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uVERFnEDHINGSNÆVl~ETS K31'lDELSii:SPRu'r(JKUL.

Aar 1947, den ~2. (Jkt ,ber, afsa,;de (Jverfredningsrk.evnet paa
Grundlag af skriftlig qg Jnundtlig V1tering følgende

K e n d e l s e
i Sagen Nr. 530 / 42 vedrørende Frednin~er p~a Rømø.

Den af Fredningsn <lvnet f·lr 'rønder Amtsraadskreds den 15. Sep-
tember 1943 afstltSte Kende' se er f'1rel agt f0r ()verfrednings-
U:Bvnet i Henhold til Naturfr'3dningsl )vens § 19, Stlc. 3, hV'1rhos den
er indanket af Statens J )rdl wsudvalg, 'rønder Amt rIg de u(jder [{endel -
sens Lb. Nr. 94 anførte L 'dse je,re, J,8ndmund B )dser Hansen, I, erer
Hartvig Hansen 0g Fuldm~8ti8 Andreas Han~en.

(Jverfrednin.:;sn.evnet har den 11.12. ALlgU,st 1946 b,~sigtig(Jt
de fredede umraader )g f 'rhar,dlet med de i Sagen interesserede
1'Parter. Herunder fremsatte Tønder Amt Anm')dning '1m, at de af Amtets
Arealer syd fqr den projekterede Vej, der ligger vest f0r
anden Klitrækkes Østside, kU:1 maa blive undergivet samme Beste'nmelser
som de øvrige Arealer vest f.,r anden Klitrmkkes Østside. werfred-
ningsn:evnet knn tiltr.ede dette. lIerefter bliver de n(evnt~, Amts-
kommunen tilhørende Arealer underkastet Bestemmelsen i Afsnittet
"Fredningens Art", 4.3 tk. vedrør'"nde F lrelæc.stse1se af Bygnings-
tegninger for H'evnet m.v. Statens J lrdllvsudvalg frafaldt efter
F0rhandling sin Anke.

Da det ikke lyk~edes at npnaa Forlig om Erstatningen med de
ankende L~dsejere, hv lraf IJand:na.nd B ldser fTansen nu er afd;Daet '
ved Døden, a.nmodede man i Henh Ild til Naturfredningsl 'vens § 20
TaksatilJnskornmissi·men om <.::tville fasts,.ette den disse tilkom-
mende Erstatning. Taksatinnsk~mmi~si0nen har harefter stadfæstet
den af Nævnet tilkendte Erstatning 389,59 Kr.

Under Sugens Behandling hflr UverfredningsnJ3vnet meddelt
Tilladelse til Anlæggelse af en Skydebane delvis over de fredede
0mraader i uverensstemmelse med et n~rmere angivet Projekt.

Endelig har Landmand Frederik Hansen, Tagh"llm, Lb.Nr.15, ved
• F0revisning af dokumenteret Udskrift af Artikolb0gen oplyst, at

den fredede Del af hans Ejendt1ffi Art. Nr. 5 af K0ngs:nark, har et
Areal paa 28,7922 ha 'lg ikke S'lm i Kendelsen anført 26,7922 ha.
Da Erstatningen for denne Ejendnm er fastsat til 40 Kr. pr. ha. ,
vil Erstatningen herefter være at forhøje med 80 Kr. til 1151,68 Kr.,
saaledes at det samlede Erstatningsbeløb efter Kendelsen bliver
18 • 6 u7 , 43 Kr.

Da uverfredningsncvnet iøvrigt kan tiltrccde den af Frednings-
nævnet afsazte Kendelse, vil denne v..ere at stadf.Bste med de af det
f 1ranstLiaende følge"'Jde Ændringer.

T h i b e s t e m m e s;
Den af Frednin~sn~vnet for l d A. t- l øn er m SI'AFlilR'c r'p"'fl n<>n 1S ~r>~+,..,,..,
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~, ber 1943 afsagte Kendelse vedrørende Fredninger paa Rømø stad-
~ !æstes med de af det foranstaaende følgende Ændringer.

P.u,V.
Poul Andersen.
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Kirkeby Bd. 3 BI. 113 Art. 199 Juvre Ol
liS Kirkeby, Rømø Sogn m. fl.

som anført i Kendelsen

Anmelder
Fredningsnævnet
for Tønder AmtREG.Hl g & g.

KendeLse

Sag angaaende Fredning af Omraader paa Rømø
afsagt den 15. 5eptb. 1943

af Fredningsnævnet for Tønder Amt

Spørgsmaalet om Fredning af Arealer lJUU Hømø er ved Skrivelse af 11 JUlll 1939
indbragt af Danmarks Naturfredningsforening for ji'redningsnævnet for Tønder Amts-
raadskreds.

Indstillingen, der er suppleret med Skrivelse af 10. November 1!)39, er bilagt en
Erklæring fra Foreningens naturvidenskabelige Udvalg, hvori der gøres Rede for de
Forhold, der med Henblik paa Fuldførelse af den vedtagne Dæmning fru Fastlandet til
Rømø motiverer en Fredning saavel ud fra landskabeligt-æstethiske Synspunkter som af
naturvidenslmbelige Grunde, og hvori Foreningens Forslag til Pl'edning\ Cl' udfof1n1~t.

:Forslaget paaviser først som kiarakteristiske Elementer i Hømøs Landskab de
Nord-Syd gaaende Zoner med forskelligal'tE't geologisk Historie, Topogrnfi og Vækst-
vilkaar, nemlig - bortset fra Kulturlandet mod Øst - følgende i Retningen fra Vest:

Den brede Forstrand (Strandbl'Cd), den yderste Klitrække, Engbæltet, der betin-
ges af stagnerende Vand mellem de to Klitrækker, Smaasøer med udstrakt Sumpvege-
tation og store ,,IJoer", - den inden f'n Engene jiggende Klitrække, - den indre Del
af Landet, der sannnen llled Kulturlandet mod øst er Øens ældste Kerne, opbygget uf
Flyvesand ved Samvirken mellem Vinden og Plantevæksten. Sandflug'ten er her de fle-
ste Steder dæmpet, og den meget ujævne Overflade dækkes af Klithedo, graa Klitvege-
tation og i Lavningerne af rigt varierede, højst interessante Rump- o~ engagUp;e }i'or-
mationer. Endelig: Marsken }laa Øens Østside.

Det udvikles derefter, hvorledeR Betragtningen al' disse Zoner i l\Ort Begreb giver
Øens Dannelsesllistorie og dermed et inHtruktivt Eksempel pHIl, hvorledes Landdannelsen
har fImdet Sted ved Rønder'jyllandR Vestkyst, og det l'aapegeR, at ligesom derved Hømøs
geologi&ke Udvikling fremtræder klart og let erkcnrlelig i sine Hovedlinier af stor
undcrvilmillgsmæssig og videnskabelig Værdi, saaledes afgiver Veg'etationen mangi'ol-
dige Steder overordentlig instruktive JiJkRempler}Jaa Planternes Afhænp;ighed u,f de ydre
Kaar, sæeligt med Hensyn til F'ugtighedskravet. Det fremhæves i san Henseende, at det
lmsartet rine Sand, der opbygger Øens indre Del, og som overalt har væRentIig samme
ringe Næringsindhold, hetinger en ensartet Vand sUgning fra Grundvandet. Jordfugt'ig-
heden hliver derfor den vigtigste kaarbestemmende Ii'aktor, hvorfor man paa de fug-
tige Plader i Øens Indre over stor Strækninger stadig finder de samme Plantesamfund
i samme Højde over Grundvandet, sluttende sig alt efter deres Vandkrav ringformigt
omkring dB fugtigste Steder, en Vegetation, del' desuden er af en særegen Skønhed.

, Om selve Plantevæksten siges det, at den danner et meget værdifuldt Rtudiefelt,
idet den rummer en Mængde Arter, som i Danmark ellers kun findes i det vestlige .Jyl-
land, hvor nere af dem har deres Øst- og Nordgrænser.
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Øens ~"ugleliv fremhæves som meget interessant, idet Engene med "Loel'ne", Klit·
hederne og S'trandellgene er Hjelllsted for en særdeleR rigelig og ejendommelig Fugle-
Faunu som ynglende Edderfugl' (8omateria mollissima). Strundengene og Marskcn Cl'

Hjemsted for den her i Landet saa sjældent ynglende Mm;ehornugle (asio flammens).

Ogsaa til ImlPld,-l!'ul1naen knytter del' sig antagelig Tnteresse, omend den ('Ildnu er
mindre ud forsket.

Det anføres dereftf'r, at meden8 Strandbredden og den yderste KJjtrækk~l i et vist
Omfang Cl' fredet ved SandfJugtRlov Nr. 1G2 af 11 .Mllj 19aG, Cl' Øens Indre, lDngene og
den bag disse liggende 2. Klitrække ved den med Dæmniugsanlæget følgemJe forventede
Tilflytning ud8at fOl' kurllkteramdrendl:' Indgl·eb. l Overensstemmelse hermed, og idet (le
i natlll'videnskahelig og landskabelig HenSel:'IHil:' mest værdifulde Omraader paa den
midterste Del af Øen ligger Syd for den projekterede Amtsvej fra Tvismark til Lakolk,
stilles Il'orshlg' om Fredning af Arealer, der paa et under Sagen fremlagt Matl'ikulskort
er betegnede med I, Ha o~ h og Ur. 1'iJ nærmerr Begrnndels(\ anføres ror de enkelte
Omraader:

ad L

Dette Areal, der ligger midt lilla Øen, og hegrænses mod Nord, øst og deJviR mod
Syd af Plantage, pHa en Del af Sydsiden dog af det gamle Dige, og mod Vest ar Areal
Hl, beherske!> landskabeligt af deu stærkt markerede, hesteskoformede Klitvohl, som i
Sl'idsbjel'g -- et ar Øens højeste Punkter - hæver si~ til 10 Meter ovcr Havet. Paa
dette 'l'enam har- der ved Sandflugtsvirksomhed og senere indtrædende VaIldstandsfOl'-
hold dan11l~t sig betydelige Hedemoser og StulllJl', hvor de oven for' omtalle Veg-etations-
elemnnter SCR i rig Udformning.

ad II a og b.

Mod Vest begrænses dette Areal na'.sten helt af den bag :FJngene Hl$gende 2. Klit-
rækkf'. Nordl<antcn følger i nogen Afstand don projekterede Amtsve~Iit/~'ladende Plads
aaben til eventuel Hebyg~else langs denne. Sydrandell grænser til Pla'il\age, og Østran-
den er draget under Hensyntag'en til landskabelig-c o~ vegetationsmæssige "{i'orhold, idet
Arealet øst for er ensformigt og uden no~en særpræget Vegetation. Areal II omratter
som Helhed meget interessant<' Klitter, der omgives af talrige mere eller mindre for-
sumpedp Lavninger med Vegetation af lignende Art som paa Areal J. Areal l og I i
supplerer hinanden paa udmærket Maade, sall ledes at de tiho;ammen giver en ruldg~'ldig ,~
Rerpæsentation af de fOl' den indrc Del al' Landet karakteristiske Nutlll'forhold. ;1 ~I
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ad Ill.

Al'l'nl Tf l , del' ligger' Vpst fol' Areal l, llIllg'I'U'lll-leren DoI af I;:n~ene, Oml yder'Rte
Klitrækkp Syd for Lakolk er g-enncmbrudt al' 2 Søer, gennem hvilke Havl·t vpd [Jøjv:w-
de trænger ind over :BJngpne, Raaledes at det mellem Søerne ligg-f'nde KJitpal'ti lIIuler
suadalllH' Omstændigheder udgør en Ø. SOl1J {i'ølg-cheraf frembyde r J1Jng-enesaavel i t!,'eo-
logisk SOUl i hotanisk Henseende særlig Interesse, idet man her Ioltaar OVM for et Olll-
ramle, del' i sin landskabelige og vegetutiomnuæssig;e Udvikling endnu ikke er uuaet h'em
til Stahilitt·t.

Dl' al' lj'ol'ening-cn foreslaaede Fredningsbestemmelser omfatter li'orhud mod Be-
plantning, Bebyg-;relf.\l\o.~ -- fol' de I'ngtige OmralllJel' -- Afgl'kJl'tning, slwledes at A I'ea-
lerne 1'01' }l'remtideu kan henligge i deres nuværende naturlige 'J'ilstand, dog' at (; ,'æs-
ning Og'L~'ngslllg'lling kan finde Sted i det hidtil praktiserede Omfang.

I sin fornævnte Skrivelseaf 10. November 19:W har ~'ol'eningen derhos udtalt Hig'
for, at AmtsvP,ien, der dmuH' r Nordgl'ællsen ror Arenlerne, søges gemlemfØl't Hom t'1l('H-

deløs V<',j til lTndg'IlHPI"e af det landi'ikabeligt set meget ødplæggend Forhold, at en SHU-

dan Vej g'l'mll1lll et aabent Omraadf' l'anr en kilometerlan~ Randbebyggelse.

l!'ul':-;lag-l'thH!' under Hf·handlingen fOl' Nævnet været forelagt for Natndl'<'dniug's-
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raadet, der i Skrivelse af 27. December 1940 udtaler, at det i det store og hele kan slutte
sig- til Forslaget. Dog anses det ikke for tilstrækkeligt, at der udstedes Forbud alene
Beplantning og Bebyggelse og - for de fugtige Omraader - Afgrøftning, men det fore-
slaas, at der desuden fastsættes et almindeligt Forbud mod Opdyrkning, mod Gravning
af nye Grøfter og mod Oprensning af tilstedeværende Grøfter, hvilke Bestemmelser vil
betinge de fugtige Arealers bedst mulige Bevarelse i deres nuværende Tilstand.

Arealerne I og n foreslaas derhos ud videt, Areal I med et rektangulært Stykke i
det nordøstlige Hjørne, Areal n saaledes, at Vestgrænsen forskydes tæt uu mod La-
kolk omfattende Engbæltet mellem Klitrækkerne og en Sydøst for Lakolk be-
liggende Sø, der er af stor ornitologisk Interesse bI. a. som Yngleplads for de meget
sjældne Fuglearter Rørdrum og Rørhøg, men ladende et passende Areal aabent til Be-
byggelse omkring Lakolk - medens 0stgrænsen paa nærmere angivet Maade forsky-
des mod 0st, en Forskydning der menes betydningsfuld for Fuglelivet, især for den Som
Ynglefugl meget sjældne Regnspove.

I en senere Skrivelse af l. November 1941 J'jkseres Vestgrænsen for Arealerne TI
og In til at falde sammen med Grænsen i Henhold til Sandflugtsloven af H)35, der er
skønsmæssigt indtegnet paa et under Sagen fremlagt Maalehordshlfld, men sUPllleret
med en.,skønsmæssig Afgrænsning af Areal til Bebyggelse ved Lakolk, medens 0stgræn-
sen fastlægges endeligt ved Indtegning lJaa M:atl'ikulskortet med grøn Skravering, dog
saaledes at opdyrkede Omraader indenfor denne Grænse udgaar af Ii'redningsommadct.
Langs den nye Amtsvejs Nordside foreslaas forbeholdt et Bælte uf ca. 200 Metel' mod
Bebyggelse og Beplantning og for den foran omtalte Sø Sydøst for Lakolk foreslaas fast-
sat Forbud mod Sænkning af Vandstandc?t..

Nævnet har besigtige t de til Fredning indstillede Omraader og derefter j et i Heo-
hold til Naturfredningslovens § 10 afholdt Møde, hvortil Lodsejerne og de berettigede i
de paagældende Ejendomme har været behørigt indkaldt, drøftet Sagen med samtlige
interesse rede.

1'<

~'e'~I,,

Det er herved oplyst, at de under A real III omtalte 2 Søer er delvis tilsandede,
og' at Havet kun ved .stormflod isolerer Klitten til en 0. Videre er det ved Nævnets
Korrespondance med Klitvæsenet oplyst, at dette forsøger at opbygge og vedligeholde et
Sandflugtsdige Vest for Strandengene i Areal II I, dels ror at hindre Sandet i at flyve
ind over Engene, dels for i Fortsættelse af Diget, del' strækker sig fra Havnehy i Syr!
til Areal III, at etablere en Hindring mod Oversvømmelse af Strandengene. Arbejdet
med Diget er vanskeligt, da Storm og Højvande ofte ødelægger det, men hvis det lwn
lykkes at frembringe et Dige, der kan holde Højvandet ude, menes det ikke udelukket,
at Engene i Areal lTI kan oJldyrkes i l,ighed med de sydligere beliggende, ind digede
Strandenge. Det kan iøvrigt forudsættes, at Arbejdet vaa Diget vil hlive fortsat, selv
om Engene fredes ved Forbud mod Opdyrkning, idet de ellers maa antages at ville
sande til.

1· ,
I
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Paa Lodsejermødet har Hepræsentanter for .fordfordelingskommissionell og Sta-
ten (Ministeriet fol' Landbrug og Fiskeri), der ejer HtørstedeJen af Areal I, erklæret si~
enige i B','edning af dette Omraade efter Naturi'redningsraadets Worslag, medens dor
fra de øvrige Lodsejere el' fremsat Indsigelse under Henvisning til, at Arealet lom op-
dyrkes.

Med Hensyn til Areal fn har Repræsentanten for Statens .Jordlovsudvalg udtlllt
Betmnlwlighed ved at forbyde Opdyrkning af Strandengene, medens ue øvrige Lousejcl'o
qua Eng-Ejere har protesteret mod Fredning ud fra samme Betl'a~tning og i }1],genskah
af Ejere af Klitareal, der ikke er fredet efter Snmlflugtsloven, ud fra 0nsket om at
bebyg~c Klitten.

Hvad endelig angaar Arealerne n a og b JULI' 'rønder Amtskommune, del' er Ejer
af Amider paa brg~e Sider af den projekterede Amtsvej, samtykket i, at rIe Arealm',
del' ligger Syd for denne, fredes sanledes, at Oml'Uudet skal henligge i den nnvrol'e,nd~
Tilstand, dog at sandnnne Beplantninger, Heguleringer og Indretninger, der er nød·
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vendige ti! Anlæg og Opretholdelse af Parkcl'ings- og- J-Jejrplads tilstedes efter Godken-
delse af Nævnet og anden Bebyggelse med dettes Samtykke.

Samtlig-e til Amtsvejen stødende, lIJ'iv~te Lodsejere har protesteret imod, at dpr
langs Vejen fastsættes Bygg-elinier, og at denne gøres facadeløs.

løvl'igt har mcd faa Undtagelser samtlige Lodsejere imlen fol' Areal U a og b
protesteret mod Fredning. Særligt er der rejst Indsigelse mod den af Naturfredning-!!-
.randet foreslaaede Udvidelse af Omraadet mod Vest til at omfatte Strandengene og
den 2, Klitrække, idet de feJ'ste formenes med relntiv' ringe Bekostning- at knnne op-
dyrkes, medens Klitten bøj' haves til Raadighed til Sommel'hns-Rebyg-gelse. Nogen større
:F'ol'staaelse har del' vist sig fol' en Fredning, del' mod Øst afg-rænses som af Nat"rfred-
nin~sraadet og- mod Vest som af Naturfredning-sforeningen fOl'eslaaet, og nogen særligt
heg-rundet Indsigelse mod "B'astlæggelse af Sydg-rænsen som l'oreslaaet er iklw fremsat.

