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c. H. Thout.
Sekr •

- 5 -
fabriksbygning, ligesom der langs den projekterede udvidelse af fa-
brikken mod Poderstræde til sin tid skal foretages en beplantning
svarende til den nu eksisterende ved fabrikkens sydmur.

Påtaleretten tillægges fredningsnævnet for Ribe amts frednings-
kreds.

Poul Buch.
Lise Pindborg.• Aksel Jørgensen •

• Udskrif~ens rigtighed bekræftes.
Frodningsnævnet for Ribe amts fredningskreds • Varde, den 29.JAN.1973

P. n. v.
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Stempel: Kr..' Øre•

UDSKRIFT i
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OVE~RED:n:;"'TS!·lt{F3"-,S l':EL~DE~ 3ESPROTOKOL.

Am' 1942 den 12, 01~t(.Jl)'3l·l::ifs: ..-;,le OvrH'fl'edningsuævnet

paa 'Jl'uIIdla;,; Hf mundtl1 ~ ae; n~cri rtlllg Votering fØlgende

K e 11 d e l 6 e \
\

Rlberh~ Slots-
\

\
1 Sa~en Nr. 474-"41 vedrØre.lde Frednln.~ 01" 'leomkring
areal l13eende Jorder.

Dell af Frednin~snævnet for Rj'i"e llJntsPS"isdskredo den 30.

AUg'UfJi 1911-1 nf~:HI~te Kentl~lf3e er f'orclact Overfl'ednln,Jsl1wVn,t 1 Med-

fØr (tf rr1tuI'f'rednlngalovene § 19.

Da Ove rf'redIlln~sn:1'lvne t i det væsentl1LF.l kan tiltræde det

l
I1 Kendelsen anf'~rte, vil delme være at stAdfæste.

T h 1 b e s t e III In es:

Den af FrednlneSllævnet for Rive .AmtarRadskreds den 30.
Au~~t 1941 afsagte Kendels~ vedrørende Frednins af de omkring
R1berhua 310tsareal 11giduda Jordt"lrotadf'æotea.

UdGvriftenH Rig-
t, 1. ghed l'fjl~l'::e-f'tes.
F. Grags.

Ovarfl'edn1n~Bnævnet8 Sekrt:ltær.

...... XGAelM ,.... ttaa1P, 1M •• U., .

l'''', 16h, .1,. •• ,. Ube 1:.......... S..D4elllUk. 151albe Kfte..........s.e. 6" UM X"b.W. B7....... ",_
",

he~t to. Ribeøb ... d...... , l. 14110 1941.

/#1)1, (JJ77~ (kmu~.
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Forhllndllngspl'fltO!CO·llen for I-'l'~dningsnævnet f'n' Ribe' AmtaraadAkl'eis.

AJi..r ).9111; A~1'l 3.':'. A~§.~_~:I:!_ .1..4 ufho1.dt Pl'cdningsnævnet

for' Hib" Arntoraadskl't:ilia h'.iJde l IU'l:Je Ht'iklubfl Elubloknlel' 1 Anled-

rLing af I'!n a1' NatinnaJ.mlWf!e't f'r~lilsat HegæJ'ing om l"redning at' de om.•

kring Riberhuo S~otRareal liggende Jorder.

AiØdt var Nievnets li'ormand. DOfIlll.ltlI'BI'J'n JU 11' Rasmussen, Es-

hj~rg. d~:t uf RH)e },cntuNJl~d valgte I!leCllem, l~lI.I'l1'd6J(a' Chr. Dendlxfln,

IOJe'3ten, saml- riHt a~' i~i1~c ;-'Yl'8c,Q valgt,A Medlf:l111. ByraadSIlledlem,

1,æl'PT'1.ndfl .fo'ru Alldl'e ~ Iys~n •. Iii te.

I'", I. I 'l

. P.) 3kr1vel~e af 2n. August· 1941' ~~ Ribe

Byraad. , ., .'
.., ,.
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•FREDNINGSNÆVNET
FOR

RIBE AMTS FREDNINGSKREDS

Varde, den

."risvadyej S • 6800 V.rde

Tell. (05) 22 OS119

Fonnandeu

J.M. 121/1982.

