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te
Overfredningsnævnets afgørelse

16. december 1981

om fredning af Lønne Kirkeflod i Blåbjerg kommune, Ribe

amt (sag nr. 2410/79).

Fredningsnævnet for Ribe amts fredningskreds har den 19. februar
1979 afsagt kendelse om fredning af det ca. 50 ha store vådområde Lønne Kirke-

flod i Nymindegab plantage. Fredningen omfatter helt eller delvis 4 ejendomme.

Af det fredede tilhører ca. 16,5 ha staten v/miljøministeriet.

Fredningssagen er rejst af det daværende fredningsplanudvalg for

Ribe amt med anbefaling fra naturfredningsrådet.

Det fredede område er mod øst, nord og vest omgivet af klitdannel-

ser med plantagebevoksning • Mod syd findes en gammel hedeflade med mindre

klitdannelser . l området findes to søer - en stor og en lille - med stærkt svingen-

de vandstand. Den lille sø mod nord har tilslutning til en grøft mod nordvest. Den

store sø mod syd afvande s af Kirkevandflodgrøften mod sydøst. Vandet i søerne

er ekstremt surt og næsten helt uforurenet. Ved oversvømmelser vinter og forår

og udtørring om sommeren giver området grobund for en række plantearter, der

tidligere har været ret almindelige i Vestjylland, men som nu er sjældne.

Fredningen har til formål at sikre, at området bevares i sin nuværende

tilstand af hensyn til især plante-, fugle- og insektlivet.

Fredningsnævnets kendelse er for så vidt angår fredningen s gennem-

førelse og indhold påklaget til overfredningsnævnet af ejerne af 2 af de berørte

ejendomme. De pågældende har modsat sig fredningen bl. a. under henvisning til,
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at fredningen vil medføre, at udyrkede arealer ikke må opdyrkes, at myndigheder-

ne får ret til at lade arealerne afgræsse, samt at offentligheden vil få adgang til om-

rådet ad anlagte stier.

Miljøministeriet , fredningsstyrelsen , har for overfredningsnævnet

redegjort for de eksisterende forhold i området og har bI.a. anført, at vandstands-

forholdene i området er præget af, at der inden for de sidste 10-20 år er sket væ-
sentlige ændringer af de omliggende arealers dræningstilstand. Ved udlæg af som-

merhusområder nord og syd for det fredede område for godt 10 år siden med deraf
følgende byggemodning og bebyggelse er grundvandspejlet sænket op til 1 meter.

Grøften mod nordvest for den lille sø og Kirkevandflodgrøften vil især, hvis de op-

renses igennem hele deres forløb ud til de omliggende områder, have en betydelig

afvandende funktion for Lønne Kirkeflod .• Om fuglelivet i området anføres det i redegørelsen, at hvis der foretages

en omfattende rydning af den især selvsåede, men også delvist plantede bevoksning

af nåletræer (bjergfyr og franske bjergfyr), må det forventes, at der etablerer sig
faste bestande af såvel fåtallige som truede arter, som f.eks. krikand og tinksmed,

som er knyttet til næringsfattige og lavvandede hedesøer som Lønne Kirkeflod , blot

sådanne hedesøer ikke er hert omgivet af trævækst • .

På baggrund af redegørelsen har fredningsstyrelsen bI. a. stillet forslag

om at lukke for udløbet gennem grøften mod nordvest og Kirkevandflodgrøft. Her-

ved kan man opnå vandstandsforhold , som ligger meget nær de oprindelige for Lønne

Kirkeflod.

Fredningsstyrelsen har endvidere foreslået, at klitplantagens arealer

drives som hidtil, men at der ved en eventuel fornyelse af bevoksninger i klitplan-

tagen anvendes eg, at nærmere angivne arealer ryddes for især selvsåede træer,

og at hele matr. nr. 14.E derefter. indhegne s og græsses let af kreaturer, idet græs-
ning af får ikke kan anses for tilstrækkeligt effektivt.

Statsskovdistriktet, som administrerer klitplantagen og de øvrige stats-

ejede arealer, har tilsluttet sig fredningsstyrelsens forslag for så vidt angår disse
arealer.

Ribe amtsråd har principielt tilsluttet sig fredningsstyrelsens redegø-

relse og forslag, men har henstillet, at fors lagene uds kydes til en eventuel senere

supplerende fredningssag, efter at udviklingen i området i de næste år er fulgt

nøje.

Danmarks Naturfredningsforening har ligeledes tilsluttet sig frednings-

styreisens vurdering og forslag, som ifølge foreningens opfattelse passer til de
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særlige kvaliteter ved denne lokalitet.

Naturfredningsrådet har ikke haft bemærkninger til fredningsstyrel-

sens redegørelse, men har efter besigtigelse af området skønnet, at afløbet mod

nordvest ikke har lavere liggende bundkote end det ordinære afløb til Kirkevand-

flodgrøften, hvis afløbskote af fredningsnævnet er fastsat til 4,62 over DNN.
Ifølge fredningens formål bør en uddybning af andre afløb under denne dybde efter

rådets opfattelse ikke være tilladt.

I sagens behandling har deltaget 8 af overfredningsnævnets medlem-

mer.

Efter besigtigelse af området og møde med de interesserede i sagen

skaloverfredningsnævnet enstemmigt udtale:• Der er til det område, som er omfattet af fredningsnævnets kendelse,

knyttet så væsentlige interesser i såvel naturvidenskabelig som landskabelig hen-

seende, at området bør undergive s fredningsbestemmelser til sikring af det foran

nævnte formål med fredningen, selvom området er omfattet af naturfredningslo-

vens § 43 om vådområder .

Idet overfredningsnævnet går ud fra, at udviklingen i området i de
næste år vil blive fulgt nøje, findes fredningsbestemmelsen om søernes tilstand

og anvendelse at burde tiltrædes i det væsentlige, som den er affattet af frednings-

nævnet. Bestemmelsen bør dog gives en tilføjelse om, at fredningen ikke skal

være til hinder for, at der med henblik på at forsinke tørlægningen af søerne i

sommerhalvåret kan etableres et mindre stemmeværk ved afløbet til Kirkevandflod-

grøft •

e
e

Overfredningsnævnet finder under hensyn til opfyldelsen af frednin-

gens formål at burde tiltræde fredningsbestemmelserne vedrørende arealernes
drift og pleje m. v. Der bør dog tilføjes en bestemmelse om, at der ved en eventuel

fornyelse af bevoksninger i klitplantagen så vidt muligt børr anvendes eg.

Den af fredningsnævnet fastsatte bestemmelse om landskabspleje til-
trædes med en tilføjelse om, at amtsrådets ret til at iværksætte plejeforanstaltnin-

ger ikke må udnyttes, før der er givet lodsejerne adgang til selv at foretage plejen.

Hvis plejen herefter foretages af amtsrådet, har ejerne ret til inden for en vis

kortere tid at fjerne effekter af træer m. v .

Bestemmelsen om publikums adgang til området findes ligeledes at

burde tiltrædes, men med en tilføjelse om, at afmærkningen af en natursti og

etablering af et udsigtstårn kun kan ske efter aftale med vedkommende lodsejer.

'l



'I

•
•

I

.
I •

§ 1.

4.

Endelig finder overfredningsnævnet , at der bør foretages nogle over-

vejende redaktionelle ændringer af fredning sbestemmelserne.

For det på fredningskortet viste område, som omfatter de i ejendoms-

fortegnelsen anførte ejendomme helt eller delvis, fastsættes fredningsbestemmelser-

ne herefter således:

Fredningens formål.

Fredningen har til formål at sikre området med de næringsfattige og

lavvandede hedesøer og at beskytte og opretholde det naturlige plante- og dyre liv

i området .