Nævn('t hal' derefter d rørtet Sagen oger korrnnet til ~~ni/1:hedom følg-ende:

I~1 I
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Fredningens Omraade:
Areal L Fredningen vil være at fremme in<1pn 1'01' det nI' Naturfrednin/1:sraadet

fOl'eslaaede Omraade.

Areal II a o~ b. li'redning gennemføres inden fol' et Omraude, der Ul o d N o r ti
bpgl'ffinSeR af den ny Amtsvej. Det bemwrkes herved, at Nævnet ikke har fundet til-
strækkelig Anledning' til at paabytle Amtsvejens Gennemførelse som facadeløs, pn For-
anstaltning', dt'l' pall Urund a l' Loddcrnes Form Og' Bel ig-g-enhed ogsaa vilde stmle paa
pr'aktiske VUJlskelighedel', men fastsætter, at et 50 Meter bredt Bælte Nord fOl' VPjens
nordre (]røl't inden for Amtskommllnens Arealer Art. 2G8, 2GB og 270 af Kongsmark, og
endvidere inden for de private Lodder Art. Nr.!) Kongsmark og Al't. 201, 4, 200, 11G, 47,
2:17, 18H, 4G, 44, 4:l 0/1:38 .Jnvre ikko mUR hehyg,l(es. Om Bebyggelse Syd ]'01' Vejen
henvises til det neden 1'01'om "Ji'l'edningens Art" anførte.

Med Hensyn til V e s t g-r al n s e n har der' som oven fol' nævnt vist sig' en stærk
OpP()Hitioll mod l"I'edning af Stranclengene og' den 2. Klitrække. Under Hensyn til den
neden for hestemte li'redning af Areal lIl, der i [.'orhindelse lJled Areull efter Nævnets
Skøn givnr' et samlet, ornrattf'n(h~ 0/1:f1Jldg'yldi~rt Udsnit af Hømo" ejendommelige Natul',
hal' Nævnet ikke nwnt at kunllP tiltnede den ar ~at1JI'I'J'edllin/1:sraadct fores1<werle li'I'ed-
ning' at' Htmudeugem', lig-esom m:m, henset til de he~l'll.~lISede Mulighedl'I' fOl' HOl1lmeJ'-
HebYg'~el,;e IHlll Hømø eJ' veget tjlbag-p fol' en }i'redning af den :J.. Klit!'H~kke, FrpdningH-
oml'andets Vestg'ramse J'astlmg-g-es llCl'cftel', bortset fra AmtskollUllnnclls Arealer, i Over-
enssteJUl11elRe med Naturfrcdningsforcningcns li'orslag- d, v. s. følgende 0stsiden al' den
~. Klitrmkke (dpn stiplede Linie paa Kortet) indtil det Punkt, hvor Klitten slum'p)' den
forlængede saakaldte ,,8maal'olksve,i" i Art. Nr. 75, hvoreftf'l' den fører mod Vest til den
nord-sydg-alwnde [O;llakaldtc .,U,innuel.-vej", som den følg-CJ'mod Syd, til dl'll falder sam-
Jl?cn med den paa Matrikulskortl't med blaat angivne Vestg-l'oonse. Den 2. Klitl'ække ind-
dragps dog 1'01' saa vidt nnder II'redning, som den llncler/1:ivl's de neden for IInuer "fi'red-
nin/1:cns Art" nævnte Bobyg/1:clsosindsl<rmnkninger. AmtskomnllllH'IlS Arealer Syd fOl'
l~~ll1devp,jen,lJple af Art. Nr. 2GR, 2()\) og- 270 ar KOJlgsHulI'k, nnrlergives i det hele l1'red-
ning i det neden fOl· angivnf' Omfang.

ø~;t g' r ro n s e n bestemmes som af Natnrl'redning-srlladet l'oreslaaet, slluJedes at
opdyrkede Arl'alel' ind(,ll fol' Gmmscll lIudtl\ges fra F,'crlning.

S y d g r æ II s C 11 l'astlro,gges erter Ti'orslag-et.

A real T11. Dette Omruade fredes efter F'orslaget dog med en ]1'orskydni og mod
Nord, saalede~ at "Smaafoll{svej"'en i sin For!ællgelse 11I0dVest ud til Stl'andl'l'ednings-
linien Syd for Hvilehjemmet damwl' Nord/1:I'æmlen, medens VeR1gralIlsen dannes af ti'red-
ningslillien i Henhold til Lov NI', Hi:l af H. Maj IHil5, Af sanUlle Grund som fornll lindet
II li. og h med Hensyn til den 2. Klitrække ltLlført undtages dog' den behyg-g"elig-eDel lIf
den yderste Klit, tie I' ikke lIIaatte vawe fredet ('rtcr Handflngtsloven, fra ]'~)'edning-eIl;
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men undergives de neden for under "Fredningens Art" anførte Bebyggelsesindskrænk-
ninger.

Fredningsns Art
Paa samtlige fornævnte Omraader forbydes, for saa vidt Undtagelse ikke er gjort,

B e b y g g e l s e, Beplantning, Opdyrkning og - for de fugtige Omraader - Gravning
af nye Grøfter, medens det findes betænkeligt at forbyde Oprensning af bestaaende
Grøfter, hvorved bemærkes, at disse i stort Omfang danner Skel mellem Lodderne, og at
Engene under Areal III gennemskæres af ~n Grøft, der optager og afleder ,saltvand og
saaledes betinger Græsvæksten.

Arealerne skal saaledes bevares i deres nuværende naturlige Tilstand, medens
Græsning og. ~rngslag~ing kan finde Sted i det hidtidige Omfang.

Endvidere vil inden for det fredede Omraade Edderfuglen være at frede hele
Aaret, medens det skønnes ufornødent at tage en Paastand om Fredning af Mosehorn-
uglen til Følge, da denne er fredet efter Jagtloven.

Med Hensyn til Bebyggelse af 2. Klitrække i Zone II og 1. Klitrække i Zone III
bestemmes, at Bygningstegningerne skal forelægges Nævnet til Godkendelse, og at Byg-
ningerne skal være Eenfamiliehuse i 1 Etage, eventuelt med Kvist (c) eller Mansard
og kun maa opføres med en indbyrdes Mindste-Afstand af 50 Meter inden for Zone II og
35 Meter inden for Zone III.

Fredningen skal ikke være til Hinder for, at der paa de Tønder Amtskommune
tilhørende Arealer i Zone II maa anbringes Læplantning og andre nø1lendige og af
Nævnet godkendte Indretninger for Etablering af Parkerings- og L.plads, ligesom
iøvrigt Bebyggelse af disse Areaer kan ske efter forud indhentet Samtykke af Nævnet.

Angaaende Byggelinie Nord for Amtsvejen henvises til det oven for under Fred-
ningens Omfang ad II a og b anførte.

Det fremgaar af det foran bemærkede, at Fredningen af Areal III ikke er til
Hinder for Fortsættelsen af Arbejdet med Sanddiget.

De af Fredningen berørte Omraadet' omfatter de neden for
II n cl e r E r s t a t n i n g e r n æ v n t c A r t i k e l n IIm r e c II e r D e l e d e r II f, t i l .
h ø r c n d c d e ved f ø j e d e i T i n g b o g e n i n d f ø l' t e E j e l' e og med Areal angivet
tilnærmelsesvis paa Grundlag af Amtslandinspektørens Opmaaling paa Matrikulskortet
og eftel' li'rlIdrag af de opdyrkede Arealer nnder n.

Erstatninger
lDnDel af de fremmødte Lodsejere, som har indvilget i Fredning, har frafaldet,

andre har krævet Erstatning efter Nævnets ,skøn. En Del af dem, der har protesteret
mod }i'redning, har subsidiært krævet Erstatning, men Flertallet har protesteret uden
overhovedet at ville indlade sig paa Drøftelser om Erstatning, og ingen har villet yde
noget Bidrag til Vejledning ved dennes Beregning.

Ingen af Panthaverne eller andre i Ejendomme berettigede, der som anført har
haft Lejlighed til at udtale sig, har gjort Paastand paa Udbetaling af eventuelle Er-
statningsslImmer.

Det er oplyst, at Hedearealerne under l og II a og b gennemsnitlig er ansat til
Grundskyldværdi ca. 20 Kr. pr. ha og inden for Zone I for ~la 4 Aar siden er omsat for
50 Kr. pr. Ha., og at Strandengenes Grundskyldværdi inden for Zone I og III udgør ca.
80 a 100 Kr. pr. ha., medens Brugsværdien ligger ikke uvæsentligt derover. Det er som
omtalt gjort gældende, at ~er for Engenes Vedkommende kan regnes med visse Opdyrk-
ningsmuligheder, men Nævnet maa dog skønne, at disse i Øjeblikket er saa fjerne, at
.Jordens Værdi som eventuelt Agerland ikke vil kunne tages i Betragtning ved Erstat-

5
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ningens Fastsættelse. Skulde de antydede Muligheder faa Aktualitet, maa Lodsejerne
være anvist paa at søge Fredningen hævet i Henhold til Naturfredningslovens § 18.

Efter alt foreliggende skønnes Erstatningen for Hedearealerne under I og II,
bortset fra nedennævnte Arealer, der er beliggende inden for 100 Meters Grænsen Syd
for Landevejen, at kunne bestemmes til 10 Kr. pr. ha. og for Engarealerne under I og
III til 40 Kr. pr. ha.

For Udlæggelse af Byggelinie langsAmtsvejen tilkendes ikke Erstatning saa lidt
som for Bebyggelsesindskrænkninger i Klitomraaderne, hvorimod der for Afskæring fra
Beby~gelse paa de private Arealer Syd for Amtsvejen, Kongsmark Art. Nr. 9 og Juvre
Art. 201, 4, 200, ] 16, 47, 237, 189, 46, 44, 43 og 38 tillægges lJodsejerne en Erstatning a f
5 Øre pr. m2 for Areal, der Jigger inden for en Afstand af 100 Meter fra Vejens søndre
Grøft, medens der ikke ydes Erstatning for saa vidt angaar det Klitvæsenet tilhørende
Art. Nr. L99 af .Juvre, der efter det oplyste ikke er bestemt til BebY~/l:else,men henlig-
ger som Plantage.

I",:'J.,

I '

l 1,1I

l' I,
I

f

I'~

\'\i

l"!:II •

:11

'I

6 I- L



Der bliver herefter al ud-

2

II f. 8
I. 13

Lb. Nr,
Lb. l

Nr. Artikel-
bog

Ejerens Navn og Adresse Ejerlav
Artikel

Area! i ha
Nr.

:~\
"! ~I

1,

8

l II. b.l D('ll dalJHke Stat, KlitvH.'senøt
J. 17 samllle

Dl'll dal1Rke 8tllt, Landbrugsministeriet
:~alllllle

III. 53
III. 2

do
I. 6

SHlllTllO

SHlJlll'C

3
do
1. 3

III. !J
I. 25

III. 13
J. l

III. 26
IIL 29

sam me
] "l ndmnnd Christian I-Iansen, Ki rkeby

samme'
I) 11'1'11 Hosa lhtnsen, Kirkeby, og-
~) Landmand H, Oh1'. HanRen, Kil'keby

(le samme

smnme
Lamlmnnd l,jdwin T,ist, Østerhede

4
san1me

SllPdker Kar'] AdoH :Møller, Vestcrhedc

5

6

I. 40

7
8
9

10

Enke Alvine l-1agensen, V1'aaby
!"I'l" .Tohanne Lehmanu, Hol1.~~
Købmand Ham; Uhr. Clansen, Mølby
II'I'Il I,'riedcl'ike Krøg-er, Kiel

s,unrtle
Lrmdmnnd Sigfred Petersen, Kirkeby

1.11
1. 9
I. 16

III, 10
I. 4
I. 24

III. 12
III. 16
I 28

III. 15
J. 27

III. 9 b
IIl. 31
I :22
lIT. 7
J. 29

IIL 17
TIl. 23
1. 35
I. 12

Styrmand Haus LaRsen, Kirknhy
samme

Gaal'dejer l~dwill List, 'Pagholm
Landmand I,'I'C'dl'I'ik Hansen, rl'ag-holm
]1'1'1l Mar'je I\1H).nlalenp Møllcr. VCi>terhødp

..aUU1Je
Landlllnnd Nil\Olnj 1'('1l'I'Sl' II, ilavneby

SHnlllW

OVl'!'toldhetjent CaT'lwJillR Præ'lt, Aabenraa
Sllm HIe

L:mdmHnd Niels 11. ~elHlIidt, Vnmby
Willillln ~'redcr'ie og Betty ~kllmidt, AHr'hus

Ramme
Tid!. Hovmcster' Niels Peter Hansen, Mølby,

nll VUl'uering-srnand Johan vVcstensee,
fo3øndoJ'by

11
fWllllll0

LandJ'!aml (;JlllI'J<'>, Hansell, 0stol'heup12

13

14
15
16

17

18

19
20 l. 5

21

22 . I. 41 l1Jn],p Kje'lti JlO Peier'Ri'll, Vrnn by
23 III. 18 J'inke 1\ 111111 lvi olIer, f1r-:tcl'hodo

I. 30 SIHlI rne

n 85
Kongsmark 4,8/,160

~ 5

Juvre
Kirkeby

Kongsmark
Kirkeby

Kirkeby

Kirkeby

199
218

90
185

L55, 382
155 382

118
35, 370
11,173
:!.1,173

12
12
15
15

20
20

36
38
56
63

400,63
64,66
64,66
197, 78
197. 78

85

104
104
111
11]
115
115
]27
126
126

129

93
100
100

0,29,10
5,95,16

642800
64,71,19

2,96.42
1,78,85

4,63,~)7
5,90,17
5,66,21
0,36,00
6,46.55
2,ti4,57
3,!l6,70

15,81,11
0,01,00

1,42,49
1.90,32
1,02,54
0,93,02
1,14,31
083,00
3,61,41
3,39,93
0,57,00
1,25.!l0
0,22,00

26 \)3,07
26,79,22

0,:24.00
0.85,65
0.1 !),OO
1.08,68
[,13,;31
0,17 00
3,87,87
1.14 66
0,98.47

1,H4,57

0,47,7!J
1,07.78
0,21,00

I"

l:~;
"i
~\
"
\,~

;r~
\ },

~

!"., .
,

l'
, ~,

,.

h..

'41
( h

'~i



I
! rede følgende Erstatninger:

Takst Takst
pr. pr. Erstatnings-
ha m2 summer
Kr. Øre

Samlet
Erstat-
ning

Tingbogsbetegnelse for den Ejendom
paa hvilken Kendelsen begæres lyst

40
10

f
10
10
40
10
40
10
40

40
10

10
10
10
40
10
10
40
40
10
40
10
40
40
10
40
10
40
40
10
10
10
40

10

10
40
10

Ingen Erstatning ifølge
Kendelsen. Erstatning

er frafaldet.
Ingen Erstatning ifølge
Kendelsen. (Strandbred

og Klitomraade.)
Ligeledes

118,56
17,88

46,39
------

59,01
226,48------

3,60
258.62
26,45

158,68

632,44
0,10

14,24----
19,03-------
10,25-_._--
37,20
11.43------
8,30

14456-----
135,97

5,70-----
50,36
2,20

1077.22
1071,68--_._---

2,40
34,26
1,90

43,47
• w __

45,32
1.70

3878--- ---
11.46
39.38

19.45

477
_~_ w

43,11
2.10

Kirkeby Bind III BI. 1l:~ Art. ]99 .Juvre og 218
Kirkeby.

Kirlæhy Bd. II Bl. (iS Art. 90 Kongsmark 185
Kirkeby.

Kirkeby Bd. I BI. 5 Art. ] IR, t55, :~82, 272, 381,
383 Kirkeby.

182,83 Kirkeby Bd. IV BI. 14~1Art. :J5 og :~70 Kirkeby.
Kirkeby Bd. I BI. (j Art. 11 o~ ] 73 Kirkeby.

185,13 Kirkeby Bd. I BI. 8 Art. t5 Kirkeby.

632,54 1) Kirkeby Bd. I BI. 10 Art. 20.
2) .Juvre Bd. II Bl. 59 Art. 184.

14,24 Kirkeby Bd. I BI. 22 Art. 36 Og' 181.
19,03 Kirkeby Bd. I Hl. 23 Art. :J8 Kirkeby.
10,25 Kirkeby Bd. I BI. :J8 Art. 5G.

285,49

262,22
Kirkeby Bd. I RI. 7 Art. 12 og 20f>Kirkeby.

48,63 Kirkeby Bd. l BI. 40 Art. 400 og G3Kirkeby.

152,86 Kirkehy Bd. r BI. 41 Art. fi4, (-)(i, n~)Kirkeby.

141,67 Kir'kehy Bd. I BI. 48 Art. 78, 1H7 Kirkeby.

52,56 Kirkeby Bd. l BI. 54 Art. 85 Kirkeby.
1077,22 Kongsrnark Bd. I BI. 58 Art. lGO,4, 81 Kongsrnark.
~071,68 Kongsrnark Bd. I RI. GOArt. ;) Kongsmark.

36,66 Kirkeby Bd. I Hl. 64 Art. 104 Kirkeby.

45.37 Kirkeby Bd. I BI. GGArt. 111 Kirkeby .

47,02 Kirkeby Bd. T BI. 67 Art. 115 Kirkeby.
38,78 Kirkeby Bd. I RI. 70 Art. 127 Kir·kcby.

50,84 Kirkeby Bd. T 131.71 Al·t. ]2G Kirkeby.

19,45 Kirkeby Bd. I Bl. 77 Art. 12!) Kirkeby.

4,77 Kirkeby Bd. I BI. 78 Art. Ha Kh-lwby.

45,21 Kirkeby Bd. I BI. 79 Art. 100 Kirkeby.
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24

1. 39

Ejerens Navn og Adresse Ejerlav Artikel Areal i jla
Nr.

