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U d s k r i f t

af
forhandlingsprotokollen for fredningsnævnet

for
Ribe amtsrådskreds.

---00000---,
År 1965, den 31. maj kl. 8.30 holdt fredningsnævnet for

Ribe amtsrådskreds møde på dommerkontoret i Varde.
Mødt var formanden, dommer Poul Buch, Varde, det amts-

rådsvalgte medlem, sognerådsformand Alfred Jeppesen, Ølgod,
og det lokale medlem, gårdejer Jørgen Lauridsen, Vilslev, pr.
Gredstedbro.

Der foretoges:
J. nr~ 95/1965. Sag angående fredning af en del af

"Herredsbjerget" i Vilslev sogn.
Der afsages sålydende

K E N D E L S E:

Ved brev af 4. februar 1965 anmodede Nationalmuseets
fredningsafdeling i Århus fredningsnævnet for Ribe amtsrådskreds
om at søge gennemført en fredning af bopladsrester fra den ro-
merske og den germanske jernalder på "Herredsbjerget" i Vilslev
sogn. Fredningen skulle tilsigte at bevare bopladsresterne, der
er undersøgt af den antikvariske samling i Ribe og Nationalmuseet.

tt) Nævnet har behandlet sagen på et behørigt indvarslet møde
den 22. marts 1965, hvortil ejeren af matr. nr. 30 e, Vilslev by
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og sogn, gårdejer Hans Peder Andersen, ejeren af matr. nr. 144,
Vilslev by og sogn, gårdejer Gunnar Nielsen, Nationalmuseet, Den
antikvariske samling i Ribe, fredningsplanudvalget for Ribe og
Ringkøbing amter, Vilslev kommune og Ribe amtsråd har været ind-
kaldt. Endvidere har panthavere og andre i de fornævnte ejendomme
interesserede været indkaldt, men disse har ikke været repræsen-
teret under sagen.

på det fornævnte møde, hvorunder der foretoges en besig-
tigelse af det af sagen omfattede område med tilstødende lokali-
teter, udtalte ejeren af matr. nr. 30 e, Vilslev by og sogn, gård-
ejer Hans Peder Andersen, at han ønskede den del af bopladsområdet,
der er beliggende på hans ejendom, fredet uden erstatning, idet
han netop havde erhvervet dette areal med henblik på en bevarelse
af bopladsresterne.

Ejeren, af matr. nr. 144, Vilslev by og sogn, gårdejer
Gunnar A. Nielsen, har ikke villet modsætte sig fredningen, så-
fremt der ydedes ham en passende erstatning for ulemperne ved så-
dan fredning.

Amtsvejvæsenet, der har projekteret en stormflodskatastrofe-
vej i nærheden af bopladsresterne, har ej heller villet modsætte
sig en fredning i det af Nationalmuseet foreslåede omfang.

Vilslev sogneråd har intet at erindre imod den foreslåede
fredning, såfremt denne kan gennemføres uden hindring for katastro-
fevejsprojektet.

Nævnet har under sagens behandling haft teknisk bistand af
landinspektør Gunnar Jessen, Varde.

Efter det således foreliggende finder nævnet, at den fore-
slåede fredning, der skønnes arkæologisk og landskabeligt velbe-



grundet, bør gennemføres som nedenfor fastsat.
Da en fredning af de foreslåede arealer med bopladsrester,

der er beliggende på matr. nr. 144, Vilslev by og sogn, vil være
til ulempe for den fremtidige udnyttelse af marken, finder fred-
ningsnævnet, at der for fredning af et ca. 7 x 60 meter stort om-
råde af matr. nr. 144, Vilslev by og sogn, bør ydes ejeren, gård-
ejer Gunnar A. Nielsen, Bjerget, Vilslev pr. Gredstedbro, en er-
statning på 500,- kr.

,

Med hensyn til fredningens indhold fastsættes følgende nær-
mere bestemmelser for det på vedhæftede kort viste område:

Arealet må ikke beplantes. Der må ikke opføres eller an-
bringes bygninger, herunder skure, boder og lign., rejses master,
eller foretages gravning af nogen art, og der må ikke tilføres el-
ler fjernes jord, sten m.m.

Campering er forbudt.
Henlæggelse af affald er forbudt.
Ledninger må ikke føres hen over arealet.
Borthugst af selvsået træ-og buskbevoksning er tilladt.
Arealet må benyttes som hidtil, herunder til dyrkning. Dyb-

depløjning er dog ikke tilladt.
Videnskabelig undersøgelse af arealet er tilladt, dog ikke

uden samråd med Nationalmuseet og ikke uden forudgående anmeldelse
til ejerne af arealerne.

Denne kendelse vil være at tinglyse med prioritet forud for
al pantegæld på

matr. nr. 30 e, Vilslev by og sogn, tilhørende gårdejer
Hans Peder Andersen, Vilslev pr. Gredstedbro, og



4.

matr. nr. 144, Vilslev by og sogn, tilhørende gårdejer
Gunnar A. Nielsen, Vilslev pr. Gredstedbro.
Påtaleret tilkommer Nationalmuseet og fredningsnævnet for

Ribe amtsrådskreds hver for sig eller i forening.
Thi bestemmes:

De på vedhæftede kort viste arealer af matr. nr.e 30 e og
4t 144, Vilslev by og sogn, fredes i overensstemmelse med det foran

anførte., Der tillægges ejeren af matr. nr. 144, Vilslev by og sogn,
gårdejer Gunnar Nielsen, en erstatning, stor kr. 500,-, der udredes
med 3/4 af statskassen og 1/4 af amtsfonden og de i amtsrådskredsen
beliggende købstadkommuner efter folketal i henhold til den senest
offentliggjorte folketælling.

Erstatningen forrentes med 6 % årlig fra kendelsens dato.
Sagen sluttet.

Alfred Jeppesen. Jørgen Lauridsen:
Poul Buch.,

Udskriftens rigtighed bekræftes.
,4t Fredningsnævnet for Ribe amtsrådskreds, Varde, den 31. maj 1965.

P. n. v.
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