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År 1968g den 31. december, afsagde Overfredningsnævnet
følgende

k e n d e"l s e

i sagen nr. 1955/67 vedrørende fredning af arealer i Myrthue ved
Ho bugt i Hostrup sogn.

I den af fredningsnævnet for Ribe amtsrådskreds den
1. december 1967 afsagte kendelse hedder det:
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"Ved brev af 12. december 1966 anmodede Danmarks Naturfred-
ningsforening fredningsnævnet for Ribe amtsrådskreds om at rejse
fredningssag for et ca. 127,6 ha stort areal syd for Varde å's
udløb i Ho bugt. Området afgrænses mod nord og vest af Ro bugt,
mod syd og sydøst af Marebæk plantage, tilhørende Esbjerg kommune,
og mod nordøst af de ved Oyerfredningsnævnets kendelse af 16. fe-
bruar 1967 fredede arealer.

Som begrundelse for fredningen har naturfredningsforenin-
tt' gen i brev af 8. februar 1967 ~~r~Ere anført:

..............- ....................................~................
"Området, som ønskes fredet, er den nordlige del af en

15-20 m høj bakkeknude, som udgør den nordvestligste pynt af Es-
bjerg Bakkeø. Fra stedet er en smuk udsigt mod nord over Ho Bugt
og Varde Å til randbebyggelser ved Kjelst og Tarp. Bakken opskæ-
res af en udjævnet slugt, der løber fra nord midt ind i området.

~ Mod vest ender bakken i en stejl kystklint, som delvis er tilskre-
det. Foran klinten mod havet findes en 20-30 m bred, stenet s~d-

~ strand. I nord afløses forstranden af en 300 m bred,strandeng med
II'

en strandvold og en digerest yderst ved vandet. En sandvade, som
~) er tør ved normal daglig lavvande, strækker sig fra forstranden

300-500 m ud mod den dybere rende i Ro bugt.
Bakken er, som nævnt, det nordvestlige hjørne af Esbjerg

Bakkeø, der er en gletscheraflejring fra næstsidste istid. Hvis
man ser bort fra kystklinten, har vind og vejr udjævnet relieffet
på en måde, som er karakteristisk for bakkeøer, og de jævne bak-
keprofiler demonstreres fint. Morænematerialet i topjorden er
lidt specielt for Vard~~Esbjerg egnen ved at være sandet og me-
get stenet; man finder mange vind slebne sten, som vidner om ark-
tiske storme i tidligere kvartærperioder.

Kystklinten er forskningsmæssig vigtig af to grunde, dels
fremviser den de geologiske og jordbundsmæssige lag, dels er den
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en del af en sjælden kysttype. Do geologiske lag, som ses i klin-
ten er overvejende kvartære, men også tortiære lag spores; af den-
ne grund hører den naturligt sammon med de andre kystklinter ved
Marebæk-Hjerting og øst for Esbjerg. Jordbundsprofilerne i klin-
tens top er varierede og lærerige; man kan bl.a. iagttage flerdob-
belte muldhorisonter på grund af jordfygning, samt forskellige pod-
soleringsgrader.

Klinten er en aktiv kystklint i et egentligt tidevands-
område, og denne kysttype findes kun omkring Esbjerg og nord for
Højer i Tønder amt. Kysten er meget interessant, fordi man inden
for korte afstande har mange elementer:
i vest - en dybere tidevandsrende, sandvade, gruset forstrand

og en delvis nøgen klint,
mod nord - er klinten tilgroet, forstranden bliver til en del-

vis kunstig strandvold, og bag ved den ligger en marsk-
agtig tilgroningsflade.

Alderen af den tilgroede kyst og samspillet mellem åvandet fra
øst og havvandet fra vest rummer interessante forskningsopgaver.

Fromhæves skal endvider8, at de pågældende arealer sammen
med de tilstødende områder, som Esbjerg kommune har erhvervet,
og de arealer, som er sikret i henhold tilOverfredningsnævnets
kendelse, udgør en landskabelig helhed, hvortil der knytter sig
betydelige rekreative interesser, hvorfor ethvert indgreb, såsom
bebyggelse, vil være overordentlig uheldigt. ri

• c • • • • • • • • • • • e _ • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • ~ • • • • • • ~ • • • • • • • • • • • • • • o • o • ~

Naturfredningsforeningens påstand går i hovedtræk ud på,
r L np~ ~~~ visse begrænsninger ikke må foretagps yderligere be~
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byggelse inden for hele området, hvorhos der påstås indført en
række regulerende bestemmolser for benyttelsen af de pågældende
arealer.

Fredningsforslaget omfatter helt eller delvis følgende
ejendomme i Myrthue, Hostrup sogn:
Lb.nr. matr.nr. omtrentlig omfat- ejer.

tet areal i kl,

l. l 2, l b, 67,7 Gårdejer Niels P. Pedersen,e
e

r J..e

Myrthue pr. Varde

3. l o, l f, 1,2

Gårdejer Thøger Jørgen Thøgorsen,
Myrthue pr. Varde
Frivilligt Drengeforbunds før-
ste Esbjerg kreds v/pastor S.

2. l c, l d, 50,2
2

4. 19, l i

l m,

" 5. l h,
(I.,-

2,7
Iversen, Skjoldsgade 2, Esbjerg.
K.F.U.M.-spejderne v/direktør

0,7

Tage Sørensen, Baldursgade 23,
Esbjerg
Thomas Christian Pedersen iflg.
tingbogen.
Ifølge amtstucms oplysning nu udcle-
ler Niels P. Pedersen, Roust
brugsforening, Roust pr. Varde.

6. l n, l o, 5,1 Arkitekt J4 Sottrup-Jensen,
Frodesgnde 110 a, EsbjergI alt ca. 127,6 ha

, , , , , , , , p , , , , , , , , , , , , ,

Det bomærkes, at det under sagens behandling er oplyst
for nævnet, at ejeren under lb. nr. 2. gårdejer Thøger Jørgen
Thøgersen, ved utinglyst slutseddel har solgt et areal, stort
1,4 ha af matr. nr. l c, til den under lb. nr. 6 anførte arki-
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tekt J. Sottrup-Jensen. Da udstykningen ikke er 'sket, og over-
dragelsen ikke er tinglyst, har nævnet ved erstatningsberegningen
henregnet parcellen til gårdejer Thøgersens ejendom.