Lb. Nr.
Lb. i
N r. Artikel-

bog

25
26

J. 31
.IIi. 19
UI. 30
1. 19
III. 4

27
28
29

III. 31
1. 15
1. 38

III. 27
III. 1130

I. 23

31
32

I 10
III. 21
I. 33
I. 32

III. 20
III. 22
i. 34
L 18

III, 3
r. 7
J. 42

III. 25
J. ::17
J. 36

IIl. 24
III. 28

33

34

35

36
37
38

39

40

41 1. 26
nI. 14
III. 5
I.20
J. 43
1. 8

42

43
44

:F'l'U Jette Omhn, Ki I'l<eby
samIlle

Maskinmester Peter Carl, Kirkeby
Enhe MikkeJine Petersen, Vcsterhede

samme

Arbejdsmand HlIwald Vogt, Vcst.crhede
Sneuker Alfrcd Petersen, Mølhy
Køhmd. BatllllCl Pcdersen, 8arll1> pl'. Haarby

i'Jamme
I"r,t Cathrine Hrcndiue Hansen, 0stel'11ede,

fiøu1I-J, Fm 1Dmilie MmJ'sk Møller, Køben-
havn (Sameje til lige Dele)
de samme

Fru Petl'ea .Jensen, Vnwby
Sømand Andl'(~as Sør'ensen, Kirkeby

slImme
Købmand Han!:; Pet.er Schmidt, Kirkeby

samme
l\1.askinhandlcr Peter List, Kirkeby

samme
Frk. Anna Hinriehsen, Kirkeby

saJllme
Htyrm:md 'Valdemar Møl1el', 0Rtcrhede
li'rk LOllise Jeni'Jen, 'Vraaby
M('uig'hedsramlet, Rørno

s:nllrne
Kirkehy KOlllllluno

samme
Niels Pctm' Nielson og llnstl'll KriHtine f.

Møller, KJ'oJllose
Sl1BlIne

Ka ptajll .J ni iHH Seh mil! L, 0stpl'!lcde
RnmllH'

Landmauu Alfred Carl, Kirkehy
saUlme

Ar'uejdsllllllld Carl Nielsen jr., lVfolby
Ii'øl' I,andmanu Niels Peter Petersen, Vl'aa-

by, nn Oaal'dejol' Chr. Hathenbnl'g, Daler

Kirkeby

"
"

"

"

61
96

102
102

lOS, 71
lOS, 71

112
119
119

86, ~1
86,31

74
74

75, 384
75, 384

92
117
143
143
141
141
tSq

84
R4
17

5
5

89

176
176
192
192
59

351

0,19,00
1,12,79

26,89,56
0,93,00
4,56,60

1,15,15
0,80,86
6,33,00
2,10,44

1,67,20
0,41,00

1,S1,20
1,12,34
0,17,00
0,36,00
2,15,05
1,06,08
0,17,00
1,lS,00
3,64,94
1,53,57
0,69,71
6,<14,00
0,75,00
0,16,00
0,14,36
2,58;93

0,05,00

0,24,00
1,10.46

10,7J,91
1,67,00
0,69,35

se Nr. 112
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Takst Takst Samletpr. pr. Erstaini~lSs- Erstai-

Tingbo~~betegnelse for den Ejendom
ha m2 summer ning

paa hvilken Kendelsen begæres lyst
Kr. Øre

10 1,90
40 45,11 47,01 Kirkeby Bd. I Bl. 8~)Art. 84 Kirkeby.
40 1075,83 1075,82 Kirkeby Bd. I BI. 02 Art. 17 Kirkeby.
10 9,30
40 182,64 191,94 Kirkeby Bd. I BI. 94 Art. 5 og Kirkeby Bd. I BI---- ----

55 Art. 87.
40 46,06 46,06 Kirkeby Bd. I BI. 99 Art. 61 Kirkeby.-----
10 8,08 8,08 Kirkeby Bd. II m. 2 Art. 96 Kirkeby.
10 63,30
40 84,17 147,47 Kirkeby Bd. II BI. 3 Art. 102 Kirkeby.

40 66,88
10 4,10 70,98 Kirkeby Bd. II B1.4 Art. 108 Kirkeby og Bd.-~--------

BI. 46 Art. 7l Kirkeby.
10 18,12 18,12 Kirkeby Bd. II Bl. 6 Art. 112 o~ 198 Kirkeby.------
40 44,93
10 1,70 46,63 Kirkeby Bd. II BI. 7 Art. 119 Kirkeby.
10 ---~:~~~I40 89,62 Kirkeby B.d. II BI. 15 Art. 8G, 21 Kirkeby.
40 42,41 I

10 1,70 44,11 Kirkeby Bd. II BI. 22 Art. 74 Kirkeby.----lO ] 1,80
40 145.97 157,77 Kirkeby Dd. II BI. 23 Art. 75, 384 og 154 Kirkeby-----
10 15,35 15,35 Kirkeby Bd. II BI. 25 Art. 92 Kirkeby.
10 6,97 6,97 Kirl\ebW Bd. II BI. 27 Art. ] 17 Kirkeby.
40 257,60
10 7,50 265,10 Kirkeby Bd. II Bl. 36 Art. 143 Kirkeby.----------

Erstatning
frafald.et Kirkeby Bd. II BI. 51 Art. 141 Kirkeby.

40 103,57
10 0.50 104,07 Juvre Bd. II BI. 58 Art. 183 .JUVI'!) Ar·t. 89 Kirke- -----

by.
10 2,40
40 44.18 46,58 Kirkeby Bd. II BI. 5f1Art. 17GKirkeby.~--~-- ----
40 428,76
10 16,70 445,46 Kirkeby Bd. II D1. 75 Art. U}2Kirkeby.-- -- ----

Kirkeby Bd. IV BI. 128 Art. 5DKirkeby.10 6.93 0,93 . ,- - - -" - - - --

Art. :3Gl Kirkeby. ,
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Lb.Nr.
Lb. i Ejerens Navn og Adresse Ejerla.v Artikel Area!
Nr. Artikel- Nr. i ha

bog

45 L 2 J ordfordelingskommissionen, Tønder Kirkeby 361, 344,

" 362,335
372,348,
358,355,
354,359.
337,345,
342,338,
363,347,
353,360,
357,399
349,350
352,346'1
364,340,
336,339
341,356,
343,378,
g79,371.
375,376,
377,374, 122,96,70

46 I. 14 Digolag-ot for Rømø-Kirkebydige " 266 0,71~3'()
III. 1 samme " 266 1,13',24

47 III. 6 Nis Jensen T.Jassen, Skræder, 0sterby " 403 0,90',15
I. 21 san1me " 463 0,25,00

48 II. b. 2. 29 Tønder Amtskommune Kongsmark 268169,
2 ()

49 II. b 1. 3 Landmand Ohr. Bleeg, Nr. 'l'vismark Juvre 4 1,10,20
II. b. 2. 21 samme " 4 0,15,00

50 II. b. 1. 10 Frk. Maren Jensen " 38 0,23,50
II.b.2.28 samme " 38 0,55,00

51 II b. 1. 9 Skomager ,fens Bleeg Petersen, Nr. Tvismark " 43 0,22,20
II. b. 2. 27 samme " 43 0,43.00

52 II. b. 1. 8 l!-'rk. Nissine Præst, Nr. Tvismark " 46, 44 0,53;50
II. b. 2. 26 samme " 46,44 0.82,00

53 II. b. 1. 5 Landmand Jens A. Hundesen, Nr. Tvismark " U6, 47 0,D3,40
II. b. 2. 23 samme " 116,47 0,82,00

54 II. b. 1. 6 Sømand Sibrandi With, Nr. Tvismark " 237 0,33,60
n.b. 2. 24 saDllne " 237 0,21,00

55 H. b.l. 4 l.Jandmand Sybrandt Martinsen, Juvre " 200 0.34 50
II. b. 2.22 samme " 200 0,12,00

56 II. b. 1. 7 Landmand Nicolaus Nielsen, Juvre "
189 0,31,60

II. b. 2. 25 samme " 189 0,25,00
57 II. b. 1. 2 Landmand Carl Gundesen, Juvre " 201 1,03,20
58 II. a. 6 Landmand Lenehard Jensen, Kongsmark KonQsmark 2, 62 4,05,73

III. 35 samme " 2,62 12,12,82

12
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Takst Takst Samlet
pr. pr. Erstatnings- Tingbogsbetegnelse for den Ejendom
ha m2 Erstat- paa hvilken Kendelsen begæres lystsummer ning
Kr. Øre

Kirkeby Bd. IV BL 150 Art. 361, 344, 362, 335,
372, 348, 358, 355, 354, 359, 337, 345, 342, 338,
363, 347, 353, 360, 357, 399, 349, 350, 352, 346,
364, 340, 336, 339, 341, 356, 34:~, 378, 379, 371,
:~75, :nG, 377, 374 Kirkeby.

10 1229,67 1229,67- ------
10 7,13
40 45,33 52,46 Kirkeby Bd. IV BI. 154 Art. 26G Kirkeby.

-----
40 36,06
10 2,50 38,56 Kirkeby Bd. IV BI. 164 Art. 403 Kirkeby.

...- -------
Erstatning Terkelsbøl Bd. III BI. 40 Art. 268, 269, 270 Kongs-
frafaldet mark.

5 551,00
10 1,50 552,50 J nvre Bd. I Bl.' I Art. 4 Juvre.

--
5 117,50

10 ---~~-- 123,00 Juvre Dd. I BI. 23 Art. 38 Juvre.
5 111,00

10 4,30 115,30 Juvre Bd. I BI. 27 Art. 43 Juvre og 23G J uvre.
5

-------
267,50

10 8,20 275,70 Juvre Bd. I BI. 28 Art. 44, 4G og 89 .Tuvre.
5 467,00

10 8,20 475,20 Juvre Bd. I BI. 31 Art. 47, 98, 115, HG, 14G, 148
- - -------

.Tuvre.
5 168,00

10 2,10 170,10 .Tuvre Bd. I BL 50 Art. 237 .Tuvre.-
5 172,50

10 1,20 173,70 ;ruvre Bd. I BI. 61 Art. 95, 31, 1G6, 177, 200, 205,
-------

154 Jnvre.
5 158,00

10 250 160,50 J'uvre Bd. IV BI. ]07 Art. 189 Juvre.
--- ----

J nvre Bd. IV Bl. 108 Årt. 201 J nvre.5 516,00 516,00
10 40,57
40 485.15 525,72 Kongsmark Bd. I BI. 1 Art. 2, (;2, 69 Kongsmark--_._--

og 57 Juvre.

13
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II. a. 14
II. a. 32
nI. 50

II. a. 37
111.34

Lb. Nr.
Lb. i
Nr. Artikel-

bog

Ejerens Navn og Adresse Ejerlav
Artikel Area!

Nr. i ha

Kongsmark

"
"

89

lO

274
13
15
14
14
19
20
20

59 II. b. 2. 18 Bmma l~alk, Selr. 'l'vismark

60 II. b. 2. 20 Fru Bodil Mensel, Selr. 'fvismark

67 II. a. 4 Smed Uhr. Hansen, Kongsmark
II. a. 25 samme

II. a. 1)

II. a. 12
II. a· 38
II. a. 30

III. 43
II. a. 19
II. a. 33

III. 46

Tidl. Fru Margrethe Hansen, KOllgsmark, nu
Havnefoged H. Carl Præst, Esbjerg

Fru Margrethe H unsen, Vester~
Postbud Marius .Tensen, Kongsmark
Hkornager J:iJngvart Holm, Kongsmark

samme
Kaadner Søren Hansen, Kongsmark
Landmand Uhristian 'I'h. Neve, Kongsmark

SllmllW

I'

P
68 II. a. 8 Styrmand Conrad F'alk, Kongsllull'k

II. b. 16 samme
III. 42 samme

69 II. a. 31 Møllersvend Martin Sc1Lmiclt, Kongsmark
III. 49 samme

70 II. b. 2. 14 lDnkp Magda C1Lr'istcnsen, Tvismark

7l
72

"
" 73

74

61

62
63
64

65
66

75
76

77
78

I
I

i,
"

.80

II. a. 10
II. a. 22

IJ I.36
II b 2.6
II. a.7

III. 48
II. a. 29

III. 40

II. b. 2. 13

Kaadncr Hans Hinrichsen, KOllgsmark
Arhejdlmwnd 'I'holTJas Stof ter, KongsmaJ'k

samme
Skibsfører Uhr. Kriimol' (Sf' nedenfor Nr. 74)
Hkibsforcr Chr. Mnthiesen Kdimer', Køben-

havn, NøjRomhedsvej :1
Ar'bejdsmand Chr .• L Hanspn, Kongsmark
Llllldmltnd Peter M. Niss(,ll, Kong-smark

S:lI11 nHJ

Slllllme
I~llketnt ~Ulllla Degn, Kongsmul'k

;;,amme
]!]nke Mdhe Ml'JIIf'J', KongHmal'l<

summe
Styrmand Oenins Nissen, Kongsmark

7,77,27

6,93,41

0,23,00
0.77,04
1,%,46
2,42 56
1,0.1,7!l
0,24,00
1,71,72
1,50,.13

" 2.1 0,97,03
204 38,80,54

22 1,58,50
136 12,11.38
22 0,52,30

"

"

29
32

17,11,72
17,11,72

33
34
34
38
38
40

"

23
23
25

26
28
28
29

0,82,85
0,60,44
6,n9,09

1,97,41
0,79,87
0,53,33
1 25,74

0,48.27
2,00,81
3 5] ,92
5,11,13
2,12,06
0,82,4.5
0,59.15
0,82,49
0,60,64
2,17,25

I~~

"

,
I,

I
'.~.,
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-Takst Takst
pr. pr.
ha m2

Kr. Øre

Erstatnings-
summer

10 77,72
-+- 30 Ar for
opdyrket
Jord 3,00-------

10 69,34
-;- 65 Ar for
opdyrket
Jord 6,50._----~--~-

10 2.30-----
10 7,70--- .. -----
10 19,64----lO 24,25
40 42,31

.--
10 2,40

---lO 17,17
40 60,21

-- -- -

10 9,7~
10 38805

--- --

lO 15,85
10 121,13
40 20,92

---

8,:-8 -I10
40 24,17--- --lO 65,90

25 Ar for
opdyrket
Jord 2,50

-- -- -

lO 19,74
- -

10 7,98
40 21,:33--- -- .-tO 12.57

- - - ---

40 1!l.30
---- - --~---

10 20,08
-------- -

10 35.19
40 204,45--------
10 21.20

-- --lO 8,24
40 23,66

--- -----
10 8,24
40 24,25

- -- -----
10 21,72

-- --- -- -

19,30 Humme
20,08 Kong'smark Bd. I Hl. 17 Art. 32 KongHTUurk.

Samlet
Erstat-

ning

74,72

62,84

2,36
7.70

19,64

66.56
2,40

77,38

397,75

157,90

32,45

63,40

19,74

29,31
12,57

239,54
21.20

31,80

32,49
21,72

'ringbogsbetp,gnelse for den Ejendom

paa hvilken Kendelsen begæres lyst.

Kongsmark Bd. 1 BI. 2 Art. (j og 89 Kongsmal'k.

Kongsmark Bd. l 131.~ Art. 10 Kongsmurk

Kongmasrk Bd. lV m. J2G Art. 274 Kongsmark.
KonJJ:smark Bd. 1 BI. 4 Art. 1:3 Kongsl1Iark.
Kongsmark Bd. I BI. [) Art. lf).

KOllgsmark Bd. I BI. () Art. 14 Kongsmark.
Kongsmark Bd. l Hl. H AI·t, W.

Kongsmal'k Bd. I Bl. 9 Art. 20 Kongsmark og
.Tnvrc Bd. I ml. ~JArt. 10 Juvrp.

Kongsmark TIll. I Hl. 10 Art. 21, ~04 Kongsmark
og lOG Juvrc.

Kongsmark Bd. I BI. 11 Art. 22 Kongsmark og
Bd. II m. 25 Ad. 136 Kongsmark.

KongHmnrk Rd. T BI. 12 Iht. 2:l Kongsmmk

Koug'HIlH.lrk Bd. l BI. 1~~Art. 25 Kongsmurk, 100
.J llVI'C. 1

KOllg'smark Bd. ] BI. 14 Art. 2G Kong'HIlJUrk.

KOnl!:Hmark Hd. 1 m. 15 Art. 28 KongRmark.
KOnl!:Hmurk Bd. 1 BJ. J() Art. 2H KongRmark.

KOllg'Hmark Bd. 1 Bl. 39 Art. 11, ~3 Kongsmark,
82 .luvre. l

Kong'Rmark Bd. I Bl. 19 Art. 34 Kongsnunl{,
Kongsmark Bd. I 20 Art. 38 Kongsmark. :

l(ollgsmul'k Bd. I Bl. 21 Art. 40 Kongsmark og
Bd. 111 BI. 89 .Juvre AI't. 215 .Juvre.

15



81 II.b.2.H li'ru Alma Hansen, Tvismal'k, nu hendes
Dødsbo Kongsmark 45 2,25,02

82 II. b. 2.12 lDnke Anne l..ambertsen, Tvismark " 46 4,20,10

~~ el83 n.b.2.5 I..Jundpost Roy Lorentsen " 42 4,21,72

I
84 n.b.2.15 ]..JandtlOst Jens Bundesen, Kongsmark " 47 2,13,40 185 n.b.2.2 Snedker Andreas Hansen jr., Tagholm " 133, 48 15,9998

(.
~~r,

86 II. a. IS Hovmester Oornelius KahIke, København " 49 2,02,09
87 n. a. 9 li"'rk. Sophie Hansen, Kongsmark " 50 1,92,91
88 n. a· fl. 27 Landmand Alfred Petersen, Kongsmark " 51,87 1,81,68

III. 39 samme " 87 0,59,13

,;

I j
\' (1\,,Ir

"

89 II. a. 26 Maler Elins Hinrichsen, Kongsmark 53 0.82,35
I~l

" '~
III. 38 samme " 53 0,63,] 4 ~;,

.' 90 n. b.2. 1 Frk. ]..Jemanda 'l'agholm, 'I'viKmark " 58 14,46,41 '/'1.),1.
)'1 l

91 II. h. 2.19 1i'J'UChristiane Degn, Kongsmark " 79 4,66,69

'~~
92 II. a· 28 Landmand. Oornelius Holm, Kongsmark " 1 1,51,00 -III. 52 samme " 1 11,60,05 •93 II. b. 2.10 Lmd. Anders Poulsen Popp, Sdr. Tvismark " 43 6,61,93

,~
~

1 16

Lb. Nr.
Lb. i
Nr. Artikel-

bog
Ejerens Navn og Adresse Artikel Area!