Bevaring af området.

Det fredede område skal bevares i dets nuværende tilstand .

Søernes tilstand og anvendelse.

Det følger af § 2, at der inden for det fredede område ikke må foreta-

ges foranstaltninger, som kan ændre vandstanden eller bundforholdene i søerne

og tilsluttede grøfter.

Fredningen skal dog ikke være til hinder for, at der med henblik på

at forsinke tørlægningen af søerne i sommerhalvåret kan etableres et mindre stem-

meværk (overfaldsbygværk) ved afløbet til det offentlige vandløb Kirkevandflodgrøft.
Det er imidlertid en betingelse herfor, at der i den nødvendige tilladelse efter vand-

løbsloven fastsættes en afløbs kote på 4,62 m over DNN.

Udledning af spildevand i søerne eller. anden form for forurening er

ikke "tilladt.

Kørsel, herunder arbejdskørsel , i selve søen og langs søbredderne

må ikke finde sted, ligesom sejfads på søerne ikke er tilladt. Søerne må som hid-

til anvendes som skøjtebane.

Terrænændringer , dræning m. v.

Det følger ligeledes af § 2, at der ikke må foretages terrænændringer .

Der må således ikke ske udnyttelse af forekomster i jorden eller foretages opfyld-

ning, planering eller afgravning.

Fredningen skal dog ikke være til hinder for indvinding af tørv i be-

grænset omfang til eget brug, hvis amtsrådet efter naturfredningslovens § 43 med-

deler tilladelse hertil.

l nden for det fredede område må der endvidere ikke foretages dræning

eller udgrøftning.
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Arealernes drift og pleje m.v.

a. Det følger af § 2, at arealerne ikke må opdyrkes eller tilsås, og at

der ikke må foretages tilplantning. J orden må således ikke pløjes, gødes eller

gøres til genstand for nogen anden behandling, hvorved den vilde flora eller fauna

kan lide skade.

Fredningen er dog ikke til hinder for, at de under omdrift værende area-

ler, som er angivet på fredningskortet , udnyttes og gødes som hidtil.

b. Ved genplantning i klitplantagen (matr. nr. 14 !V bør der så vidt muligt

anvendes eg.

•
c. Afgræsningen af de engarealer , som hidtil er blevet afgræssede, må

fortsætte, men det er ikke tilladt at gøde areal~rne. De pågældende arealer er

vist på fredningskortet.

Hvis fredningsnævnet skønner det nødvendigt af hensyn til fredningsfor-

målet , kan nævnet med tilslutning fra naturfredningsrådet tillade, at uopdyrkede

arealer afgræsses.

d. På privatejede arealer har Ribe amtsråd ret til at foretage landskabs-
pleje, herunder ved afgræsning, således at de fredede arealer bevares i overens-

stemmelse med fredningens formål. Plejeforanstaltninger må dog ikke "iværksættes,

før der er givet vedkommende grundejer adgang til selv at foretage plejen, og af-

græsning af uopdyrkede arealer kræver tillige tilladelse fra fredningsnævnet,

jfr. pkt. c. Uanset hvem der foretager plejen, tilhører effekter af træer m.v. ved-
kommende grundejer, såfremt effekterne fjernes fra arealet inden 2 uger, men til-

falder ellers amtsrådet.

e. Forurening af naturen ved henkastning eller anbringelse af affald må

ikke finde sted .

..L2..:.. Bebyggelse m. v. og andre anlæg.

a. Det følger af § 2, at der ikke må opføres ny bebyggelse, herunder sku-

re, boder og andre lignende indretninger. Der må heller ikke anbringes skurvogne ,
campingvogne o.lign., og teltslagning må ikke finde sted.

b. Det følger tillige af § 2, at der heller ikke må etableres andre faste

konstruktioner og anlæg end bygninger. Eksempelvis må der således ikke etable-

res lossepladser eller skydebaner. Der må heller ikke anbringes faste hegn
(bortset fra sædvanlige kreaturhegn) , plankeværker, mure, master el. tårne

o .lign., se dog den begrænsede undtagelse i § 7.
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Det på matr. nr. 14 h placerede tårn må kun bibehold es, sålænge

ejendommen tilhører de nuværende ejere af ejendommen, og på betingelse af,

at tårnet males i farver, som kan godkendes af fredningsnævnet, og til enhver

tid holdes i god stand.

Afskærmning af området.

Det skal være Ribe amtsråd tilladt - efter aftale med vedkommende

grundejer og uden udgift for disse - at etablere en afskærmende beplantning i

den sydlige del af det fredede område mod det tilgrænsende sommerhusområde og

i fredningsgrænsen mod syd at etablere et trådhegn eventuelt med en eller flere

passager. l tilfælde af uenighed mellem vedkommende grundejer og Ribe amtsråd

om iværksættelse af disse foranstaltninger træffer fredningsnævnet afgørelse om,
hvorvidt og i hvilket omfang foranstaltningerne skal gennemføres •

Offentlighedens adgang til området.

Der kan ved afmærkning etableres en natursti i området og i tilslut-

ning til bevoksningen i passende afstand fra søerne opføres et udsigtstårn. På

privatejet areal foretages disse foranstaltninger af Ribe amtsråd og på statsejet

areal af statsskovdistriktet.
Offentligheden har ret til færdsel til fods ad de afmærkede stier.

Hvis hensynet til det fredede områdes naturværdier gør det påkrævet,

kan fredningsnævnet dog bestemme, at offentlig færdsel overalt inden for det fre-

dede område er forbudt.

Det pålægges Ribe amtsråd i samarbejde med statsskovdistriktet at

udarbejde et ordensreglement for offentlighedens færdsel m.v. til fredningsnævnets

godkendelse og at opsætte det passende steder inden for området.

Færdsel iøvrigt.

Inden for det fredede område er færdsel med cykel, til hest eller

med motoriseret køretøj ikke tilladt bortset fra vedkommende grundejeres og

Ribe amtsråds nødvendige arbejdskørsel.

Dispensationer.

En dispensation fra ovenstående fredningsbestemmelser kan meddeles,

når det ansøgte ikke vil komme i strid med fredningens formål, jfr. naturfrednings-
lovens § 34.

P. o. V.

kh.
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FORTEGNELSE

•
over ejendomme, der er helt eller delvis omfattet af overfrednings-

nævnets kendelse af 16. december 1981 om fredning af Lønne Kirke-

flod i Blåbjerg kommune, Ribe amt (sag nr. 2410/79) .

Lønne Præstegård ejerlav, Lønne:

Matr.nr.ene 14!2., 14E' 2~, 17!!" 25~, 2~, 17 !2.og 25~ .

•
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Fredningsgrænse

Areal der må gødskes,
jfr. § 5 a.

Græsningsarealer, må

ikke gødskes, jfr. § 5c.

J
L NNE KIRKE FLOD

Lø ne Præstegård. Lønne

Blå jerg kommune

Rib amtskommune

Ho edkortet er udfærd iget på grundlag

af matrikelkort (lA - kort) ajour indtil

6. Clecember 1980 og udarbejdet af

I'"r';'."'y"'''"' ; decembec 1981
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FREDNINGSKORT
LØNNE KIRKEFLOD

OVERF'REDNI NGSNÆVNETS
fredningsafgørelse af
1981 i sag nr. 2410 / 79
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OVERFREDNINGSNÆVNET

REG. NR .

•
Overfredningsnævnets afgørelse

• 16. december 1981

om erstatning i anledning af fredning af Lønne Kirkeflod

i Blåbjerg kommune, Ribe amt (sag nr. 2410/79).

