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År 1977, den 20. maj, afsagde overfr8dningsnævnet føJ r;ende

k e n d e l s e

i sD..gennr. 2178/73 vedrørende fredning af Alslev å med tilstødende

f.realer i Esbjerg og Varcle kommuner. (Overfrednin€,snævnets kendelse

afløser fredningsnævnet s kendelse af ll. december 1972).

I septfOmbor 1969 rejstes efter begæring af det d8,a~r€ndc frodnings-.

pJ a.nudval g ['01' Ribe og Ftingkøbing amter fredningssag for en ca. 3 kEl lanG

strækninl,,-' af Alslev å med tilst0dende arealer fra. Forum bro i øst (hovcd-

ve:j A 12) ti] Jd;:;lev møDe i vest. Arealm'ne, der ligger i Al slov S(v:'"J:J,

Vnrc1e komffiUl,e, ae I3røndum sog11, Esbjerg kOf,)!TJl..l.l1C, er opført under 28 løbe;...

numre og udsør eftpI' clen endell.[':c påstand ial t en. 107 ha, hvoraf langt

størstedelen ....1' omfattet af åbyggelinje, jfr. § 1)7, stk. l, nr. 2 i lov

nr. 314 af 18. juni 1969.

~.I.d.valE"et()1..a.:

II ••••• j,lslcv å eT' i. 1?66 bJ.f;V8+. OPf7'rl'tet, og enkel tG :::tnrre ~lyn:(>r
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vil de tilgrænsende engarealer næppe kunne dyrkes i omdrift, og i den
nedre del vil c1dalen som hidtil forcli ve som sumpet eng med mosehuller,
rørskær og pilekrat • Kun en ny åregulering med afløb neden for stemme-
værket vil kunne ændre disse forhold.

Ådalen omkransen af lave skråninger, der dels henYJgger som lyng-
arealer, dels som vedvarende græs. På nogle af lyngarealel'nc findes en
del selvsået opvækst, hvis fjernelse yderligere vil fremhæve landskabet.

Umiddell)art nord for ådalen findes et militært øvelsesområde,
der fortrinsvis henligger som hedebakker. Gennem dette område strækker
der sig en meget smuk dal med en bæk, som udmunder i Alslev å.tI

Til området knytter sig endvidere ifølge udtalelse fra Natur-
historisk forening for Sydvestjylland botaniske og ornitologiske værdier.-, Hertil kommer, at arealernes nære beliggenhed ved de to større byer,
Esbjerg og Varde, (afstand henholdsvis lo og 6 km) giver dem en betyde-
lig værdi som nærrekreativt område og som ekskursionsområde for bl.a.
disse byers folkeskoler, gymnasier og seminarier.

c. Frednin~kendelsens indhold.

e
~e

Ved fredningsnævnet s kendelse a.f 11. december 1912 er fredninF,
af ådalen gennemført i alt væsentliet som påstået af fredningsplanud-
valrret. Det fredede er herefter pålagt fredningsbestemmelser, der til-
sigter at bevare den uberørte ådal i dens nuværende tilstand, bl.a. med

forbud mod at inddraee de la.vtliggende, uopdyrkede areCl.lf~r,ialt ca.
80 ha, under omdrift, samt mod at foretage terJ'ænændringer, herunder
grus- og sandf':ravningi de tildødende højerelif,"gendearealer. End···
videre tillægger kendelsen offentligheden adgang til gående færdsel til
en del af dalen nord for åen ad en udlagt sti, delvis beliggende på

militærets tilstødende arealer, samt på de uopdyrkede arealer mellem
stien og åen.

I erstatning er tilkendt ialt 105.905 kr. samt i advokat- og
grusundersøgelsesomko8ininger 7.600 kr. En del af erstatningen vedrører
arealer med påståede ~rus- og sandforekomster ialt ca. 21 ha beliggende
syd for åen - tilhørende lo ejere. Disse har under nævnsbehCl.ndlinccn lacet
ingeniør H. A. Bojlesen, Esbjerg, udarbejde en undersø["elscsrapP':lrtover
forekoms krncs mængde og <>.rt og hr;..rpå {P"'tmdlagheraf krævet erstatn:inp;
feT iR.1t 170.000 m3 grus ae 500.000 m3 sand med ti1s?.mmen ca.. 1,4 mill.kr.
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II.Overfredningsnævnets beha.ndli.nr:.

a. Anke.