Under henn.n1ne til Da turtrecln1nCllov.nl I S8 *al Da'tD.t
herved meddel •• at Da'tDet da" dato har tillkrevet Rib. ko..une,
O. kommunale Værker, Da,aar ••&4e 21, 6160 Ribe, Ille4 •••

II
I be•.ar.ll. at kO..uDena &Ddr&I.ad. ooåtalet den 11 •

• 8~ 1~e2ancl.nda t111ade11. to. Ribe &.jlk1ub til etabl.r1ne
at .n Itlb.1,In1ne tll S.Jl- Ol Roklubb.... klubbual, Ik&!
næY.net her~ tor Ilt Y.dko...a4. und.r h.nvllninE til fr.d-
ntnc.kend.l.en oa R1b. SlotbaDk. aedd.l. t111ad.ll. tl1 den
planlalte .tabl.rinc pi Yllklr, at clenne ak•• 1 o"re ••• t.. -
Ilell. aed de tretl.endte tean.tnaer a.Y. ol de De_.t 1 ønilt
glYn8 opl'lntncer.

D.t er 8DdYlCSer. et Y11klr,

De17lD1q.. 1D4entor den .,oUtS. b,.. •• ll. be~.s.lle
pol lJldbbroen ikke nd ..et..rel WS tll de ..r. l'bne are-

taler lane. '.n, .ut
.n .nntuelt bel,lnine at adlaDI."J .. tr. irlk Menyed.-
wJ til Ribe SeJlklub. k1l1bh1ll al.. e •• 1' ftd laftlld-
elende be17'n1ncIU"ll&tur.r •
.... t. &tl.... l.. OD IDdbl'l.... ' tor Oftl'tre4D1.... ~t,

AII&1t.sad. 1, 1256 ~beDba_ It, at aDdI'aS.1'8I'lt ... t d. 1 DAtur-
tredJllq.loftDI § 18 __ t. pe.,oMr, lutltllttour Ol 1Q'DII111-
hed.r, ..... t ~ 11181' etter at ar,ør.l.en .1' ae4c1elt d. ple-l-
eleDd••

il.ftntllø1etabl.rlq al 411' e pibeØDd •• lDel.a u-
ketri.te •• wUØb. "

HeDrik.en
'Ikr. \, ~ .~cAMd. ~

\,\.~\

~\\\ -\.~ ,
Miljøministeriet
J. nr. F. \'~ C'~ /

Yc\.\{ o
Bil. J..



•FREDNINGSNÆVNET
FOR

RIBE AMTS FREDNINGSKREDS

REG. HR. 602~oO

Esbjerg, den 01.06:

RolfsR.do 94 . Poslboll: 60

6701 Esbjerg. TIl. 05 1366 17

/iø

Formand.n

J.nr. 85/92

Under henvisning til naturfredningslovens § 58 skal nævnet herved meddele. at nævnet dags dato

har tilskrevet Ribe Sejlklub v/formand Verner B. Nielsen, Rosenvænget

18, 6800 Varde således:

I besvarelse af Deres andragende af 28. april 1992

angående tilladelse for Ribe Sejlklub v/form. Verner 8. Nielsen, Varde

til opførelse af nyt redskabsrum og opho l dsrum fa r p l ads formanden

på matr. nr. 637 af Ribe bygrunde

skal nævnet herved for sit vedkommende i medfør af naturfredningslovens § 34 O g § 47 a

meddele tilladelse til det planlagte byggeri på vilkår. at opførelsen sker i overensstemmelse med de frem-

sendte tegninger m. v. og de nævnet iøvrigt givne oplysninger.

Nævnets afgørelse kan. senest 4 uger efter at afgørelsen er meddelt de pågældende. indbringes for

Overfredningsnævnet. Slotsmarken 15, 2970 Hørsholm. af andrageren. Ribe amtsråd. primærkommunen,

Danmarks Naturfredningsforening og Skov- og naturstyrelsen. jfr. naturfredningslovens § 58.

Evt. byggeri må derfor ikke påbegyndes inden klagefristens udløb. •

Såfremt en klage er indgivet. må nævnets godkendelse ikke udn;yttes. førend sagen er færdigbe-

handlet af Overfredningsnævnet.

Denne godkendelse bortfalder. såfremt den ikke er udnyttet inden 5 år.

