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Forhandlingsprotokollen for Fredningsnævnet for

Ribe Amtsraadskreds.

Aar 1943 den 12.0ktober Kl.lO fremlagdes en af Gaardejer Jens
Christensen, Rottarp, underskrevet Deklaration angaaende Fredning af
Arealer af Matr.Nr.4c og 4v Rottarp, Outrup Sogn, med derpaa værende
22 Vejspor, 2 Gravhøje samt en Brønd, hvilken Deklaration er god-
kendt af Fredningsnævnet for Ribe Amtsraadskreds.

Brynjulf Rasmussen
Deklarationen er saalydende:

D e k l a r a t i o n

Undertegnede Ejer af Parcellerne Matr.Nr.4c og 4v Rottarp,
Outrup Sogn, bestemmer herved for mig og efterfølgende Ejere af de
n!:evnteParceller, at de paa vedhæftede Kort indtegnede Arealer, som
udgør 13875 m2 af Matr.Nr.4c og 4575 m2 af 4v Rottarp, af Hensyn til
den historiske Interesse, der knytter sig til de paa de nævnte Arealer
værende 22 Vejspor, 2 Gravhøje og den i det sydvestlige Hjørne be-
liggende Brønd med Nedgang skal bevares i deres naturlige Tilstand.
Arealerne maa ikke bebygges, beplantes, drænes, grøftes, opdyrkes
eller indhegnes, ligesom Lyngen ej heller maa slaas eller afbrændes.
Paa Arealerne maa ikke anbringes Master, Skure, Boder, Beboelsesvogne
eller andre Indretninger, der kan virke skæmmende, og Affald maa ikke
henkastes paa Arealerne.

N~rværende Deklaration vil være at tinglyse paa de ovennævnte
Parceller Matr.Nr.4c og 4v Rottarp, Outrup Sogn, som i Forening med
Matr.Nr.ne 4a, 4n, 4g, 4am Rottarp, Outrup Sogn, 11 og 12 Torbøl,
Outrup Sogn, 193c Sdr. Bork Mærsk, Lunde Sogn, og 101 Sdr. Bork Mærsk,
Bølling-Nørre Herreder udgør et Landbrug, med Prioritet forud for

~ Pantegæld. Paataleretten tilkommer Fredningsnævnet for Ribe Amts-
raadskreds.

Rottarp, den 22.Februar 1943.
Jens Christensen
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FREDNINGSNÆVNET FOR SYDJYLLAND, NORDLIG DEL 
Kolding Åpark 11, 6000 Kolding 
Telefon 99686800, mail: biran@domstol.dk 
 
 
 
 
 
Ansøgning fra Varde kommune om tilladelse til fåregræsning af et fredet hedeareal på 
ejendommen matr. nr. 4 ez Rottarp by, Outrup. 
 
Varde Kommune har i et brev af 21. september 2012, modtaget i fredningsnævnet den 7. januar 
2013, ansøgt om tilladelse til at opsætte et nethegn og at afgræsse et hedeareal på ejendommen 
matr. nr. 4 ez Rottarp by, Outrup. 
 
Hedearealet er fredet ved en deklaration, dateret den 22. februar 1943, og indført den 12. oktober 
1943 i forhandlingsprotokollen for Fredningsnævnet for Ribe Amtsrådskreds. Det fremgår af 
deklarationen, at det er formålet med fredningen at bevare arealet på grund af de historiske 
interesser, der knytter sig hertil. Det er derfor bestemt i fredningsdeklarationen, at arealet skal 
bevares i dets naturlige tilstand. Arealet må derfor ikke bebygges, beplantes, drænes, grøftes, 
opdyrkes eller indhegnes, ligesom lyngen ikke må slås eller afbrændes. Der må ikke på arealet 
anbringes master, skure, boder eller andre indretninger, som kan virke skæmmende.  
 
Fredningsdeklarationen indeholder ikke andre bestemmelser om driften af eller plejen af arealet. 
 
Fredningsnævnet skal derfor tage stilling til, om arealerne må hegnes og afgræsses.  
 
Fredningsnævnet har behandlet sagen på skriftligt grundlag og foretaget høring. 
 
Der er ikke rejst indsigelser mod ansøgningen. 
 
Fredningsnævnets formand har i medfør af forretningsorden for fredningsnævn § 10, stk. 5, 
besluttet at meddele Varde Kommune dispensation i medfør af naturbeskyttelseslovens § 50, stk. 1, 
til at hegne arealet og at lade arealet afgræsse på de vilkår, der fremgår under afsnittet 
”Fredningsnævnets afgørelse”. 
 
Sagens baggrund 
 
Varde Kommune har i brevet af 21. september 2012 oplyst, at hedearealet er under stærk tilgroning 
med træer og buske, og at både Ribe Amt og Varde Kommune har brugt store ressourcer på at 
skære opvæksten ned. Græsning med får vil være en skånsom og god pleje af arealet, så det 
fremstår som en lysåben naturtype. 
 