Predningsnævnets kendelse er anket af samtlige ejAre - bortset
fra. lb.nr. 2, 3+] 2 og 21 - de fleste repræsenteret af lanrl,sretsGagfører
Gerhard Kjær, Esbjerg.

De ankende har påstået fredninGen ophævet, subsidiæ1't tilkendelse
af højere erstatninger.

•
Endvidere er kendelsen anket af Ribe amtsråd med påstand om fred-

ningens ophævelse som upåkrævet, subsidiært at amtsrådet kun tilpligtes at
udrede l/lo af fredningsudgifterne •

'I
b. ~sigtigelse o~ beslutning.

Den 8. maj 1974 har overfrcdnincsnæVl1et afholdt besi(';1;igelseog
møde med bl.a. de ankende og deres advokater.

Et mindretal på 2 af overfredningsnævncts medlemmer finder ikke~
at der er grund til at frede de omhandlede arealer mod tilkendelse af
erstatning, idet området - som anført af Ribe amtsråd - findes tj]stræk-
keHgt beskyttet mod indgreb ved p,mldende lovbestemm~lser. Disse medlemmer
sten~er derfor for at ophæve fredningsnævnets kendelse.

e
e

Et flertal på 4 af overfrednlne;snævnets medlemmer finder, at ådalen
bør undergives frednine;. Dis. -3 medlemmer har ud over de landskab el if,'e
værdier 1agt vægt på den betydning, området vil kunne få som nærrekr'eativt
område for især Esbjerg kommune, hvor der i kun fu.kilometers afstand 8T'

nye boligområder under udvik1i.n[;. Endvidere findes det af særliG betyd.-
ning, at området ved fredningen åbnes for offentlig adgang, og at fred-
ningsservitutten ei ver mulighed for pleje af arealerne •• Herefter er besluttet følgende:

1. Frednina.ens afgrænsnjng.
Den af fredningsnævnet fastsatte {:,rænsegodkendes, do[; at hele

ejendommen matr.nr. 2 !s,, F'orumlund, Brønclum sogn, fredes. Endvidere er
grænsen over ejendommen matr. nr. l 2;, Alslev Mølle, og Langsom Gårde
(lb.nr. l) udrettet - uden ændring i størrelsen af fredet areal.
Fredninesgrænserne fremgår af Q!".i; nalrværende kendelse vedhæft.ede kort.
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l. Ændringer af åens naturliee løb og nuværende vandstand må ikke finde

sted, udover hvad almindelig op~ensning nødvendiggør.

2. E'nhvcr foranstaJtning, der kan virke skadelig på den naturlj.ge plante-

vækst og ændre karakteren af mose, eng', hede eller ovordrE'v j nden fo:::-

de på kortbilaget nærmere angi 'me arealer er ikke til)~Jd.t. Ompløjning

og inddragning af disse arealer under omdrift må således ikke finde

steu. De fredede arealer må ikke tilplantes - dog skal eksisterende

læplantninger kunne fornyes.

•
3. Der kan på foranledning af fredningsmyndighederne - efter fOTIldeående

meddelelse til ejerno - træffes de nødvendiee plejeforanstaJtninger

til bevarelse af naturtilstanden, herunder fjernelse af selvsåede træer

og buske. EjernA okal være berettiget til at udnytte eventuelle mulig-

heder for at aflægge effekter af disse træer og blwke. Ple,ieforanstalt-

ninger skal foretages uden udgift for ejerne.

4. Ændringer af terrænformerno må ikke findA nted. Således må der ikke

foretagos afgravning og påfyldning udover, hvad der er nødvendigt til

almindelie; udgrøftning og lignende. Der skal dog være tilladt på

matr.nr. l ,9., Alslev Mølle ae Langsomgårde, Alslev sogn (lb.nr. 3)
at etabJere dammetil yngel- og sættefisk samt nogle få. store damme
til moderfisk på arealer henholdsvis nord oG syd for Alslev å. efter

retningslinier i det, foreJrJ.;-te skitseprojekt af august 1972.