Af et af Fredningsplanudvalget for Ribe og Ringkøbing am-
ter udarbejdet detailleret oversigtskort fremgår bl.a., at ca.
23,9 ha af de af påstanden omfattede 127,6 ha er beliggende in-
den for den i naturfredningslovens § 25, stk. l omhandlede af-
stand fra den for græsvækst blottede strandbred, samt at
ca. 33 ha er skovbevokset.

Den detaillerede fredningspåstand for området er sålydende:
• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • o • • • • • • • • • • • • • G • • •

"Bebyggelse skal ikke være tilladt, bortset fra bygnin-
ger der er nødvendige for driften af allerede eksisterende land-
brugsejendomme.

Campingpladser må kun etableres med de'påtaleberettigedes
tilladelse.

Opstilling af boder, skure, master eller andre skæmmende
indretninger skal ikke være tilladt.

Ilenkastning af affald på de frodede områder må ikke finde
sted.

Bilophu@lingspladser må ikke etableres.
Terrænformerne må ikke ændres ved afgravning eller opfyld-

ning. Fredningen skal dog ikke være til hinder for den på stedet
allerede v~rende grusgrav.

Udenfor de arealer, der nu er træbevokset, må tilplantning
med løv- eller nåletræer ikke finde sted.

Offentligheden skal have adgang til at færdes på de i
gennem området allerede eksisterende stier og veje, samt skal ha-
ve ret til at tage ophold på strandarealet."
••••••••••••••••••••••••• 00 ••••• 4." ••••••••••••••••••••••••••••••••
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4t Sngen hnr af fredningsnævnet vooret forelngt for Naturfred-

ningsrddet, der i brev nf 29. marts 1967 bl.a. udtaler følgende:

e
•'"e

liDet område, som omf'"1.ttesaf den aktuelle fredningspåstand ,
ligger, som det fY'emgår af sngen, imellem det allerede fredeQc
område langs den søndre bred nf Varde å's udløb og nogle Esbjerg
kommune tilhørende arealer med plant~ger og lyngbakker og d2nner
således en værdifuld forbindelse derimellem. Selv på besigtigel-
sesdagen, som vel v~r on sønd~g, men en barsk og stormfuld dag,
var der mange mennosker, som færdedes i de tilstødende områder,
således at hele egnen må siges at v~re af stor betydning for fri-
luftslivet, ikke mindst for Esbjerg og Varde.

Rådet kan således fuldt ud støtte fredningspåstanden, så-
ledes som den nærmere er motiveret af Danmarks Naturfredningsforening.

Idet bemærkes, at der i fredningspåstanden indeholdtes et
almindeligt forbud mod afgravning og opfyldning, men dog gives
frihed til fortsættelse med gravning i don allerede eksisterende
grusgrav, kunne man henstille, hvorvidt der måtte voore anledning
til at fastsætte en arealmæssig begrænsning for grusgravsudvidelsen."
.............. " ••••••••••• " •••• 00 •••• 0 ••••••••• & .

Sagen har ligeledes været forelagt Fredningsplanudvalget
for Ribe og Ringkøbing amter, der i brev af 10. april 1967
bl.a. udtaler:
......................... <:.6 ••••• ~Oc: ••••••••• O ••• O .......•• e o ••

li •••• at udvalget under hensyn til, at det pågældende
område må anses for et meget betydningsfuldt, fremtidigt rekrea-
tivt område for byhefolkningen i Esbjerg, og under hensyn til,
at det landskabsæstetisk vil være meget ønskeligt at holde områ-
det fri for bebyggelse, kan anbefale, at den foreslåede fredning
nyder fremIne."
.. .. .. .. .. .. .. .. .. .. o • .. ~ .. b .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. • .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..
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Fredningsnævnet, der under behandlingen af denne sag be-

Poul
står af dommer/Euch, Varde, amtsrådsmedlem, sognerådsfor-
mand Alfred Jeppesen, Ølgod, og gårdejer Henry Christensen, Tor-
rup pr. Guldager, har behandlet sagen på behørigt indvarslede mø-
der den 22. maj og 18. september 1967, hvortil var indkaldt samt-
lige lodsejere og andre interesserede, og hvor tillige repræsen-
tanter for Danmarks Naturfredningaforening, Fredningsplanudvalget
for Ribe og Ringkøbing amter, Alslev-Hostrup kommune og Esbjerg
kommune var mødt.

Nævnet har derhos behandlet sagen internt den 30. oktober
og den 13. november 1967 og har foretaget indgående besigtigel-
ser af de interesserede arealer.

N~~et har under sagens behandling haft teknisk bistand
~f landinspektor Gert Alsted, fredningsplanudvalget, Ringkobing,
0g landinspektor Gunnar Jessen, Varde.

Under sagens behandling er der over for nævnet fremsat
nrotoster imod, at der foretages fredning i det af naturfrednings-.
foreningen anforte omfang. Såfremt fredningen gennemfores i det
foreslåede omfang, har lodsejerne og to grusgravningsberettigede

(.

~ påstået sig tilkendt erstatninger som nedenfor nærmere omtalt.
~dministratio~sc~ef Sune Ebbesenhar for naturfrednings-

foreningen særligt fremhævet de ~etydelige geografiske og geolo~
giske interesser, der knytter sig til de af påst~nden omfattede
arealer. Herudover er der meget betydelige rekreative interesser
i området, og det er naturligt at soge dette fredet for at opnå
en afrunding af og en sammenhæng med de fredede arealer ved V3rde
å's udlob i Ho bugt og Esbjerg kommunes arenl(~. Målet er at be-
vare området, som det fremtræder i dag, hvorfor fredningen ikke
skal være til hinder for landbrugsvirksomhed som hidtil, ligesom
der heller ikke nedlægges påstand om, at den igangværende grus-
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gravning bringes til ophor. Derimod onsker foreningen ikke nye
gruslejer åonede, ligesom man anser det for ønskeligt, at enhver
form for fremtidig bebyggelse forhindres.