Nr. i jla

94 II. a. 3 Landmand Bod.sel' Hansen og Tjærer Hartvig
IIansen, Tvismark, ]i'uldmægtig Andreas
Hansen København " 44 38,95,74

95 II. b. 2.7 Sadelmager Karl fversen, Tvispwrk " 39 2,22,29
96 II. a. 34 Arbejdsmand Marius Petersen, Kongsmark " 35 1,80,51
97 II. b. 2.8 Kaadner Niels Jensen, Kongsmark " 27 1,65,12
.98 II. a. 20 Landmand Johannes Møller, Kongsmark " 18 1,65,50

III. 44 summe " 18 ],07,43

e)

Ejerlav



Takst Takst Samletpr. pr. Erstatnings- Erstat-
ha. m2 summer ning
Kr. Øre

Tingbogsbetegnelse for den Ejendom
paa hvilken Kendelsen begæres lyst

10
10

,
,I'

10,
il

l 10

10

10
40
10

10

16
40
10

10

"

10
10
10
10
40~'

IJ

22,50-----~--
42,01

-+ for 25 Ar
opdyrket
Jord 2,50

42,17
-+- for l ha
opdyrket
Jord 10,00

---~.!-~~

159,99

20,20
- .~---- ---

19,29
- -----~

18, t6
23,65

8,23
25,25---------

144,64

15,10
464.02- ----- - --
66,19

-+ for 30 Ar
opdyrket
Jord 3,00

389.57

22.22
18,05
16,51-----
16,55
42,97

22,50

39,51

32,17
21,34

159,99

20,20
19,29

41,81

33,48
144,64

46,66

479,12

63,19

389,57

22,22
18,05
16,51

59,52

Kong'SlUllI'kBd. I Bl. 22 Art. 45 Kong'smark.

Kongsmark Bd. I BI. 23 Art. 46 og Bd. Il BI. 23
Art. 134 Kongsmark.

Kongsmurk Bd. I Hl. 24 Art. 42 Kongsmark.
Kongsmark Bd. I Bl. 25 Art. 47 Kongsmark og

.Tuvre Bd. I BI. 70 Art. 107 .Juvre.
Kongsmark Bd. [ 131.26 Art. 48, Bd. II BI. 22 Art.

13~ Kongsmark, .Juvre Bd. I Hl. l~ Art. 24
.Tuvre.

Kongsmark Hd. I m. 27 Art. 49 Kongsmluk
Kongsmark Hd. I Bl. 28 Art. 50 Kongsmark.

Kongsmurk ild. I Bl. 29 Art. 51 Kongsmar}., 91
.JllV['e, Kongsmark Bd. I BI. G9 Art. :~7~l):ongs-
mark og' Kongsmark Bd. I BI. 74 Art. 87~ongs-
mar1., .Tuvre Bd. H Bl. ;)0 Art. 174, .Tnvre "Bd. I
m. 40 Art. 62 Juvre.

Kongsmurk Bd. I m. 31 Art. 53 Kongsmark.,
Kongsmark Bd. l BI. 41 Art. 58 Kongsmark, GO

Juvre.
Kon~smark Bd. I m. 42 Art. 3 og 79 Kongsmark

og 131 Juvre.

Kongsmal'k Bd. I Hl. 4~~Art. 1 Kong"ma rk.

Kongsmark Bd. I Bl. 45 Art. 43 og 127 Kongs-
nunk og 214 .Juvre.

Kongsmark Bd. l BI. 47 Art. 44, Kongsmark Bd.
U BI. 24 Art. 135 sammesteds Og' Juvre Bd. I
HI. 37 Art. 59.

KongslIunk Bd. I Bl. 48 Art. ~~9Kongsmark.
Kongsmark Bd. I Bl. 49 Art. 35 Kongsmurk.
Kongsmark Bd. I m. 51 Art. 27 Kongsmark.

Kongsmark Bd. 1 Dl. 52 Art. 18 Kongsmark og
1 [)lj .Juvre.

17
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Lb. Nr.
Lb. i Ejerens Navn og Adresse Ejerlav Artikel Area!
Nr. Artikel- Nr. i ha

bog

99 II. a. 21 Haandværker Chr. Bundesen Kongsmark 12 3,47,20
III. 47 samme ~ 12 1,37,26

100 ~II. b. 2. 19 Landmand Carl Møller, Sdr. Tvismark
("b'ru Meta Cornelius Møller), nu Gaard-
ejer Chr. Rattenhorg, Daler se Nr.lI2

101 II. a. 35 Arbejdsmand Martin Falk, Kongsmark Kongsmark 31 1,.98,60
II. b. 2.17 samme , 31 12,14,83

8 20,44,35
102 II. b. 2. 4 l!Jnke lngerline H.olm, Tvismark ~

103 II. a.39 Købmand Holger Carl, Kongs.mark " 138 1,50,22
104 II. a,2 Landmand Karl Marius Jensen, Kongsmark " 7 33,11,69

105 III. 41 JiJnke Mette Marie Møller, Kongsmark " 24 l,PS,32
II. a. 36 samme " 24 2,~9,29

106 II. a. 23 Magnus Chr. Schmidt, Kongsmark , 36 0,,83,68
III. 37 sallJme , 36 0,61,50

107 II. a. 13 Landmand .rens Oh1'. Knudsen, Kongsmark " 70 7,,96,75
III. 51 SUllune " 70 1,09,14

108 II. a. 1 Hotelejer Arthur Hagensen 1/3,
Købmand Holger Carl 1/3,
Kaptajn Marius Mathiesen 1/3, Kongsmark " 91 3,57,15

II.b.2.3 de samme " 91 14,63,19
109 n. a. 16 Rømø " 290 0,0,26

II. a. 15 Sognekommnne " 75 0,2 ,4\7
III. 32 samme ~ 75 0,33,97

110 II. a. 17 Kr'iminalbetjent Paul Ræthingc, G-raasten " 215 0,26,00
111 II. a. 24 Direktør Chr. Hansen, Aabenraa " ~45, 246 48,88,26

247
112 I. 8 GaardlJjel' Chr. Haitenbol'g, Daler Kirkeby 351 3.77,] 3

II. b. 2.19 samme Kongsmark 9 23.61,61

IJ.b.1.11 samme " 9 366,20

113 III. 33 AIR Uimbl'ia, 'l'ømmerhandel, Aarhus " 225, 227 9,98,22
228

114 IJI. 45 Verband der vatol'landischen Fl'auenvereine,
Haderslev " 124 0,64,81--

18
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69,62 Kongsmark Bd. I BI. 54 Art. 12 Kongsmal'k.

Tingbogsbetegnelse for den Ejendom
paa hvilken Kendelse!!. begæres lyst

: ,,,",,

10
40

34,72
___ 54,9.Q_

Samlet
Erstat-
ning

"
Takst Taklt

pr. pr. Erstatnings-
ha m2 summer
Kr. Øre

10 19,86

{: -. 10 121.48
--- --

" 141,34
l'

-+ for 25 Ar
opdyrket
Jord 2,50 138,84 Kon~smark Bd. l BI. f)GArt. :n KOllgsmark.-- -

f 10 204,43
-+ for 150Ar
opdyrket
Jord 15,00 189,43 Kongsmark Bd. I BI. G7 Art. 8 KOllgsmark.

-----
Kongsmark Bd. II BI. 27 Art. 138Kongsmark.10 15,02 15,02

~~,

-----
Kongsmark Bd. I BI. 63 Art.10 331,16 331,16 7 Kongsmark og-- - . -- --

105 Og' 87 J nyre.
h 40 43,32

10 20,92 6',24 Kongsmark Bd. l Bl. 64 Art. 24 Kongsmark, 45-_._----
Og' 70 .Jnyre.

r 10 8,36 .
" ' 40 24.60 32,96 Kongsmark Hd. l HL. H5 Art. :.«; Kongsmark og--- -----

,~
80 .Juvre.

10 79,67
40 43,65 123,32 KongsUlllrk Bd. I BI. 68 Art. 70 Kongsmark.,\ -- - -

1'\

" e'
r 10 35,71
( 10 __ }4~,~_~ 182,02 Kongsmark Bd. I Bl. 77 Art. 91 Kongsmark., &I 10 0,12

l

:!.O 2,64
40 13,58 16,34- Kongsmark Bd. II BI. 14 Art. 75 Kongsmark.-- ----

I 10 2.60 2,60 Kongsmark Bd. IV BI. 73 Art. 215 KongsTlllU'k.--------~-
10 488,82 48882 Kongsmark Bd. TV RI. 95 Art. 245, 24G, 247.- __ o ----

lO 37,71
10 236,16

---
273,87

-+ for 65 Ar
opdyrket
Jord 6,50

-- -
5 267,37 Kongrsmark Bd. I BI. 55 Art. 9 Kongsmark, Kir-

1831,00 2098,37 keby Bd. IV Blad 137 Art. 351 Kirkeby.-
,", 40 39,28 39,28 Kongsmark Bd. IV Bl. 77 Art. 227, Bd. l V BI. 88-

Art. 228, Bd. IV BI. 79 AI,t. 225 Kongsrnark.
..I

40 25,92 25,92 Kongsrnark Bd. II BI. 10 Art. ]24 Kongsmark.II' ------ - ------ -

18527,43
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De tilkendte Erstatninger udredes med 2/a af Statskassen og 1/3 af Tønder Amts-
fond.

De under Fredningen inddragne Arealer vil. for saa vidt de udgør Dele af et
Artikelnummer, være at udstykke og særskilt matrikulere, hvorhos de afmærkes i Mar.ken.

Paataleretten m. H. t. de anordnede Fredningsbestemmelael tillægges Frednings-
nævnet for Tønder Amt eller det Organ, der maatte træde i Nævnets Sted, samt Dan-
marks Naturfredningsforening.

Thi bestemmes:
De foran nærmere betegnede Ejendomme v:'l være at frede som anført mod Ud-

redelse af de forommeldte Erstatninger.

sign. L. Filskov. sign. P. I. Duhn. sign. A. H ind.

"TOFTLUND BOGTRYKKERI
1 9 4 3

,I,
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DISPENSATIONER>

Afgørelser - Reg. nr.: 00888.00

Dispensationer i perioden: 16-06-1993 - 10-10-2005



Kt\1. NK. B BB .00

FREDNINGSNÆVNET FOR SØNDERJYLLANDS AMT
.' Dommerkontoret. Nørregad.e 31.

6270 Tønder. - Telf. 74 72 22 05.

1I.1uUlu!jv( ~
bl.llV' dg Na1l1l'd"y ..d:,i;;Ili!

l ',' III fH 1!193

Den 16. juni 1993 foretog formanden, dommer S.A. Koustrup, føl-
gende sag på dommerkontoret:

J.nr. 32/93 Ansøgning fra Sønderjyllands amt om
tilladelse til at etablere et vandhul
på matr.nr. 270 Kongsmark. Rømø.

§ 50 - Rømø-fredningen -

Der fremlagdes skrivelse af 11. juni 1993 med 1 bilag fra
Sønderjyllands amt, landskabskontoret, j.nr. 8-70-52-3-531-2-91.

Det fremgår af sagen, at vandhullet skal fungere som vandingssted
for kreaturer eller får, der skal afgræsse et ca. 6 ha stort
areal ved Lakolk. Vandhullet vil endvidere gavne det naturlige
dyreliv, bl.a. padder.

Fredningsnævnets afgørelse:

Da det ansøgte ikke strider imod fredningens formål,
nævnet herved i medfør af naturbeskyttelseslovens
dispensation til de ansøgte på betingelse af

meddeler
§ 50

at det opgravede fyld udjævnes i et højst 15 cm tykt lag,
at der ikke udsættes eller fodres fulgte eller fisk, og
at der ikke opstilles andehuse eller lign.

I medfør 66, bortfalder
3 år fra dato.

af lov om naturbesk ttelse, §

ikke er u nyttet inden

S.A. o~~~

tilladelsen, såfremt den

/ha
, .,. ,

I



FREDNINGSNÆVNET FOR SØNDERJJYLANDS AMT
Dommerkontoret, Nørregade 31,
6270 TØnder.
Telefon 74 72 22 05.

Den 15. december 1994 foretog formanden,
Koustrup, følgende sag på dommerkontoret:

dommer S.A .

J.nr. 68/94 Ansøgning fra Skærbæk kommune om
tilladelse til at etablere et af-
løb over terræn nordøst for Små-
folksvej, Rømø, Skærbæk kommune.

- § 50 -

Der fremlagdes skrivelse af 9. december 1994 med bilag fra
Sønderjyllands amt, Udvalget for teknik og miljø, j.nr. 8-70-
51-3-531-6-94.

Det fremgår af sagen, at kommunen og amtet efter forhandling
er enedes om at ændre et tidligere projekt, der bl.a.
indeholder etablering af en ny anlagt grøft over et hedeareal
til alene at angå et projekt, der omfatter genetablering og
forlængelse af eksisterende grøft til afledning af vand over
terræn umiddelbart norddøst for Småfolksvej og umiddelbart
efter st. 2030.

Det er oplyst, ~t den del af_ områqet, der ligger mellem
Lakolk by og sommerhusområdet er såvel fredet som omfattet af
naturbeskyttelseslovens § 3. sidStnævnte gælder også for den
eksisterende grøft med afløb til Lakolk Sø, og for moser i
sommerhusområdet større end 2500 m2. Der kræves således
dispensation fra såvel Fredningsnævnet som fra amtet til at
foretage de foreslåede foranstaltninger.

~ Om de tekniske forhold er det anført, at pågældende område er
i

"J ',r.;-,
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- 2 -

relativ fladt med store svingninger i vandstandsforholdene,
således at der i nedbørsrige perioder er en hØj vandstand med
vand i de laveste partier, medens vandspejlet falder - ofte
til under terræn - i tørvejrsperioder. Dette giver en s~rbar
natur, der påvirkes drastisk ved en permanent ændring af
vandstandsforholdene. Men det har tillige givet problemer med
kommunevejen småfolksveje, der oversvømmes i efterårs- og
vintermånederne med deraf øgede vedligeholdelsesudgifter.

Vejgrøfterne langs Småfolksvej påtænkes udbygget dels ved
forlængelse med ca. 120 m mod vest til projektets st. 2030,
dels ved i store træk gennem sommerhusområdet at genetablere
grøfterne i begge vejsider. Grøfterne etableres i ca. 60 cm
dybde i forhold til vejbanen, men på en strækning med stor
dybde anvendes rørledning.

Afløbet fra projektets st. 2030 sker efter nærmere
undersøgelse mod nordøst til lavning i terrænet eller til
resr.er af skelgrøft, hvorfra vandet løbe~ videre via
lavninger i terrænet og bestående grøfter til Lakolk Sø. Det
kan blive aktuelt på en strækning med stor dybde at nedlægge
rørledning, for at undgå skæmmende sår i landskabet.

Amtet har anført, at man ikke mener, at afvandingen omkring
Småfolksvej, således som ansøgningen nu er ændret, vil
påvirke naturen mere, end det skønnes acceptabelt, da der
dels er tale om eksisterende grøfter, dels er tale om
sommerhusområde. Det er dog under forudsætning af, at
indgrebet umiddelbart nordøst for Småfolksvej - nordøst for
projektets st. 2030 begrænses mest muligt, f.eks ved
etablering af rørledning i stedet for en dyb grøft.

Danmarks Naturfredningsforenings
betænkelighed ved en situation,
spildevand til Lakolk Sø.

lokalkomite har udtrykt
hvor der bliver tilledt

Fredningsnævnets afgørelse:



- 3 -

Efter det oplyste skønner nævnet, at der er så væsentlige
interesser i at få ordnede afledningsforhold for vandet ved
Småfolksvej, at der i medfør af naturbeskyttelseslovens § 50
meddeles dispensation til at foretage afvandinger o~ring
Småfolksvej, omfattende genetablering og forlængels~ af
vejgrøft i ca. 60 cm dybde i vejens nordside fra
sommerhusområdets vestgrænse mod vest til projektets st.
2030, hvor vandet afledes umiddelbart nordøst for st. 2030

enten over terræn eller til rester af skelgrøft, dog på
vilkår

at grøften i projektets st. 2030 ikke bliver dybere end kote
363 cm DNN, og

at Skærbæk kommune inden projektet bringes til udførelse en-
ten til Sønderjyllands Amt indsender et detaljeret pro-
jekt til godkendelse eller med amtet på åstedet aftaler
nærmere om arbejdets udførelse.

bortfalder tilla-
3 år fra dato.

Afgørelsen kan inden 4 uger fra dens modtagelse indklages for
Naturklagenævnet af ansøgeren og forskellige myndigheden.
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, Nørregade 31, 6270
Tønder, der videresender klage til Naturklagenævnet sammen
med sagens dokumenter.



FREDNINGSNÆVNET FOR SØNDERJYLLANDS AMT
Dommerkontoret, Nørregade 31,
6270 Tønder.
Telefon 74 72 22 05.

10C:-:- ..
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Den 3. juni 1996 foretog formanden, dommer S.A. Koustrup,
følgende sag på dommerkontoret:

J.nr. 23/96 Ansøgning fra Lindet Statsskovdistrikt om

tilladelse til afgræsning af et areal på

matr.nr. 532 og 568 Kirkeby, Rømø, samt

om lovliggørelse af en allerede iværksat

afgræsning af matr.nr. 218 Kirkeby, Rømø.

Fredning af område på Rømø
§ 50

Der fremlagdes skrivelse af 28. maj 1996 med bilag fra
Sønderjyllands amt, j.nr. 8-70-51-3-531-5-96-

Det fremgår af sagen, at de pågældende arealer er på ca. 21
ha.

• Området er fredet ved Overfredningsnævnets kendelse af 22 .
oktober 1947.

Ifølge kendelsen skal arealerne bevares i deres nuværende
tilstand, og græsning kan finde sted i det hidtidige omfang.

Da der i dette tilfælde er tale om græsning af et område, som
ikke før har været afgræsset, forudsætter dette en
dispensation.

Amtet har meddelt, at det er deres opfattelse at afgræsning
med kvæg vil medvirke til at bevare hedetilstanden, ved at
hindre opvækst af fyr og pil.

eØ- o~ Energiministeriet
Skov- og Naturstyrelsen
J.nr.SN1996-\:l\\(~·oooCo ~
Akt. nr. I
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Bl.a. fordi en afgræsning vil medvirke til at bevare områdets
hede, er det ansøgte ikke i strid med fredningens formål.

\_ Fredningsnævnets afgørelse:

Nævnet meddeler derfor i medfør af naturbeskyttelseslovens §

50 tilladelse til afgræsning af de beskrevne arealer på
matr.nr. 218 Kirkeby, Rømø, (område 1) og matr.nr. 532 og 568
Kirkeby, Rømø (område 2), dog på vilkår

at amtet til enhver tid kan forlange græsningstrYk og -peri-
ode på arealet ændret, hvis det vurderes, at græsningen
har en negativ effekt på områdets vilde dyre- og plante-

.. liv, og

at der ikke foretages udsåning af græsser, gødskes eller an-
vendes bekæmpelsesmidler på arealet,

hvilket er de samme vilkår som amtet agter at stille som
betingelse for en dispensation efter naturbeskyttelseslovens
§ 3,

I medfør af naturbeskyttelseslo ens § 66
delsen, såfremt den ikke er ud ~~nden

S.A. oustrurJ'"

bortfalder tilla-
3 år fra dato.