5. Det E~rilrJce tilla.dt at foretage noeen for~ for bebyggelGe, opstil1.:ing

af campingvogne, skure, boder, master {'>}] er s'k'Cf'mmendeindretninger

af nocen art. Den eksisterende spejderhytte på. mutr.nr. 9 ~, Toftnæ~

by, Alslev sogn, må bibeholdes.

6. Te1t.sJ agning er i.kke tilladt.

7. B0nkaf.-ltning'af affald og l ienende materialer er ikke till ndt.

8. Etablcril'lg af hegn ud over de nødvendige kreaturheen er ikke tilladt.

9 o Luft-el) ednil"f.,'er rr,å ikke føren over det fredede. Det skal d cg være

tillactt at ombYISI:?:8eksisterende 60 kV lednin,'j på betonmaster til et
dob"belt 60 kV lerlnin,o;ssyst0.m på et,~bens stålgittermaster i samme tr:lce.

lo. Do'c i;Hlægges a1menheden cv3g,:,n.g i;iJ fcPrdsel til fods på. de på kort-

bila.get viste områder.

F'redni ng'Splaml'ivo.lget f01'D.nledif,'8r, at der etableres og afm:r.;l'kcssti-

adr,a.ng som vis;" på kortet, og at der opGæties skilte, hvoq:å bl.a. sko.l
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• anføres, at færdsel sker pR eget ansvar, at løse hunde ikke må medtaees,
at tobaksrygnlng og brug af åb~n ild er forbudt, og at anvendelse af
radio og anden form for støj spredning ikke er tilladt.

Fredningsplanudvalget etablerer nødv~ndiee møller el)er lignende
gennemgange i eksisterende hegn. (I

ll. Jagt- og fiskerirettigheder berøres ikke af fredningen.

12. Fredningen skal ikke være til hinder for, at der ved hovedvej A 12 etab-
leres en parkerings- og rasteplads.

• 13. Påtaleret tillægges fredningsnævnet for Ribe amt •

b. Særbestemmelser.

Lb.~~-1, K.F.U.M. spejderne, Esbjerg, matr.nr. 9 E, Toftn~s by:
Det skal være tilladt at etablere læplantnin(3'langs nord- og vest grænsen
af det fredede areal samt at udgrave en mindre sø i ejendommens østlige del.
Beplantningens karakter og omfang samt søens udformning m.v. skal forud
godkendes af fredningsnævnet.

Lb.nr. 13, J. Hedegaard Nielcen, matr.nr. l 1, Fonlmlunu:------ -
Det skal med fredninesnævnets ~orudgående godlcendelse veore ti) la,dt at
etablere en mindre vildthegning i en lille slugt i den vestliee del af
ejendommen, betinget af uo.jævning af udgravninger på ejendommen i for-
bindelse med en etableret dæmning.

III. Er8tatnin~erne.

Overfredningsnævnet har tiltrådt det af fredningsnæ'\'l1etanvendte
erstatningsniveau for areal fredning, 500 kr. pr. ha, og stiudlæ~ - 8 kr.
pr. løbende meter medens erstatning for ulemper som følge af den offent···
lige adean~ iøvrigt er forhøjet til ca. 500 kr. pr. ha.