Fredningsnævnet for Ribe amts fredningskreds afsagde den 19. fe-
bruar 1979 kendelse om fredning af det ca. 50 ha store vådområde Lønne Kirke-

flod i Nymindegab plantage og tilkendte ejerne af 3 private ejendomme erstatning

med ialt 21.000 kr. Af det fredede tilhører ca. 16,5 ha staten v/miljøministe-

riet. Det fremgår af kendelsen, at erstatningerne udgør 500 kr. pr. ha dyrket

jord og 800 kr. pr. ha udyr ket jord, som er omfattet af fredningen.

Fredningsnævnet har ikke fundet, at der kan ydes erstatning for mi-

stet byggemulighed , allerede fordi arealerne er beliggende i landzone, og fordi

der ikke foreligger og formentl.ig heller ikke vil kunne opnås zonetilladelse til ud-

stykning med henblik på bebyggelse.

Kendelsen er for så vidt angår erstatningsfastsættelsen indbragt for

overfredningsnævnet af ejere af alle 3 private ejendomme.

Ejerne af matr.nr. 14 h, Lønne Præstegård, Lønne (lb.nr. 2) har hen-

vist til, at kommunen tidligere har haft planer om at inddrage det fredede område

i et tilgrænsende sommerhusområde og har påstået erstatningen forhøjet til jord-

værdien ved udstykning til sommerhusbebyggelse.

Ejeren af matr.nr. 2 e, 17 h, 25 x, sstd. (lb.nr. 3) har uden nærme-

re begrundelse påstået erstatning;n for~jet t~ 6 kr. pr. m2.

Ejeren af matr. nr. 2 ~, 17 ~, 25~, s std. (lb. nr. 4), har pås tået en
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væsentlig forhøjelse' af erstatningen.

De't omhandlede område er beliggende i landzone. Blåbjerg kommune

ønskede i fOJ.~bindelsemed fastlæggelsen i en byplanvedtægt af det mod syd grænsen-

de sommerhusområde, at en del af det nu fredede område skulle inddrages under

sommerhusområdet • I overensstemmelse med indstilling fra det daværende byud-

viklingsudvalg for Ribe-egnen blev dette ønske ikke imødekommet af boligministe-

riet, da minis teriet i 1973 godkendte byplanvedtægten •

I sagens behandling har deltaget 8 af overfredningsnævnets medlem-

mer.

Overfredningsnævnet skal enstemmigt udtale:

• Overfredningsnævnet har ved anden afgørelse af dags dato tiltrådt

fredningen af det omhandlede område med enkelte - for erstatningsfastsættelsen
ubetydelige - ændringer af fredningsbestemmelserne .

I henhold til de af fredningsnævnet anførte grunde tiltrædes det, at

det ikke kan lægges til grund ved erstatningsfastsættelsen , at arealer under fred-

ningen kunne være udnyttet som anført af ejeren af matr. nr. 14!!" selvom arealer-

ne ikke var blevet undergivet fredning.

De af fredningsnævnet tilkendte erstatninger findes imidlertid ikke at

udgøre fuld erstatning for det tab, som fredning sbestemmelserne påfører ejerne.

Erstatningen findes at burde forhøjes til 800 kr. pr. ha for dyrkede arealer, som

stadig må opdyrkes, til 1. 200 kr. pr. ha for udyrkede arealer, som ikke må dyrkes,

og til 2.000 kr. pr. ha for dyrkede arealer, som ikke må gødskes.

Erstatningsbeløbene i anledning af fredningen fastsættes herefter så-

ledes:

Lb.nr. 2. Svend Høj, Ketty Kirkegård og

Anny Frederiksen (til lige deling):

13,5 ha cl 1.200 kr. 16.200 kr.

Lb.nr. 3. Peder H. Nielsen:

2,9 ha rI. 800 kr.

4,1 ha a' 1.200 kr.

3 ,9 ha rI. 2. 000 kr.

2.320 kr.

4.920 kr.

7.800 kr. 15.040 kr.

Lb. nr. 4. Svend Aage Hansen:

4 ,4 ha cl 800 kr. 3.520 kr.
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Efter naturfredningslovens § 19, stk. 4, 1. pkt., forrentes de tilkend-

te erstatningsbeløb fra den 19. februar 1979 (datoen for fredningsnævnet s afgørel-

se) med en årlig rente, der er l % højere end Danmarks Nationalbanks til enhver

tid fastsatte diskonto.

Det samlede erstatningsbeløb på 34.760 kr. med renter udredes af

staten med 75 % og af Ribe amtskommune med 25 %, jfr. naturfredningslovens

§ 24, stk. 1.

Overfredningsnævnets afgørelse af erstatningsspørgsmålene i sagen

kan påklages til taksationskommissionen vedrørende naturfredning (Adr.: Amalie-

gade 13, 1256 København K.) af ejerne, miljøministeren og Ringkøbing amtsråd.

Klagefristen er 4 uger fra den dag, afgørelsen er meddelt den pågældende .

• P. O. V.

Bodil Lund-Jacobsen

kh.
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Udskrift
a f

forhandlingsprotokollen for fredningsnævnet
for

• Ribe amts fredningskreds
---00000---

Ar 1979 den 19. februar blev i

,I. nr. 275/1977 Fredning af et ca. 50 ha stort
vådområde - Lønne Kirkeflod -
beliggende i den østlige del af
Nymindegab Plantage,

afsagt sålydende

K E N D E L S E :
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]. Fredningssagen.
Ved brev af 14. juli 1977 til fredningsnævnet for Ribe ~mts

fredningskreds rejste fredningsplanudvalget for Ribe amt f~~llngsRag
<:J

for Lønne Kirkeflod, beliggende mellem Nymindegab og Nr. Nell,l.
,I begæringen har fredningsplanudvalget til støtte f~r cit

andragende nærmere anført:
,

"Beskrivels,e at ortwåde~.
I

Lokaliteten, der påstÅS fredet, er et ca~ 50 ha stort vådområde med
spredte græs-, lyng- og nåletræsbevbksninger beliggende i den øG~lig~

T' _ del af Nymindegab Plantage. Østl:1.gsti området er der- en ret 12I/Y8.:1-

det sø med stærkt svingende vandstand. PA de 3 sider - mod vent,
I J nord og øst - er området omgivet af klitdannelser med plaritagebevoks-

ning, og mod syd har man en gammel hedeflade med mindre klitdannelsere
I slutningen af 6o-erne og i begyndelsen af 7o-erne arbejdede Blå-
bjerg kommune med planer om udlæg af et nyt sommerhusområde på denne
hedeflade, og i efteråret 1973 godkendte boligministeriet en byplan-
vedtægt, hvorved et ret stort område blev udlagt til somme~husbebyg-
gelse.

Motivering for sagens rejsning.
I forbindelse med sommerhusområdets udformning har udvalget be~træbt
sig på at værne om det meget værdifulde område, som Lønne Kirkeflcd.
udgør. Men først da der fremkom planer om at placere sommerhuse langs
bredden af søen, gennemføre grundvandssænkninger og inddrage f;elve
søen i sommerhusområdet som "grønt område", anmodede udvalget \-:m fj;~.den-

skabelig assistance til vurdering af disse planer, man blev herefter
helt klar over områdets store naturvidenskabelige værdi. Området er
et betydningsfuldt botanisk interesseområde. Men området har også
ornitologisk og entomologisk interesse - specielt entomologisk, idet

.e søens bredzone rummer et rigt insektliv."

.'.'.1
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Formålet med fredningen er at beskytte og bevare området ~or

eftertiden, medens den rekreative benyttelse 1 nogen grad søges be-
grwnset og "kanaliseret".

