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Klage over Hedensted Kommunes afgørelse om lovliggørende 

dispensation til fjernelse af dige mellem matr. nr. 21 og 14f, 

Stubberup By, Løsning, Stubberup Skovvej 33, 8723 Løsning 

 

Slots- og Kulturstyrelsen klager hermed over Hedensted Kommunes 
afgørelse af 11. maj 2016 om lovliggørende dispensation til fjernelse af 
dige på ejendommen Stubberup Skovvej 33, 8723 Løsning. Diget har 
nummer D00.100.802 og er beliggende mellem matr. nr. 21 og 14f, 
Stubberup By, Løsning, Hedensted Kommune. 
 
Hedensted Kommunes afgørelse af 11. maj 2016 

Hedensted Kommunes afgørelse efter museumslovens § 29 j, stk. 2, er 
meddelt på baggrund af ansøgning af 13. maj 2015 (bilag 1 og 2).  
 
Hedensted Kommune har foretaget konkret vurdering af digets 
biologiske, kulturhistoriske og landskabelige værdi og finder, at diget 
har haft en væsentlig værdig på alle tre parameter.  
 
I ansøgningen nævner ejer, at han har været i kontakt med Slots- og 
Kulturstyrelsen (daværende Kulturarvsstyrelsen), som han skriver gav 
udtryk for, at man sandsynligvis ikke ville forfølge sagen. Hedensted 
Kommune har bedt Slots- og Kulturstyrelsen om bemærkninger hertil. 
Det gengives i afgørelsen, at Slots- og Kulturstyrelsen ikke kan 
bekræfte at ejer har været i kontakt med styrelsen i 2009, samt at det 
ikke er sandsynligt, at man har oplyst, at sagen ikke ville blive forfulgt.    
 
Afgørelsen begrundes således:  
”Din ansøgning om lovliggørende dispensation til fjernelse af dige 

D00.100.802, er blevet politisk behandlet i Hedensted Kommunes 

Udvalg for Teknik, den 3. maj 2016. Hedensted Kommune vurderer, at 

der er tvivl om, hvorvidt der har været et dige, hvorfor der gives 

lovliggørende dispensation til fjernelsen af diget”. 



 

 

Side 2 

 
Det beskrives ikke i afgørelsen, hvorfor kommunen mener, at der er 
tvivl om digets tilstedeværelse. 
 
Beskrivelse af diget 

Diget har været ca. 390 meter langt, og er oprettet i et skel, som er 
anlagt ved udskiftningen af jorden i ejerlavet Stubberup By, Løsning.  
 
Slots- og Kulturstyrelsen er enig i den beskrivelse af digets væsentlige 
kulturhistoriske, biologiske og landskabelige værdier, som er anført i 
kommunens afgørelse. 
 
Diget er registreret på samtlige høje (fra 1873) og lave målebordsblade 
(fra 1900,1931,1941,1951,1956,1962,1968) samt 4 cm kortene (fra 
1971, 1980, 1989). Diget er dermed af forskellige topografer tolket 
som en ’jordvold eller stengærde’. Diget er også synlig på luftfotos 
hvor af det fremgår, at det har været bevokset med enkelte spredte 
træer. Topografernes mulighed for at se og tolke diget har dermed ikke 
været påvirket af bevoksning. Diget ses sidst tydeligt på luftfoto fra 
1999, hvorefter der sker en gradvis fjernelse af diget frem til perioden 
2006-2008 hvor bevoksningen ryddes og resten af diget fjernes.  
 
Sagsfremstilling 

Hedensted Kommune sender d. 5. november 2009 brev til Slots- og 
Kulturstyrelsen (daværende Kulturarvsstyrelsen) med kopi til ejer, 
Bjarne Jensen. Af brevet fremgår det at kommunen er blevet 
opmærksom på at det beskyttede dige er fjernet uden forudgående 
tilladelse.  
 