Ekspeditionseekretær Saren Mathi~ har på Esbjerg kom-
"lunesvegne tilsluttet sig fredningspåst~mden.

Sopnerådsformand Marinus Kristensen, Alslev-Hostrup kommune~
h~r henledt opmærksomheden på, at evt. adgang for offentliG-
heden til bestående veje og stier må forventes at blive til
betydelig gene for landbruget, således at der på denne måde alli-
gevel sker indgreb i den landbrugsnæssige udnyttelse af onrådet,
hvis påstanden tages til folge.

Advokat Dueholm, Varde, har for gårdejerne Niels P. Peder-
sen og Thoger Thogersen oplyst, at disse ikke vil protestere mod
fredningen som sådan, men deriood må gore indsigelse imod offent-
lighedens adgang til at færdes ad eksisterende veje og stier.
Disse er af en sådan beskaffenhed, at de ikke kan bære offent-
lig færdsel, og adgang for offentligheden vil i det hele være
umulig at administrere, bl.a. fordi der i stort omfang anv~ndes
losdrift på g&rdene. Fordelene ved at tilstede offentligheden ad-
gang står således ikke i rimeligt forhold til de ulemper, der vil
blive pålagt lodsejerne herved.

Gårdejer Thogersen har ifolge overenskomst, tinglyst den
,25. oktober 1965 og senere, meddelt entreprenor Alfred Petersen,
Frodesgade 148, Esbjerg, og ingenior Åge Jo~~sen, Jyllandsgade
139 Esbjerg, ret til inden for et tidsrum af 15 år fra den 10.

september 1965 at opgrave, harpe og bortkore grus og sand på et
nærmere angivet areal af matr.nr. l c Myrthue, hvilket grus-
og sandleje er åbnet. I overenskomsten er der indeholdt bestemmel-
se om, at de berettigede skal foretage fornoden planering, såle-
des at arealet kan beplantes, når der er mulighed for at foretage
en samlet planering af et areal på l tdr. land, ligesom der skal
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ske endelig planering, når arbejdet indstilles fuldt ud af de be -
rettigode.

De s~e berettigede har ifolge overenskomst af 7. februar
1966, tinglyst den 12. februar 1966 erhvervet ret til inden
for et tidsrur~af 10 år at udvinde sand- og grusforekonster på
matr. nr. l a, Myrthue, tilhoronde gårdejer Niels p. Pedersen.
Denne udvinding var ikke påbegyndt ved fredningssagens rejsning.

Landsretssagforer J. G. Bodker, Esbjerg, har frenhævet,
at arkitekt J. Sottrup-Jensen har erhvervet de han tilhorende
arealer med henblik på opforelse af et sommerhus eller en helårs
beboelse. Udstykningssagen har i sin tid, idet man oplyste, at ud-
stykningen var en forberedelse til bebyggelse, været forelagt for fred-
ningsplan-udv21get, der i 1962 meddelte landbrugsministeriet,
at udstykningen kunne tiltrædes. Ejeren må derfor protestere i-

mod, at der ved evt. fredning nedlægges forbud mod opforelse af
et enkelt hel~rshus, der vil kunne placeres i bevokset område,
således at byggeriet ikke bliver synligt eller til gene for om-
givelserne.

Arkitekt J. Sottxup-Jensen h~r personlig anfort, at den
påtænkte bobyggelse med rortag på natr. nr. l n, Myrthue, der
er skovbevokset, vil gore mindst muligt indgreb i helheden, dels
fordi tagets farve vil falde sannen med omgivelserne, og dels for-
di den overste del af taget ikke vil nå mere end 2 roover den nu-
værende hojde for trætoppene. Han har endvidere freohævot, at et
hus Ded rortag svarer til den bedste del af den lokale bebyggelse
i Sydvest jyllands kystområder.

Pastor S. Iversen har for Frivilligt Drengeforbunds forste
Esbjerg kreds protesteret imod evt. forbud imod bebyggelse. Kred-
sen kan ikke udnytte arealet, såfremt der ikke nå opfores en hyt-
te eller foretages teltslagning på dette.

Direktor Tage Sorensen ha~ for K.F.U.M.-spejderne ikke vil-
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tt let nodsætte sig fredning nod en passende erstatning. Han har dog

forbeholdt sig ret til at udvide det bestående byggeri på natr.
nr. l n, Myrthue, idet korpsets nedlenstal er nangedoblet siden
husets opforelse.

Landinspektor Alsted, fredningsplanudvalget, har til brug
for nævnet udarbejdet et forslag til et stianlæg langs kysten,
Overfor dette forslag har arkitekt Sottrup-Jensen rojst indsigel-
se, idet han har foreslået, onten ~t stien fores lige ost OD hans
arealer, eller at stien i det hele etableres længere inde i l~n-
det, s21edes at der anlægges herfra udgående tværstier ud til ky-
sten udmundende i udsigtspunkter.

Oberstlojtnant Ole Hansen har for Forsvarets By[~ingstjene-
ste gjort opnærkson på, at de pågældende aroaler lojlighedsvis
anvendes af artilleriet til opstillingsoIxråde under skydning nod
Kallesnærek hede, og at Dan regner ned, at forsvarets virksonhed
i området kan fortsætte, når der efter hver skydeopstilling i on-~
rådet foretages retablering af terrænet.

Dot bcnærkos, at Ministeriet for Kulturol1a Anliggonder

-
~ delso af det på matr.nr. l e, Myrthuegård, i strid ned bosteo-

Delserne OD strandbyggelinien opforte hus for et tidsrum af yder-
ligere 3 år indtil den ll. juni 1966. En yderligere forlængelse

ved brev af ll. juni 1963 hnr TIoddelt dispensation til bibehol-

af fristen for husets fjernelse kunne ikke forventos, og huset,
der anvendtos som lejr- og weekendhytte, er nu fjernet.