Skov- og Naturstyrelse
ndersen

4. kontor

Slotsmarken 13

2970 Hørsholm.
~Ci\ \':1.. \ \ \ ~ -O 00 \

Akt" ~ 3



FREDNINGSNÆVNET
FOR
RIBE AMT

KQJ.nK. VOv;.... ·VV

MQGt(J,treti
~K~\V~Qi Niturstyrelsen

~ 6 JUNI 2001

Rolfsgade 94 • 96,
6700 Esbjerg.

Tlf. 7913 6677.
J.Dr. 8/2001.

Dato: 22. juni 2001.

Med et brev af 12. marts 2001 fra Ribe Amt, Plan - og Land-
skabsafdelingen, modtog fredningsnævnet et forslag til regu-
lering af Stampemølle Å i området mellem Riberhus Slotsbanke
og omfartsvej en vest om Ribe. Ved reguleringen lægges åen
tilbage til et forløb, som stort set svarer til forløbet før
åens udretning i 1935. Den del af åen, der berøres af for-
slaget, løber gennem et område, som blev fredet ved over-
fredningsnævnets kendelser, afsagt henholdsvis den 12. okto-
ber 1942 og den 24. marts 1961. Det fremgår blandt andet af
overfredningsnævnets kendelser, at der ikke på det fredede
område må foretages nogen foranstaltning uden godkendelse fra
blandt andet fredningsnævnet. Fredningsnævnet skal derfor
meddele dispensation i medfør af naturbeskyttelseslovens § 50
til projektets gennemførelse.

Fredningsnævnet har behandlet sagen på nævnets møde den 19.
juni 2001. Nævnet har besluttet at meddele dispensation til
projektets gennemførelse på de vilkår, som er nævnt nedenfor.

Sagens baggrund:

Ved et brev af 16. juni 1941 rejste Nationalmuseet forslag om----.
fredning af matr. nr'- 268 b Ribe Købstads Søndermark - Ri-
berhus Slotsbanke - samt dele af ej endommene matr. nr. 287
aæ, 289 g, og 290 Ribe Købstads Søndermark for at sikre ud-
sigten til slotsbanken og bevare Riberhus ~ omgivelser i en
naturlig tilstand. De arealer, som fredningsforslaget omfat-
tede, ligger syd, sydvest, vest og nordvest for slotsbanken.
Ved kendelse, afsagt den 30. august 1941, tog fredningsnævnettt Nationalmuseets fredningspåstand til følge og bestemte blandt

Skov- og Naturstyrelsen
J.nr. SN 2001 -/:JI'/et _ (//)06
Alet. nr. 2.



andet, at der indenfor en afstand af 100 meter fra de fredede
arealers grænser ikke måtte opføres nogen bygninger, foreta-
ges beplantning eller anden foranstaltning uden godkendelse
fra fredningsnævnet og Nationalmuseet. Kendelsen blev stad-
fæstet af overfredningsnævnet den 12. oktober 1942.

Ved et brev af 25. september 1959 rejste byrådet i Ribe sag
om fredning af engene indenfor omkørselsvejen syd, sydvest,
vest, nordvest og nord for Ribe by. Sagen drejede sig blandt
andet om de arealer af ejendommene matr. nr. 268 bi 287 f,
287 aæ, 289 c og 290 b Ribe Købstads Søndermark, som ikke var
omfattet af overfredningsnævnets kendelse af 12. oktober
1942. Fredningsnævnet tog ved kendelse, afsagt den 1. februar
1960, fredningspåstanden til følge og udvidede fredningen til
blandt andet de ikke fredede dele af de ejendomme , der var
omfattet af den tidligere afsagte fredningskendelse.

Det fremgår af fredningsnævnets kendelse, at der blandt de
mødende var

"enighed om, at fredningen skal gå ud på, at de o-
vennævnte arealer, som hidtil, skal henligge som enge
til landbrugsmæssig dyrkning, herunder frilandsgart-
neri. Der må ikke på det fredede opføres bygninger af
nogen art, ejheller boder, iskiosker eller skure. Der
må ikke opslåes telte på arealerne".

tt Kendelsen blev stadfæstet af overfredningsnævnet den 24.
marts 1961. Det fremgår blandt andet af kendelsen, at over-
fredningsnævnet vurderede, at fredningen måtte anses for vel~
begrundet i hensynet til at bevare udsigten fra omkørselsve-
jen over engene til byen.

-......