Naturfredningsrådet har den ll. februar 1974 udtalt:
ItLøhne Kirkeflod er en megG-t .fladbundet, lavvandet sø med

stærkt avingende ,vandstand. Søens vand er ekstremt surt og helt, eller
næsten helt uforurenet. De meget særprægede torhold med oversvø~l-
ser vinter og forår og udtørring om sommeren giver baggrunden for fo-
rekomster af en række plantearter i søen, der tid11gere har været ret
almindelig~udbredte i Vestjylland, men .om i dag er Sjældne. LØnne
Kirkeflod er aritagelig nu det eneste sted mellem grænsen og Limfjor-
den, hvor man kan finde plantearterne Lobelie, Strandbo, Pilledrager,
Vandportulak, Fin buhke og Mangestænglet sumpgtrå samled~ på een
lokalitet.

Som nævnt er der formentlig ikke i hele Vestjyiland nogen
anden sø af denne type, som i kvalitet kan sammenlignes med Lønne
Kirkeflod. Der findes nogle få i Thy og desuden de velkendte Råbjerg
Mile søer. Det vil derfor være helt utilstedeligt, om søen omdannes
til et soppebassin for sommerhusområdet. Det vil forhåbentligt være
muligt ved forhandling med lodsejerne og kommunen at nå til aftale
om en tilfredsstillende løsning. I modsat fald 8A der ubetinget rej-
ses fredningssag for området."

Fredningssagen omfatter helt eller delvist følgende ejendomme:
Matr. nr. 14 b, 14 h, 2 e, 17 h, 25 x, 2 a, 17 b og 25 d

Lønne Præstegård m.m., Lønne sogn.
Fredningspåstanden skal sikre, at området forbliver henliggende

i sin nuværende tilstand med særligt henblik på bevarelse af plante-
og dyrelivet.

Fredningsplanudvalget har imidlertid under sagens behandling
imødekommet et ønske fra en af lodsejerne om at begrænse påstanden.



i ~) - 4 -
således, at den del af matr. nr. 2 a, 17 b og 25 d Lønne Præstegård,
der ligger nordøst for jernbanen, udgår af fredningsforslaget.
Endvidere er en del af punkterne i den oprindelige fredningspåstand
ændret.

Fredningsplanudvalgets endelige påstand er herefter sålyde~de~
l. Formåh
Området skal fremdeles henligge i sin nuværende tilstand med særligt
henblik på bevarelse af plante- og dyrelivet.
2. Søernes vandstand.
Søernes vandstand og bundforhold må ikke ændres, ligesom udledning
af spildevand i søerne eller anden form for forurening ikke er tilladte
Med henblik på at opnå en ikke for tidlig tørlægning af søerne i
sommerhalvåret, er "afløbskoten", efter aftale melle~ ejerne og de
påtaleberettigede, fastsat til 4,62 m over D.N.N. ved afløbet til det
offentlige vandløb "Kirkevandfiodgrøft".
3. Terrænformer.
Terrænformerne må ikke ændres. Afgravning og påfyldning samt dræning
eller udgrøftning er ikke tilladt.
4. Arealernes tilstand.
Arealerne må ikke tilsåes, ø~~Y!r~s: '~ller beplantes, og jorden må ikke
pløjes, gødes eller gøres til genstand for anden behandling, hvorved
den vilde flora eller fauna kan lide skade.
5. Arealernes anvendelse.
Dog må de under omdrift værende arealer (på det kendelsen vedhæftede
kortbilag fremhævet med åben skravering) udnyttes og gødes som hidtil.
De afgræssede engarealer må ligeledes udnyttes som hidtil, men må ikke
gødes. På uopdyrkede arealer kan der foregå fåregræsning efter nærm9rc
aftale med de påtaleberettigede. Dersom ejerne ikke fortsat ønsker
græsning, skal fredningsplanudvalget kunne iværksætte en~dan aferæs-
ning, hvis det skønnes ønskeligt.
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6. Bebygcelse !:l.V.

e

Der Då ikke på det ~redede ooråde placeres nogen art af bebyeeelse,
heller ikke calJpingvoe;ne, telte, skurvoene, skure, boder, master,
pæleværk eller lignende, ligesom arealerne ikke Då benyttes soo op-
la~splacls eller til plncerine af skæillQendeinuretninger.
7. Trafik D.V. i ourådet.
Sejlads på søen og kørsel i det fredede Deu cykel eller r:lotoriseret
koretøj er ikke tilladt; undtaeet er uoe ejernes oe: fredninesDyndig-
hedernes nodvendi~e arbejdskørsel. Arbejdskørsel i selve søen og langs
søbredden er ikke tilladt.
8. Fiskeri o~ jaet.
FreQnineen berører ikke adeangen til at drive lystfiskeri oe: jaet i
oL1rådet.
9. Pleje.
Det skol være fredninesmyndi~hede~e tilladt i samråd Ded ejerne at
foreta~e nødvendiG pleje af arealerne, herunder fjernelse af uønsket
opvækst, Ded henblik på bevarelse af det fredede areal i sin nuværende
tilstand.
lo. Afskæroninr af oorådet.
Det skal være fredninr,soyndiGhederne tilladt at etablere afskæroende
beplantnin[ oe eventuelt tr&dhe~n Dellen det fredede areal og soucer-
husoorådet syd herfor. PassaGer genneo hegnet skal eventuelt kunne
aftales. Det skal endvidere være frednin[soynulghederne tilladt at
opsætte anvisningstavler o.v. på passende steder. Der skal forhandles
Ded ejerne, for sådanne foranstaltnineer iværksættes.
ll. Publikuos ad~an!'5.

Det skal være fredningsmyndiehederne tilladt at etablere en afoærket
natursti og eventuelt et udsigtstårn i tilslutninG til en bevoksning
i en passende afstand fra søen. Nævnte foranstaltninger skal udføres
i samråd oed ejerne OG uden udgift for disse. Publikunsadgangen til



I • - 6 -
oorådet skal kunne be3rænses til en eventuel afmærket sti; eventuelt
skal ouråJet helt kunne lukkes for adennp', hvis hensynet til oorå-
dets naturværdier lJåtte kræve det.
12. Påtaleret.
Påtaleberetti~ede er hver for sie fredninesnævnet, Ribe aotsr~d og
Naturfrednin~sr~det.

Frednincsnævnet består under behandlineen af denne sag af
foroanden, docroer Poul Buch, Varde, det aotsrådsvalgte nedlen, gård-
ejer Erik Rosenstand, Sdr. Farup, saot det lokale nedlen for Blåbjerg
kO~June e&rdejer Niels Jensen Pedersen, Klintin8.

BekendtGørelse 00 Jen rejste fredninessac blev indrykket i
Statstidende oG dagbladet Vestkysten den 22. juli 1977 o~ Blåbjer~
Avis den 27. juli.

Ved brev af 20. juli fik lodsejere oe andre interesserede
underretnin[; OD sacens rejsning.

Ved bekenut~orelse af 26. septeober i Vestkysten, den 27.
s. od. i Statstidende oG den 28. s. od. i Blåbjere Avis indkaldte s
der til l. lodsejerDøde, hvilket oeddeltes lodsejere o~ and~e inter-
esserede ved anbefalede breve af 23. s. od.

På lodsejeroødet den 10. oktober Dotiverede konstitueret
stiftaotoand H. Moltke-Leth saGens rejsnine.

Lektor SiDon Læi-;aard,Aarhus Universi tets botaniske institut,
henholdt si8 til Naturfredninesrådets udtalelse 08 beoærkede yderli-
eere, at der har været oanGe sDåsoer i Sydvestjylland, nen at manGe
af disse er udtorrede, li~esom andre er blevet ændret på grund af
tilførsel af Th~rinfsstoffer.