Afgørelsen kan inden 4 uger fra dens modtagelse indklages for
Naturklagenævnet af ansøgeren og forskellige myndigheden.
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
påtegning sønderjyllands amt, Dommerkontoret, Nørregade 31,
6270 Tønder, der videresender klage til Naturklagenævnet
sammen med sagens dokumenter.



FREDNINGSNÆVNET FOR SØNDERJYLLANDS AMT
Domhuset, Kongevej 41, 6400 Sønderborg, tlf. 73 42 41 21, fax. 74424123

REG.NR. O~~~'OO.

Den 7. juli 1999 behandlede formanden, dommer Claus Kejser,
følgende sag på dommerkontoret:

J.nr. 20/1999:

Ansøgning fra Linnet Statsskovdistrikt om tilladelse til
hedepleje på arealer tilhørende Skovdistriktet.

- § 50 -

Der fremlagdes skrivelse af 4. marts 1999 med bilag fra
Sønderjyllands Amt, Miljøområdet, j.nr. 8-70-51-3-531-8-96.

Det bemærkes, at sagen af Nævnet har været behandlet på
skriftligt grundlag, og at det amtsrådsvalgte medlem, Thomas
Lauritzen, og det kommunalvalgte medlem, Helge Jensen
(Skærbæk kommune), Henry Hansen (Gram kommune) og Jens Peter

E. Jørgensen (Nr. Rangstrup kommune) har deltaget l

afgørelsen.

Det fremgår af sagen, at hedepleje i form af afbrænding
ønskes foretaget på 7 arealer, hvoraf de 6 er fredet. Det
drejer sig om følgende:

1. Den vestlige del af Rømø, Skærbæk kommune, omfattet af
Overfredningsnævnets afgørelse af 17. december 1985,

2. Kirkeby, Juvre, Skærbæk kommune omfattet af Overfred-
ningsnævnets kendelse af 22. oktober 1947,

3. Sydsiden af Fladså, Gram kommune, omfattet af Overfred-
ningsnævnets kendelse af 30. september 1978,

4. Enderupskov, Gram kommune, omfattet af fredningsdeklara-
tion af 22. oktober 1952,

5. Areal nord fO~:iaØ~]Hmhj,era·c Gram kommune, omfattet af
J ~ g--~WlmlTlfSt ru.!t

::;kov-og Naturstyrelsen
J:nr. SN 1996 - /.lJ / / /cf' - 000 t Bil,
.' • p- ) / ~
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fredningsdeklaration af 22. oktober 1952, og
7. Helm Polde, Nr. Rangstrup kommune, omfattet af frednings-

deklaration af 22. oktober 1952.

Fredningerne har l det væsentlige
arealerne i deres nuværende tilstand,
karakter bevares.

til formål at bevare
således at landskabets

lOverfredningsnævnets afgørelse vedrørende det under 1)
nævnte område, er det anført, at fredningen bl. a. har til
formål at bevare de landskabelige værdier, der knytter sig
til variation i klitheder , græsarealer , strande, enge og
vådområde r , og det er i afgørelsen bestemt, at
Sønderjyllands Amt på arealer, der ikke ejes af Staten, har
ret til at foretage naturpleje til opfyldelse af fredningens
formål, herunder afbrænding af hedearealer.

Med hensyn
fredningen
naturlige
finde sted

til det under 2) anførte område, er det ved
bestemt, at det skal bevares i dets nuværende

tilstand, medens græsning og lyngslagning kan
i hidtidigt omfang.

lOverfredningsnævnets kendelse af 30. september 1978
(område nr. 3) er det bestemt, at de' fredede arealer skal

bevares l deres nuværende tilstand, således at landskabets
karakter af åbent, overvejende udyrket, lyngdækket og
utilplantet område bevares. Det er videre bestemt, at på
arealer, der ikke er opdyrket, har fredningsmyndighederne
ret til at opretholde den ønskede naturtilstand, eventuelt
ved afgræsning.

I de under 4), 5) og 7) nævnte fredningsdeklarationer er det
bestemt, at de pågældende arealer skal henligge l deres
nuværende tilstand uden forstlig behandling, dog således, at
visse bevoksninger skal fjernes ved passende hugst, og
arealerne skal holdes fri for selvsået opvækst. Det er
anført, at lyngslåning ikke må finde sted.

Det fremgår af ansøgningen, at Skovdistriktet ønsker at
afbrænde arealerne for at få ny hedevegetation. Det
foretages ved rotations-afbrænding, hvor der hvert år
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afbrændes mindre parceller af de ansøgte arealer. I løbet af
10 år forventes alle arealerne at være afbrændte, og der
ansøges derfor om en 10-årig dispensation. Amtet har
vurderet, at afbrænding er en udmærket m~tode til at opnå
den ønskede tilstand. Amtet,er indstillet på at meddele den
dispensation, der kræves efter naturbeskyttelseslovens § 3
på nærmere angivne vilkår.

Det er oplyst, at område nr. l), 2) og 7) ligger indenfor de
udpegede EF-habitatområder, hvilket efter bekendtgørelse nr.
782 af l. november 1998 om afgrænsning og administration af
internationale naturbeskyttelsesområder § 4, stk. l,
medfører, at der ikke må gives dispensationer m.v., såfremt
dette kan indebære forringelse af områdets naturtyper og
levesteder for arterne eller kan medføre forstyrrelser, der
har betydelige konsekvenser for de arter, området er udpeget
for.

Efter Amtets vurdering vil det ansøgte forbedre områdets
naturtilstand og ikke medføre betydelig forstyrrelse.

Ved de under 1)-3) nævnte
Naturfredningsforening stået
høringssvar har Foreningen
bemærkninger til det ansøgte.

fredningssager har
som sagsrejser.

Danmarks

meddelt, at man
I et

ikke har

I de under 4), 5) og 7) nævnte deklarationer er der tillagt
Naturfredningsrådet påtaleret. Efter forretningsorden for
fredningsnævn er der givet Skov- og Naturstyrelsen lejlighed
til at udtale sig.

FREDNINGSNÆVNETS AFGØRELSE:

Formanden, det amtsrådsvalgte medlem og de kommunalvalgte
medlemmer for Skærbæk og Nr. Rangstrup kommuner er af den
opfattelse, at Nævnet under hensyn til fredningernes formål
om at bevare landskabets karakter kan imødekomme det ansøgte
på vilkår:
at afbrænding skal ske i perioden mellem l. august og

1.april, og
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Det kommunevalgte medlem for Gram kommune har ikke kunnet
godkende en dispensation, idet det ønskede formål må kunne
opnås på anden måde end ved afbrænding.

at der ikke må etableres brandbælter ved jordbehandling
(harvning, fræsning, pløjning m.v.).

Da det herefter indenfor hver kommune er flertal i Nævnet
meddeles der i medfør af naturbeskyttelseslovens § 50, stk.
l, dispensation på d,e ovenfor nævnte vilkår til hedeplej e
ved afbrænding af arealerne ved rotations-afbrænding. Det
godkendes, at rotations-afbrændingen kan ske over en 10-årig
periode.

I medfør af naturbeskyttelseslovens § 66 bortfalder tillad-
elsen, såfremt en påbegyndelse af hedepleje ikke er sket 3

år fra dato.

Claus C~~

Afgørelsen kan inden 4 uger fra dens modtagelse indklages
for Naturklagenævnet af ansøgeren og forskellige myndighe-
der. 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 Søn-
derjyllands Amt, Dommerkontoret, Kongevej 41, 6400 Sønder-
borg, der videresender klagen til Naturklagenævnet sammen
med sagens dokumenter.

/kb
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FREDNINGSNÆVNET FOR SØNDERJYLLANDS AMT
Domhuset, Kongevej 41,6400 Sønderborg, tlf. 73 4241 21, fax. 74 42 41 23

Mod'wqGt i
Skov- og Natt:lrstyrelsen

SCANNET
Den 11. september 2002 kl. 11.30 afholdt Fredningsnævnet for Sønderjyllands
Amt møde ved Småfolksvejlmatr.nr. 245 m.fl., Kongsmark, Rømø med formanden,
dommer Claus Kej ser, det amtsrådsvalgte medlem Thomas Lauritzen, Christiansfeld,
og det kommunal valgte medlem Erik Nielsen.

Der foretoges:

J.nr. 11/2002:
Ansøgning fra Karen Margrethe og Jes Peter Hansen om tilladelse til
afgræsning af hede på matr.nr. 245 m.fl. Kongsmark, Rømø, Skærbæk
kommune.

- § 50-

For Søndetjyllands Amt mødte Søren Mikael Møller.

For Danmarks Naturfredningsforenings lokalkomite mødte Søren Eller.

For Friluftsrådet mødte amtsformand Mogens Thomsen.

For Grundejerforeningen Småfolksvej mødte Poul H. Carstensen og Hans O.
Carstensen, der fremlagde skrivelse med redegørelse af d.d.

Christian Bonnichsen, ejer af matr.nr. 805 Kongsmark, var mødt og fremlagde
skrivelse af d.d. samt fotos.

Ansøgerne var til stede.

Formanden redegjorde kort for fredningsbestemmelseme og gennemgik
ansøgningen.

Søren Mikael Møller oplyste, at det pågældende areal ikke har været afgræsset i
mange år, hvorfor der kræves dispensation for at iværksætte kreaturgræsning.

Poul H. Carstensen redegjorde for Grundejerforeningens synspunkter og oplæste
grundejerforeningens skrivelse af d.d.

Hans O. Carstensen bemærkede i forlængelse heraf, at han har undersøgt, hvad
arealet tidligere har været brugt til, og ingen lokalkendte erindrer, at det har været
indhegnet, og det har ikke været anvendt til lyngslagning eller til græsning af
hornkvæg. Området har været brugt til jagt.

Søren Mikael Møller bemærkede, at Amtet stiller sig positivt overfor det ansøgte,
idet afgræsning med kvæg vil være til gavn for områdets natur, især for bevaring af
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hedelyng og et åbent landskab. Kvæg vil afbide lyngen, hvorved den forynges,
ligesom det forventes at kvægdrift kan være med til at forhindre, at heden springer i
skov. Syd for Kirkeby plantage græsser skotsk højlandskvæg, og dette har ikke givet
anledning til problemer. Han er dog ikke bekendt med, hvorvidt der er offentlig
adgang til det område.

•

Poul H. Carstens en bemærkede hertil, at Amtet ensidigt fokuserer på det skotske
højlandskvæg. Der kunne jo også udsættes får. Som anført af grundejerforeningen er
der en række stier fra sommerhusområdet over arealet til Kirkeby Plantage, og mange
mennesker vil være bange for at passere området, hvis der græsser højlandskvæg.
Det vil nok især gælde tyske turister, der jo ikke er kendt med kreaturer. En
afgræsning med højlandskvæg kan derfor få en negativ virkning på den helt
almindelige sommerhusudlejning. Som et forsøg kunne man begrænse afgræsningen
til den vestligste del, således at der fortsat ville være fri og uhindret passage fra
sommerhusområdet.

Jens Peter Hansen bemærkede, at arealet gror til i skov. Selvom kvæg udsættes på
arealet, vil man fortsat kunne færdes frit på området. Der vil kunne laves de
nødvendige passager i indhegningen. Området er købt med henblik på jagt, og den
indhegning, der er nødvendig til rar, vil holde vildtet ude.

Mogens Thomsen bemærkede, at det er vigtigt med naturpleje af området, men at han
ser problemer med indhegningen.

Søren Eller bemærkede, at det er nødvendigt med pleje af arealet, så det ikke springer
i skov. Foreningen ser ingen problemer ved afgræsning afkvæg, men der bør fortsat
være mulighed for offentlig adgang.

• Søren Mikael Møller bemærkede på forespørgsel, at det er en teknisk vurdering, der
ligger til grund af antallet af kreaturer, der skal græsse, og at det kunne være
hensigtsmæssigt at opdele arealet til græsning.

Søren Mikael Møller bemærkede videre, at der ikke i dag er fremkommet yderligere,
der vil ændre Amtets "udkast til vilkår" af 8. august 2002. De i udkastet nævnte
betingelser må forventes at indgå i Amtets endelige afgørelse.

Formandet:l gennemgik herefter de af Amtet stillede betingelser.

De mødte havde lejlighed til at fremkomme med yderligere bemærkninger.

Efter besigtigelse ved arealets nordøstligste hjørne foretog Nævnet besigtigelse af
området udfor fra M. Erichsens Vej. .

FREDNINGSNÆVNETS AFGØRELSE:

Ifølge fredningen skal arealerne "bevares i deres nuværende naturlige Tilstand,
medens Græsning og Lyngslagning kan finde Sted i det hidtidige Omfang".
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Efter baggrunden for rejsning af fredningssagen må det antages, at fredningen har til
formål at bevare de karakteriske elementer i Rømøs natur, herunder hedeområderne.

Under besigtigelsen kunne Nævnet konstatere, at heden flere steder var under
tilgroning med fyrretræer. Det må endvidere som anført af Amtet antages, at det er
nødvendigt med en vis fornyelse af lyngplanterne, for at disse ikke skal blive
udkonkurreret af andre plantetyper. En pleje af heden er derfor nødvendig, og
Nævnet finder, at afgræsning med højlandskvæg kan være en hensigtsmæssigt
løsning sammen med andre foranstaltninger som f.eks. rydning af større fyrretræer.

• Herefter kan en dispensation ikke anses for stridende mod fredningens formål,
hvorfor Nævnet i medfør af naturbeskyttelseslovens § 50, stk. 1, meddeler
dispensation til at afgræsse heden på matr. nr. 245, 246, 247 og 424 Kongsmark,
Rømø med kvæg.

Dispensationen bør tidsbegrænses, og Nævnet finder, at et tidsrum på 5 år må være
passende, for at kunne vurdere virkningen af afgræsningen. Endvidere bør der gives
Amtet mulighed for at følge udviklingen løbende og for at foretage de justeringer,
der måtte blive anset for nødvendige. På den baggrund og af hensyn til det, der i
øvrigt er fremkommet under mødet, gives dispensationen på følgende vilkår, som
foreslået af Amtet:

• Der afgræsses i højst 5 år. Hvis der fortsat ønskes afgræsning herefter, skal der
søges påny.

• Afgræsning sker udelukkende inden for perioden mellem 1. maj og 1. november.
• Der må maksimalt afgræsses med 25 voksne stykker skotsk højlandskvæg på hele

arealet (87 ha) som et gem?-emsnithen over hele græsningssæsonen, eller ved valg
af andre racer med 0,1 dyreenhed pr. ha.

• Amtet kan til, enhver tid - efter forudgående drøftelse med ejeren - forlange
græsningstryk og -periode på arealet ændret, hvis Amtet vurderer, at græsningen
har en negativ effekt på områdets vilde dyre- eller planteliv.

• Der må ikke tilskudsfodres bortset fra nødvendigt vitamin- og mineraltilskud.
• Der må ikke sprøjtes, gødskes eller foretages jordbehandling, såning, oplagring

eller plantning.
• Hegnet skal bestå af almindeligt trådhegn, eventuelt pigtråd, der ikke skæmmer

landskabet.
• Hegnet nedtages og fjernes ved dispensationens ophør, såfremt der ikke meddeles

fornyet dispensation til fortsat græsning på arealerne.
• Der må ikke opstilles skure m.v. eller oplagres/deponeres materialer uden aftale

med Amtet.
• Amtet har - efter aftale med ejeren - ret til at foretage supplerende pleje af heden,

eksempelvis rydning af træopvækst.
• Der sikres passage gennem. arealets vestligste del ved etablering af led i

hegnslinjen i forbindelse med allerede eksisterende sti. Ejer friholdes for
omkostninger til etablering af nævnte led eller låger og andet eventuelt arbejde i
forbindelse med fastholdelse af en farbar sti.
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• I forlængelse af, at førnævnte sti gennem længere tid har været offentlig
tilgændelig og benyttet af besøgende, holdes det indhegnede areal fri for tyre, så
besøgende fortsat kan benytte stien gennem hegningen i sikkerhed.

Det bemærkes, at det ansøgte tillige kræver Amtets dispensation fra
naturbeskyttelseslovens § 3.

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

Clau~

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 dokwnenter.

/kb
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FREDNINGSNÆVNET FOR SØNDERJYLLANDS AMT
Domhuset,Kongevej41,6400 Sønderborg tlf. 73424121 fax 74424123
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Den 13. april 2005 kl. 10.00 afholdt Fredningsnævnet for Sønderjyllands Amt møde
på Småfolksvej / matr.nr. 245 m.fl. Kongsmark, Rømø, med formanden, dommer Claus
Kejser, det amtsrådsvalgte medlem Thomas Lauritzen, Christiansfeld, og det kommu-
nalvalgte medlem Erik Nielsen.

Der foretoges:

J.nr. 5/2005
Ansøgning fra Karen Margrethe og Jes Peter Hansen om dispensation til
vintergræsning m.v. på matr.nr. 245 m.fl. Kongsmark, Rømø.

- §50-

For Sønderjyllands Amt mødte Ole Stenrøjl Kristensen og Søren Mikael Møller.

For Friluftsrådet mødte Mogens Thomsen.

For Grundejerforeningen Småfolksvej mødte Poul Henning Carstensen og Christian
Bonniksen.

Karen Margrethe og Jes Peter Hansen var mødt.

Formanden redegjorde kort for fredningsbestemmelserne og for den tidligere meddelte
dispensation, der blev stadfæstet af Naturklagenævnet den 4. juli 2003. Formanden
gennemgik endvidere ansøgningen.

Søren Mikael Møller oplyste, at dyrenes udsætning er en del af plejeforanstaltningerne
af hedeområdet, hvortil der er offentlig adgang. Amtet er indstillet på at meddele
dispensation til afgræsning både sommer og vinter med 15 stykker kvæg på hele arealet.
Amtet har intet imod at lade en tyr gå i indhegningen. Kreaturflokkens adfærd vil nok
dermed blive mere rolig. Det er vigtigt at sikre, at tyren ikke er til fare for publikum, og
publikums adgang til arealet skal sikres. I den forbindelse nævnte Søren Møller, at der
består den mulighed, at hjulsporet/trampestien længst mod vest flyttes 5-10 meter mod
øst, så publikums færdsel ad stien kan foregå uden for indhegningen.

Søren Møller bemærkede videre, at der ifølge lovgivningen nu er offentlig adgang til
hegnede, udyrkede arealer, dog ikke til privatejede areal, hvorpå der græsser dyr.

Jes Hansen oplyste, at arealet blev købt med henblik på jagt, og ikke på erhvervmæssig
landbrug. De ønsker en tyr i indhegningen, "idet der jo også er noget, der hedder avl".
De ønsker kreaturerne på græs hele året, idet det er meget vanskeligt at indfange dem i
november måned.