I spørgsmålet om erstatning for grus og sand har overfredninf-B-
nævnet - modsat fredningsnævnet, der har laet undersøgolsesrapporten til
grund ven erstatningsudmålingen - a.lene tilbudt et mindre erstatningstj Hæg

pr. ha for arealer med grl.l.s- og candforekomstc1r. Overfredninr;snævnet har
herved lar,t vægt på Danmarks G'.:lcJ.ogiskeUnd.ersøgelser'8 l<dtalo1f:;com de
foreta{910 bori:'lgernringe bevinrn:n:.;sige v<2rdi.mE::dhensyn til materi.alernes
art ae om den vide udbrp.dclGe o.f lignende grus- og sandforekomster pil egnen
samt på, at grusgravning ikkr-! hidtil har fundet sted på de fredede ejen-
o.omme.
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'. De fremsatte erstatningstilbud er accepteret af samtlige ejere,
bortset fra ejerne af de syd for åen beligr,endE'8 ejendomme (lb.nrr.
l, 5, 6, 8, 9, 24, 26 OB 27), hvor grusarealer af en vis udstræknine
findes, idet disse ejere har ønsket erstatnirl[;ernefastsat ved taksation.

Ved kendelse af 19. august 1975 hal' taksationskommissionen fulgt
de af overfredningsnæ,mct anvendte takster, bortset fra arealer med erus
og sand, for hvilke kommissionen har fastsat et erstatningstillæg på
2.500 kr. pr. ha. Erstatningerne er fastsat som den merværdi, arealerne
under hensyn til muligheden for at udvinde grus og sand må antages at
have i handel og vandel i forhold til andre tilsvarende arealer uden
mulighed for råstofudvinding.

I omkostninger er der for advokntbistand tilkendt ialt 7.100 kr.
og for grusundersøgelser m.v. 5.925 kr., tilsammen 1).025 kr., jfr. den
skematiske oversigt nedenfor.

'.1

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

Den af fredningsnævnet fo~ Ribe amts fredninf,Skreds den ll. decem-
ber 1972 afsagte kendelse om frednine af Alslev å med tilstødende arealer
stadfæstes med foranstående ændringer.

Fredningen omfatter herefter nedennævnte ejendomme med et :3amlet
areCJ-lpå ca. 108 ha som vist på vodhæftede kort nr. 2178/73, hvis ma.trikuls-
an givelGel' er ført frem til juni 197L1. De påe;ældende arealer på] æcees de
foran anførte fredningsbestemmelser mod tilkendelse af følgende erstatnjngs-
'beløb:
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Alslev sogn,
Alslev t\;ølle,Alslev by's jorder og Toftnæs by.
gr.: grusforekomster.

Lb. fredet off. forbud grusfore-
Hatr.nr. Navn areal adgang sti mod om- komster Tilk. samledenr. i ha ha lb.m. drift ha ha erstatn. omk.

L gr. l §:., 9 ~ P . Strange-Hansen 11,7 8,1 5,2 18.900 950L

Toftnæs.

2. l c C.Agnar Christian- 16,0 16,0 8.000 '100
se~, Esbjerg.

3 . l ~, 9 l Aksel Schack, 2,4 2,4 1.200
Toftnæs.

4. 9 .2. KFU:vi-spejderne, 8,0 8,0 150 8,0 6.400
Esbjerg afd.

5. O'l~ l f Gordon Noer, 3,2 0,6 2,6 8.100 550O' •

Toftnæs.

6. gr. 2 ~, 3 !l, Søren Nie Isen, 3,5 1,4 2,0 6.800 950
Toftnæs.
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fredet off. forbud grus-

Lb. areal adgang sti mod om- komster Tilk. samlede
rir. tv1atr.nr. Navn i ha ha lb.m. drift ha ha erstatn. omk.

7. 2 d 2 f Henning Andersen, 1,6 1,6 800-- , Guldager.

ro gr. '7 .§. , 13 b Andreas Schack, 1,5 0,3 1,2 3.800 250o.
Toftnæs.

9. gr. 5 i Jørgen Sillesen, 0,9 0,2 0,7 2.200 150
Risskov.

lo. gr. 4 e Eske Bennetsen, 0,1 0,1 200 50
Toftnæs.
(nu: Henni:1g Bennet-

sen)
1l. 2 a Ejnar Ehmsen, 1,3 1,3 650

Guldager.

12. o d Aksel Schack, 0,2 0,2 100.,/

Toftnæs.
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Brøndum sogn,
Forum by og Forumlund m.m.
gr.: grusforekomster.

fredet off. forbud grus-
Lb. areal adga~g sti mod om- komster Tilk. samlede
nr- . Iv:atr.nr. Navn i ha ha lb.m. drift ha ha erstatn. omk.