Endvidere beQ@rkes, at der den 10. oarts 1967 er godkendt
partiel byudviklingsplan nr. l for den vestlige del af Ribe ~t,
omfattende bl.a. Alslev-Hostrup kommune.

Den 30. oktober d.å. har nævnet forhandlet med ingenior
Åge JohLesD og dennes advok~t, landsretssagforer Jargon Magnus-
son om særlige problemer vedrorende grusgravning i området. In-
genior Åge Johnsen har herunder oplyst, at hans Dodinteressent,
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grusentreprenor Alfred Petersen, i 1962-63 personlig har foreta-
get proveboringer på gårdejer Niels p. Pedersens arealer i et on-
råde ca. 35 n fra stEllet nod Marebæk plantage vest for den igen-
nen onrådet forende grusvej. Der er ialt foretaget 70 boringer,
og dette arbejde har varet ca. 4 måneder.

Efter indgående overvejelser har nævnet enstenuig truf-
fet beslutning OD, at den foreslåede fredning genneofores i det
af naturfredningsforeningen påståede onfang. Fra fredningen und-
tages dog de arealer nf r~13.tr.nr. l a og l c, Myrthue, hvorpå eksi-
sterende landbrugsbygninger er beliggende, saot disses næro8ste
angivelser? eller i alt 2,6 ha.

Mod vest og nord afgrænses fredningen af Ha bugt, ood ost
af de ved Overfredningsnævnets kendelse af 16. februar 1967 fre-
dede arealer sant grænsen ood ejerlavet Marebækgårds jorder. Mod
syd afgrænses arealet af ejerlavsgrænsen nellen Myrthuegårds jor-
der og Marebækgårds jorder.

Ve1 fredningsnævnets således trufne beslutning er det i
OVGrensste~else med indholdet af naturfredningslovens § l i for-
ste række lagt til grund, at det Då være af den storste ~etydning
at sikre de pågældende arealer, idet der herved i forbindelse
ned de forn&vnte fredede arealer ved Varde å's udlob og Marebæk
Plantage etableres et saQTIenhængende særligt for Sydvestjyllunds
storre bysaofund iloordifuldt rekreativt område. Endvidere har D~

villet tilsikre aloenheden adgang til gående færdsel på arealer
L~ngs Ho bugt, der frembyder usædvanlig soukke og afvekslende land-
skabsbilleder Bed storslåede udsigter fra de hojt beliggende klin-
ter.

Nævnet har endelig taget i betragtning, at det efter det
oplyste også af naturvidenskabelige og undervisningsmæssige grun-
de nå ilooreoverordentlig betydningsfuldt at bevare disse arealer_
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~ Med hensyn til frodningens indhold fasts&ttes folgende

e
e
e

§ l. ODr~det nå ikke yderligere rebygges.
§ 2. Boder, skure, naster og andro sksLmende indretninger n~ ikke

opforos. Det er dog tilladt uden nc;vnets godkendelBe at ind-
rette lfuslcureog naLkestnlde til brug for Qllerede ekBisteren-
elo landbrug.

§ 3. TGrr~nforwerne nå ikke wndres vod afgravning eller opfyldning.
Det sk~l dog v~re tilludt i tiden indtil den l. oktober 1980
at udnytte do i den eksisterende grusgrav på natr.nr. l c,
Myrthue, vcarendo grus- og sandforekonster inden for det på
vedhæftede kort viste onråde.

~ 4. Det er i onrådet ikke tilladt at indrette lossepladser eller
opl':Lgspladser for brugte au:tooobilor eller lignende.

C 5. Dot er uden frodningsnwvnets saQtykke ikke till~dt ~t anven-
de de fredede arealer til lejr- cnnping- ellor p~rkerings-

§ o~ Uden for de ~renler, der nu er tr@bevo~sede, D2 tilplnnt-
ning ned lov- eller nålotrwer ikke finde sted.
Undtngot horfr~ er dog skråningerne Dod Ho bugt og do ~reu-
lor, dor DC~ nnvendeo til grus- og snndudv~nding.

§ 7. Der til18gges ~lDenhedon ret til g~ende f~rdsol Qd den på
vedh.."eftedekort viste sti og ad de ligeledes viste rlarkvejo,
idet beo8rkes, at dor ved stiens anlæg skal tages videst nu-
ligt hensyn til jordbundsforhold og træbevoksningen.

§ 8. Dor tillægges aloenheden ret til opho~d på og badning fr~
strandnrealet vest for ontr.nr. 2, Myrthue.

§ 9. liIardselpå skrænterne er forbud t.,
Forn@vnto besteWDelser skal ikke voore til hinder for for-

svnrets fortsntte benyttelse nf aY3d1irne SOD opstillingsonrQde
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i sanne orafang sora hidtil. 

Nævnet har for at kunne sikre alnenheden adgang til gåen

de færdsel langs ned Ho bugt begrænset den i henhold til overens-

korast, tinglyst den 25, oktober 1965 og senere, hjenlede grav-

ningsret å.ledcs mod kysten, at der ikke nå foretages ændringer 

i terrænet nærnere end 25 n fra overkanten af skrænten nod bugten. 

Med hensyn til retablering af forholdene i narken efter 

grus- og sandgravningon på natr. nr, 1 c. Myrthue, bcnærkes, at 

nævnet ved sin beslutning ora tilladelse til fortsat gravning i 

henhold til fornævnte overenskomst forudsætter, at den ved over

enskomsten aftalte retablering af forholdene i marken finder sted 

ved ejerens eller de brugsberettigedes foranstaltning. 

Den i § 7 orahandlede sti's endelige forlab fastlægges af 

Ircdningsplanudvalget for Ribe og Rinfjkobing amter under tilsyn 

af nævnet. 