Ribe amt, Natur- og Grundvandsafdelingen, har i samarbejde
med Ribe kommune udarbejdet et forslag til regulering
(gensnoning) af Stampemølle å på de arealer, der er omfattet
af de to fredningskendelser. I forbindelse med udarbejdelsen
af forslaget blev amtets landskabskontor anmodet om at kom-
mentere et foreløbigt projekt til regulering af åen.



I et notat af 29. september 1999 har landskabskontoret blandt
andet anført, at

"De 2 fredningskendelser har primært til formål at
sikre et frit og uhindret kik fra omfartsvejen ind
mod Slotsbanken og Ribe by. Nærlæser man fredningsbe-
stemmelserne, vil man se, at bestemmelserne ~kke di-
rekte imødegår en regulering af åløbet over de frede-
de arealer. Dette forhold vil formentlig kunne føre
til, at nævnet kan godkende projektet ved udstedelse
af en såkaldt § 50 dispensation efter naturbeskyt-
telseslovens (§ 50, stk. 1). Men da der reelt er tale
om et vidtgående projekt, hvor området helt ændre ka-
rakter/udseende, har nævnet også mulighed for ved sa-
gens behandling at nå frem til, at indgrebet er så
omfattende, at projektets gennemførelse vil kræve op-
hævelse af de gamle fredningsbestemmelser og tilveje-
bringelse af en ny fredning (bestemmelserne i NBL-ens
§ 50, stk. 2). - Da sidstnævnte fremgangsmåde vil væ-
re en længerevarende proces, skal det herfra anbefa-
les, at sagen forelægges nævnet så snart, man i Na-
turforvaltningskontoret har nogenlunde overblik over
projektets indhold.

Landskabskontoret vil overfor nævnet kunne anbefale,
at den fornødne § 50-dispensation gives, idet man u-
middelbart er af den opfattelse, at en gensnoning af
åløbet ikke strider mod fredningens primære formål,
og at projektets gennemførelse vil betyde en fred-
ningsmæssig og landskabelig forbedring på længere
sigt - forudsat at en række hensyn tilgodeses ...."

I "Forslag til regul~r~ng (gensnoning) af Stampemølleå ved
Ribe by" har amtet blandt "andet anført:

"Indledning

Stampemølle å er navnet på det sydligste af amts-
vandløbet Ribe å~s 4 løb gennem Ribe by. Fra mølle-
dammen ved jernbanebroen over Ribe å øst for byen lø-



ber Stampemølleåen syd om den gamle by og passerer et
stemmeværk, hvor vandkraften i århundreder har været
og stadig bliver udnyttet. Videre mod vest passerer
åen i engene tæt forbi Riberhus Slotsbanke , før den
løber i Ribe Vesterå .

Åen havde et smukt snoet forløb på den nederste halv-
del før midten af 1930~erne, hvor den blev reguleret
til en lige kanal .... I begyndelsen af 1950erne blev
endvidere de yderste ca. 200 m forlagt i forbindelse
med anlæg af omfartsvej vest for Ribe. Ved regule-
ringerne blev den del af åen som omfattes af dette
projekt afkortet fra oprindeligt 700 m til nu 400
m •..•.•

Åen er omgivet af enge, hvor væsentlige dele af ter-
rænet er hævet i forbindelse med deponering af opren-
set materiale fra slotsgraven i 1940erne. Da vand-
spejlet i åen især om sommeren er ret lavt er åen kun
synlig i terrænet, hvorfor den ikke opfylder de po-
tentielle muligheder som et væsentligt landskabsele-
ment . Samtidig er åens værdi som levested for vand-
levende planter og dyr, herunder snæbel, reduceret.

Formålet med projekt,et er at bringe åen tilbage til
et snoet forløb, der tilnærmelsesvis svarer til for-
løbet før reguleringen. Hensigten er at opnå såvel
landskabelige som vandløbskvalitetsmæssige forbedrin-
ger.

Reguleringsforslag

Åens nuværende kanalagtige forløb forlægges på stræk-
ningen fra tilløbet Haulund··bæk til omfartsvejen
........til et 700 m langt snoet løb. Det nuværende
tværsnitsareal på ca. 15m2 under kote + 0,50 m DNN
bibeholdes.

på strækningerne mellem de nyetablerede sving bibe-
holdes også den eksisterende bund omkring kote - 0,9



m DNN og en bundbredde på ca. 7,5 m. Skråningsanlæg-
get vil som udgangspunkt være l,S.