13. l ~, l .i J. Hedegaard L. 15,5 10,5 220 11,5 lLI.700
Nie Isen, Forum-
lund.

I '.l- I b K.E. Ellegård, LI, G 4,6 90 Lf,6 5.000.J- ~. •

Esbjerg.

15. l k L.L. Nielsen, 1,4 1,4 1,4 1.300
Esbjerg.

16. 4 b Gunnar L.Jensen, 0,6 0,6 0,6 600
Esbjerg.

17. 3 b Jørgen V.Jørgensen, 0,6 0,6 85 0,6 1.300
Guldager.

lS. 3 ct. Karl Nielsen, 3,9 2,0 280 2,0 5.600
-'(3 O' i~ddra-Forumlund.$;d

get under
3 a)

1 n 2 .§:., 2 cl Erling Loklint, 5,2 3,2 390 4,8 'Z. 20O.:- ') .
Forumlund.

\.D
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fredet off. forbud grus-

Lb. areal adgang sti mod i<l)m- komster Tilk. samlede
nr. Matr.nr. Navn i ha ha lb.m. drift ha ha erstatn. omk.

20. 2 i Hans Sørensen, 0,8 0,1 l+OO

Forumlund .

2l. 2 k ,. Q, Esbjerg kommune. 4,1 3,0 420 3,2 o___' o
,-

D (2 , inddr.o l.
"'- -under 2 k)

22. 6 §.., 6 Si, Harry Bech Hol tz , 1,7 1,6 1,7 1.500
6 r Guldager.

23. l ,- ri Dagmar Andersen, 0,3 0,3 0,3 300~'J
( t:?-dl. 6 k) Gulåager.

24. gr. G b 8 a Hans Bodolf 3,8 0,7 2,1 1,6 6.300 350-' Christensen,
For·uro.

') t.::: 4 a Edith N.Madsen, 0,2 0,2 100-J.

Guldager.

26. gr. 7 a a) 1-1ad s Nørgaard 7 , Lf 0,2 3,3 3,4 6.150 850Jenser..sbo.
b)E:!.vinF.Hansens 6.150 1.750betalingsstands-
ningsbo v/adv. Vig-
go Dresing.
(nuværende ejer)

f-l
o



fredet off. forbud grus-
Lb. areal adgang sti mod om- komster Tilk. samlede
nr. ;vJatr.nr. Navn i ha ha lb.m. drift ha ha erstatn. omk.

'/7 gr. l-l 1, 6 n N. Inger~ann Niel- 4,3 0,4 2,2 2,3 8.100 900-, .
9 a lo i sen, Guldager.

28. gr. 6 c J . Grauengård
Bruun, Guldager. 3,1 1,0 1,5 2.300 150

CIT!kostninger': Lrs. Gerhard Kjer, 5.000
Ssbjerg.
(Ib .nr.e. 5-11,
13-2 o, 22-25 og
26 a) •

O:nkos tn inger: I~geniør H.A.Bojle-
sen, Esbjerg. 725

Ialt 107,9 37,1 1635 79,7 20,6 124.150 13.025,
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12.

ErstatningsudGifterne, i.al t 137.175 kr., der bortsc (; fra omkost-

ningerne, forrentes med 8% p.a. fra ll. december 1972 til anvisning,

udredes efter ovcrfrcdningrmævnetc beslutnine; med tre fjerd.edele af

statskassen og en fjerdedel af Ribe amtsråd. Anvisning har fundet sted.

Udskrift enr-r:>igt ighed bekræftes.

lT/JfLr.V J. Fisker.
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Ved skrivelse af 9. september 1969 fremsatte frednings-
planudvalget for Ribe og Ringkøbing amter begæring over for fred-

e', ningsnævnet for Ribe amtsrådskreds om rejsning af fredningssag
q\ ,\, for et areal på ca. 126 ha omkring Alslev å fra Forum bro til
'"., Alslev mølle, beliggende i Alslev og Brøndum sogne.