Stien, der har et forlab a,f ca, 2600 n, anlægges og vedli-

.̂ eholdes i cn bredde af 3 n af Esbjerg koraraune, idet beraærkes, 

at der herfra på nævnets foranledning er givet tilsagn ora. det nævn

te arbejdes udforelse. 

Kreaturhegn må ikke anbringes nærmere end 5 ra fra den til 

enhver tid værende overkant af skråningen, 

Evt, tilplantning af skråningerne nod Ho bugt skal ske ef

ter samiåd ned Klitdirektoratet. 

Nævnet vil i samarbejde raed Fredningsplanudvalget for Ribe 

og Ringkobing amter foranledige skilte opsat ned individuel tekst 

efter forholdene, når fredningssagen er endelig afgjort. 

Idet bomærkes, at forlig ikke har kunnet opnås for nævnet, 

går de fremsatte erstatningskra,v i korthed ud po. folgende: 

Lb, nr. 1 og 2: Advokat Th, Dueholm, Varde, har for gårdejerne 

Niels P, Pedersen og Thoger Thøgersen i brev af 

19, maj 1967 nedlagt påstand ora tilkendelse af en 

b086987
Linje  
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2erstatninc på 50 nre pr. n •

Det hedder i ndvokatens brev videre:
....... Co ••••••••••••••• c .

e
e
e

"Der er ved belobets fastsættelse t8.get hen...s
syn til, ~t Overfredningsnævnet fornylig ved fred-
ning Jf de tilstodende arenler har tilkendt en er-
statning på 30 ore pr. m2, hvilket belob forhojes
under hensyn til, at der efter fredningsp1standen
sk~l gives almenheden ret til færdsel ad eksiste-
rende veje og stier ionrådet saDt på strnndnrenlet,
idet denne fffirdseldels vilodelægge arealernes be-
tydning som jagtarealer, dels vil volde gener ned
hensyn til åbning og lukning af eksisterende led
til indhegninger o.lign.

DGr er ved fornnst~endo gået ~d fra, at den
eksisterende grusgravningsret på catr.nr. l Q

fortsættes, og at den tinglyste grusgravninesret
for en 10-årig periode fra februar 1966 p& natr.
nr. l Q:. kan opretholdes."

••••••• ••• • •••• • ••• • ••••••••••••••••••• Il1 ••• e .

I brev af 20. september 1967 frn advok~t
DuoholD er der yderligere nedlngt påstand om:
• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • * • • • • • • • • • • • • • • • • • ~

" ••••• at der tilkendes rentor af erstatningsbe-
lobet ned 6% p.a. fra kendelsens dato, ligeson
jeg påstår nine klienter tilkendt et passonde belot
til dækning af o~ostninger ved advokatbistand.

Forsåvidt den eksisterende grusgravningsret
på matr.nr. In ikke kan opretholdes, påstås der
herfor tilkendt N.P.Pedersen en yderligere erstat-
ning stor 20.000 kr., jfr. grusgravningskontrnktens
nngivelse o.f årligt vederlag."



Lb. nr. 3~

Lb. nr. 4~

Lb. nr. 5~

Lb. nr. 6:
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•••••••••• ~.I''' .• Cl O ••••• OLO •••• " 5000 ••••

Frivilligt Dreng8forbunds forste Esbjerg kreds
v/pastor S. Iversen har ikke frensat noget erstat-
ningskrav
K.F.U.M.-spejderne v/direktar T~ge Sarensen har i
brev nf 18. septenber 1967 nedlagt påstand on til-
kendelse af en erstatning på 60 are pr. n2•

Det hedder i brevet bl.a.:
.............................................~..
" ••••vi er son falge af den storke vækst i an-
tallet af spejdere neget interesseret i ad åre at
klli"Uleudvide "Jens Gr::mes Hus" på QJ.tr.nr. l n.
Vi er villige til at reducere erstatningskravet,

/'

såfreDt det kan stilles i udGigt, at en udvidelse
vil kunne foretages efter nmrnere forhandling Dod
fredningsnmvnet."

••••••••••••••• 0' tI.~, ••• c ......• o~ o Cl". '" øo

Intet erstatningskrav.
Lnndsretssagfarer J. G. Badker har for ~rkitekt
J. Sottrup-Jensen i brev af 8. septeober 1967 ned-
lagt folgende påstand:
• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • c • • • •

e, "l. Fredning af arealet Ded stiforbindelse på den
ostlige side af arealet og Ded tilladelse til
opfarelse af en beboelse i overensstennelse Ded
det frel21sendte forslag: Intet erstatningskrav.

2. Stiforbindelse so:o.angivet på forslag I s~ledes
at stien genneofares på den vestlige side af
arealet Den Ded tilladelse til at opfare bebo el-
se SOD nævnt under punkt l: Erstatning kr.
25.000,00.



e
ti
e

•

-16-

Motiveringen for en erstatning er, at en sti-
forbindelse på den vestlige side nf arenlot i
hoj grnd vil v~re til gene for ejeren nf det på-
gældende arenl.

3. Fredning af det pågældende arenl uden tillndelse
til at opfore beboelse son under punkt l anfort:
Erstatning kr. 150.000,00.

Til begrundelse for denne erstatning skal jeg
nnfore folgende:

Arealet tilhorende arkitekt J. Sottrup-Jensen
2udgor 64.529 n og er erhvervet over en længere

periode ned henblik på- :1t opfore en beboelse
til rekreativt foroål. De f~rste Qrealerhvervel-
ser har fundet sted i 1961. Da det forste areal
blev erhvervet, blev udstykningsplanen, hvori
er nnfort, ~t arealet skulle anvendes til bebyg-
gelse, godkendt af Fredningsplnnudvalget, og li-
geledes nf de ovrige instnnser son behnndlede
udstykningssngen, herunder ogs~ Ribe nL1tsråd. ...