Varde Kommune har herefter anført følgende i brevet: 
 

”Varde Kommune foretog sammen med lodsejer d. 29. november 2012 en besigtigelse 
af arealet, hvor afgræsningen af hegnet blev aftalt. Hegnet der ønskes etableret er ca. 
500 meter. Ejer Åge Riber har godkendt projektet. 



 
Ved besigtigelsen blev der blandt andet registreret følgende plantearter: hedelyng, 
klokkelyng, bølget bunke, blåtop, star sp. og lyngsnerre. For at bevare heden som 
naturtype, er det vigtigt, at træer og buske ikke udkonkurrerer dværgbuske og anden 
vegetation knyttet til naturtypen. Endvidere har hedelyngen behov for foryngelse ved 
pleje. På denne naturtype er får særligt velegnede som afgræssere af arealet til at opnå 
den ønskede pleje. 
 
Hegnet forventes etableret så yderligt på arealet som muligt … Efter aftale med Varde 
Museum kan hegnet sættes 2 meter fra gravfoden på højene, hvilket kun er aktuelt på 
den nordligste høj. 
 
Varde Kommune ønsker at opsætte nethegn samt to strømførende tråde på indersiden 
af hegningen. Nethegnet kan ikke stå alene, da fårene ellers vil gnubbe sig op af det og 
dermed ødelægge hegnet. Der skal opsættes flækkede akaciepæle for hver 6 meter og 
lidt kraftigere hjørnepæle. I hegnet sættes 2 klaplåger. De placeres ved stierne i 
området, så besøgende let kan komme ind til området. Ligeledes skal der være et led 
med en stållåge. Ledet placeres i den sydlige del af hegnslinjen ud mod en grusvej. 
 
Varde Kommune ønsker at afgræsningen af arealet skal ske på følgende vilkår: 
 

 Græsningstrykket holdes på et passende niveau, så der ikke sker overgræsning eller 
skade på gravhøjene. 

 
 Varde  kommune  kan  ved  konstateret  overgræsning  forlange  græsningstrykket 

nedsat dyrene taget af arealet. 

 
 Ved konstatering af skader på gravhøjene, hegnes de fra. 

 
 Der må ikke tilskudsfordres. Mineralsten må gerne opstilles…” 

 
 
Fredningsnævnets behandling af sagen: 
 
Fredningsnævnet har i høringsbrev af 4. april 2013 anmodet Varde Kommune, Åge Riber, 
Naturstyrelsen, Danmarks Naturfredningsforening, Friluftsrådet og Dansk Ornitologisk Forening 
om eventuelle bemærkninger til ansøgningen med høringsfrist den 18. april 2013. 
 
Der er ikke ved høringsfristens udløb rejst indsigelser mod projektet. 
 
Fredningsnævnets afgørelse: 
 
Fredningsnævnet kan i medfør af naturbeskyttelseslovens § 50, stk. 1, meddele dispensation fra en 
fredningsbestemmelse, såfremt det ansøgte ikke strider mod formålet med fredningen. 
 
Det er formålet med fredningen af hedearealet at bevare arealet i dets naturlige tilstand på grund af 
de historiske interesser, der knytter sig hertil. 
 



Varde Kommune har oplyst, at arealet er under stærk tilgroning af træer og buske, og at afgræsning 
med får vil være en skånsom og god pleje af arealerne, så de fremstår synlige i landskabet. 
 
I betragtning af de hensyn, der begrundede gennemførelsen af fredningen af hedearealet, vurderer 
fredningsnævnet, at det ikke strider mod formålet med fredningen at tillade afgræsning af arealet.  
 
Da fårehold på arealet nødvendiggør hegning, og da Varde Kommune i ansøgningen oplyser, at 
offentligheden skal sikres adgang til arealet gennem 2 klaplåger, vurderer fredningsnævnet, at der 
kan dispenseres til opsætning af et hegn, bestående af et nethegn samt to strømførende tråde opsat 
på flækkede akaciepæle for hver 6. meter og kraftigere hjørnepæle. 
 
Fredningsnævnet meddeler derfor i medfør af naturbeskyttelseslovens § 50, stk. 1, Varde Kommune 
og Åge Riber dispensation til at lade arealet afgræsse af får og at hegne arealet på vilkår,  
 
at græsningstrykket holdes på et passende niveau, så der ikke sker overgræsning eller skade på 
gravhøjene, 
 
at Varde kommune i tilfælde af overgræsning kan forlange græsningstrykket nedsat eller fårene 
fjernet fra arealet, 
 
at gravhøjene hegnes fra, såfremt Varde Kommune konstaterer skader på gravhøjene, 
 
at der ikke tilskudsfordres, dog tillades opsætning eller opstilling af mineralsten 
 
Klagevejledning: 
 
Denne afgørelse kan påklages til Natur- og Miljøankenævnet. 
 