Christian Bonniksen bemærkede, at der alle dage har været offentlig adgang til området,
og at folk færdes på hele arealet. Arealet har aldrig været indhegnet før. Der er en del
stier inde på arealet, og man vil gerne have lov til at gå på tværs af arealet. Der er ikke

:2cD J - )2,-1\ j I "-t - 00 O ~
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set tegn på, at kvæget afbider lyng på arealet, eller at det forhindrer, at heden springer i
skov. I stedet bliver vandhuller og klitter ødelagt. Christian Bonniksen fremlagde som
dokumentation herfor nogle fotos. Indhegningen har været utilstrækkelig, idet flere dyr
er brudt ud bl.a. til sommerhusområdet. Det kan ikke undre, at dyrene kan være svære at
indfange, når der afholdes klapjagt på arealet ugen før indfangning påbegyndes.

Søren Møller anførte hertil, at der før var slid fra mennesker, nu er der slid fra dyr, men
måtte dog medgive, at der måske var lidt mere slid nu.

Søren Møller og ejerne var enige om, at udsætning af dyrene er en plejeforanstaltning,

•
Poul Carstensen bemærkede, at fristen den 1. november for indtagning af dyr blev
overskredet, og at man i den anledning i januar måned rettede henvendelse til Amtet for
at klage. Først i marts måned hørte man fra Amtet, der svarede, at man nu var så tæt på
maj måned, hvor dyrene skulle udsættes, at der ikke fra Amtes side ville blive foretaget
noget i anledning af klagen. Uanset vilkåreme for dispensationen har der gået tyre på
arealet.

Poul Carstens en anførte videre, at hvis forsøget med dyr på græs hele året skal
gennemføres, bør det ske på et mindre areal vest for sommerhusområdet og således, at
området bliver ordentligt indhegnet. Et areal til græsning på 88 ha er alt for stort.

Mogens Thomsen anførte, at en helårsafgræsning kan accepteres, men der må ikke ske
en forringelse af offentlighedens adgang til området. Der må maksimalt være 15 stk.
kvæg på arealet ved en helårsafgræsning.

Søren Møller bemærkede, at der på et areal syd for plantagen bliver afgræsset om
vinteren, og at dette ikke medfører problemer.

• Parterne havde lejlighed til yderligere at komme med bemærkninger .

FREDNINGSNÆVNET S AFGØRELSE:

Som anført i Nævnets tidligere afgørelse må det antages, at fredningen har til formål at
bevare de karakteristiske elementer i Rømøs natur, herunder hedeområderne. Arealet er
truet af tilgroning bl.a. af fyr, og uden pleje må det antages, at lyngen vil være udlevet i
løbet af en årrække.

Offentligheden har haft adgang til arealet, der er på ca. 87 ha. Afgræsning ved skotsk
højlandskvæg sker som led i naturpleje, og efter ejerens oplysninger i såvel dette som
det forrige møde kan udsætning af disse dyr ikke ses som et led i en erhvervsmæssig
udnyttelse af ejendommen. Det må derfor antages, at offentligheden fortsat bør have
adgang til området efter naturbeskyttelseslovens § 24, stk. l, således at bestemmelsen i
§ 24, stk. 5, ikke begrænser denne adgang.

e Ved en afvejning af hensynet til offentlighedens adgang overfor de synspunkter, som
Amtet og ejerne har anført, må Nævnet fastholde det tidligere vilkår om, at det
indhegnede areal holdes fri for tyre.
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Det er under dette møde oplyst, at dyr har været brudt ud af indhegningen både til
sommerhusområdet mod nord og til plantagen mod syd. Nævnet finder på grundlag, at
bestemmelsen om hegning bør ændres til, at der skal ske forsvarlig hegning, idet det må
anses for væsentligt, at det så vidt muligt undgås, at dyrene bryder ud.

Nævnet finder fortsat, at en pleje af heden er nødvendig, og at afgræsning med skotsk
højlandskvæg kan være en hensigtsmæssig løsning. En dispensation med helårs-
afgræsning som ansøgt kan ikke antages at være i strid med fredningens formål, hvorfor
Nævnet i medfør af naturbeskyttelseslovens § 50, stk. l, meddeler fortsat dispensation
til afgræsning af heden på matr.nr. 245,246,247 og 427 Kongsmark, Rømø med kvæg.

• Dispensationen kan ikke antages at være i strid med de forpligtelser, der følger af
lovens § 50, stk. 2.

Dispensationen gives på følgende vilkår:
• Der afgræsses i højest 5 år fra dispensationens ikrafttræden. Hvis der fortsat ønskes

afgræsning herefter, skal der søges påny.
• Der kan afgræsses både sommer og vinter. Såremt der afgræsses både sommer og

vinter, må der maksimalt afgræsses med, hvad der svarer til 15 stykker skotsk
højlandskvæg på hele arealet (87 ha) som et gennemsnit henover hele året. Såfremt
der kun sommergræsses, må der maksimalt afgræsses med, hvad der svarer til 25
stykker skotsk højlandskvæg som et gennemsnit henover hele græsningssæsonen (1.
maj til l. november). Eventuelle kalve under 6 måneder kan gå med moderen og
tæller ikke med i opgørelsen af belægningen.

• Amtet kan til enhver tid - efter forudgående drøftelse med ejeren - forlange
græsningstryk og -periode på arealet ændret, hvis amtet vurderer, at græsningen har
en negativ effekt på områdets vilde dyre- eller planteliv.

• Der må ikke tilskudsfodres, bortset fra nødvendigt vitamin- og mineraltilskud.
• Der må ikke sprøjtes, gødskes eller foretages jordbehandling, såning, oplagring eller

plantning.
• Det areal, der afgræsses, skal være forsvarligt hegnet. Hegnet må ikke skæmme

landskabet. Offentlighedens adgang skal om fornødent sikres ved låger, led eller
andre foranstaltninger.

• Hegnet nedtages og fjernes ved dispensationens ophør, såfremt der ikke meddeles
fornyet dispensation til fortsat græsning på arealerne.

• Der må ikke opstilles skure m.v. eller oplagres/deponeres materialer uden aftale med
amtet.

• Amtet har - efter aftale med ejeren - ret til at foretage supplerende pleje af heden,
eksempelvis rydning af træopvækst.

• Der må ikke gå tyre i indhegningen.

I medfør af naturbeskyttelseslovens § 66 bortfalder tilladelsen, såfremt den ikke er
udnyttet inden 3 år fra dato.
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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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Den 5. oktober 2005 kl. 13.15 afholdt Fredningsnævnet for Sønderjyllands Amt
møde på Rømø med formanden, dommer Claus Kejser, det amtsrådsvalgte medlem
Thomas Lauritzen, Christiansfeld, og det kommunalvalgte medlem Erik Nielsen.

Der foretoges:

J.nr. 28/2005
Ansøgning fra Mogens S. Rasmussen om tilladelse til afgræsning af hede ved
Skinnevejen på Rømø, matr.nr. 133 m.fl. Kongsmark, Rømø, Skærbæk kommune.

- §50-

Der fremlagdes skrivelse af 12. august 2005 fra Sønderjyllands Amt, Miljøområdet.

Det fremgår af sagen, at arealerne er omfattet af Overfredningsnævnets kendelse af 22.
oktober 1947 om fredning af områder på Rømø (Fredningsnævnets kendelse af 15.
september 1943). Det er i fredningen bestemt, at arealerne skal bevares i deres
nuværende, naturlige tilstand, mens græsning og lyngslagning kan finde sted i det
hidtidige omfang. Bebyggelse, beplantning og opdyrkning er forbudt.

Amtet har oplyst, at hverken græsning eller lyngslagning har været praktiseret i de
senere årtier.

Amtet har videre oplyst, at arealerne ligger indenfor et EU-støttet LIFE-projekt om
bevarelse og pleje af klitheder, som er en prioriteret naturtype i habitatdirektivet.
Området er omfattet af naturbeskyttelseslovens § 3, og Amtet har den 12. august 2005
meddelt dispensation på en række nærmere angivne vilkår. Det er i forbindelse med
dispensationen oplyst, at ansøgningen omfatter et ca. 84 ha stort hedeareal. Der er tale
om et varieret terræn med indslag af næringsfattige hedekær og tørre klitter. Arealet
ønskes afgræsset af kvæg for at pleje heden, og dette vil efter Amtets opfattelse være til
gavn for områdets natur ved at lyngen forynges, og opvækst af træer, buske og tagrør
holdes nede. Hele arealet er EF-habitatområde og EF-fuglebeskyttelsesområde. De
stillede vilkår skal også sikre, at der ikke tilføres heden ekstra næringsstoffer eller
andet, som vil kunne forrykke eller forandre plantedækkets sammensætning afgørende
og i en uhensigtsmæssig retning.

Danmarks Naturfredningsforening, der i sin tid var sagsrejser, har haft lejlighed til at
udtale sig, men er ikke fremkommet med nogen bemærkninger.

FREDNINGSNÆVNETS AFGØRELSE:

Efter de foreliggende oplysninger må det antages, at en afgræsning vil være til gavn fore området blandt andet ved en foryngelse af lyngen og dermed til en sikring af det
karakteristiske landskab. Da det ansøgte således er i overensstemmelse med fredningens
formål, meddeler Nævnet i medfør af naturbeskyttelseslovens § 50, stk. 1, dispensation
til det ansøgte.
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Efter oplysningerne fra Amtet kan dispensationen ikke antages at være i strid med de
forpligtelser, der fremgår at naturbeskyttelseslovens § 50, stk. 2.

Dispensationen meddeles på følgende vilkår:

•

• Der afgræsses i højst 5 år. Hvis der fortsat ønskes afgræsning herefter, skal der søges
bpany.

• Der må maksimalt afgræsses med 0,8 dyre enheder pr. ha som gennemsnit over året.
• På engarealerne i områdets vestlige del må der ikke græsses i perioden 1. marts - 15.

juni.
• Amtet kan til enhver tid, efter forudgående drøftelse med ejer, forlange

græsningstryk og græsningsperiode ændret, hvis amtet vurderer, at græsningen har
en negativ effekt på områdets vilde dyre- eller planteliv .

• Der må ikke tilskudsfodres bortset fra nødvendigt vitamin- og mineraltilskud, som
skal gives på faste pladser.

• Der må ikke sprøjtes, gødskes eller foretages jordbehandling, såning, oplagring eller
plantning.

• Hegnet skal bestå af almindeligt trådhegn, der ikke skæmmer landskabet.
• Hegnet nedtages og fjernes ved dispensationens ophør på ansøgers foranledning,

såfremt der ikke meddeles fornyet dispensation til fortsat græsning på arealerne.
• Der må ikke opstilles skure m.v. eller oplagres/deponeres materialer uden aftale med

amtet.

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

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 far helt eller delvist medhold.
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Den 10. oktober 2005 behandlede formanden, dommer Claus Kejser, følgende sag på
dommerkontoret:

J.nr. 35/2005
Ansøgning fra Lindet Statsskovdistrikt om tilladelse til afgræsning af hedeareal
på matr.n. 460 m.fl. Kongsmark, Rømø, Skærbæk kommune

- § 50-

Der fremlagdes skrivelse af 30. september 2005 med bilag fra SøndeIjyllands Amt,
Miljøområdet, j.nr. 05/9094.

Det bemærkes, at sagen i forbindelse med besigtigelse i anden sag på Rømø har været
behandlet i Nævnet, og at det amtsrådsvalgte medlem, Thomas Lauritzen, og det
kommunalvalgte medlem, Erik Nielsen, har deltaget i afgørelsen.

Det fremgår af sagen, at den østlige del af det pågældende areal er omfattet af
Overfredningsnævnets afgørelse af 22. oktober 1947 vedrørende fredning af områder
på Rømø (Fredningsnævnets afgørelse af 15. september 1943). Efter fredningen
forbydes bebyggelse, beplantning og opdyrkning, og det er bestemt, at arealerne
således skal bevares i deres nuværende, naturlige tilstand, medens græsning og
lyngslagning kan finde sted i det hidtidige omfang. Amtet har oplyst, at området ikke
har været udsat for nogen form for drift igennem længere tid.

Den vestlige del af arealet er omfattet af Overfredningsnævnets afgørelse af 17.
december 1985 vedrørende fredning af arealer på den vestlige del af Rømø. Denne

• fredning har til formål at bevare og pleje områdets plante- og dyreliv med de også
landskabelige værdier, der knytter sig til variationen af klitheder, græsarealer,
strandenge og vådområder og således, at området kan opretholdes som et vigtigt og
værdifuldt raste- og ynglested for fugle. I afgøreIsens afsnit om naturpleje er bestemt,
at på arealer, der ikke ejes af Staten, har Sønderjyllands Amt ret til at lade foretage
naturpleje til opfyldelse af fredningens formål, herunder ved græsning, såning, slåning
m.v.

Det er oplyst, at de arealer, der søges afgræsset, tilhører Staten.

SøndeIjyllands Amt har som Nævnets tekniske sekretariat oplyst, at en væsentlig
forudsætning for bevaring af områdets landskabelige kvaliteter er, at heden holdes fri
for tilgroning med buske og træer, ligesom tilstedeværelsen af lyng må betragtes som
et væsentlig og karakteristisk element, både landskabeligt og botanisk. Der er kun
ganske lidt tilgroning med træer på arealet, men lyngen har brug for pleje og
foryngelse for at overleve .• Hele arealet er omfattet af naturbeskyttelseslovens § 3 som hede, og Amtet er indstillet
på at meddele dispensation til det ansøgte på nærmere angivne vilkår. Det er videre
oplyst, at hele arealet er Natura 2000-område: EF-habitatområde (Vadehavet) og EF-
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fuglebeskyttelsesområde (Rømø). Ved dispensationen vil Amtet stille en række vilkår
for at undgå, at hedens sårbare plantedække især i hedekær og på klitter overgræsses,
men at plantedækket holdes intakt. Græsningens ekstensive karakter skal samtidig
levne plads og ro til områdets vilde fauna, herunder fuglelivet.

FREDNINGSNÆVNETS AFGØRELSE:

Efter de foreliggende oplysninger er det Nævnets vurdering, at afgræsningen af
arealerne kræver dispensation fra begge fredningskendelser.

Det er videre Nævnets vurdering, at en afgræsning med henblik på pleje af
hedearealerne ikke er i strid med fredningernes formål, hvorfor Nævnet i medfør af
naturbeskytte1seslovens § 50, stk. 1, meddeler dispensation til det ansøgte på følgende
vilkår:

• Der afgræsses i højst 5 år. Hvis der fortsat ønskes afgræsning herefter, skal der
søges påny.

• Afgræsning sker udelukkende i perioden mellem 15. juni og 1. oktober, dog med
mulighed for at gennemføre en kontrolleret forsøgsordning i samråd med
SøndeIjyllands Amt.

• Der må maksimalt afgræsses med 0,8 dyreenheder pr. ha på arealet.
• Amtet kan til enhver tid - efter forudgående drøftelse med skovdistriktet - forlange

græsningstryk og -periode på arealet ændret, hvis amtet vurderer, at græsningen har
en negativ effekt på områdets vilde dyre- eller planteliv.

• Der må ikke tilskudsfodres bortset fra nødvendigt vitamin- og mineraltilskud.
• Der må ikke sprøjtes, gødskes eller foretages jordbehandling, såning, oplagring

eller plantning.
• Hegnet skal fortsat bestå af almindeligt trådhegn, der ikke skæmmer landskabet.
• Hegnet nedtages og fjernes ved dispensationens ophør, såfremt der ikke meddeles

fornyet dispensation til fortsat græsning på arealerne.
• Der må ikke opstilles skure m.v. eller oplagres/deponeres materialer uden aftale

med amtet.

Efter oplysningerne fra Amtet sammenholdt med de stillede vilkår, er dispensationen
ikke i strid med de forpligtelser, der fremgår af naturbeskyttelseslovens § 50, stk. 2.

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

• 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
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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 får helt eller delvist medhold.
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J.nr.: FN SJS 24/2017: Ansøgning fra Tønder Kommune om tilladelse til at foretage indhegning 
og afgræsning af matr.nr. 1347, 460 og 464 Kongsmark, Rømø. 
 
Fredningsnævnet har den 4. april 2017 modtaget ansøgning fra Tønder Kommune om tilladelse til at 
foretage indhegning og afgræsning af matr.nr. 1347, 460 og 464 Kongsmark, Rømø. 
 
Der var ved ansøgningen henvist til ophævede fredningskendelser og det er konstateret, at matr.nr. 
1347 Kongsmark ikke er beliggende i et fredet område. 
  
Det fremgår i øvrigt af ansøgningen, at arealerne er på ca. 20 ha, og at de ud over at de ligger i et 
fredet område (for så vidt angår matr.nr. 460 og 464) er omfattet af naturbeskyttelseslovens § 3 som 
beskyttet hede. Det fremgår endvidere, at størstedelen af arealerne ligger i et Natura 2000 område 
(Habitatområde H78 Vadehavet) og Fuglebeskyttelsesområdet F65 Rømø. Tønder Kommune vur-
derer, at afgræsningen ikke vil være til skade for den beskyttede natur eller dyr.  
 
Matr.nr. 460 og 464 Kongsmark er omfattet af Overfredningsnævnets afgørelse af 22. oktober 1947 
vedrørende Rømø. 
 
Fredningsnævnet skal derfor meddele dispensation, hvis det ansøgte skal tillades.  
 
Fredningsnævnets formand har i medfør af forretningsorden for fredningsnævn § 10, stk. 5, besluttet 
at meddele dispensation til det ansøgte i medfør af naturbeskyttelseslovens § 50, stk. 1, stk. 2 og stk. 
3 på de vilkår, der er anført i afsnittet ”Fredningsnævnets afgørelse”. 
 
Sagens baggrund: 
 
Ved Rømø Fredningen stadfæstede Overfredningsnævnet den 22. oktober 1947 med en nærmere an-
ført tilføjelse Fredningsnævnets kendelse af 15. september 1943 om fredning af Rømø. Af kendelsen 
fremgår blandt andet: 
 

”Fredningens Omraade: 
Areal 1.  
Fredningen vil være at fremme inden for det af Naturfredningsraadet foreslaaede område 
 
Areal II a og b.  
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Fredning gennemføres inden for et Omraade, der mod Nord begrænses af den ny amtsvej. Det 
bemærkes herved, at Nævnet ikke har fundet tilstrækkelig Anledning til at paabyde Amtsvejens 
Gennemførelse som facadeløs, en Foranstaltning, der paa Grund af Loddernes Form og Belig-
genhed ogsaa vilde støde paa praktiske Vanskeligheder, men fastsætter, at et 50 Meter bredt 
Bælte Nord for Vejens nordre Grøft inden for Amtskommunens Arealer … og endvidere inden 

for de private Lodder….ikke maa bebygges. Om Bebyggelse Syd for Vejen henvises til det ne-
den for om ”Fredningens Art.” anførte. 
 