Svingene anlægges med skæve profiler med stor dybde i
ydersiden og ringere dybde i indersiden .

Bortgravet jord deponeres i de åstrækninger, der ned-
lægges. En beregnet rest på 3.000 m2 jord bortkøres
til deponering udenfor området.

Terrænet omkring åen reguleres lokalt idet der
visse steder skrælles af terrænet mens der et enkelt
sted sker påfyldning.

Skråningssikringer med sten påregnes kun udført på en
kortere strækning nær omfartsvej en.

Særlige forhold samt konsekvenser af projektet

Stampemølleå er i Regionplan 2008 målsat som LAKSE-
FISKEVAND-B2 og selve åen er omfattet af naturbe-
skyttelseslovens § 3. Engene omkring den af projektet
omfattede strækning af åen er fredet (udsigtsfred-
ninger fra 1942 og 1961) .

Nedstrøms for projektstrækningen er Ribe å udpeget
som EF-habitatområde vest for omfartsvejen. Udpeg-
ningsgrundlaget er arterne Snæbel, Havlampret, Flod-
lampret og Stavsild . Hele marsken vest for omfarts-
vejen er udpeget som EF-fuglebeskyttelsesområde og
Ramsar-område. -.....

Stampemølleå er omfattet af regulativ af 1933 for
Ribe Vesterå m.m. på Strækningen fra Sluserne til
Kammerslusen. Åens dimensioner er her fastsat til
bundbredde 7 m, skråningsanlæg l,S samt bundkote
-0,85 m DNN ved Haulund bæk og kote - 0,95 m DNN ved
udløb i Ribe Vesterå. De pågældende dimensioner er



rigeligt til stede i dag.

Ved nærværende projekt er der lagt vægt på at opret-
holde de bestående afvandingsforhold for de relativt
lavtliggende ejendomme på Holmevej og Møllevej mellem
Stampemølleå og tilløbet Haulund bæk. Samme hensyn
sikrer vandkraftværket ved forannævnte stemmeværk op-
strøms projektstrækningen uændrede produktionsbetin-
gelser.

Det bemærkes, at vandstanden på projektstrækningen er
underlagt vandstandsforhold, der bestemmes af dels
afstrømningen i Ribe å, dels slusedriften ved Kam-
merslusen. Vandstanden i Stampemølleå ligger alminde-
ligvis omkring kote 0,25-0,75 m DNN, men i ekstreme
situationer kan vandstanden blive så lav som kote
-0,5 m DNN (efter tørke og/eller længerevarende øs-
tenvind), og så høj som kote +2 m DNN eller mere i
forbindelse med stormflod og eventuel samtidig eller
forudgående intensiv nedbør.

Gensnoning af åen vil ikke ændre på disse vandstands-
forhold, som er bestemt af faktorer, der ikke har med
åens dimensioner på projekstrækningen at gøre. Idet
det nye åløb anlægges med samme dimensioner som de
eksisterende vil det alene være strækningens forøgede
længde, der vil kunne påvirke vandstanden. Denne på-
virkning vurderes på baggrund af erfaringer fra til-
svarende projekter ikke at medføre vandstandsstigning
på mere end 10 cm, hvilket er uden betydning i for-
hold til de vandstandsvariationer , der i øvrigt fo-
rekommer, jfr. ovenfor.

Gensnoning af åen vurderes at J:..ilføreområdet væsent-
lige landskabelige værdier, idet åen dels får et mere
varieret forløb og dels bliver mere synlig i terræ-
net. Den resulterende forøgelse af åstrækningens
længde vil forøge vandområdets størrelse og dermed
frembyde flere levesteder for flora og fauna. Endelig
vil de varierede bund- og dybdeforhold give et mere



varieret fysisk miljø og dermed et mere varieret ud-
bud af levesteder.