I begæringen hedder det bl. a. om de pågældende arealer
og begrundelsen for at påstå disse fredet:

e
e

ti Lo)

~ . ,
,

•

.'
\.11.;

I'
r):.,1
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Alslev å er i 1966 blevet opgravet og enkelte større slynger er
blevet gennemgravet. Denne regulering har betydet en vandstands-
sænkning ved Forum bro, mens der som følge af opstemningen ved
dambruget ikke er sket nogen væsentlig vandstandssænkning længere
mod vest. Som følge heraf vil de tilgrænsende engarealer næppe
kunne dyrkes i omdrift og i den nedre del vil ådalen som hidtil
forblive som sumpet eng med mosehuller, rørskær og pilekrat. Kun
e~ålegulering med afløb neden for stemmeværket vil kunne ændre
disse forhold.

Ådalen omkranses af lave skråninger, der dels henligger som
lyngarealer, dels som vedvarende græs. På nogle af lyngarealerne
findes en del selvsået opvækst, hvis fjernelse yderligere vil frem-
hæve landskabet.

Umiddelbart nord for ådalen findes et militært øvelsesom-
råde, der fortrinsvis henligger som hedebakker. Gennem dette om-
råde strækker der sig en meget smuk dal med en bæk, som udmunder
i Alslev å.

Man er bekendt med, at Naturhistorisk forening for sydvest-
jylland i forbindelse med den stedfundne regulering af åen har ud-
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talt, at området i botanisk og ornithologisk henseende er af en
sådan egenart, at en fredning vil være ønskelig, og dette må, i
betragtning af de relativt små ændringer, åreguleringen har med-
ført, stadig gælde .

Det skal endelig anføres, at de omhandlede arealers nære
beliggenhed ved de to større byer, Esbjerg og Varde, (afstnnd hen-
holdsvis lo og 6 km) giver arealerne en betydelig værdi som nær-
rekreativt område og som ekskursionsområde for bl. a. disse byers
folkeskoler, gymnasier og seminarier •

Det skal i forbindelse hermed nævnes, at spejderne ejer en
del af det foreslåede fredningsområde og herpå har bygget tre hyt-
ter, samt at egnsplankontoret i Esbjerg i sin plan for de grønne
områder peger på Alslev ådalen som værende af undervisningsmæssig

')1' interesse.:jo,

Med henvisning til det således anførte har fredningsplan-
udvalget den opfattelse, at de omhandlede arealer er af en sådan
skønhed og ejendommelighed, at de har væsentlig betydning for al-
menheden og bør fredes.
• o • • • • • • • • • • • • • • • • • o • • o • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • o • •

• • • • • • • • • • • • • o • • • • • • • • • o • • • o • • o o • • o • • • • • • • o e o • • • • • • • • • O • • • • • • • • •

~) Hvad angår de nord for ådalon liggende arealer tilhørende mili-
tæret har dette ved skrivelse a~ 8.7.69 meddelt udvalget, at man,
såfremt fredningssagen gennemføres, vil gennemføre en administra-
tiv fredning af de på kortet viste arealer, og således at en even-
tuel påtænkt ændring nf den bestående tilstand og hidtidige an-

••
vendeIse forelægges fredningsmyndighederne. Militæret vil desuden
give offentlighoden adgang til gående færdsel ad den på kortet
viste sti" •

Fredningsplanudvalgets påstand om fredning har efter mindre
ændringer foretaget under sagens behandling følgende ordlyd:
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"l) Yderligere ændringor af åens naturlige løb og nuværende vand-
stand må ikke finde sted, udover hvad almindelig oprensning
nødvendiggør.

2) Enhver foranstaltning, der kan virke skadelig på den natur-
lige plantevækst og ændre karakteren af mose, eng, hede eller
overdrev inden for de på kortet (kortbilag II) nærmere an-
givne arealor, skal ikke være tilladt. Ompløjning og inddrag-
ning af disse arealer under omdrift må således ikke finde sted •
Uden for de ovennævnte arealer må arealerne dyrkes i omdrift.
De under fredning værende arealer må ikke tilplantes.
De eksisterende læplantnin~er skal dog kunne fornyes.

