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REG. NR. A/

Udskrift--------------------
ef

OVERFREDNINSNÆVNETS KENDELSESPROTOKOL.-------------------------------------------
Aer 19,6 den 7.Jul1 afs8Bde Overfredningsnævnet følgende

K e n d e l 8 e
om en forklarende Tilføjelse tilOverfredningsnævnets Kendelse ef
210Marts 1927, hvorved stadfæstes en af Fredningsnævnet for Ribe
Amtsreadskreds den l~. Oktober 19'5 efsegt Kendelse om Fredning ef
et Kl1tparti nord for Fenø Vesterhevsbad.

Den ef Fredn1ng,snævnet afsegte Kendelse bestemmer 1 sin
Yonkluslon. et de ef Kendelsen omfattede Arealer skp] bevares i deres
naturlige Tilstand og bibeholdes uforandret og ikke mae bebygges el-
ler beplentes, ligesom der ikke pea dem mae anbringes Reklameskilte,
Plakater, Afbildninger og lignende, der virker f-orstyrrende pae Are-
alernes landskabelige Skønhed. Da det iKendelsens Præmisaer er tldtel'
at Klitpartlet for Tiden henligger ubebygEet og uden anden Beplantnlnj
end den, der er nødvendig til sandflugtens Dæmpning. maa det en-
ses for et være forudsat, et der ved at psalægge Fredning med
Hensyn til Beplantning ikke sigtedes til en til sendflugtens Dærlp-
ning tjenende, Beplantning.

Den faktiske Følge af de afsagte Kendelser har imidler-
tid vær'et en standsning i Arbejdet for sandflvg1lildæmpningsn.og de
denne Tilstand efterhaanden har medr~t Fere for, at de til Arealet
grænsende Jordlodder vil blive ødelagt af Sandflugt fra det fredede
Omreade. er der ef Kl1tinspektoratet gennem I,endbrngsw,lnlsteriet frem
sat ønske om. et det tillades SandfluBtsmyndighederne et lade fore-
tege de til sandflugtens Dæmpning pae det ommeldte Omreade n~dvendige
Foransteltninger, nemlig Anbringelse af 2 Risrækker og Plantning ef
Hjelme eller Anbringelse ef lyng paa Klitterne.

Overfredningsnævnet. der som nævnt mae tiltræde, et de
anførte og lignende Foranstaltninger kan udf~es. finder det under
disse Omstændigheder rigtigst at give lJdtryk herfor yed en forklaren-
de Tilføjelse til sin Kendelse af 21.Marts 1927 i Overensstemmelse
med Kl1t1nspektoratets mske.

T h i b e s t e m m e s:
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Den ef Overfredningsnævnet den 21. Marts 1927 afsagte Kendelse.
hvorved stadfæstes en af Fredningsnæmaet for Ribe Arntsraadskreds
den 15. Oktober 1925 efsagt Kendelse om Fredning ef et K1itperti
nord for Fanø Vesterhavsbad, er ikke til Hinder for, at Klitinspekto-
ratet lader opsætte Risrækker samt foretage Bep~ntnlng med Hjelm
eller lignende eller anbringe Lyng pas det fredede Omraede.

P.O.V.
FredrikV~edersen

(sign. )
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Aar 1925 den 15. Oktober Fm. 1.'.l. 11/2 holdt ~lrednin:....sml-Vllet

Lode paa Dorm:lerkontoret i Esbjerg. - ':"orJilanden 06 J.e~ nmtsvulc:".l1 ,,8U-

lem Skjøde var mudt. Bndvide:re mOllte ~iatspJal1\;ør :'Sl'uel SOlJl kor:,::lUll€'-

valgt for l:onlby J0:3n.

Dal' afsusdes sa~lydende

K e n d e l s e :

lii..jger welloIn 1·'un0 Ves Lerl1.J.vsbad og J en saakalc[ Le IlorJ1JY c,y~ronll inG,

foreLaget ~esigLi:.-\else uf Jette LliLlliJ.rLi. Det Jjenlic.:~'.Gr 1'01' J'ltl ..m

u:)ebygget o:; udcn anden i3eplantnin; end den, d~,r er nødvendis Li L

JundfluLjtens D''''lJlpninL;. Klitterne er df en ej811.l0f!lmeli~ 0[, u1)errJL't

Jlwnlled. l'orCi,ationerne er ret ualminJelige, o'J l1<:31e rartiet Vil' cer bE

tUGsnde patJ. :L'iLil~ueren.

l,'reunin ).m.~vn~t Jnener, at (lette l~lit.lJarti bør bevares i ,iet~,

na turlige l'ilstund og bibeholdes uforclndret, sCl:J.lcdes at det iklCtl b8bJ

Bes eller beplantes eller skwnmes ved Anbringelse uf 3eklameskilte c.l

Nævnet har ladet Arealet kortl.<;~e, oS Kor t.et vedhi.dtes lic1-

skrift af ~enne Kendelse.