Lønne Kirkeflod er det eneste sted Delleo grænsen 08 Limfjor-
den, hvor alle de for denne landsdel typiske sjældne planter er samlet
på eet ol~åde. Det er derfor meget vietiGt at bevare området. Viden-
skabsDændene vil serne fortsat have svarierende vandstand i søen
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Ded udtorrine 00 soooeren OG ri~eli~t ned vand on vinteren. Natur-
frednin~srådet vil Gerne sanarbejde oed de lokale interesserede OD

en teknisk undersot~lse af probleoerne vectrorenue afløbsbækken.
Overkli tf0t':~dFeilbere erklærede sie enir5 i, at frednine;er

af denne art inden for Statsskovbru~et sker ved kendelse, 08 afle-
til

verede t nævnet kopi af brev af 19. septenber 1977 fra Miljomini-
steriet, hvori Jet neddeles, at Qinisteriets stillinGtaGen til stats-
ejede arealer følfer nedenstående principper:
"l) At l1erDed hensyn til beskyttelsesforD ikke sker forskelsbe-

handling Delleo arealer ejet af forske11i8e statsli~e nyndir,heder.
, tao 2) At frednincsoæssie beskyttelse af statsejede arealer beligGende

i ouråder, hvor der inde år både privatejede arealer oe stats-

.-

ejeue arealer, sker ved frednin~skendelse.
3) At fredninesmæssiE beskyttelse af statsejede arealer kan ske ved

fredninesbekendt~ørelse, hvor arealerne udCør det fredning svær-
diGe ooråde i sin helheu, eller i særlige tilfælde, hvor arealer-
ne ud~or et større, naturligt afrundet yderareal (særskilt etape9
af et smJlet fredningsværdiet område.

4) At pleje- OG anlægsbesteooelser i fredninGskenclelser vedrorende
arealer ejet af miljøoinisteriet norDalt får karakter af raoue-
besteOLlelser, der fastlæe[~er hove~retnin8s1inierne,oc SOD iovriet
næroere udfyldes af freeninesstyrelsen o~ skovstyrelsen i over-
enssteonelse ued retnineslinierne~r arbejdsdeline 0t saoarbejde
vedrorende planlæeninesopeaver.

Radioforhandler Poul Skeloose, DanDarks Naturfredninesforenine;s
loknlkooite, beoærkede, at Naturfrednin~sforenin~en støtter fredninG-
en.

Gårdejer Svend Høj be[~rkede, at han principielt var betDn-
kelic veJ. fredninC;en, idet Dan ved denne hindre s i at udnytte sin
ejenl1oo. Man Då ikke benytte arealet, ej heller til fårehold, Den skal
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stadie betale skatten. Han frerihævede særlipt probleoerne vedrarende
et fu~letårn. Han hævdede iøvriet, at oDr~det ofte er fyldt Ded folk
i cule reenfrakker og euonistovler, hvilket bevirker, at det er ULill-

lict at drive jaGt.
Topo[\raf Ellef~aard beI::.wrkeJefor frednint::splanudvalget, at

det oohandlede jagtt&rn eksisterede, da saeen blev rejst, Den Dåske
udkræves der hertil en dispensation fra skovbyecelini~besteDDelsen,
hvilket Då undersoses.

Fredninesplanudval~et finder liGeledes, at det er et probleo,
at beboere fra soooerhusene færdes i onrådet, ae Dan bar måske fore-
taee afspærrin~,så færdsel forhindres, såfreot oorådet fredes.

Loktor Læ!~aard beoærkede, at afgræsnine ofte er anskeligt
for at forhindre tileroning, 08 han lovede at unuersage dette pro-
ble:) næruere.

Gårdejer Svend Haj beoærkede, at uet ikke er deookrati, Den
diktatur, når andre råder over ens private ejendoo.

Nævnets foroand beoærkede, at naturfrecminGsloven er vedta-
Let af et flertal af folketineets oedleouer.

Vif!.i·roLarsen, fomand for erunL:ejeet'orenint::en"Guldvaneen" ,
ben~rkede, at foreningen er interesseret i fredningen ae neget eerne
vil eive forenineens oedleooer adgane til oorådet. Der Då doe herved
taees vidteående hensyn til ejerne.

Peder Nielsen forespurete, 00 de hidtil dyrkede arealer ikke
lænf.ere Då dyrkes.

Topoe;raf Elleraard beDærkede, 3t det er tnnken, at de våde
arealer o~ hedearealet ikke oå opdyrkes, oeclens de allerede opdyrkede
jorder fortsat Då opdyrkes.

Svend Hansen forespur~te, hvorfor oatr. nr. 2 a, 17 b og
25 cl er oedtaeet.
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TopoGraf Ellecaard oplyste, at arealet ost for jernbanen er
oedtaeet for at skaffe nulicheu for forbineelse fro det fredede 00-

r&iJe til landevejen.
Svend Hansen beoærkede endvidere, at det hidtil SOD landbrue

benyttede areal fortsat skal kunne benyttes sao s~uant. Han proteste-
reue ood fredningen. Han anoocede 00, at en trekant af oatr. nr.
25 cl beli[~t~endeost for jernbanen udc&r af frednine:en, idet han onsker
at opføre en aftwctsbolig her.

Svend Høj beL~rkede, at hans erstatnin~skrav bliver stort,
idet han for no~le ~r siuen sa~)en Ded den daværenue sOf,ner&dsfor-
oanJ har udarbejdet planer for udstykning af lo sODIlerhusgrunde i 00-

rtic.et,Dod til eene;ælclat lade resten henliG3e.
På foresporesel af aotsrådsoedleo, ~årdejer Erik Rosenstand,

ber:.Erkedelousejerne, at Dan, hvor der er foretoeet dyrknine, har an-
vendt kunsteodninc i aloindeli6t osfang.

Svend Haj oplyste endviGere, at en oindre del af oatr. nr.
14 h Delleo soen oe tårnet har været opdyrket onkring 1952.

På !:lødetden 12. c..leceI:lberforespU'gte i;&rdejer Høj, hver:.lder
skal betale for ud~ifterne til oprydnine; og freotiuie; pleje af de
frec..lel~earealer.

Topopraf Elleftård oplyste, at dette nå påhvile det offentli~e,
d.v.s. vedkoooende fredninesoyndigheder.

Der foretof,es herefter en draftelse Deu indlæ8 fro flere
siuer af probleoerne 00 aflobskoten ved kirkeflodssoerne.

Nævnets fomand foresloe, at fredninGsplnnudvalcet snODen med
lodsejerne, repræsentanter for koonunen ae stotsskovbru~et foretager
en næroere undersøgelse i Dnrken~g ved forhandling sager at nå freD
til en akceptnbel afløbskote. Fredningsp1anudvaleet Då herefter freo-
kOlJue l21eden ænurine i påstanden oe<l hensyn til saernes van(~stand.
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Topo~raf Ellep,ård beoærkede vedrørende SvenQ Hojs hoch-stand, at den
er opført ulovlir~t, idet nævnets saotykke til opførelsen ikke er ind-
hentet. FredninL:splnnuuvaleet kan dOG akceptere, at den bevares SOD
jaettårn, Den uuval~et vil ~erne have tårnet placeret et andet sted.

Nævnets foroand henstillede, at Dan ved forhandling forsøGer
at lose oeså dette probleo.