Sammenfattende vurderes det, at projektets gennemfø-
relse ikke vil forringe de landskabelige og natur-
mæssige forhold, men forbedre dem. Det gælder såvel i
selve projektområdet som området udenfor, herunder de
internationale beskyttelsesområder mod vest. Samtidig
vil projektets gennemførelse ikke påvirke bestående
afvandingsforhold.1I

ilSomdet fremgår af det her forelagte materiale, vil
en gensnoning af Stampemølle Å i området vest for
Riberhus Slotsbanke på længere sigt betyde en biolo-
gisk/naturmæssig, landskabsmæssig og oplevelsesmæs-
sig/fredningsmæssig. forbedring, hvorfor Plan og
Landskabsafdelingen overfor nævnet kan anbefale, at
nævnet udsteder en godkendelse til projektets gen-
nemførelse. Hvorvidt det kan ske via en § 50 dispen-
sation, eller at det vil kræve udarbejdelse af en ny
fredning, er nok problematisk; men som det også frem-
går af teksten til de i Slotsbankeo~rådet gennemførte
fredninger er det primære formål med frednin-
gerne at bevare det frie og uhindrede udsyn til og
fra Slotsbanken og Ribe by. Det skal supplerende be-
mærkes, at den gamle kendelse fra 1942 i virkelighe-
den IIkun II er en IIforløberll for de generelle bestem-
melser om 100 m-zonen om fortidsminder, som først kom
ind i 61-loven 11

I brevet af 12. marts 2001 til fredningsnævnet har Ribe amt,
Plan- og Landskabsafdelingen blandt andet anført:

I et brev af 9. april 2001 meddelte Ribe amt, Natur- og
Grundvandsafdelingen, fredningsnævnet, at projektet er ænd-
ret, efter at sagen er indbragt for nævnet, idet der fore-
slåes anlagt en mindre lavvandet sø i den nordlige del af
projektområdet mellem åen og omfartsvejen.



Fredningsnævnets behandling af sagen:

Fredningsnævnet har behandlet sagen på nævnets møde den 19.
juni 2001.

I mødet deltog for Ribe amt topograf Jørgen Ellegaard, Plan-
og Landskabsafdelingen, cand. scient. Ove Kann, Natur- og
Grundvandsafdelingen, for Ribe Kommune arkitekt Anders Nyby,
for Slotsbankebestyrelsen formanden Børge Andersen, for Ejer-
lauget Skovsgade 14 Steen Tulstrup og Helle Kersting, for Den
antikvariske Samling, museumsinspektør Claus Feveile og for
Friluftsrådet Thomas Pedersen, Glejbjerg.

Cand. scient. Ove Kann oplyste, at Ribe amtskommune har ud-
arbejdet et forslag til regulering af Stampemølle å fra Hau-
lund bæk til omfartsvejen. Denne del af åen er idag en lige,
gravet kanal med en længde på 4O O meter. Ifølge projektet
skal åen reguleres, så der på ny skabes åslynger med et for-
løb, som stort set.~varer til åens forløb før udretning~n i
midten af 1930erne. Åens dimensioner skal ikke ændres. Ved
reguleringen føres åløbet ind gennem et højtliggende område
vest for slotsbanken. Dette område er kunstig skabt, idet det
består af materiale, der blev gravet op af voldgraven en gang
i 1940erne. Såfremt projektet gennemføres, skal det højtlig-
gende område udjævnes en smule, så denne del af åens forløb
ikke skærer gennem et terræn med høje åbrinker. Hvis fred-
ningsnævnet giver dispensation til projektets gennemførelse,
vil åens længde på den regulerede strækning blive forøget til
700 meter, og åen vil blive mere synlig. Amtet har vurderet
reguleringens indflydelse på afvandingsforholdene og har kon~
kluderet, at afvandingsforholdene kun påvirkes meget lidt.
Vandstanden øges med 10 centimeter, men denne angivelse skal
ses i forhold til, a-t._y~ndstanden i Stampemølle å kan varie-
rer fra -0,50 meter under til + 2,00 meter over DNN. Da åens
længde forøges med 300 meter på den regulerede strækning, vil
projektet medføre en deloverskudsjord. En del af den bort-
gravede jord kan dep~neres på de åstrækninger, der nedlægges.
Da der ifølge projektet skal ske opfyldning af en lunke i
terrænet nedenfor kolonihaverne i forbindelse med etablering
af en stiforbindelse vest om slotsbanken, vil en mindre del
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af den bortgravede jord kunne deponeres i lunken. En beregnet
rest på 3.000 m2 skal køres bort og deponeres udenfor områ-
det. Da det område, hvor reguleringen af åen skal gennemfø-
res, er fredet, og da der ifølge fredningsbestemmelserne ikke
må foretages foranstaltninger i området uden godkendelse fra
fredningsnævnet, ansøger amtets vandløbsafdeling om den nød-
vendige dispensation i medfør af naturbeskyttelseslovens § so
til projektets gennemførelse.