Arealet lJec;ro;Ylses mod. Vest a1' Vesterh"vet, mod ~qord af 3y-

~nJ!lninsen, mod Cut cif et 3taal traads~Je~n, mod .lyd. &1' en linie i ~s I

o,~ 'Test, oG hv1s 0stliGe ~[jJepunkl; er elen 4Je "clefonpwl Syd for Si~'l1E

llUset. LoelsejGl'He er l'øl~ellje fra l'iorcl: Anuers N. Jeuc,en, l:iels N.

l'edersen, Jens Jellsen, Feeler Luthiasen, J'll1drea~3 !.l. 1c1Urids811 og dert?f-

L'?r komli1er Puno Ve f.; LeJ huvsbads Areal, i llvilLet uer lit::ger flere 3mca-

parceller, som e j es af Doktor ]':ax Collell, IIumburs, Oscar von Bec};:3 AJ-

vinger, KørJenhavn , I.':'J_sler DueluYld, SJllSt., I. lLHollwalJ, Bremen, o; i'!Erj

von Jchwind, .Jet'lin.

frilaxvon Collen Ol; "Becks Arvincer har ikke været indvarsle le i:Ll

~,:0de, idet ,b'red.nin..;snwvne t. ilcke llUr kunnet skaffe '.lig Oplysning om

deres Adresser. De øvri~e inLeresserede har givet Lløde eller ladet
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l\iedens:I!'rmø Vesterhavsbad intet har haft at indvende mod ~
den paatænkGe Fredning, er der fra de øvriee Lodsejeres Side prote-
sLeret imou Predningen under Anbrinselse &f, ~,t ,le paaglxldende Ejen-
dmames Værdi vil forringes, naar der udstedes Forbud imod DebYBLelse.
Disse Lodsejere har derfor f.s.v. deres Protest ikke tages til
}ølge, nedlagt Paastand paa Erstatning.

UnJer IIeilsyntil, at Adgangen til det ovenna;vnte Areal er
'I

meget vanskelir" idet der ikke [ører farbare V0je til det, anse
Fredninssl1.'JJvlletde t for eansIce usamhJynliCjt, at der i

Ji en overslcuelig.1!'remtidkan 'ulive 'l'aleom Debyr"'else men der..... b~->'. l

:..,ivesLodsejerne l.ledholdi, at o[jsao.SalJ8t uf Arealerne vanslce
I

liggøres, hvis der paalwgges dem en PreJningsservitut. J,I.
Na.vnet anser det for nøuvendigt af !!onsyn til -Gevarels

I

det ovennævnte Areals llaturskønhed, :..telen paatwnkte l!'redninC;SI!
paalægges, men idet Spørgsmaalet om, hvorvidt tier bør paalu;sg~2'1
ne Erstatning, vanskelig kan afgøres paa tilfredsst illende !.1aa~
Øjeblikke"t..,bestemmer Havnet, at der foreløbig ikke tilkendes't
Erstatning, men saafremt nogen Ejer ønsker at afhu;nde Dele af ~r
let eller at bebYGge disse, er han berettiset til at henvende ~

~
jN~~net og æske dettes Kendelse for, hvorvidt der i Anledning ~

Jalget eller ~ebYGgelsen skal tilkendes ham Erstatning, eller ~I
I .f~ I

tu tten for hans Vedkomulende skal oph",ves.
Prednint:sservitutten vil vu.re at tinblu.se som næftelSe1!

de ovennævnte Lodse jeres Ejendomme , i hvilken :Ienseende bemærki I

disse ikke er betegnet med i.latrikuls-Nummer.
T h i e r a g t e s
De ovenfor beskrevne Arealer, i,ilhørende Anders N. Jensen,