Fornanden for crundejerforeeine:en "Guldvnneen" ViGf!:oLarsen,
beurorkeue, at uan Cerne vil overveje DulieheJerne for at opsætte et
udsietst&rn i souJerhusorlråuets Gronne areal~ Man er oef,et interes-
seret i at få adianc til det freueue oorflcle,Den det af[3arende er
forholdet til lodsejerne. Der Då saGes opnået et saospil Delleo sporGs-
o~let 00 heGninG oG stisysteoet.

Klitplantør Hi~elstrup beoærkeJe, at der i skoven vest for
o~Jrndet er en bakke, hvorfra Jer er en fin udsit:t til orJrådet, hvil-
1{otder ocså er fra lokaliteten "Gravensbjere". Der kan evt. etable-
res stisysteoer til disse bakker, lit;esoo uer kan etableres trapper.

Lektor Sioon LæF,aard beDærke~e til fredninGsplanudvaleets
ændrede påstand ancående publikur.1sadGan~, at Naturfrednincsrådet nor-
ualt ikke blander sig i dette probleo, Den da dette oor&de er ootå-
lelift, vil oan oprl~rksoDt false problenet. FrecminesplanudvalGets
senest foruulerede påstand herou er uwx3rket oe tilstrækkeIie (pkt.ll).

Vedrorende det af frednin~splnnuJval~et anforte 00 badninC h
har rådet en(~u ikke draftet dette. Badnin~ er forDentli~ ikke nOGet
probleo, Den et s~dant vil kunne loses i nedfor af p&standens pkt. ll.

Lektor Læcaard beuærkede slutteli~t, at Naturfrelminesrådet
er tilfreds Ded pnstanden i dens nuværende udforonin~ oG anbefaler
freclnint:;entil genneoforelse.

Topvrraf Ellel,;aardl~enneLlciket af freJninl..:;splanudvaleet
udarbejdet kort, der viser GoclninGsoflråderne, oS tilføjede, at udval-
Cet o(~ NaturfredninGsrådet kan akceptere, at den ostlitjste del af
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untr. nr. 25 cl (ood banen) updyrkes oe Gødskes. Man Då deriood fast-
hulJe coJskninesarealet på oatr. nr. 25 x, således at et oornde ost
for uet ostli[ste our§.cleuni.1c.ragesbncle oppløjnin.:::o[ codsknine,
idet cødskninc her vil kunne indvirke uhelclict på søen. Dette ooråde
hnr v~ret opdyrket indtil for ca. lo år siden.

På anleJninf~ nf plantør HilXlelstrup erklærede lodsejerne, at
de vnr enice i, at Stntsskovbru?,et ved forst [-:ivne lejlic;hed sender
en uedarbejder ned traktor ud for at afh~nte forskellif,t nffald i foro
nf træ, plastikbeholdere o.v., cer for tiden skæooer oorådet.

De på oDderne rejste probleDer er herefter blevet forhandlet
af fredninf,splanudvnleet 08 lodsejerne Ded c.eltaGelse af repræsentan-
ter for NaturfredningsråJet og SkovstyreIsen.

Ye~ br~v ni 25. oktuber 197(3 har frednin(.splanu,-lvalc~etueddel t
ir~vrJ.etresultatet af disse drøftelser.

Ant:;,~enclefasts:'3ttelseaf afløbskote \Jp; etablerin,),af [,lindre
~rfaldsby~værker hedder det i brev af 20. oktober s.~.
"Ved.frednin[';snævnetsl1øde den 12. decel.llber1977 Of, en senere besie-
tigelse UJed lodsejerne af arealerne, der er omfattet af den af fred-
ninesplanudvalcet rejste fredning vedrørende Lønne Kirkeflod, blev
det aftalt, at udvalgets sekretariat blandt andet skulle sørge for,
at ind~5le en ved besigtiGelsen aftalt (fastsat) vandspejlskote ved
Lønne Kirkeflods afløb, endvidere, ~ udarbejde "et projekt" til etab-
lerinG af et mindre overfaldsbygværk ved afløbet.

Disse forhold er nu afklaret. Det kan s~ledes oplyses, at den fast-
satte vandspejlhøjde ved indm&ling i D.N.N. er beliegende i kote 4,62 1D.

Endvidere har sekretariatet udarbejdet "arbejdstegning til lille over-
faldsbygværk ved Lønne Kirkeflod."

Efter de trufne aftaler, skulle skov- og klitvæsenet herefter sørge
for selve etableringen af bygværket. I den forbindelse skal bemærkes,
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at vandstanden i søen, p~ grund af den megen nedbør inden for de
sidste tre måneder g muligvis allerede er så høj) at det vil være
hensi~ts~~ssigt at vente med etableringen til maj-juni ruuste ~r.

Fra udvalgets sekretariat vil man foresl&, at man umiddel-
bart før arbejdets påbegyndelse tager en drøftelse på stedet om

iarbejdets ud.førelse. Der er på ets.bleringsstedet nedranunet nOGle
p~le, der angiver nogle højdeforhold, men det vil være nødvendigt
at foretage kontrolnivellement eller måske ligefrem en retablering,
idet saadsynligheden for, at der er "pill~t" ved pC3lene siden ned-
ramningen er ret stor."

Af frednin8splanudvalgets brev af 25. oktober 1978 fremgår
iøvrigt:
"Ang&ende problemet omkring det i området ulovligt opførte j§.gtttirn
p& matr. nr. 14 h tilhørende Svend Høj vil udvalgets sekretariat fo-
resl&, at man akcepterer tårnet på sin nuværende placering, men at
det kræves malet, således at det ikke "stikker af" fra det omgivende,
(f. eks. vil en grøn umbra være en passende farve).
Endvidere foreslås det, at tårnet kræves fjernet, når det ikke længere
bruges i jagtøjemed af den nuværende ejer - eventuelt fulgt op af et
~rav om, at tårnet skal fjernes efter et nærmere fastsat åremål
(f. eks. 15 år).

Som det er kommet frem under sagens behandling, har der været proble-
mer med hensyn til affald i omr~det. Affaldet har hovedsagelig været
bygningsaffald fra sommerhusområde t , hvor der i 1977 -78 har været
en del huse under opførelse. Det kan oplyses, at plantør Himmelstrup
i Hovstrup har foranlediget affaldet fjernet, som aftalt ved n~vnsmø-
det.

I samråd med lodsejere og lektor Simon Lægård skulle problemerne
. .. omkring hvilke arealer, der må gødskes, nu også være afklaret. På

*"'-
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detailkortet er disse arealer blevet fremhævet med en åben skravering •

Som der var ønske om fra Svend Aage Hanseh, er arealerne øst for jern-
banen nu ~aget ud af fredningen, således som det nu også fremgår af
materialet. Men som det også tidligere er blevet fremført fra udval-
gets side, blev disse arealer taeet med under fredningen for ligesom
at få en sammenhæng mellem det fredede og kommunevejen, for således
at holde mulighederne åbne for eventuelt senere at etablere en par-
keringsplads med en stiforb1ndelse til Lønne Kirkeflod. Men da der
under sagens behandling - både fra lodsejernes og fra udvalgets
side - er givet udtryk for en vis betænkelighed med hensyn til "at
åbne området for meget" for p~)blikum, finder udvalget det udmrorket,
at Svend Aage Hansens anmodning efterkommes.

Publikumsadgangen til området blev drøftet igen under fwllesbesigti-
gelsen den lo. januar 1978 og resulterede i, at overklitfoged A.
Feilberg allerede den 16. januar til udvalget fremsendte et af plan-
tør K. Himmelstrup udarbejdet forslag til stianlæg omkring området.
Udvalget finder forslaget ganske ud~~rket, idet man derved har mulig-
hed for at komme området rundt uden at komme ind i selve området.
Udvalget vil senere tage kontakt med skov- og klitvæsenet samt grund-
ejerforeningen for somlIlerhusområdetmed henblik på at få etableret
det s~itserede stianlæg.