Topograf Jørgen Ellegaard anførte, at amtets Plan- og Land-
skabsafdeling har vurderet forslaget til regulering af Stam-
pemølle å. Forslaget er i realiteten et naturgenopretnings-
projekt, der vil føre til en oplevelsesmæssig og naturmæssig
forbedring af området vest for Slotsbanken. Plan - og Land-
skabsafdelingen kan derfor anbefale, at projektet gennemfø-
res. Det kan imidlertid overvejes, om der med hjemmel i na-
turbeskyttelseslovens § 50 kan dispenseres fra fredningsbe-
stemmelserne for området til projektets gennemførelse, fordi
projektet er meget indgribende og vil medføre en fuldstændig
ændring af tilstanden i området. De to kendelser om fredning
af arealerne omkring Slotsbanken er imidlertid udsigtsfred-
ninger og ikke landskabsfredninger. Da projektet ikke for-
ringer udsigten til og fra Slotsbanken, vil det næppe stride
mod fredningsbestemmelserne at give dispensation til projek-
tets gennenførelse.

Børge Andersen oplyste, at bestyrelsen for Riberhus Slots-
banke har drøftet forslaget, og at bestyrelsen anbefaler, at
det gennemføres. Det er i tråd med bestyrelsens ønsker, at
lunken i terrænet nedenfor de gamle kolonihaver fyldes meGi
overskudsj ord fra de nedlagte åslyngninger, og at stien o-
venfor lunken forlænges gennem det område, der idag anvendes
til oplag for haveaf.f..~l.d:,så offentligheden kan færdes gennem
området.

Fredningsnævnets afgørelse:

Det var formålet med fredningen af arealerne omkring Riberhus
Slotsbanke og en del af arealerne mellem ringvejen og Ribe by
at sikre udsigten mod slotsbanken og byen. Da forslaget til



regulering af Stampemølle å ikke strider mod dette formål,
uanset projektet er så indgribende, at det fredede landskab
vil ændre karakter, når arbejdet er afsluttet, er det fred-
ningsnævnets opfattelse, at projektets gennemførelse kan ske
alene med dispensation fra fredningsbestemmelserne , såfremt
betingelserne for at meddele dispensation er opfyldte.

Forslaget til regulering af Stampemølle å vil, når projektet
er gennemført, betyde, at åen herefter vil få et forløb, som
stort set svarer til forløbet, før åen blev rettet ud i 1935.
Forslaget er derfor i realiteten et genopretningsprojekt, som
vil betyde såvel en oplevelsesmæssig som en naturmæssig for-
bedring af arealerne mellem ringvejen og slotsbanken. Da
forslaget imidlertid ikke forringer indsigten til slotsbanken
og byen, og da reguleringen af åen vil bringe tilstanden
tilbage til den oprindelige tilstand og dermed give et andet
visuelt indtryk af slotsbanken og byen, er det fredningsnæv-
nets vurdering, at det ikke strider mod fredningen af area-
lerne at meddele Ribe amt dispensation til at gennemfør~
projektet. Fredningsnævnet meddeler derfor i medfør af na-
turbeskyttelseslovens § 50 dispensation til projektets gen-
nemførelse på vilkår

~ projektet gennemføres i overensstemmelse med det materia-
le, der er forelagt fredningsnævnet,

~ der alene deponeres så meget jord i lunken nedenfor de
gamle kolonihaver, som er nødvendig for at fortsætte ter-
rænlinjerne fra lavningen umiddelbart nord for lunken,

at bortgravet jord, der ikke deponeres i de sløjfede åstræk-
ninger, deponeres uden for det fredede område, og

---..

at der sker en fuldstændig retablering af terrænet, når gra-
vearbejdet er afsluttet.

Klagevejledning:

Denne afgørelse kan senest 4 uger efter, at afgørelsen er
meddelt de pågældende, indbringes for naturklagenævnet, Fre-



deriksborggade 15, 1360 København K, af Ribe kommune, Ribe

amtskommune, Danmarks Naturfredningsforening , Skov - og na-

turstyreIsen, lokale foreninger og andre, som har væsentlig

interesse i afgørelsen.