3) Der kan på foranledning af de påtaleberettigede træffes de
nødvendige foranstaltninger til bevarelse af naturtilstanden,
herunder fjernelse af selvsåede træer og buske. Ejerne skal
være berettigede til at udnytte eventuelle muligheder for at
arlægge effekter af disse træer og buske. Fjernelsen skal
foretagos uden udgift for ejerne .

4) Mndrin8er af terrænformerne må ikke finde sted. 8åledes må
der ikke foretages afgravninger og påfyldninger udover, hvad
der er nødvendigt til almindelig udgrøftning ogligændo.Fred-
ningen skal ikke være til hinder for etablering af nogle få
store damme til moderfisk på arealer syd for Alslev å af
matr. nr. l ~, Alslov Mølle og Langsomgaarde, Alslev sogn, i
overensstemmolse med det forelagte skitseprojekt af august
1972.

5) Enhver form for bebyggelse skal være forbudt. Opstilling af
campingvogne, skure, boder, master og lignende skæmmende ind-
retning er forbudt. Den eksisterende spejderhytte på matr.
nr. 9 12., Toftnæs by, Alslev sogn, må bibeholdes.
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6) Teltslagning skal ikke være tilladt.
7) IIenkastning af affald og lignende materialer skal være for-

budt.
8) Etablering af hegn udover de nødvendige krenturhegn skal ik-

ke være tilladt.
9) Luftledninger må ikke føres over arealet. Fredningen skal dog

ikke være til hinder for, at I/S Vestkraft ombygger den eksis-
terende 60 kV ledning på betonmaster til et dobbelt 60 kV
ledningssystem på et-bens stålgittermaster i samme traco.

lo) Der tillægges almenheden adgang til færdsel til fods på de på
vedlagte kort (kortbilag I) viste områder. Fredningsplanud-
valget skal foranledige, at der etableres og afmærkes on gang-
sti inden for en afstand af 5 m fra den på kortet viste sti-
føring, og at der opsættes anvisningsskilte, hvorpå bl.a.
skal anføres, at færdsel sker på eget ansvar, at løse hunde
ikke må medtages, at tobaksrygning og brug af åben ild er
forbudt, og at anvendelse 8f radio og anden form for støj-
spredning ikke er tilladt.

11) Jagt- og fiskerirettigheder berøres ikke af fredningen •
12) Fredningen skal ikke være til hinder for, at der ved hoved-

vej A 12 eventuelt etableres en parkerings- og rasteplads.:'
Med begæringen fulgte et kort over de aroaler, der ønskes

fredet samt en fortegnelse over disse.
Der er senere i maj 1970 til dels i overensstemmelse med

lodsejernes ønsker foretaget en indskrænkning i påstnndens geo-
grafiske udstrækning, men samtidig tillige on vis udvidelse af
denne. Det påstået fredede område omfatter herefter i alt ca.
107 ha, hvortil kommer de af forsvaret ejede arealer, der ikke er
omfattet af nærværende sago Der er af fredningsplanudvalget for
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Ribe amt udfærdiget kort (herunder kortbilag I og II til nærv,æ-
rende kendelse) samt ejer- og arealfortegnelse i ~)verensstemmelse
hermed.

I forbindelse med en foretaget regulering af Alslev å
verserer der en nfvandingskommissionssag, der indebærer arealæn-
dringer for visse af de ejendomme, der er berørt af fredningspå-
standen. Fredningsnævnet har ved behandlingen af nærværende sag
lagt de arealforhold til grund, som eksisterede forud for åregu-
leringen •

I en fremlagt skrivelse af 28. januar 1970 fra museumsin-
spektør Georg Kunwald, Nationalmuseets fredningsafdeling, Aarhus,
hedder det bl.a.:

" • • • • • o o • o o • Q • • D • • • • o • o o • o o • o o • o o o • • • • • o o • e o o O o e e o o o • o • o o o

~ , ~ o • • • • • • • • o o • o • o • o • • • • • o • o • o o o o • o • • • o o • • • O • • o o • • o o o • • • o o • ~ o • o o o • o.,