Som det måske vil erindres, gav nævnet efter samråd med udvalgets
sekretariat ved skrivelse af 15. august 1978 (j. nr. 275/1977) skov-
og klitvæsenet tilladelse til at foretage visse nyplantninger i den
nordlige del af det af fredningssagen berørte område. Af flere grunde
skal det foreslåes~ at nævnet i kendelsen ganske kort omtaler disse
forhold."
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II. Fredninp;ens OlTlfang.

Efter indgAende overvejelser o:{interne forhandlinger har
frednin[.snævnet eenstemrniL~ttruffet beslutning om at gennemføre den
begærede fredning i overensstemmelse med fredntngsplanudvalgets
pelstand som ændret ved brev af 2'). o'-ctober1()78~ ,jfr. iøvrigt
vedlagte ~ortbila8.

Nævnet har ved sin således trufne afe;ørelse i overensstem-
melse med naturfredningslovens § l, stk. 2~ nr. 2, lagt vægt på? at
det er af væsentlig interesse at bevare Lønne Kirkeflod, idet områ-
det må anses for at have stor naturvidenskabelig interesse.

Nævnet finder, at disse interesser bedst sikres ved en gen-
nemførelse af en'fredning •

.III. Fredningens indhold.
Nævnet har i det væsentlige besluttet at følge fredningsplan-

udvalgets forslag med de nedenfor anførte ændringer:
l. Formåh
Området skal fremdeles henligge i sin nuværende tilstand med særligt
henblik på bevarelse af plante- og dyrelivet.
2. Søernes vandstand.
Søernes vandstand og bundforhold må ikke ændres~ ligesom udledning
af spildevand i søerne eller anden form for forurening ikke er til-
ladt. Med henblik på at opnå en ikke for tidlig tørlægnine af søerne
i sommerhalvåret er "afløbskoten"t efter aftale mellem ejerne og de
påtaleberettigede~ fastsat til 4t62 m over D.N.N. ved afløbet til det
offentlige vandløb "Kirkevandflodgrøft".
3. Terrænformer.
Terrænformerne må ikke ~ndres. Aferavning og påfyldnine samt dræning
eller udgrøftning er ikke tilladt.
4. Arealernes tilstand.
Med de nedenfor under pkt. 5 anførte begrænsninger må arealerne ikke
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tilsåes, opdyrke s elle~ beplantes, og jo~den må ikke pløjes, gødeS
eller gøres til genstand for anden beHahdling, hvorved den vilde
flOra eller fauna kan lide skade.
5. Arealernes anvendelse.
Dog må de under omdrift værende arealer (på kortbilaget fremhævet
med åben skravering) udnyttes og gødes som hidtil.
De afgræssede engarealer må ligeledes udnyttes som hidtil, men må
ikke gødes. På uopdyrkede arealer kan der foregå fåregræsnine efter
nærmere aftale med de påtaleberettigede. Dersom ejerne ikke fortsat
ønsker g~esning, skal fredningsæ~« kunne iværksætte en sådan
afgræsning, hvis det skønnes ønskeligt.
6. Bebyggelse m,'.
Der må ikke på det fredede område placeres nogen art af bebyggelse,
heller ikke campingvogne, telte, skurvogne, skure, boder, master,
pæleværk eller lignende, ligesom arealerne ikke må benyttes som op-
lagsplads eller til placering af skæmmende indretninger. Dog må det
på matr. nr. 14 h værende tårn bibeholdes, så længe de nuværende
ejere ejer ejendommen, på betingelse af at tårnet males efter nær-
mere aftale med fredningsnævnet.
7. Trafik m.v. i området.
Sejlads på søen og kørsel i det fredede område med cykel eller moto-
riseret køretøj er ikke tilladt; undtaget er dog ejernes og frednings-
myndighedernes nødvendige arbejdskørsel. Arbejdskørsel i selve søen
og langs søbredden er ikke tilladt.
8. Fiskeri og jagt.
Fredningen berører ikke adgangen til at drive lystfiskeri og jagt i

området eller til som hidtil at benytte søen som skøjtebane.
9. Pleje.
Det skal være fredningsmyndighederne tilladt i samråd med ejerne at
foretage nødvendig pleje af arealerne, herunder fjernelse af uønsket
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opvcnl{st?med henblik på bevarelse af det fredede areal i sin nuvæ-
rende tilstand.
19_ A!$kærmning af området.
Det skal være fredningsmyndighederne tilladt at etablere af skærmende
beplantning og eventuelt trådhegn mellem det fredede areal og sommer-
husområdet syd herfor. Passager genrtem hegnet skal eventuelt kunne
aftales. Det skal endvidere Være fredhinesmyndighederrte tilladt at
o~sætte anvisningstavier m.V. på passende stede~, bel' skal forhandles

~~ med ejerne, før sådanne fd~anstalthinger iværksættes.
ll. Publikums aggahg ...
Det skal være f~~dhingsmyrtdighederh~ tilladt at etabiere en afmærket
natursti og eventuelt et udsigt~tu~fi i tiisiuthing til en bevoksning
i en passende afstand fra søen. Nævnte foranstaltninger skal udføres
i samråd med ejerne oe uden w··gift for disse. Publikumsadgangen til
området skal kunne begrænses til en eventuel af~3rket sti; eventuelt
skal området helt kunne lukkes for adgang, hvis hensynet til områ-

.e

dets naturværdier måtte kræve det.
12. Påtaleret.
Påtaleberettigede er hveL' for sig fredningsnævnet Ribe Amtsråd og
Naturfredningsrådet.

IV. Erstatning.
G&rdejer Svend Hansen, matr. nr. 2 a, 17 b og 25 d Lønne

Præstegård, Lønne soen, har ved brev af 3. november 1977 påstået
sig tilkendt erstatning som følger:

"I erstatninl-Sfor den del af min ejendom, der evt. går ind
under fredning, kræver jeg en erstatnin~~ på 6,00 kr. pr. m2."

Svend Høj, Ketty Kirkegaard og Anny Frederiksen har ved brev
af 14. november 1977 fremført følgende:

"I henhold til bestemmelse på mødet den lo. oIctober på Nymin-
deGab kro mellem ejere af matr. nr. 14 h Lønne Kirkeflod, Lønne Pr~ste-
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gård~ og fredningsn~vnets repræsentanter for Ribe amts frednihgs-
kreds angående erstatningskrav, kan følgende fremføres.

Arealet som fredningen vil omfatte~ er på ca. 13,5 ha og
ejes af Svend Høj, Anny Frederiksen og Ketty KirkeGård.

I 1967-63 fremkom fra de daværende k01nmunale myndigheder
for Blåbjerg kOInmune, at ovennævnte jordstykka var med i en udstyk-

e ningsplan til sommerhuse, og at der var beregnet lo sommerhusgrunde.

Når nu fredpingssAgen er tejst, og dermed natUrligvis en
kUldkJstn!tik af planer for sllg af grunde, I er de~ naturligvis i

vores interess~ at få fuld dækning i8r dette tab.

Punkt %.
Da vi skønn~~, a~ hve~ g~~ ~il kunne s8iges for

100.000 l{r. må vores krav Herfor' Wi~ø~e kr. 1.000.000.
Punkt tI.

I oliefattigij tider har ejernd~ bræhdse1sforbrug kunnet
dækkes fta arealet, tHedetørv oe Træ).
Punkt III.

net kan bevises, at ah d~l ~f doctl~, med nutidenS gødnings-
stoffer kan yde en rentabel af~røde.

Afsavn af ovenstående plus det i punkt II anførte kan rime-
ligt anslås til 380.000 kr.