Klagefristen er 4 uger fra den dag, afgørelsen er meddelt. 
 
Klageberettigede er, jf. naturbeskyttelseslovens § 86: 

Modtageren af afgørelsen, 
ejeren af den ejendom, som afgørelsen vedrører, 
offentlige myndigheder, 
en berørt nationalparkfond, 
lokale foreninger og organisationer, som har en væsentlig interesse i afgørelsen, 
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. 

 
Hvis klagefristen udløber en lørdag eller en helligdag, forlænges fristen til den følgende hverdag. 
 
Klage skal indsendes til Fredningsnævnet, c/o Retten i Kolding, Kolding Åpark 11, 6000 Kolding, 
som videresender klagen til Natur- og Miljøklagenævnet sammen med afgørelsen og det materiale, 
der er indgået i sagens behandling. 
 



Det er en betingelse for Natur- og Miljøklagenævnets behandling af klagen, at der indbetales et 
gebyr til Naturklagenævnet. Klagegebyret er fastsat til 500 kr. Natur- og Miljøklagenævnet vil 
sende en opkrævning på gebyret til klageren, når nævnet har modtaget klagen fra fredningsnævnet. 
Denne opkrævning skal anvendes ved indbetaling af gebyret. Natur- og Miljøklagenævnet modtager 
ikke check eller kontanter. Natur- og Miljøklagenævnet påbegynder behandlingen af klagen, når 
gebyret er modtaget. Betales gebyret ikke på den anviste måde og inden for den fastsatte frist på 14 
dage, afvises klagen fra behandling. Vejledning om gebyrordningen kan findes på Natur- og 
Miljøklagenævnets hjemmeside www.nkn.dk. 
 
Gebyret tilbagebetales, hvis 

1. klagesagen fører til, at den påklagede afgørelse ændres eller ophæves, 
2. klageren får helt eller delvis medhold i klagen, eller 
3. klagen afvises som følge af overskredet klagefrist, manglende klageberettigelse eller fordi 

klagen ikke er omfattet af Natur- og Miljøklagenævnets kompetence. 
 
Det bemærkes, at hvis den eneste ændring af den påklagede afgørelse er forlængelse af frist for 
efterkommelse af afgørelse som følge af den tid, der er medgået til at behandle sagen i klagenævnet, 
tilbagebetales gebyret dog ikke. 
 
Natur- og Miljøklagenævnet kan også beslutte at tilbagebetale klagegebyret, hvis 1) der er indledt 
forhandlinger med afgørelsens adressat og/eller førsteinstansen om projekttilpasninger, og disse 
forhandlinger fører til, at klager trækker sin klage tilbage, eller 2) klager i øvrigt trækker sin klage 
tilbage, før Natur- og Miljøklagenævnet har truffet afgørelse i sagen. 
 
Gebyret tilbagebetales dog ikke, hvis nævnet vurderer, at der er forhold, der taler imod at 
tilbagebetale gebyret, f. eks. hvis klagen trækkes tilbage meget sent, herunder efter at klager har 
haft et afgørelsesudkast til partshøring. 
 
Såfremt en klage indgives, må nævnets dispensation ikke udnyttes, før sagen er færdigbehandlet og 
stadfæstet af Natur- og Miljøklagenævnet. 
 
Opsætningen af hegnet og afgræsningen må ikke påbegyndes, før klagefristen er udløbet. 
 
Denne dispensation bortfalder, såfremt den ikke er udnyttet inden 3 år. 
 
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, nordlig del 

Kolding, den 16. maj 2013 
 
 

Vagn Kastbjerg 
formand 

 
 



 
 
Denne afgørelse er sendt til: 
 
Åge Riber, Nymindegabvej 188, 6855 Outrup. 
Naturstyrelsen, Haraldsgade 53, 2100 København Ø, nst@nst.dk   
Varde Kommune, Teknik og Miljø, vardekommune@varde.dk  
Varde Kommune – Lene Schelde Damgaard lsch@varde.dk 
Danmarks Naturfredningsforenings Lokalkomité v/formand Merete Vigen Hansen, varde@dn.dk 
Danmarks Naturfredningsforening, Masnedøgade 20, 2100 Kbh. Ø 
Friluftsrådet, Scandiagade 13, 2450 København SV, fr@friluftsraadet.dk  
Friluftsrådets lokalafdeling ved Hanne Voetmann, fam.voetmann@mail.dk  
Dansk Ornitologisk Forening, Vesterbrogade 140, 1620 København V, natur@dof.dk  
Dansk Ornitologisk Forening lokal, varde@dof.dk  
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