For sa vidt dette arenl nu bliver fredet, uden
n.t der bliver givet tilladelse til 'J.topfl_'rcden
oohnndlede beboelse, sk~l arkitekt Sottrup-Jen-
sen forsoge nt finde et tilsvarende arenl p~
VJstkysten, enten på Fano, eller Holos12nds Klit,
idet der ikke Dig bekendt findes nre21er belig-
gende ud til kysten i oor~det Blåv2nd-Vejors-

2Henne-Grærup. Prisen pr. TI for et 'J.real2f til-
sv~rende beliggenhed og stand~rd er id~g p~ oindst
kr. 5,00 pr. 02, hvilket for et 2re~1 p~ 64.529 02
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bliver c~. kr. 320.000,00. Et erst~tning8kr~v
~f denne stcrrelse ville for sl vidt være ri-
oeligt at freosætte, ~en i betr2gtning nf ~r-
kitekt Sottrup-Jensens kostpris p~ ca. kr.
60.000,00, nedsottes er8t~tningskravet til for-
nævnte belob pu. kr. 150.000,00, hvilket sv~rer
tl'l k 2 50 2C2. r. , pr. D •

Under penvisning til det tidligere i fred-
e
e
e

ningssagen pnsserede, skal jeg tillade Dig at
anfore, at der fra nrkitEijt Sottrup-Jensens si-
de fortsat noores onske 00 at få tilladelse til
at opfere ~en oohandlede beboelse, uanset an sti-
forbindelsen bliver p~ den ostlige eller vest-
lige del nf arealerne, Den SOD for2n anf~rt læg-
gar arkitekten stor V&gt på, at stien i det 00-

fang den laber igenneD det pågældende aronl pla-
ceres pl den ostlige side."

Landsretssngforer Jor3en Mngnussen har for ing0nier
Åge Johnsen og ontreprenor Alfred Peterson i
brev nf 5. septeober 1967 nedl~gt påstand 00:

...................... 0 _ •••••

" ..... nt der i forbindelse Ded fredningen tilken-
des en erstatning p2 kr. 160.000,00 tillige oed ren-
ter snot et rioeligt belob til afholdelse nf ndvoknt-
udgifter under sagen.

Ifolge kontrakt nf 8. februar 1966, ••.••• har
vore klienter ret til grnvning nf grus og sand p~
Datr. nr. l 2 Myrthue, tilhorende g~rdejor Niels
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Peder Pedersen, Myrthue, Alslev pr. Vurde, idet
rettighederne dog kun kan udnyttes i ti år, nlt-
s~ til 8. februnr 1976.

Gr~vningsretten h~r endnu ikke været udnyttet,
nen foret2gne proveboringer h~r vist, at snndgrav-
ning næppe kan foretages Ded akonoDisk gevinst af
betydning, oedens grusgravning vil kunne være sær-
deles lannende. I perioden indtil graverettens ud-
lob vil der son minioun kunne opgr~ves 20.000 03

grus.
Erst~tningskravet opgores herefter san folger~

Salgspris for 20.000 03 grus
3kr. 1-5,00 pr. n •••.•••••••••••••••••• kr. 300.000,-

Vederlag til ejendocroens
ejer for opgravning, jævn-
for kontr~kten ~ .......•. kr. 20.000,-
Onkostninger iovrigt i-
folge erfaringsonteri-
ale blandt andet fra
oatr. nr. l c Myrthue

3kr. 6,00 pr. n ••••••••• _-_=:.12=.;0~.L.:.O~O~O~'I.--__ "';;;'-'-;=~~~140.000.-
Tabt fortjeneste ••.••••••.••..•••••.• kr. 160.000,-

================
Lnndsretssngforer Magnussen har endvidere i brev

nf 9. novGnber 1967 oplyst, nt de grnvningsberetti-
gode har foretaget investeringer i den på nntr.nr.
l c, Myrthue, værende grusgrav for i nIt en.
96.500 kr., og nt oDkostningerne ved de på oatr.nr.
l n, snst., foretJgno proveboringer anslås til en.
10.000 kr.
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Under hensyn til det således anforte og til santlige i
ovrigt i betragtning konoende onstwndigheder f~stsætt8r frednings-
nævnet, nt erst~tningerne for de fredede arealer skal beregnes
på folgende nåde:

For arealer beliggende DelleD hnvet og den i naturfred-
ningslovens § 25, stk. l, fastsatte strnndbyggelinie er der ikke
fasts"',tsærskilt erst~tning, da lodse jerne efter gældende pr~k-
sis ikke kan forvente at opnå dispensation til byggeri.

For alle ovrige arealer inden for det fredede oDråde, her-
under for arealer beliggende inden for den i naturfredningslovens
§ 25, stk. 2 onh~ndlede Qfst~nd af 300 n fra skov, nen bortset
fra det på vedhæftede kort viste grusgravningsareal p~ D~tr. nr.
l c, Myrthue, har nævnet fastsat en arealpris på 2.500 - 3.000 kr.
pr. ha, varierende efter arealernes ~nvendelse og udnyttelse.

Endvidere h~r nævnet fasts~t særlige erstatninger for u-
lc~pGr i ~ledning nf Qb~Gnhedens ret til ophold på stranden og
færdsel ad stier og narkveje.

Herefter tilkendes der lodsejerne oe de gravninesberetti-
gede folgende erst~tningebelob:



i Myrthue
omtren"åig fre_ Jleraf omfat-
det ar~ i ha. tet af § 25,

stk. l.

tilkendt ersUtn1~_nr. matr. nr.

l. 66,2 Gaardejer Niels P. Pedersen.
l. Arealerstatning for

59,4 ha 148,500 kr.
2. Ulempeerstatning 3.000
3. Erstatning i h.t.

overenskomst ting-
lyst 12/2 1966 20.000

4. Omkostninger til
advokatbistand 400 171.900,- kr.

? l c, l d 49,1 8,5 Gårdejer Thøger Thøgersen. f\)..... o
2, l. Area1erstatning for I

39,1 ha 97.750 kr.
2. Ulempeerstatning 2.500
3. Omkostninger til

advokatbistand 400 100.650,-
3. l e, l f l,2 1,2 Frivilligt Drengeforbunds første

