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.. 5 FES,1962..... Anmelder: Fredningsnævnet for
Ribe amtsrådskreds.

D J~ K 1 h Ll l\. T I O II •

UnderteGnede ejer gi' matr. nr. 287 ~~ Ribe Købstad::? Sønder-
mark erklr;3rermie; herved inc1fol'c.l;{lctrr.oct,a:t n~evnte c j endom fre-
des,s~lede8 at den fremtidiG skal llenlicge som crønt areal. Dor
må ikke pJ det fredede opføres b~c;ninser af nogen art, ej heller
boder, iskiosker eller skure. Der m~ ikke ops~ttes ledningsmaster.
Der må ikke opslåes tel to. :l!lwrdsel over arealet skal være forbudt.

Pt'ttaleret tilkommer J?rednin0smevl1ot for TUbe amtsrådskreds.
r'1edhensyn til pantehæftelDer af!, servitutter henvises til

ejendommens blad i tincbocen.
Ribe, den 2. januar 1962.

",-J!~t'«../
L. C. Nielsen
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FREDNINGSNÆVNET
FOR

RIBE AMT

E b· d 17. januar 1997.s Jcrg, en

Rolf<gade 94 . Po"bo. 60

6701 E~bierg Tlf. 7913 66 77 REG. NR.l151. 00_
PHA/iø

Formanden

J.nr. 18/95
Mcit~aefl .

~Kav- 'le: :lanjrstvreisen

~...f

I en skrivelse af 22. september 1995 har De på

vegne Ribe Byferie ansøgt Fredningsnævnet om dispen-

sat ion til at etablere en fiskespærring i indløbet i

kanalen, der forbinder Stampemølle A med Haulund Bæk.

• Det fremgår af det materiale, De har forelagt nævnet,

at fiske spærringen skal have jor.dfæste på ejendommen

matr.nr. 287 ao Ribe Købstads Søndermark, som er fre-

det ved deklaration, tinglyst på ejendommen den 5. fe-

bruar 1962. Det! hedder i deklarationen, at der ikke må

opføres bygninger af nogen art, herunder boder, iskio-

sker eller skure, på det fredede område. Det fremgår

endvidere af det materiale, De har forelagt nævnet, at

Ribe Amt, vandafdelingen, har stillet krav om etable-

ring af fiskespærringen som vilkår for at meddele Ribe• Byferie tilladelse til at grave kanalen mellem Stampe-

mølleå og Haulund Bæk.

Fredningsnævnet har den 26. januar 1996 afholdt

møde på åstedet.

Om forhandlingerne på mødet henvises til vedlagte

udskrift af Fredningsnævnets forhandlingsprotokol.

Foranlediget af drøftelserne under mødet har

Birch og Krogboe A/S, Rådgivende ingeniører, Esbjerg,

efter aftale med Ribe Byferie ændret projektet vedrø-

•'. rende
'rj. o::;E-:er"iministeriet

1: ... J,. r",_.'/- c~·1. •<iturstyrelsen
J.nr. SN 1986- (~LL(~ 1/
Akt. nr. t -DcX"'

es

fiskespærringen, således at der i stedet for fiske-

Bil. I



FREDNINGSNÆVNET
FOR

RIBE AMT

Esbjerg. den

Rolf.gade 94 . Po.t/lox 60

6701 Esbjerg TIL 79136677

Formanden

spærring med jordfæste på den fredede ejendom, etable-

res en rist ved indgangen til stålrørstunnelen under

Damvej og uden for det fredede område.

Da fiskespærringen efter det ændrede projekt, som

er godkendt af amtets vandafdeling, ikke skal etableres

på den fredede ejendom matr.nr. 287 ao Ribe Købstads Søn-

dermark, skal Fredningsnævnet ikke meddele dispensation• til dets gennemførelse, hvilket herved meddeles.

P.n.v.
~<;e;rn"-----~

Skov- og Naturstyrelsen

8. kontor

Haraldsgade 53

2100 København 0.
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