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Overskrift
Ansøgning om dispensation til at fjerne 270 meter beskyttet jorddige på ejendommen 
matr. nr. 2a Linnerup By, Linnerup, Mosevej 8, 7160 Tørring

Beslutningstema
Udvalget for Teknik skal tage stilling til, om der skal gives afslag på ansøgning om lovlig-
gørende dispensation til at fjerne den ansøgte beskyttede digestrækning på 270 meter 
eller om der skal gives dispensation til at fjerne den ansøgte beskyttede digestrækning.

Økonomi
Ingen

Personale
Ingen

Historik
Ingen

Sagsfremstilling
Hedensted Kommune meddelte den 1. august 2016 i oplysningsbrev til ejer Karl Ejvind 
Larsen, at kommunen i forbindelse med anden sagsbehandling har konstateret ulovlig 
fjernelse af 270 meter beskyttet dige på ejendommen matr. nr. 2a, Linnerup By, Lin-
nerup, tilhørende Mosevej 8, 7160 Tørring samt orienteret Slots- og Kulturstyrelsen.

Hedensted Kommune har i samme brev stillet Karl Ejvind Larsen en frist for at søge om 
lovliggørende dispensation indtil den 30. august 2016.

Hedensted Kommune har den 24. august 2016 modtaget ansøgning om lovliggørende 
dispensation til at fjerne diger på ejendommen Mosevej 8.

Ifølge ansøger er digestrækningen fjernet af tidligere ejer mellem efterår 2008 og forår 
2010. Det oplyses i ansøgningen at tidligere ejer er død og at ejendommen blev købt af 
nuværende ejer Karl Ejvind Larsen og Henrik Ratheleff Larsen i 2010 helt uvidende om, 
at tidligere ejer havde fjernet diget. Ansøger oplyser også, at sten og jord fra diget er 
fjernet og der er ingen notat om sammensætning, højde og bredde af diget. Ansøger ser 
det som formålsløst at bruge et større beløb for at genskabe diget af nye materialer. 

Det fremgår af luftfoto, at der er blevet fjernet 270 meter jorddige i perioden 2008 og 
2011 i forbindelse med rydning af lille bevokset område. Diget omgav den lille bevoks-
ning, som nu også er fjernet.

Vejle Museerne og Glud Museum er blevet hørt.
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Museerne har udtalt at det forsvundne digestykke er forholdsvist ungt og har ligget i et 
udskiftningsskel og dermed har det haft en fortælleværdi i forhold til udskiftningen af Lin-
derup By i 1791. Da der har været tale om hedejord, er digerne næppe opført allerede 
da, men er sikkert først kommet til senere i forbindelse med, eller efter opdelingen af, 
matr. nr. 2 i parcellerne 2a og 2b. Der ses endnu ikke noget dige på det første (høje) 
målebordsblad fra begyndelsen af 1870´erne. Men på det andet (lave) målebordsblad fra 
begyndelsen af 1900-tallet er her tydeligt et dige. Museet antager derfor, at diget er op-
ført mellem 1875 og 1900.

Digets værdi, set fra museets side, ligger i den kulturhistoriske fortælleværdi, der ligger i 
de elementer og fysiske spor ude i landskabet, der vidner om, hvordan vi mennesker har 
formet landskabet omkring os under de betingelser, som har været givet på forskellige 
tidspunkter i historien.
Det er museets holdning, at de fredede diger bør respekteres og bevares i den udstræk-
ning, hvor det overhovedet er muligt.

Digestrækningen har givetvis også haft en betydelig biologisk værdi, idet digerne giver 
dyr og planter muligheder for at sprede sig i landskabet. Diger kan også rumme interna-
tionalt beskyttede naturtyper og arter (bilag IV arter). Digerne er vigtige skjulesteder for 
både insekter, fugle, krybdyr, gnavere og andre pattedyr. Diget lå i tilknytning til lille be-
vokset område, som nu er fjernet, men det har også haft en biologisk værdi for området.

Herudover har digestrækningen haft en rolle som et strukturerende landskabselement, 
og egnskarakteristisk træk, som vurderes at have betydning for den landskabelige værdi 
i området.

Det vurderes samlet set at digestrækningen har haft både en kulturhistorisk, biologisk og 
landskabelig betydning. Selv om diget var forholdsvis ungt ligger den kulturhistoriske 
værdi i fortælleværdien omkring hvordan mennesker har formet landskabet. 

Ansøgers oplysninger om, at det var tidligere ejer der fjernede diget og at de oprindelige 
materialer som diget var bygget op af ikke længere er at genfinde, kan ikke lægges til 
grund for en lovliggørende dispensation, jf. vejledning om beskyttede sten- og jorddiger.

Med baggrund i digets kulturhistoriske, biologiske og landskabelige værdier og interesser 
knyttet hertil og at det er fjernet indenfor de seneste 5-8 år samt at der ikke kan findes 
gyldig begrundelse for at nedlægge diget, vurderes afgørelsen at skulle være et afslag.

Kommunikation
Slots- og Kulturstyrelsen orienteres om afgørelsen idet Slots- og Kulturstyrelsen vareta-
ger den eventuelle 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 afslag på ansøgning om lovliggørende dispensa-

tion til at fjerne den ansøgte beskyttede digestrækning på 270 meter eller om der 
skal gives dispensation til at fjerne den ansøgte beskyttede digestrækning