Klage indsendes til fredningsnævnet, der videresender sagen

til naturklagenævnet.

Reguleringen af Stampemølleå må derfor ikke påbegyndes, før

klagefristen er udløbet.

Såfremt en klage indgives, må nævnets dispensation ikke ud-
nyttes, før sagen er færdigbehandlet og stadfæstet af natur-
klagenævnet.

\e Denne dispensation bortfalder, såfremt den ikke er udnyttet
inden 3 år.

Skov- og Naturstyrelsen

l. kontor

Haraldsgade 53

tt 2100 København 0.
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26' JUNI 2007

Den 21. juni 2007 behandlede formanden, dommer Claus Kejser, følgende
sag på dommerkontoret:

J.nr. 12/2007

Ansøgning fra Vivi Lindblad om tilladelse til opførelse af et
redskabsskur på haveparcel nr. 38 B på Riberhus Slotsbanke,
matr.nr. 268 b, Søndermarken.

- §50-

Der blev fremlagt skrivelse af 7. marts 2007 med bilag fra Esbjerg
kommune, Teknik og Miljø.

Det bemærkes, at sagen af Nævnet har været behandlet på skriftligt
grundlag, og at det ministervalgte medlem, Inge Adriansen, og det
kommunalvalgte medlem, Gunnar Rask Jensen, har deltaget i afgørelsen.

Det fremgår af sagen, at det pågældende område er omfattet af
Overfredningsnævnets kendelse af 12. oktober 1942 om fredning af de
omkring Riberhus slotsarealliggende jorder. Efter fredningskendelsen må
der ikke foretages bebyggelse eller beplantning eller anden foranstaltning
uden forud indhentet godkendelse fra Nationalmuseet og Fredningsnævnet.

Nationalmuseet har ved skrivelse af 11. juni 2007 oplyst, at man ikke har
nogen bemærkninger til opførelse af et redskabsskur, idet det forudsættes,
at skuret udformes i overensstemmelse med retningslinierne i regulativ for
haverne ved Riberhus Slotsbanke § 4, og at der ikke foretages egentlige
gravearbejder i forbindelse med opførelsen.

Det bemærkes, at det ansøgte kræver tilladelse 1 henhold til anden
lovgivning.

FREDNINGSNÆVNETS AFGØRELSE:

Det fremgår af det ovenfor nævnte regulativ, at der på hver haveparcel må
opføres et arbejdsskur på maksimalt 5 m2 med maksimumshøjde på 2
meter. Væggene skal være mørk grønne eller svensk røde, og tagflader skal
dækkes af sort tagpap. Der må ikke foretages terrænregulering, herunder
afgravning for placering af skur.

Idet Nævnet forudsætter, at det ansøgte skur vil blive den eneste
bebyggelse på den pågældende haveparcel, kan Nævnet i medfør af
naturbeskyttelseslovens § 50, stk. 1, godkende opførelsen af et
redskabsskur på vilkår, at regulativet for haverne ved Riberhus Slotsbanke

51\.--:'- l'Ll - oo"SG" l
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overholdes.

I medfør af naturbeskyttelseslovens § 66 bortfalder tilladelsen, såfremt den
ikke er udnyttet inden 3 år fra dato.

Claus'~

Afgørelsen kan inden 4 uger fra dens modtagelse indklages for
Naturklagenævnet af ansøgeren og forskellige myndigheder. Først når det
efter klagefristens udløb er konstateret, at afgørelsen ikke er indbragt for
Naturklagenævnet, kan dispensationen udnyttes.

Klage skal indsendes skriftligt til Fredningsnævnet for Sønderjyllands
Amt, Dommerkontoret, Kongevej 41, 6400 Sønderborg, der
videresender klagen til Naturklagenævnet sammen med sagens
dokumenter.

For klage skal betales et gebyr på 500 kr. til Naturklagenævnet. Når
Naturklagenævnet har modtaget sagen fra Fredningsnævnet, vil
Naturklagenævnet opkræve gebyret hos klageren, og såfremt en fastsat
betalingsfrist ikke overholdes, vil klagen blive afvist. Gebyret
tilbagebetales, hvis klageren rar helt eller delvist medhold.
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