}~sbjergKreds
Erstatning for rådigheds-
indskrænkning, særligt m.h.t.
teltslagning samt i anledning
af almenhedens adgang til op-
hold på stranden 3.000,-



_' nr. ,matr. nr. omtre.-rig fr.---heraf o~fat-
i Myrthue.det allal i h~ tet af § 25,

stk. l.
tilkendt erstatni~

4. 2,7 2,7l g, l i
lmp

. 5. 0.7 0.7l h,

6. 5,1 4,0

K.F.U.M.-spejderne, Esbjerg.
Erstatning for rådighedsind-
skrænkning, særligt med hensyn

·til teltslagning samt i anled-
ning af almenhedens adgang til

ophold på stranden. Det bemær-
kes, at foreningen disponerer
over en bebyggelse på arealet.
Thomas Christian Pedersen.
Ulempeerstatning
Arkitekt J. Sottrup-Jensen.
l. Arealerstatning for

1,1 ha 3.3001- kr.
Det bemærkes her-
ved, at nævnet ved
eftersyn af tingbo-
gen har konstateret,
at de pågældende a-
realer, hvis ko~tpris
sammen med et for
12.000 kr. Senere ind-
købt tillægsareal
(jfr. foran pag. 4)

5.000,- kr.

750,- I
f\)

I-'
I



matr. nr. o~entli~re-
i Myrthue. de"areal "ha

peraf .omfat-
tet af § 25,
stk. l.

tilkendt·ers~~ing-

125,0 ha

af arkitekten er an-
slået til ca.6UOOO,- kr-,
i 1963-64 er erhvervet
for en pris af ialt
18.000,- kr.

2. Ulempeerstatning 5.000,- kr.
3. Erstatning i an-

ledning af, at eje-
ren ikke kan gen-
nemføre planlagt
byggeri 25.000,-
Det bemærkes herved,
at nævnet må være af
den opfattelse, at eje-
ren har haft nogen

•føje til at gå ud
fra, at matr. nr.
ln kunne bebygges.

4. Omkostninger til
advokatbistand 400,-

23,1 ha

I
f\)
f\)

I

33.700,- kr.



matr. nr. omt~ntlig ji~-
i Myrthue.de~real i~a.

heraf omfat- <

tet af § 25,
stk. l.

tilkendt e~S~ningnr~

Ingeniør Åge Johnsen og entre-
prenør Alfred Petersen.
l. Erstatning for udgif-

ter ved prøveborin-
ger på matr. nr. l a
og indskrænkning i
retten til gravning
på matr. nr. l c lO~OOOi~ kr.

2. Omkostninger til ad-
vokatbistand 3004:

7 .

I
(\)

10•300,- kr. ~

I alt 325.300,- kr.
----------------------------------------------------------------
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Det benærkes, at erstntningerne er udregnet på grundl~g
af det foran ofltalte oversigtskort over de ~f sagen onfnttede
arealer.

Erstatningerne, der forrentes Ded 6% &rlig fra kendel-
sens dnto, udbetales t~l de foran nnforte ejere og gr~vningsbe-
rottigede, dn ikke andre i ejendonoene interesserede har frensnt
krav under sagens behandling.

Erstatningerne udredes son nedenfor bestent.
Kendelsen vil være at tinglyse på de nedennævnte ejendonoe

Ded prioritet forud for nI p2ntegæld.
Påt21eret tilkonr~er fredningsnævnet for Ribe nntsrådskrods.

T h i b e s t e Q n e s:
E jendoru::18noontr. nr. ID., 11, le, Id, le, lf, 19,

Ih, li, 1I:.1, In, 10 og 2 Myrthue, Hostrup sogn, fredes SOD

ovenfor besteDt og son nfgrmnset på vedhæftede kort.
I erst~tning udtetales de ovenfor ODvute.belob, i nIt

325.300,- kr., ned renter 6 % årlig fra kendeIsens dato.
Af erstatningen udredes tre fjerdedele af stntsknssen.

Den sidste fjerdedel udredes nf Ribe notsfond og af de i ants-
rådskredsen beliggende kobstndkonouner efter folketnl i henhold
til den senest offentliggjorte folketmIling.

Kendelsen kan indnnkes for Overfredningsnævnet, adresse:
Nyropsgnde 22, Kobenhnvn V., inden 4 uger fra kendeIsens afsi-
gelse eller forkyndelse."
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hensyn til områdets særlige beliggenhed - sammenhængen med andre
fredede arealer og offentligt ejede plantager - har Overfred-
ningsnævnet dog ved en flertalsbeslutning vedtaget at godkende
fredning af hele det af nævnskendelsen omfattede område. Et med-
lem har dissentieret, idet medlemmet finder,at betydelige dele
af de·bagved liggende arealer mod Marbæk Plantage bør udtages af
fredningen, da de ikke findes fredningsværdige, og medlemmet er
tillige af den opfattelse, at der i forvejen gennem fredninger
og offentligt ejede arealer er sikret tilstrækkeligt store area-
ler i området.

Den indankede kendelse stadfæstes herefter med følgende
ændringer og tilføjelser:

Fredningens indhold.

~~-g~~g~~~!~g~
Såfremt en udvidelse af det af kontrakten vedrørende

matr. nr. l ~ omfattede gravear~al - bortset fra de 25 m nærmest
skræntoverkant - måtte blive påkrævet inden graveperiodens ud-
løb i 1980, skal det være tilladt at fortsætte gravningen yder-
ligere 25 m - svarende til 5.000 m2 - ind mod land efter forud-
gående meddelelse herom til fredningsnævnet.

