keld Rasmussen, Strandvejen 41, Daugård, den 19. januar 2017. Sendt 
til Lene Tingleff (Formand for Udvalget for Teknik), Per Nørmark (Afdelingsleder) og Lene 
Kofoed (Biolog).
Matr. nr. 14n, Daugård By, Daugård, ejet af Naturstyrelsen, og lejes af Hedensted Kom-
mune, arealet er på ca. 1,4 ha.

Keld Rasmussen skriver, at sådan som arealet henligger nu, lever det hverken op til den 
indgåede lejeaftale eller til fredningsbestemmelserne i øvrigt. 
Han spørger om det er muligt fra Udvalget for Teknik at få oplyst, hvorledes de videre 
planer er for arealet.

Vurdering:
Arealet blev i overensstemmelse med, af Naturstyrelsen godkendt plejeplan for området, 
og efter forudgående information til alle naboer, plejet ekstraordinært i efteråret 2016. 
Arealet vil fremover blive inddraget i det årlige vedligehold jf. plejeplanen.
Det er administrationens klare vurdering, og efter drøftelse med Naturstyrelsen, at area-
let er plejet i overensstemmelse med både plejeplan, fredningsbestemmelser og lejeafta-
le med Naturstyrelsen.

Arealet vurderes at leve op til fredningens bestemmelser (Overfredningsnævnets kendel-
se af 13. marts 1967) om at, ”De fredede arealer skal bevares i deres nuværende til-
stand og må ikke beplantes, planeres eller opgraves; dog kan mindre træbeplantninger, 
der ikke slører landskabets form eller forringer udsigtsforholdene, udføres efter forud ind-
hentet godkendelse fra fredningsnævnet og planudvalget”.

I 1967 var der nyplantet frugtplantage, som nu er vokset til og ikke udnyttes erhvervs-
mæssigt længere. Det vurderes, at når de selvsåede træer holdes under ca. 10 meter og 
når der årligt slås mellem rækker af frugttræer bevares udsigtsforholdene, og landska-
bets form kan erkendes, hvilket vurderes at være i overensstemmelse med fredningens 
bestemmelser.

Der bør træffes beslutning om nuværende plejeplan for arealet er tilstrækkelig i forhold 
til fredningens bestemmelser.

Område 2. 
Henvendelse fra Jens Hansen, Strandvejen 53, Daugård, den 19. januar 2017. Sendt til 
Lene Tingleff (Formand for Udvalget for Teknik), Per Nørmark (Afdelingsleder) og Lene 
Kofoed (Biolog).
Matr. nr. 54g, Daugård By, Daugård, ejet af Hedensted Kommune, delvist udlejet til bå-
delauget ved Daugård Strand. Arealet består af parkeringsareal, vej/vejomgivelser, na-
turbeskyttet overdrev og kystareal udnyttet af bådelauget, arealet er på ca. 1,9 ha.

Jens Hansen skriver, at udsigtsforholdene over arealerne og fjorden ikke tilgodeses, og 
når der er blade på træerne er udsigtsforholdene yderst begrænsede. Han mener ikke 
det er i overensstemmelse med fredningen, og det er synd for alle de besøgende der 
kommer.
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Han oplister de arealer det drejer sig om: skrænten omkring p-pladsen, arealet omkring 
bådelauget, vej og vejomgivelser ned til bådelauget, egehegn mod øst, vejsider langs 
Strandvejen.
Han opfordrer Hedensted Kommune til at offentliggøre en plan for vedligeholdelse af om-
rådet, så kommunen lever op til fredningen, og vil gerne stå til rådighed for et møde.

Vurdering:
Infrastruktur og Transport laver løbende vedligehold på arealerne og er i gang med at 
kigge på hvilke ekstraordinære tiltag der kunne være nødvendige for at forbedre udsigts-
forholdene. Dette svar er også givet ved telefonisk henvendelse fra Jens Hansen. Der har 
også været dialog om beskæring af hegn, med nabo til hegn langs vejen ned til bådelau-
get. Ligeledes skal kommunen på egne arealer bekæmpe den invasive art rynket rose, 
som findes på arealet.

Egehegn mod øst er privat ejet af Allan Hansen, Strandvejen 32, Daugård, og plantet ef-
ter at fredningen blev gennemført. Der kan være tale om en potentiel overtrædelse af 
fredningens bestemmelser.

Der bør træffes beslutning om evt. håndhævelse af fredningens bestemmelser ifht. plan-
tet egehegn.

Område 3. 
Henvendelse fra Henrik Narud, Strandvejen 39, Daugård, den 22. januar 2017. Sendt til 
Lene Tingleff (Formand for Udvalget for Teknik), Per Nørmark (Afdelingsleder) og Lene 
Kofoed (Biolog).
Private arealer ved Daugård Strand, de private arealer, som omtales, er på ca. 4,9 ha.

Henrik Narud opfordrer Hedensted Kommune til at udøve den myndighedsrolle kommu-
nen har, til at sikre, at de private lodsejere overholder fredningens bestemmelser. Han 
påpeger, at der er private arealer som er præget af høje graner i stedet for den oprinde-
lige åbne æbleplantage, som da fredningen blev etableret. Desuden er der sommerhuse-
ne på Mælkevejen, som med tiden har fået karakter af villaer og opbygget plankeværk 
m.m., som lukker for udsynet fra skrænterne.
Ligeledes opfordrer han kommunen til at vedligeholde de kommunalt ejede arealer, og vil 
gerne stå til rådighed for et møde.

Vurdering:
De generelle bestemmelser for fredede områder er, at kommunen efter en godkendt ple-
jeplan, kan varetage plejen på de private arealer. Kommunen må ikke pålægge lodsejer-
ne udgifter til plejen. Hvis de private lodsejere ikke er enige med kommunen i plejepla-
nens indhold skal fredningsnævnet overtage sagen. Der foreligger ikke en sådan god-
kendt plejeplan i Hedensted Kommune.
Sommerhusene på Mælkevejen er ikke omfattet af selve fredningen. Granerne står på 
Evald Burgårds ejendom, Strandvejen 16, Daugård.

Fredningsnævnet for Hedensted Kommune er Midtjylland, østlig del. Fredningsnævnet 
består af en formand, som skal være dommer, et ministerudpeget medlem med supple-
ant og et medlem med suppleant valgt af kommunalbestyrelsen. Se mere om fred-
ningsnævnet her.

Der bør træffes beslutning om Hedensted Kommunes fremtidige varetagelse af frednin-
gen på de private arealer.

Kommunikation
Svar til de 3 borgere som har henvendt sig.

http://fredningsnaevn.dk/fredningsnaevnene/midtjylland-oestlig-del/
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Lovgrundlag
Bekendtgørelse nr. 924 af 27. juni 2016 om pleje af fredede arealer og tilsyn.

Indstilling
Administrationen indstiller

Indstillingens indhold
- Drøftelse af om plejen af det lejede areal, ejet af Naturstyrelsen, område 1, lever 

op til fredningens bestemmelser.
- Drøftelse af håndhævelse af fredningens bestemmelser ifht. plantet egehegn, om-

råde 2.
- Drøftelse af Hedensted Kommunes fremtidige varetagelse af fredningens bestem-

melser på de privatejede arealer, område 3.