Med Hensyn til V e s t g r æ n s e n har der som oven for nævnt vist sig en stærk Opposition 
mod Fredning af Strandengene og den 2. Klitrække. Under Hensyn til den neden for bestemte 
Fredning af Areal III, der i forbindelse med Areal I efter Nævnets Skøn giver et samlet, omfat-
tende og fuldgyldigt Udsnit af Rømøs ejendommelige Natur har Nævnet ikke ment at kunne 
tiltræde den af Naturfredningsraadet foreslaaede Fredning af Strandengene, ligesom man, henset 
til de begrænsede Muligheder for Sommerbebyggelse paa Rømø er veget tilbage for en Fredning 
af den 2. Klitrække. Fredningsomraadets Vestgrænse fastlægges herefter, bortset fra Amtskom-
munens Arealer, i Overensstemmelse med Naturfredningsforeningens Forslag d. v. s. følgende 
Østsiden af den 2. Klitrække…indtil det Punkt, hvor Klitten skærer den forlængede saakaldte 
”Smaafolksvej” i Art Nr. 75, hvorefter den fører mod Vest til den nord-sydgaaende saakaldte ” 

Rimmelsvej”, som den følger mod Syd, til den falder sammen med den paa Matrikulskortet med 

blaat angivne Vestgrænse. Den 2. Klitrække inddrages dog for saa vidt under Fredning, som den 
undergives de neden for under ”Fredningens Art” nævnte Bebyggelsesindskrænkninger. Amts-

kommunens Arealer Syd for Landevejen…undergives i det hele Fredning i det neden for an-

givne Omfang. 
… 
Areal III 
Dette Omraade fredes efter Forslaget dog med en Forskydning mod Nord, saaledes at ”Smaa-

folksvejen” i sin Forlængelse mod Vest ud til Strandfredningslinien Syd for Hvilehjemmet dan-

ner Nordgrænsen, medens Vestgræsen dannes af Fredningslinien i Henhold til Lov Nr. 163 af 
14. Maj 1935. Af samme Grund som foran under II a og b med Hensyn til den 2. Klitrække an-
førte undtages dog den bebyggelige Del af den yderste Klit, der ikke maatte være fredet efter 
Sandflugtsloven, fra Fredningen, men undergives de neden for under ”Fredningens Art” anførte 

bebyggelsesindskrænkninger. 
 
Fredningens Art 
Paa samlige fornævnte Omraader forbydes, for saa vidt Undtagelse ikke er gjort, Bebyggelse, 
Beplantning, Opdyrkning og – for de fugtige Omraader – Gravning af nye Grøfter, medens det 
findes betænkeligt at forbyde Oprensning af bestaaende Grøfter, hvorved bemærkes, at disse i 
stort Omfang danner Skel mellem Lodderne, og at Engene under Areal III gennemskæres af en 
Grøft, der optager og afleder Saltvand og saaledes betinger Græsvæksten. 
 
Arealerne skal saaledes bevares i deres nuværende naturlige Tilstand, medens Græsning og 
Lyngslagning kan finde Sted i det hidtidige Omfang…” 

 
Fredningsnævnets behandling af sagen: 
 
Fredningsnævnet har ved mail af 9. juni 2017 til Tønder Kommune, Miljøstyrelsen, Slot- og Kultur-
styrelsen, Museum Sønderjylland, Danmarks Naturfredningsforening/København, Danmarks Natur-
fredningsforening/Tønder, Dansk Botanisk Forening Jyllandskredsen, Dansk Ornitologisk Forening, 
Friluftsrådet central og Friluftsrådet Tønder anmodet om eventuelle bemærkninger til ansøgningen 
med høringsfrist den 14. juli 2017. 
 
Fredningsnævnet har indhentet teknisk bistand fra Miljøstyrelsen, der i mail af 28. juli 2017 blandt 
andet har skrevet: 
 

”… 
Miljøstyrelsens bemærkninger 
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Miljøstyrelsen bemærker indledningsvis at styrelsen finder, at afgræsning af naturarealer er en glim-
rende plejeform af det fredede område… 
 
Lodsejere, høring og klage 
Som det også fremgår af nævnets sagsfremstilling skal nævnet alene tage stilling til afgræsningen på 
matriklerne 460 og 464 Kongsmark Rømø. 
 … 
Matrikel 464 Kongsmark Rømø er ejet af Jens Møller Hattesvej 17, 6792 Rømø. Det fremgår af ansøg-
ningsmaterialet, at Jens Møller er den egentlige projektejer, og derfor må antages at have givet sam-
tykke. 
…  
Ansøgningen vedrører kun en del af matr. 460 der er vist på følgende kort: 
  

 
 
Naturstyrelsen Vadehavet har i mail af 25. august 2017 fremsendt mail af 16. januar 2017 til Jens 
Møller Jensen. I mailen giver Naturstyrelsen sin accept til det ansøgte på nærmere anførte vilkår: 
 

”Hermed en skriftlig bekræftelse på, at Naturstyrelsen som ejer af matr.nr. 460 Kongsmark, Rømø, har 
givet Dig fuldmagt til at udarbejde ansøgning til Tønder Kommune om tilladelse til at etablerer kreatur-
indhegning og igangsætte ekstensiv græsningspleje på de 11,2 ha som aftalt jf. email af 19/09/2016 
 
Du bedes vedlægge hele denne email korrespondance til din ansøgning til Tønder Kommune 
 
For så vidt angår Naturstyrelsens arealer, så skal din ansøgning til kommunen ligge indenfor rammerne 
af, hvordan Naturstyrelsen normalvis pleje vores andre hede arealer på Rømø, jf. nedenstående:  
  
Drift:  
Arealerne skal afgræsses med kvæg af nøjsom race 
Arealerne skal som minimum afgræsses hvert år i perioden fra d. 1. juni til d. 15.  
september med et passende græsningstryk. Arealerne må gerne afgræsses i en længere periode, dog mak-
simalt indenfor perioden fra d. 15. april til d. 1. november.  
 
Passende græsningstryk på de 11,2 ha er et sted mellem 0,22 og 0,35 dyreenheder (DE) pr. ha, svarende 
til 4-6 ammekøer (400-600 kg) eller 8-12 kvier/stude (6-25 mdr.).  
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Der må kun tilskudsfodres med eventuelle nødvendige mineraler. 
Der må kun foretages afpudsning efter nærmere aftale med Naturstyrelsen. 
Arealerne må ikke gødskes, kalkes eller sprøjtes med pesticider. 
Der må ikke foretages nogen form for dræning eller afvanding. 
Der må ikke udbringes nogen form for slam på arealet. 
Der må ikke opbevares halmballer, ensilage eller lignende på arealet 
Der må ikke henstå maskiner eller redskaber på arealerne.”  

 
Fredningsnævnets afgørelse: 
 
Fredningsnævnet kan i medfør af naturbeskyttelseslovens § 50, stk. 1, meddele dispensation fra fred-
ningsbestemmelserne, såfremt det ansøgte ikke strider mod formålet med fredningen. Som følge af 
beliggenheden skal betingelserne i naturbeskyttelseslovens § 50, stk. 2 og stk. 3 tillige være opfyldt. 
Ifølge disse bestemmelser kan fredningsnævnet kun meddele dispensation fra en fredning eller en 
foreslået fredning i eller uden for et internationalt naturbeskyttelsesområde, hvis det ansøgte ikke 
indebærer forringelse af naturtyper og levesteder for arter eller betydelige forstyrrelser af arter, som 
området er udpeget for, og for yngle eller rasteområder for bilag IV arter.   
 
Fredningen har til formål at sikre, at arealerne bevares i deres daværende naturlige tilstand men såle-
des, at græsning og lyngslagning kunne finde sted i det hidtidige omfang. Fredningsnævnet finder 
efter oplysningerne fra Tønder Kommune, at indhegning og afgræsning i det ønskede omfang ikke er 
i strid med fredningens formål.  
 
Fredningsnævnet finder endvidere, at det efter oplysningerne fra Tønder Kommune kan lægges til 
grund, at det ansøgte ikke indebærer forringelse af naturtyper og levesteder for arter eller betydelige 
forstyrrelser af arter, som området måtte være udpeget for, og for yngle eller rasteområder for bilag 
IV arter. 
 
Fredningsnævnet meddeler herefter dispensation i medfør af naturbeskyttelseslovens § 50, stk. 1 og 
stk. 2 og stk. 3, til det ansøgte på vilkår svarende til Naturstyrelsens og Tønder Kommunes: 
 
Arealerne skal afgræsses med kvæg af nøjsom race,  
 
Arealerne skal som minimum afgræsses hvert år i perioden fra d. 1. juni til d. 15.  
september med et passende græsningstryk. Arealerne må gerne afgræsses i en længere peri-
ode, dog maksimalt indenfor perioden fra d. 15. april til d. 1. november,  
 
Passende græsningstryk på de 11,2 ha er et sted mellem 0,22 og 0,35 dyreenheder (DE) pr. ha, 
svarende til 4-6 ammekøer (400-600 kg) eller 8-12 kvier/stude (6-25 mdr.), 

    
Der må kun tilskudsfodres med eventuelle nødvendige mineraler, 
 
Der må kun foretages afpudsning efter nærmere aftale med Naturstyrelsen, 
 
Arealerne må ikke gødskes, kalkes eller sprøjtes med pesticider, 
 
Der må ikke foretages nogen form for dræning eller afvanding, 
 
Der må ikke udbringes nogen form for slam på arealet, 
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Der må ikke opbevares halmballer, ensilage eller lignende på arealet, 
 
Der må ikke henstå maskiner eller redskaber på arealerne, 
 
Der afgræsses i højst 10 år, hvorefter plejebehovet vurderes, 
 
Indhegningen skal bestå af almindeligt trådhegn eller fårehegn, 
 
Tønder Kommune kan forlange græsningstrykket og/eller græsningsperioden på arealerne ændret, 
hvis kommunen vurderer, at græsningen skader de vilde dyr eller planter, 
 
Offentlighedens adgang ind over arealerne skal sikres med låger, led, stenter eller lignende, 
 
Stien/vejen, der går af fra Hattesvej og senere ind over matr. 1347 Kongsmark, Rømø skal ligge 
udenfor hegningen. 
 
Klagevejledning: 
 
Der kan inden 4 uger efter den dag, denne afgørelse er meddelt, klages til Planklagenævnet over 
afgørelsen. Hvis afgørelsen er offentligt bekendtgjort, regnes klagefristen dog altid fra bekendtgø-
relsen. 
 
Borgere, virksomheder, myndigheder og organisationer skal indsende klagen til Planklagenævnets 
Klageportal via borger.dk eller virk.dk. 
 
Der er et direkte link til borger.dk og virk.dk via Planklagenævnets hjemmeside www.naevnenes-
hus.dk/planklagenaevnet. 
 
Klagefristen udløber ved midnat på dagen for klagefristens udløb. 
 
En klage skal være tilgængelig for førsteinstansen i Klageportalen senest kl. 23:59 på den dag, hvor 
klagefristen udløber. Det indebærer, at klager har godkendt og betalt gebyr/bestilt faktura i Klage-
portalen. 
 
Klageren skal oplyse sit CPR-nummer eller CVR-nummer.  
  
Planklagenævnets hjemmeside indeholder information om beregning af klagefrister i de tilfælde, 
hvor en klager anmoder om at blive undtaget fra brug af Klageportalen. 
 
Klageberettigede er, jf. naturbeskyttelseslovens § 86: 
 

• Adressaten for afgørelsen, 
• ejeren af den ejendom, som afgørelsen vedrører, 
• offentlige myndigheder, 
• en berørt nationalparkfond, 
• lokale foreninger og organisationer, som har en væsentlig interesse i afgørel-

sen, 
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• landsdækkende foreninger og organisationer, hvis hovedformål er beskyttelse 
af natur og miljø, og 

• landsdækkende foreninger og organisationer, som efter deres formål varetager 
væsentlige, rekreative interesser, når afgørelsen berører sådanne interesser. 

 
Det er en betingelse for Planklagenævnets behandling af en klage, at den, der klager, indbetaler et 
gebyr. Gebyret udgør for privatpersoner 900 kr. Virksomheder, organisationer og offentlige myn-
digheder skal betale 1.800 kr. for behandling af eller genoptagelse af en klage. Det nævnte gebyr 
reguleres den 1. januar hvert år efter den af Finansministeriet fastsatte sats for det generelle pris- og 
lønindeks med virkning for klager, der modtages i nævnet fra og med den 1. februar 2017. Gebyret 
er endnu ikke reguleret for 2017, men vil blive teknisk efterreguleret. 
 
Planklagenævnet påbegynder først behandlingen af en klage, når gebyret er modtaget. 
Klagegebyr opkræves af Planklagenævnet. Betaling af klagegebyr sker ved elektronisk overførsel 
eller ved indbetalingskort til Planklagenævnet. Gebyr skal indbetales indenfor en af Planklagenæv-
net fastsat frist. Hvis gebyret ikke indbetales inden udløbet af fristen, afvises klagen. 

Vejledning om gebyrbetalingen kan findes på Planklagenævnets hjemmeside www.naevnenes-
hus.dk/planklagenaevnet. 
 
Gebyret bliver tilbagebetalt, hvis klagen bliver afvist, fordi klagefristen er overskredet, klager ikke 
er klage-berettiget eller fordi Planklagenævnet ikke har kompetence til at behandle klagen. 
 
Gebyret tilbagebetales også, hvis klagesagen fører til, at den påklagede afgørelse ændres eller op-
hæves, eller hvis klager får helt eller delvist medhold i klagen. Hvis den eneste ændring af den på-
klagede afgørelse er forlængelse af en frist for efterkommelse af afgørelsen som følge af den tid, der 
er medgået til at behandle sagen i Planklagenævnet, tilbagebetales gebyret dog ikke. 
 
Hvis klager trækker klagen tilbage, mens sagen er under behandling i nævnet, vil gebyret som ud-
gangspunkt også blive betalt tilbage. Planklagenævnet kan dog beslutte, at gebyret ikke tilbagebeta-
les, hvis klagen trækkes tilbage på et tidspunkt, hvor nævnet allerede har foretaget en stor del af 
sagsbehandlingen. 
 
Tilladelsen må i henhold til naturbeskyttelseslovens § 87, stk. 7, ikke udnyttes, før klagefristen er 
udløbet, eller behandling af en eventuel klage måtte være afsluttet. 
 
Det følger endvidere af naturbeskyttelseslovens § 50, stk. 1, jf. § 66, stk. 2, at tilladelsen bortfalder, 
hvis den ikke udnyttes inden 3 år efter, at den er givet. 
 
Såfremt projektets gennemførelse kræver tilladelse eller dispensation efter anden lovgivning, skal 
ansøgerne rette henvendelse til den myndighed, der administrerer tilladelser eller dispensationer i 
henhold til denne lovgivning.  
 

Fredningsnævnet for Sydjylland, Sydlig del 
Esbjerg, den 15. september 2017 
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Denne afgørelse er sendt til: 
 
 
Jens Møller Jensen: Hattesvej 17, 6792 Rømø 
Tønder Kommune, teknisk@toender.dk, cb1@toender.dk  
Miljøstyrelsen, mst@mst.dk; sofha@svana.dk  
Slot- og Kulturstyrelsen, post@slks.dk  
Museum Sønderjylland, tekr@museum-sonderjylland.dk  
Danmarks Naturfredningsforening/København, dn@dn.dk  
Danmarks Naturfredningsforening/Tønder, soren@eller.dk    
Dansk Botanisk Forening Jyllandskredsen, finn.borchsenius@sm.au.dk  
Dansk Ornitologisk Forening, toender@dof.dk  
Friluftsrådet centralt: fr@friluftsraadet.dk   
Friluftsrådet Tønder: sydvestjylland@friluftsraadet.dk  
Nationalpark Vadehavet: vadehavet@danmarksnationalparker.dk    
Naturstyrelsen Vadehavet: vad@nst.dk  
Naturstyrelsen Blåvandshuk: blh@nst.dk   

mailto:teknisk@toender.dk
mailto:cb1@toender.dk
mailto:mst@mst.dk
mailto:sofha@svana.dk
mailto:post@slks.dk
mailto:tekr@museum-sonderjylland.dk
mailto:dn@dn.dk
mailto:soren@eller.dk
mailto:finn.borchsenius@sm.au.dk
mailto:toender@dof.dk
mailto:fr@friluftsraadet.dk
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Dokken 1 
6700 Esbjerg 
Åbent 08.30-15.00 
Tlf.: 9968 8800 
 
E-mail: esbjerg@domstol.dk 
www.domstol.dk/esbjerg 
SE-nr. 50 03 28 17 
 
20. december 2018 
Fredningssag FN SJS 
32/2018 

 
J.nr.: 32/2018: Ansøgning fra Tønder Kommune om tilladelse til at hæve og udvide Småfolks-
vej på Rømø. 
 
Fredningsnævnet har den 12. juli 2018 modtaget en ansøgning fra Tønder Kommune om tilladelse 
til at hæve og udvide Småfolksvej på Rømø. Småfolksvej løber mellem sommerhusområderne 
Kongsmark og Lakolk.  
 
Overfredningsnævnets afgørelse af 22. oktober 1947 om fredninger på Rømø omfatter Småfolksve-
je, hvoraf blandt andet fremgår, at arealerne skal bevares i deres nuværende tilstand. 
 
Småfolkvej er et Natura 2000 område (Vadehavet), et Habitatområde (H78) og et fuglebeskyttel-
sesområde (F65 Rømø). 
 
Fredningsnævnet har foretaget den 28. september 2018 foretaget besigtigelse. Sagen blev herefter 
udsat på Tønder Kommunes fremsendelse af et mere detaljeret projekt. 
 
Fredningsnævnet har besluttet at meddele Tønder Kommune dispensation til det ansøgte i medfør af 
naturbeskyttelseslovens § 50 stk. 1 og stk. 2 som beskrevet under afsnittet ”Fredningsnævnets afgø-

relse”. 
 
Sagens baggrund 
 
På kortet nedenfor ses Småfolksvej.  
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Ved Rømø Fredningen stadfæstede Overfredningsnævnet den 22. oktober 1947 med en nærmere 
anført tilføjelse Fredningsnævnets kendelse af 15. september 1943 om fredning af Rømø. Af ken-
delsen fremgår blandt andet: 
 

”Fredningens Omraade: 
 
Areal 1.  
Fredningen vil være at fremme inden for det af Naturfredningsraadet foreslaaede område 
 
Areal II a og b.  
Fredning gennemføres inden for et Omraade, der mod Nord begrænses af den ny amtsvej. Det bemærkes 
herved, at Nævnet ikke har fundet tilstrækkelig Anledning til at paabyde Amtsvejens Gennemførelse som 
facadeløs, en Foranstaltning, der paa Grund af Loddernes Form og Beliggenhed ogsaa vilde støde paa 
praktiske Vanskeligheder, men fastsætter, at et 50 Meter bredt Bælte Nord for Vejens nordre Grøft inden 
for Amtskommunens Arealer … og endvidere inden for de private Lodder….ikke maa bebygges. Om Be-

byggelse Syd for Vejen henvises til det neden for om ”Fredningens Art.” anførte. 
 