~~_l~~_g~~_J,matr. nr. l ~ og l f, - F.D.F., Esbjerg, -
~~_1~~_~~~_1,matr ••nr. l~, l ! og l ~ - K.F.U.M.,Esbjerg:

Det skal, sålænge de nuværende ejere benytter ejendommene til fri-
luftsformål, være tilladt at telte og parkere som hidtil samt
for så vidt angår lb. nr. 4 med nævnets forudgående godkendelse
at udvide den eksisterende lejrbebyggelse under iagttagelse af
naturfredningslovens § 25, stk. l.
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Erstatning.
Efter Overfredningsnævnets opfattelse har for så vidt

angår de to større landbrugsarealer det af fredningsnævnet an-
vendte erstatningsniveau været for højt under hensyn bl. a. til
disse områders mere almindelige karakter, det påhvilende yder-
zonebånd samt det tilstødende skovbryn af Marbæk Plantage, som
Overfredningsnævnet ikke helt har ment at burde bortse fra.

Med henvisning hertil har Overfredningsnævnet fremsat
nedennævnte erstatningstilbud, der er blevet accepterede:
!~~_gE~_!,matr. nr. l ~, l b, Myrthue,
gårdejer Niels P. Pedersen, et samlet beløb på 150.000 kr.
hvorved er taget hensyn til det ved grusgravnings-
forbud lidte tab.
!~~_gE~_~,matr. nr. l E, l ~, 2, Myrthue,
gårdejer Thøger Jørgen Thøgersen, i alt •••.•••••• 85.000 kr.
Endvidere har !~~_gE~_I,ingeniør Aage Johnsen og
entreprenør Alfred Petersen, accepteret den dem af
Overfredningsnævnet tilbudte erstatning, i alt ••• 25.000 kr.
for tab som følge af forgæves afholdte boreudgif-
ter samt gener m. v. ved ikke at kunne udnytte
graveretten på ovennævnte matr. nr. l ~ i fortsæt-
telse af den på naboejendommen igangværende grav-
ning.
I ovennævnte tilbud er includeret omkostninger til
advokatbistand.
Erstatning til !~~_~E~_1,matr. nr. l ~, l ~, l ~,
K.F.U.M.spejderne i Esbjerg, som Overfredningsnæv-
net under hensyn til lempelserne i fredningsbestem-
melserne ikke har ment at kunne tilbyde nogen er-
statning, er efter ejernes ønske afgjort ved taksa-
tion. Ved forretning foretaget den 13. november
1968 er erstatningen fastsat til................. 3.000 kr.

Et kort, nr. Rib. 119, udvisende de fredede arealer,
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der andrager 125 ha~ er vedhæftet nærværende kendelse.

T h i b e s t e m m e s
Den af fredningsnævnet for Ribe amtsrådskreds den

l. december 1967 afsagte kendelse stadfæstes med de af det
foranstående følgende ændringer.

I erstatning udbetales:
lb. nr. l, gårdejer Niels P. Pedersen, 150.000 kr.........

" 2, gårdejer Thøger Jørgen Thøgersen~ ••
3, Frivilligt Drengeforbund, første

85.000 "

" "
Esbjerg kreds, •.•••••..•.••••••••.• 3.000 "

" " 3.000 "4, K.F.U.M.spejderne, Esbjerg, .•••••••
5, hr.' Thomas Christian Pedersen ~ .••.• 750 "" tt

" 6, arkitekt J. Sottrup-Jensen~ •••••••• 33.700 "tt

" " 7, ingeniør Aage Johnsen og entreprenør
Alfred Petersen .••.••••••••••••.••• 25.000 "

I alt 300.450 kr....
Af erstatningsudgifterne med renter 6 % p. a. fra

nævnskendelsens dato, l. december 1967, at regne udredes 3/4
af statskassen, medens den resterende 1/4 udredes af Ribe amts-
fond og de i amtsrådskredsen·beliggende købstadkommuner efter
folketal i henhold til den senest offentliggjorte folketælling.

Udskriftens rigtighed
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HO BUGT.

Naturfredningskonsulentens kontor
København d. 2/- /1-68.
By: Myrthue.
Sogn: Hostrup.
Plan nr. Rib. 119.

1/lUI/II Frerhri1llJS9I'tJUJse .
(DOm. hfntJ~lin%e.
Stiey.
Ma.Uo;hold 1:10.000.
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REG. NR. yS?o

~J.~J~ b 7

Ved brev af 12. december 1966 anmodede Danmarks Naturfred-
ningsforening fredningsnævnet for Ribe amtsrådskreds om at rejse
fredningssag for et ca. 127,6 ha stort areal syd for Varde å's
udløb i Ho bugt. Området afgrænses mod nord og vest af Ho bugt,
mod syd og sydøst af Marebæk plantage, tilhørende Esbjerg kommune,
og mod nordøst af de ved Overfredningsnævnets kendelse af 16. fe-
bruar 1967 fredede arealer.

Som begrundelse for fredningen har naturfredningsforenin-
gen i brev af 8. februar 1967 nærmere anført:
• • • • • • o ø o • • • o o • • • • o • • • • • • • . . .

"Området, som ønskes fredet, er den nordlige del af en
15-20 m høj bakkeknude, som udgør den nordvestligste pynt af Es-
bjerg Bakkeø. Fra stedet er en smuk udsigt mod nord over Ho Bugt
og Varde Å til randbebyggelser ved Kjelst og Tarp. Bakken opskæ-
res af en udjævnet slugt, der løber fra nord midt ind i området.

4t Mod vest ender bakken i en stejl kystklint, som delvis er tilskre-
det. Foran klinten mod havet findes en 20-30 m bred, stenet sand-
strand. I nord afløses forstranden af en 300 m bred strandeng mec

t.
en strandvold og en digerest yderst ved vandet. En sandvade, som
er tør ved normal daglig lavvande, strækker sig fra forstranden
300-500 m ud mod den dybere rende i Ho bugt.

Bakken er, som nævnt, det nordvestlige hjørne af Esbjerg
Bakkeø, der er en gletscheraflejring fra næstsidste istid. Hvis
man ser bort fra kystklinten, har vind og vejr udjævnet relieffet
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DISPENSATIONER>

Afgørelser - Reg. nr.: 
Herunder ses afgørelser i dispensationssager for denne fredning
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