Altså leemaættes hermed et samlet krav på kr. 1.380.000."

A/S Varde Revisions- & Regnskabskontor har for Peder H.
Nielsen, Lønne Stak \ Nr. Nebel~ ved brev af 2. december 1977 udtalt:

"Skulle fredningen blive foretaget forlanger Peder H. Nielsen
2en erstatning på kr. 10,- pr. ID - oprundet til et totalkrav på

kr. 1.100.000,-" •.e
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Med hensyn til erstatningernes størreis~ bemærkes, at der

ved fhstsættelsen af disse bør anlægges ensartede retnineslinier
uanset forskellen i de rejste krav.

Nævnet finder ikke, at der kan ydes erstatning fo~ mis~et
byggemu1ighed~ allerede fordi arealerne er beliggende i landzone,
og fordi der ikke foreligger og formentlig ej heller vil kunne
opnås zonetilladelse til byggeri.

For så vidt angår de opdyrkede arealer finder nævnet under
hensyn til, at disse stadig må dyrkes, således at der med hensyn

·,ta til disse kun sker et meget begrænset indgreb i rådigheden, at
erstatningen passende kan fastsættes til kr. 500 pr. ha.

Med hensyn til de arealer, som er uopdyrkede, og som ikke
må opdyrkes, har nævnet ved erstatningsfastsættelsen ta~et i be-
t~ag~hihg, dels at ~is$e arealer har begrænset lnrtdbrugsmæssig b~-
tydning, dels at muligheden for ter'VegraVnihg kan håve nogen betyd-.
ning, samt endelig at arealernes jagtmæssige betydning ikke mindSkes
ved fredningen.

Nævnet finder herefter, at erstatningen for de uopdyrkede
arealer passende kan an..ttes til 800 kr. pr. ha.

Vedrørende de enkelte parceller bemærkes:
Lb. nr. l. Blåbjerg Planta5e v(A. Himmelstrup. HoustruE, Nr. Ilbel.

Matr. nr. 14 b Lønne Præstegård, Lønne sogn.Staten har ikke fremsat krav om erstatning, og der
udbetales herefter ingen erstatning.

Lb. nr. 2. Svend Høj, Kettt Kirkegård 0& Anny Frederiksen, Lønnestak,
Nr. Nebel.

c Metr. nr. 14 h Lønne Præstegård, Lønne sogn.
Der fredes 13,5 ha udyrket areal, og erstatningen fast-
sættes i overensstemmelse med de generelle retningslinier

,e til ••..•.•.•.••..•......•..•............•...• 10.800 kr.
==========
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Lb. nr. 3. Peder H. Nielsen, Lønne stak , Nr. Nebel.

Matr. nr. 2 e, 17 h og 25 x Lønne Præstegård, Lønne sogn.
Der fredes 3 ha dyrket areal og 7,Q ha udyrket areal, og
erstatningen fastsættes i overensstemmelse med de generel-
le retningslinier til •••••••••••••••••••••••• 7.820 kr.

.e

=========
Lb. nr. 4. Svend Aage Hansen, Lønnestak, Nr. Nebel.

Matr. nr. 2 a, 17 b og 25 d Lønne Præstegård, Lønne sogn.
Der fredes 3,8 ha dyrket areal og 0,6 ha udyrket areal, og
erstatningen fastsættes i overensstemmelse med de generel-
le retningslinier til •••••••••.•••••••••••••• 2.~80kr.==-======

Da ingen andre har gjort krav på erstatning, vil erstat-
ningsbeløbene være at udbetale til ejerne.

Erstatningerne vil være at forrente med 1% over den af Dan-
marks Nationalbank til enhver tid fastsatte diskonto fra kendeIsens
dato.

Ifølge bekendtgørelse af lov om naturfredning nr. 435 af
l. september 1978 § 24, stk. l, udredes erstatningen med 3/4 af Sta-
ten, medens 1/4 udredes af Ribe amtskommune.

v. Tinglysning.
Kendelsen vil være at tinglyse på de nedennævnte ejendomme

med prioritet forud for al pantegæld og andre rettigheder af privat-
retlig oprindelse, medens der med hensyn til offentligretlige rettig-
heder henvises til tingbogen.

Påtaleret tillægges hver for sig Fredningsnævnet, Ribe amts-
råd og Naturfredningsrådet.

T h i b e s t e ro m e s :

Ejendommene matr. nr. 14 b, 14 h, 2 e, 17 h, 25 x, 2 a, 17 b
og 25 d Lønne Præstegård, Lønne sogn, fredes som ovenfor bestemt.
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Kendelsen kan indankes for Overfrednlngsnævnet, Ama11egade
13, 1256 København K, inden 4 uger fra kendelsens forkyndelse.

Erik Rosenstand Niels Jensen Pedersen

Poul Buch
IH. Esdahl

sekretær
Udskriftens rigtighed bekræftes.

Fredningsnævnet for Ribe amts fredning skred s , Varde, den 19. februar19~
P. n. v.

(") ~.- ()-
'" /.' (;i..---- '".(. "," ..··v~'JPoul Buch

/jd.



FRED~G AF AREALER VED
SKEMATISK OVEnSIGT OVER

LØNNE K!tKE_~D~
DE BERØRTE EJENDOHME. •

Samtlige ejendomme er beliggende i LØnne Præstegård ejerlav, LØnne sogn, Vester-Horne herred, Ribe a~t.
Arealangivelserne er angivet i hektar ,(de beregnede arealer med een decina1).

Lb. Lodsejer
I

Matr. Total Areal u. Landbrugsm.ariv. BerØrt af byggelinie i h.t.
nr. nr. areal fredning Dyrket Udyrket § 47a-SØ § 47-SkovI, areal areal (150 m.) (300 m.)

l Blåbjerg plantage I l4b 1180.0 16,5 16,5 6,9 16,5
I °vi A. Himmelstrup Ii IHoustrup

I6830 Nr.1 Nebel
I

2 Oline HØy l4h 13.4780 13,5 o 13,5 5,4 13,5
(vi Svend HØY)
LØnnestak I

6830 Nr. Nebel
\ I

3· Peder H. Nielsen 2,g I 1.5'770 1,6 0,2 1,4 0,8 1,6
LØnnestak 17h

I
0.7325' 0,7 0,1 0,6 'cf,5 0,7

6830 Nr. Nebel 25]; 8.5700 8,6 2,7 5,9 4,5 8,6

4. Svend Aage Hansen 2a 1.5919 0,9 0,9 ° o 0,9
Lønnestak 17b 0.4643 0,3 0,3 o o 0,3
6830 Nr. Nebel 25d 3.7402 3,2 2,6 0.,6 o 3,2

Arealer i alt 45,3 6,8 38,5 18,1 45,3 I
I

I I
Fredningsplanudvalget for Ribe amt, sekretariatet. Ribe, oktober 1978.



•

---

BLABJERG
A 1\

A

/\
OVERSIGTSKORT

1:25.000

A

Lønne gie. kirke
(kirketomt)

I

(udlagt solmmerhusområde)
KORTBILAG VEDR. FREDNING AF AREALER VED
LØNNE KIRKEFLOD.
UDARBEJDET AF: B.Svinkløv-J. Elle aard.
ÆNDRET OKT. 78: J. E.
RIBE. MAJ 1977: ~~DETAILKORT

1:4.000 ~ '""'"'"
~

Omdriftsareal, der må 'gødskes
I'
I

Grænse for areal, der er omfattet af fredningen

I
FREDNINGSPLANUDVALGET FOR RIBE AMT


	Forside
	OVER FREDNINGSNÆVNET>
	FREDNINGSNÆVNET>