Slots- og Kulturstyrelsen (daværende Kulturarvsstyrelsen) sender d. 
15. december 2014 et oplysningsbrev til ejer. 
 
Ejer indgiver ansøgning til Hedensted Kommune ved mail af 13. maj 
2015.  
 
Hedensted Kommune anmoder Slots- og Kulturstyrelsen om 
bemærkninger til ansøgningen, og styrelsen svare ved mail af 1. april 
2016.  
   
Kommunen meddeler lovliggørende dispensation d. 11. maj 2016.  
 

Slots- og Kulturstyrelsens klagepunkter 

Slots- og Kulturstyrelsen finder ikke, at der grundlag for at meddele 
dispensation med begrundelse i, at der er tvivl om, hvorvidt der har 
været et dige.  
 



 

 

Side 3 

Diget er registreret kontinuerligt på de historiske kort, og ses tydeligt 
på luftfotos og på højdemodellen. Det er derfor Slots- og 
Kulturstyrelsen vurdering, at der med stor sikkerhed har været et 
beskyttet dige på stedet.  
 
Natur- og Miljøklagenævnets har desuden i afgørelse af 12. april 2011 
(NMK-600-00004) slået fast at: 

”Når det skal vurderes, om der skal meddeles lovliggørende 

dispensation til fjernelse af et dige efter 1992, må det indgå, at 

ansøger ved at fjerne diget uden forudgående at have 

konsulteret kommunen har afskåret myndigheden fra at afklare 

tvivlen om digets værdi i forbindelse med en dispensationssag. 

Det forhold, at diget er blevet fjernet, bør i hvert fald ikke stille 

klageren bedre, end hvis der forudgående var blevet ansøgt om 

dispensation. 

Når et registreret dige eller en del af et sådant er blevet fjernet 

uden forudgående dispensation, lægges det efter praksis til 

grund, at diget er omfattet af museumslovens § 29a. 

Det fremgår af lovens forarbejder og fast praksis, at det ikke er 

tilstrækkeligt til at meddele dispensation, at der er påvist 

driftsmæssige eller økonomiske interesser i at diget fjernes. Med 

formuleringen, at der kun i "særlige tilfælde" kan dispenseres 

fra forbuddet mod tilstandsændringer, er det angivet, at der kun 

sjældent kan gøres egentlige undtagelser, i hvert fald for så vidt 

angår så væsentlige indgreb som nedlæggelse”.  

 

Hedensted Kommunes afgørelse følger ikke denne praksis. 
 

Kommunen har ikke tillagt det afgørende betydning for sagen, at der er 
gået over 5 år fra ejer modtog kopi af brevet fra kommunen d. 5. 
november 2009 og til Slots- og Kulturstyrelsen henvendte sig til ejer 
ved brev af 15. december 2014. Slots- og Kulturstyrelsen skal henvise 
til høringssvar af 1. april 2016, hvori styrelsen redegør for hvorfor det i 
2014 blev vurderet, at det ikke var sandsynligt, at der hos ejer var 
opstået en berettiget forventning om, at myndighederne ikke ville 
kræve forholdet lovliggjort.  
 

Venlig hilsen 
 

Anette Kjærulf Andersen 

AC-medarbejder, Arkæolog 
Fortidsminder 
 

Slots- og Kulturstyrelsen 

Dir. tlf. +45 33 73 33 67 
E-mail: aka@slks.dk 
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Bilag: 

1: Lovliggørende dispensation af 11. maj 2016 
2: Ansøgning af 13. maj 2015 
3: Oplysningsbrev af 15. december 2014 
4: Høringssvar fra Slots- og Kulturstyrelsen af 1. april 2016 
5a: Brev fra Hedensted Kommune af 5. november 2009 
5b: Kortbilag til brev fra Hedensted Kommune af 5. november 2009 
 
Kort over digets placering 
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Højdemodellen optaget i perioden 2007-2008  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

Side 6 

Luftfoto 1990 
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Luftfoto 1999 
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Luftfoto 2006 

 