Med Hensyn til V e s t g r æ n s e n har der som oven for nævnt vist sig en stærk Opposition mod Fred-
ning af Strandengene og den 2. Klitrække. Under Hensyn til den neden for bestemte Fredning af Areal III, 
der i forbindelse med Areal I efter Nævnets Skøn giver et samlet, omfattende og fuldgyldigt Udsnit af 
Rømøs ejendommelige Natur har Nævnet ikke ment at kunne tiltræde den af Naturfredningsraadet fore-
slaaede Fredning af Strandengene, ligesom man, henset til de begrænsede Muligheder for Sommerbebyg-
gelse paa Rømø er veget tilbage for en Fredning af den 2. Klitrække. Fredningsomraadets Vestgrænse 
fastlægges herefter, bortset fra Amtskommunens Arealer, i Overensstemmelse med Naturfredningsfor-
eningens Forslag d. v. s. følgende Østsiden af den 2. Klitrække…indtil det Punkt, hvor Klitten skærer den 

forlængede saakaldte ”Smaafolksvej” i Art Nr. 75, hvorefter den fører mod Vest til den nord-sydgaaende 
saakaldte ” Rimmelsvej”, som den følger mod Syd, til den falder sammen med den paa Matrikelskortet 
med blaat angivne Vestgrænse. Den 2. Klitrække inddrages dog for saa vidt under Fredning, som den un-
dergives de neden for under ”Fredningens Art” nævnte Bebyggelsesindskrænkninger. Amtskommunens 

Arealer Syd for Landevejen…undergives i det hele Fredning i det neden for angivne Omfang. 
… 
Areal III 
Dette Omraade fredes efter Forslaget dog med en Forskydning mod Nord, saaledes at ”Smaafolksvejen” i 

sin Forlængelse mod Vest ud til Strandfredningslinien Syd for Hvilehjemmet danner Nordgrænsen, me-
dens Vestgræsen dannes af Fredningslinien i Henhold til Lov Nr. 163 af 14. Maj 1935. Af samme Grund 
som foran under II a og b med Hensyn til den 2. Klitrække anførte undtages dog den bebyggelige Del af 
den yderste Klit, der ikke maatte være fredet efter Sandflugtsloven, fra Fredningen, men undergives de 
neden for under ”Fredningens Art” anførte bebyggelsesindskrænkninger. 
 
Fredningens Art 
Paa samlige fornævnte Omraader forbydes, for saa vidt Undtagelse ikke er gjort, Bebyggelse, Beplant-
ning, Opdyrkning og – for de fugtige Omraader – Gravning af nye Grøfter, medens det findes betænkeligt 
at forbyde Oprensning af bestaaende Grøfter, hvorved bemærkes, at disse i stort Omfang danner Skel 
mellem Lodderne, og at Engene under Areal III gennemskæres af en Grøft, der optager og afleder Salt-
vand og saaledes betinger Græsvæksten. 
 
Arealerne skal saaledes bevares i deres nuværende naturlige Tilstand, medens Græsning og Lyngslagning 
kan finde Sted i det hidtidige Omfang…” 

 
Fredningsnævnet har den 28. september 2018 besigtiget området. Af protokollen fra mødet fremgår: 
 

”Mødt var: 
 
Conny Brandt, Esben Gurung Madsen, Line Nielsen og Christian Kjær-
Andersen på vegne Tønder Kommune. 
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Thomas Bredvig Bjørnskov på vegne Orbicon. 
 
Søren Eller på vegne Danmarks Naturfredningsforening. 
 
Werner Straadt på vegne Friluftsrådet. 
 
Christian Kjær Andersen redegjorde for ansøgningen. Der er et ønske om at 
udvide vejens bredde med ca. 0,7 m mod nord af hensyn til cyklister og fod-
gængere. Endvidere er der behov for, at vejen bliver hævet over en strækning 
på 600 m, da denne del af vejen i de våde perioder står under vand i 2-3 uger. 
Vandet kan stå i en højde på 20-25 cm på vejen i de perioder, hvilket man kan 
se på vandmålinger. Vejen vil på en strækning på ca. 600 m blive hævet med 
gennemsnitlig 60 cm. Vejudvidelsen med 0,7 m vil blive udført på hele forlø-
bet af Småfolksvej. Vejen er ca. 3,9 km lang. For at undgå at vandet stuver op 
på den strækning, der hæves, vil der blive etableret en form for ”panfløjte” med 

rør under vejen, så vandet kan sive på tværs af vejen. Adspurgt om man vil 
bruge den eksisterende asfaltbelægning i vejkassen, og om man har taget højde 
for den fenolpåvirkning, der kan komme herfra, oplyste Andersen, at kommu-
nen ikke har udarbejdet et detaljeret projekt endnu. Adspurgt om arbejdet vil 
kunne udføres i den våde periode, forklarede Andersen, at der som nævnt ikke 
er udarbejdet et detaljeret projekt endnu, men at dette forventes at kunne gen-
nemføres.  
 
Conny Brandt oplyste, at hun har foretaget en optælling af orkideer med videre. 
Der er en tæt bestand af orkideer på sydsiden af vejen og en mere spredt be-
stand i vejkanten mod nord. Disse søges bevaret efter en metode, som med held 
er blevet brugt i Tyskland. Kommunen er enig i, at vejudvidelsen alene berører 
Rømø Fredningen. Vejudvidelsen vil ikke berøre Rømø Vest Fredningen. Der 
vil blive stillet krav om, at de maskiner der skal bruges ikke må køre hen over 
vejkanten, så man sikrer, at orkideerne kan reddes. Der vil blive ført tilsyn i 
forbindelse med arbejdets udførelse. Kommunen har vurderet, at det kun er or-
kideerne, der vil blive påvirket i habitatområdet, og disse vil som nævnt blive 
søgt reddet. 
 
Søren Eller og Werner Straadt oplyste, at der ikke er bemærkninger til projek-
tet fra Danmarks Naturfredningsforening eller Friluftsrådet. 
  
Margit Laub oplyste, at Fredningsnævnet finder, at sagen bør udsættes på ud-
arbejdelse af et mere detaljeret projekt. Der er alene søgt om dispensation til en 
udvidelse og hævning af vejen på en strækning på 600 m. Det er nu oplyst, at 
udvidelsen af vejen skal ske over en strækning på ca. 3,9 km. Der er behov for 
et mere præcist kort, der viser forløbet, herunder hvorvidt arbejderne vil berøre 
fredede områder. Der er endvidere behov for udarbejdelse af tegninger der vi-
ser, hvorledes opbygningen af vejen ønskes foretaget. Når det ønskede materia-
le er modtaget, vil sagen blive sendt i høring. 

 
- - - 
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Tønder Kommune har herefter den 25. oktober 2018 fremsendt et mere detaljeret projekt, hvoraf 
fremgår: 
 

”Vi kan oplyse, at projektet ”Vejhævning og udvidelse af Småfolksvej” kan de-

les op i to strækninger: 
 
1. Strækning på ca. 600-640 m der både hæves og udvides 
2. Strækning på ca. 3 km der kun udvides 
 
1. Strækning der hæves og udvides: 
- De vestligste 600-640 m af Småfolksvej hæves og udvides. 
- Vejstrækningen hæves i gennemsnit 40-70 cm, men vil som min. blive hævet 
til kote 2.95 (DVR90) 
- Vejstrækningen udvides med ca. 70 cm, således at der opnås en bredde på 5.5 
m  
- Vejudvidelsen sker udelukkende mod nord, og holdes inden for vejskel. 
- Vejen hæves for at undgå, at vejen oversvømmer som det er tilfældet nu, og 
dermed sikre en øget fremkommelighed 
- Vejen udvides for at øge trafiksikkerheden for bløde trafikanter. Vejen udvi-
des som sagt fra 4.8 m i dag til 5.5 m, dog indsnævres selve kørebanen til 3 m, 
og giver dermed mere plads til bløde trafikanter. 
- Eksisterende belægning opbrydes og bortkøres 
- Der etableres 3-5 gennemløb for at sikre vandets passage på tværs af hævnin-
gen. Gennem løbene placeres i ca. niveau med eksisterende færdigvejskote. 
Dette for at sikre at der ikke sker unødig afvanding af Lakolk Sø, samtidig med 
at vandet i ekstrem situationen kan strømme på tværs uden at oversvømme ve-
jen. På denne mådes opretholdes de eksisterende afvandingsforhold i området. 
 
2. Strækning der udvides: 
De resterende 3 km af Småfolksvej udvides i det tracé og niveau vejen har i 
dag. 
- Vejstrækningen udvides med ca. 70 cm, således at der opnås en bredde på 5.5 
m. 
- Vejen udvides for at øge trafiksikkerheden for bløde trafikanter. Vejen udvi-
des som sagt fra 4.8 m i dag til 5.5 m, dog indsnævres selve kørebanen til 3 m, 
og giver dermed mere plads til bløde trafikanter. 
- Vejen udvides som udgangspunkt mod nord på strækningen. Dog forventes 
det nødvendigt enten at udvide til begge sider eller udelukkende mod syd, på 
de østligste ca. 100-150 m ved tilslutning til Havnebyvej. Dette grundet place-
ring af eksisterende pumpebrønde mm. langs vejen på nordsiden. 
- Vejens afvandingsforhold ændres ikke, og der ledes fortsat til eksisterende 
grøfter og terræn.” 
 

Fredningsnævnet har herefter ved mail af 5. november 2018 til Tønder Kommune, Miljøstyrelsen, 
Slot- og Kulturstyrelsen, Museum Sønderjylland, Danmarks Naturfredningsforening/København, 
Danmarks Naturfredningsforening/Tønder, Dansk Botanisk Forening Jyllandskredsen, Dansk Orni-
tologisk Forening, Friluftsrådet centralt og Friluftsrådet Tønder sendt sagen i høring med kommu-
nens specificerede projekt med høringsfrist den 26. november 2018. 
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DOF har i mail af 20. november 2018 oplyst, at de ikke har indvendinger mod projektet. 
 
Fredningsnævnet har endvidere indhentet teknisk bistand fra Miljøstyrelsen, der i mail af 18. sep-
tember 2018 blandt andet har skrevet: 
 

” Det ansøgte er beliggende i Natura 2000-område nr. 89 (fuglebeskyttelsesområde nr. 65 
og habitatområde nr. 78). 
… 
Det ansøgte vil efter Miljøstyrelsens vurdering ikke medføre en væsentlig negativ påvirk-
ning af Natura 2000-områdets udpegningsgrundlag eller beskadigelse/ødelæggelse af plan-
tearter eller yngle- eller rasteområder for de dyrearter, der fremgår af habitatdirektivets bi-
lag IV.” 

  
Fredningsnævnets afgørelse 
 
Fredningsnævnet kan i medfør af naturbeskyttelseslovens § 50, stk. 1, meddele dispensation fra 
fredningsbestemmelserne, såfremt det ansøgte ikke strider mod formålet med fredningen. Som følge 
af beliggenheden skal betingelserne i naturbeskyttelseslovens § 50, stk. 2 tillige være opfyldt. Ifølge 
denne bestemmelse kan fredningsnævnet kun meddele dispensation fra en fredning eller en foreslået 
fredning i eller uden for et internationalt naturbeskyttelsesområde, hvis det ansøgte ikke indebærer 
forringelse af naturtyper og levesteder for arter eller betydelige forstyrrelser af arter, som området 
er udpeget for.  
 
Det fremgår af kendelsen, at det er formålet med fredningen, at bevare arealerne i deres daværende 
tilstand.  
 
Den ansøgning, som Fredningsnævnet skal tage stilling til, skal derfor vurderes med udgangspunkt 
i, at fredningen er en status quo-fredning. På baggrund af den foretagne besigtigelse finder Fred-
ningsnævnet at en dispensation til vejudvidelsen mv. ikke vil være i strid med fredningens formål. 
Det fremgår endvidere af kommunens oplysninger, at kommunen har vurderet, at det kun er orkide-
erne, der vil blive påvirket i habitatområdet, og disse vil som nævnt blive søgt reddet. 
 
Fredningsnævnet har gennemgået fredningsgrænsen for Rømø Vest fredningen. Det er Frednings-
nævnets vurdering, at projektet ikke berører denne fredning, idet Rømø Vest Fredningens sydlige 
grænser er fastsat således, at de ikke berører vejen og giver plads til en udvidelse som ønsket.  
 
Fredningsnævnet meddeler derfor dispensation til det ansøgte på vilkår, 
 
at kommunen fører tilsyn med arbejdets udførelse for at sikre, at dette sker på den mindst indgri-
bende måde, 
 
at orkideerne søges reddet, 
 
at eventuel overskudsjord placeres udenfor det fredede område. 
 
Klagevejledning: 
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Der kan inden 4 uger efter den dag, denne afgørelse er meddelt, klages til Miljø- og fødevareklage-
nævnet over afgørelsen. Hvis afgørelsen er offentligt bekendtgjort, regnes klagefristen dog altid fra 
bekendtgørelsen. 
 
Borgere, virksomheder, myndigheder og organisationer skal indsende klagen til Miljø- og fødeva-
reklagenævnets klageportal via borger.dk eller virk.dk. 
 
Der er et direkte link til borger.dk og virk.dk via Miljø- og fødevareklagenævnets hjemmeside 
www.naevneneshus.dk/planklagenaevnet. 
 
Klagefristen udløber ved midnat på dagen for klagefristens udløb. 
 
En klage skal være tilgængelig for førsteinstansen i Klageportalen senest kl. 23:59 på den dag, hvor 
klagefristen udløber. Det indebærer, at klager har godkendt og betalt gebyr/bestilt faktura i Klage-
portalen. 
 
Klageren skal oplyse sit CPR-nummer eller CVR-nummer.  
  
Miljø- og fødevareklagenævnets hjemmeside indeholder information om beregning af klagefrister i 
de tilfælde, hvor en klager anmoder om at blive undtaget fra brug af Klageportalen. 
 
Klageberettigede er, jf. naturbeskyttelseslovens § 86: 
 

• Adressaten for afgørelsen, 
• ejeren af den ejendom, som afgørelsen vedrører, 
• offentlige myndigheder, 
• en berørt nationalparkfond, 
• lokale foreninger og organisationer, som har en væsentlig interesse i afgørel-

sen, 
• landsdækkende foreninger og organisationer, hvis hovedformål er beskyttelse 

af natur og miljø, og 
• landsdækkende foreninger og organisationer, som efter deres formål varetager 

væsentlige, rekreative interesser, når afgørelsen berører sådanne interesser. 
 
Det er en betingelse for Miljø- og fødevareklagenævnets behandling af en klage, at den, der klager, 
indbetaler et gebyr. Gebyret udgør for privatpersoner 900 kr. Virksomheder, organisationer og of-
fentlige myndigheder skal betale 1.800 kr. for behandling af eller genoptagelse af en klage. Det 
nævnte gebyr reguleres den 1. januar hvert år efter den af Finansministeriet fastsatte sats for det 
generelle pris- og lønindeks med virkning for klager, der modtages i nævnet fra og med den 1. fe-
bruar 2017. Gebyret er endnu ikke reguleret for 2017, men vil blive teknisk efterreguleret. 
 
Miljø- og fødevareklagenævnet påbegynder først behandlingen af en klage, når gebyret er modtaget. 
Klagegebyr opkræves af Miljø- og fødevareklagenævnet. Betaling af klagegebyr sker ved elektro-
nisk overførsel eller ved indbetalingskort til Miljø- og fødevareklagenævnet. Gebyr skal indbetales 
indenfor en af Miljø- og fødevareklagenævnet fastsat frist. Hvis gebyret ikke indbetales inden udlø-
bet af fristen, afvises klagen. 



7 
 

Vejledning om gebyrbetalingen kan findes på Miljø- og fødevareklagenævnets hjemmeside 
www.naevneneshus.dk/planklagenaevnet. 
 
Gebyret bliver tilbagebetalt, hvis klagen bliver afvist, fordi klagefristen er overskredet, klager ikke 
er klage-berettiget eller fordi Miljø- og fødevareklagenævnet ikke har kompetence til at behandle 
klagen. 
 
Gebyret tilbagebetales også, hvis klagesagen fører til, at den påklagede afgørelse ændres eller op-
hæves, eller hvis klager får helt eller delvist medhold i klagen. Hvis den eneste ændring af den på-
klagede afgørelse er forlængelse af en frist for efterkommelse af afgørelsen som følge af den tid, der 
er medgået til at behandle sagen i Miljø- og fødevareklagenævnet, tilbagebetales gebyret dog ikke. 
 
Hvis klager trækker klagen tilbage, mens sagen er under behandling i nævnet, vil gebyret som ud-
gangspunkt også blive betalt tilbage. Miljø- og fødevareklagenævnet kan dog beslutte, at gebyret 
ikke tilbagebetales, hvis klagen trækkes tilbage på et tidspunkt, hvor nævnet allerede har foretaget 
en stor del af sagsbehandlingen. 
 
Tilladelsen må i henhold til naturbeskyttelseslovens § 87, stk. 7, ikke udnyttes, før klagefristen er 
udløbet, eller behandling af en eventuel klage måtte være afsluttet. 
 
Det følger endvidere af naturbeskyttelseslovens § 50, stk. 1, jf. § 66, stk. 2, at tilladelsen bortfalder, 
hvis den ikke udnyttes inden 3 år efter, at den er givet. 
 
Såfremt projektets gennemførelse kræver tilladelse eller dispensation efter anden lovgivning, skal 
ansøgerne rette henvendelse til den myndighed, der administrerer tilladelser eller dispensationer i 
henhold til denne lovgivning.  
 
 

Fredningsnævnet for Sydjylland, Sydlig del 
Esbjerg, den 20. december 2018  

 

                 
Denne afgørelse er sendt til: 
 
Tønder Kommune, teknisk@toender.dk, cb1@toender.dk     
Miljøstyrelsen, mst@mst.dk;  
Slot- og Kulturstyrelsen, post@slks.dk  
Museum Sønderjylland, tekr@museum-sonderjylland.dk  
Danmarks Naturfredningsforening/København, dn@dn.dk  
Danmarks Naturfredningsforening/Tønder, soren@eller.dk    
Dansk Botanisk Forening Jyllandskredsen, finn.borchsenius@sm.au.dk  
Dansk Ornitologisk Forening, toender@dof.dk  
Friluftsrådet centralt: fr@friluftsraadet.dk   
Friluftsrådet Tønder: sydvestjylland@friluftsraadet.dk 
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