
Horsens Folkeblad

Ifølge stenen stilles Bygholm Park under publikums beskyttelse, men snart vil også en fredning fastlægge rammerne for parkens 
anvendelse. (Arkivfoto: Lars Juul)

Vil frede området
ved Bygholm Park

Offentligt møde om Bygholm-fredning inden jul
Naturfredningsfore-

ningen i Horsens og 
kommunen er nu i fæl-
lesskab ved at planlæg-
ge fredningen af Byg-
holm Park. En fred-
ning, der blev prokla-
meret i forbindelse 
med indretningen af 
flere hundrede parke-
ringspladser i parken 
for et par år siden.

Kommunens udvalg for tek-
nik og miljø behandlede forle-
den et foreløbigt forslag til 
fredning af parken. Natur-

fredningsforeningen står bag 
forslaget, og den nye formand, 
Palle Koch, oplyser, at travl-
hed i foreningens hovedkon-
tor med Store Bælts- og Øre-
sunds-problemerne har med-
ført, at fredningen af 
Bygholm Park først startes 
op nu.
Få problemer

- Jeg kan ikke forestille mig, at 
der bliver de store proble-
mer med fredningen. Kom-
munen ejer jo parken, og det 
eneste spørgsmål, vi skal have 
forhandlet, er om et areal, 
som DSB ejer, siger Palle 
Koch.

Ifølge forslaget skal den la-
vest liggende del af DSB-area-
let indgå i fredningen, eventu-
elt på langtids-kontrakt, hvis 
DSB ikke vil sælge jorden. En 
sti-forbindelse via Peblinge-
stien og kolonihaveområdet 
og DSB-arealet skal sikres. 
Kolonihaverne skal indgå i 
fredningen, og bebyggelsen 
nord for Bygholm Parkhotel 
medtages også i fredningen.
Forslaget fra naturfred-

ningsforeningen er tænkt som 
et oplæg til et offentligt møde 
om sagen. Mødet ventes 
afviklet inden jul.
Herefter kan den egentlige 

fredningssag startes - en sag,

der ender med afsigelse af 
frednings-kendelse.

Større område

- Fredningen vil komme til 
at omfatte et samlet areal fra 
Bygholm Parkvej til Silke-
borgvej på ca. 110 tønder land. 
Heraf udgør parken ca. 60 
tønder land, mens DSB vel 
råder over 25-30 tønder land, 
siger Palle Koch.
Kommunen vil nu tage en 

forhandling med DSB om det 
ønskede areal. (hj)
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