Odden, Niels N. Pedersen, Nørby, Jens Jensen, Rindby, Peder ffiathia-
sen, Nørby, Andreas N. Lauridsen, Nørby, ~ax Cohen, Hamburg, Oscar
von Becks Arvinger, København, r.:'xljlerDuelund, sJnst., LH.Rollw·,1L,
Bremen, fua.ie von SchwiDd, Berlin, og ~nnø Vesterhavsbad, skal fre-
des, saaledes at de bevares i deres naturlige rrilstand og bibeholdes
uforandret og ikke maa bebygges eller beplantes, ligesom der ikke
paa dem maa anbringes Reklaweslcilte, Plakater, Afbildninger oG lig-
nende, der virker forstyrrende paa Arealernes landskabeliGe Skønhed.

Udskrift af Kendelsen vil v~re at l~se som servituLstiftende
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paa de ovenn~vnte Ejendomme.

r. Druel Hans 3kj øde
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Overfredningsn~vnets Forhandlings- og Kendelsesprotokol.

Abr 1927 den 21. Marts afsagde Overfredningsnævnet følgende

K e n d e l s e

i S.:t:;en angaaende }<'rednin~ af et lai tparti nord for Femø Ves t e1'11aV8-
I ~lbad.

~;i Den af ~'redningsn?J.vnet for ~i1Je Amtsraadskreus den 15. I.'kto·-

. F- ber 1925 i denne :Jag afsagte Kendelse er indanke t for Overfredni.n[js-
l,

I nu;vnet af j ,u::gler H. Duelund og Direl\:tør Niels Jonshale ['orsaav id t
t
.' an~aar de dem tilhurende paa vedh"dtede Kort henholdsvis med Nl'. 12,

J14, 15, 17 o~ 19 og Nr. 10 betegnede Parceller af det af Frednin~snwv-
~r ne ts Kende ls e oml'at tede Areul. Over fre uninesnwvne t hc:.r ved e t der~

I 10. Juli 1926 afholdt kød e hesigtiget Arealet o~ maa i Henholu til

lde i .b'redningsnbJVllets Kendelse anførte Grunde anse det for paukrwvet, a

J Fredningen af de omhandlede Parceller gennemføres i Jet i FredninGs-

t nævnets Kendelse anførte Omfang.
1',
>; Da det ikke under Sagens Behandling er lykkedes at opnaa
",-\nogen Overenskomst med Ejerne af de omhandlede Ll.rceller om :JtorrelSetl
l,
" af den Erstatning, som Overfredningsnavnet finder, at der bor yde~;
-)

) -" ."':'Jerne i Anledning af Fredningen, har dette ~porgstnaal i Henhold til
j'

,\ Lov Nr. 523 af 15. Oecember 1922 vwret forela,'t den i Ilenhold til Lov,m
~ '"fi nedsatte Taksationskommission, der har fastsat :Erstatningen til 300 KI'.

J pr. ha tilliGe med Renter 5% p.a. fra den 15. Oktober 1925. Den l.:u;gl,~r
I

" Duelund herefter tilkommende Erstatning, vil da Arealet af de ham til-

hørende P~rceller Nr. 12, 14, 15, 17 og 19 udgør ialt 24.067 m2, saa-

ledes udgøre 722 Kr. Ol Øre, og den Direktør Jonsbak tilkommende .i:::rstdt I

ning, da Arealet af den ham tilhørende Parcel udBør 4116 m2, 123 Kr.

48 Ore.

Under llensyn til det saaledes anførte vil 1!'redningsnævnets

Kendelse, forsaavidt paaanket, vwre at stadfæste, dog at der i Erstat ..

ning til M~gler Duelund og Direktør Jonsbak vil være at udrede henhol.ls

vis 722 Kr. Ol (:lre og 123 Kr. 48 iJre tilligemed jtenter af Beløbene

5% fra den 15. Oktober 1925.
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T h i b e s t e m m e s :
Den af ~redningsnævnet for Ribe Amtsraadskreds den 15. 0k-

taber 1925 afsagte Kendelse stadfæstes, forsaavidt paaanket, dOG
saaledes, at der i ::rstatning til Ejerne l\ia-glerIi. 1Juelund og Dhek-
tør Niels Jonsbak vil være at udrede henholdsvis 722 Kr. Ol Ore og
123 Kr. 48 Ure tilligemed Renter af Beløbene 5~ p.a. fra den 15. Ok-
tober 1925 at regne, til Betaling sker.
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