Museet har ikke kendskab til fortidsminder eller andre arkæolo-
giske punkter inden for området, og da fredningssagen således ikke
skønnes at berøre museets fagområde, vil der næppe v,ære grund
for museet til at lade sig repræsentere ved mødet. For en ordens
skyld har jeg orienteret ingeniør Anders Jespersen, Nationalmuse-
ets mølleudvalg, om fredningssagen, og han oplyser, at der ikke
knytter sig sådanne kulturhistoriske interesser til Alslev vand-
mølle, at det efter hans skøn bør have indflydelse på afgrænsning-
en af fredningsområdet."

Om ejerforholdene til de af påstanden omfattede arealer
henvises til nedenstående fortegnelse.

Frr;dningsnævnet for Ribe amts fredningskreds var ved nær-
v,æronde sags påbegyndelse sammensat således: Formanden, dommer
Poul Bueh, Varde, det amtsrådsvalgto medlem, so~norådsformand
Alfred Jeppesen, 01god, det lokale medlem for j~lslov sogn, gård-
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ejer N. P. Pedersen, Myrthue pr. Varde, og det lokale medlem for
Brøndum sogn, ekspeditionssekretær Søren Mathiesen, Esbjerg.

Den l. april 1970 afløstes sognerådsformand Alfred Jep-
ri pesen af det amtsrådsvalgte medlem, gårdejer Erik Rosenstand,

Bdr. Farup, medens suppleanten for dot lokale medlem for Varde
kommune, hvori Alslev sogn var blevet indlemmet, radioforhandler
Poul Gkelmose, Varde, afløste gårdejer N. P. Pedersen, der heref-
ter fortsatte som bisidder i nævnet.

•e
Pr. l. april 1972 afløstes det lokale medlem for Esbjerg

kommune, socinlinspektør Børen Mathiesen af bankfuldmægtig Poul
Erik Bech, Esbjerg.

Under sagen er der ydet nævnet teknisk bistand nf fred-
j:) .' ningsplanudvalgets sekretariat.

Begæringen om fredning blev bekendtgjort i Statstidende
og dagbladet "Vestkysten" for den 13. september 1969 samt "Vest-
jydsk Aktuelt" for den 15. september 1969.

Lodsejerne og andre interesserede indkaldtes til et offent-
ligt møde om sngen, som afholdtes den 9. februar 1970. Største-
pnrten nf lodsejerne var mødt eller repræsenteret, og endvidere
var mødt repræsentanter for fredningsplanudvalget for Ribe .og
Ringkøbing amter, Alslev - Hostrup sogneråd, Ribe amtsråd og

(~) byudviklingsudvnlget for den vestlige del af Ribe amt, Ribe amts
vejvæsen og I/S Vestkraft, Esbjerg.

På mødet fastholdt fredningsplanudvalgots repræsentanter
fredningspåstanden og uddybede nærmere baggrunden for sngens

t.' rejsning.
Flere lodsejere udt~lte sig imod fredning af området, som

de fandt tilstrækkeligt sikret gennem nnturfredningslovens bc-
.. stemmelser. En repræsentant for Alslev mølles dambrug protesterede
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mod fredning af matr. nr. l~, llslev Mølle og Langsomgaarde,
Alslev sogn, idet denne ejendom indebærer den eneste mulighed
for en udvidelse af dambrugot, hvorom der foreligger aktuelle

r' planer.
Sagen udsRttes på besigtigelse af de af påstanden omfat-

tede arealer. På henstilling af flere lodsejere måtte et til
den ll. m8j 1970 berammet møde aflyses. ,:1forbindelse med en be-
sigtigelse foretaget den 15. juni 1970 afholdtes et nyt offent-
ligt møde i sagen, hvortil der var indvnrslet ved breve med af-

.. leveringsnttester afsendt den 29. april 1970 til samtlige lods-
4t ejere, panthavere og servitutberettigede samt offentlige myndig-

heder.
På mødet var der foruden en repræsentant for fredningsplan-

udvalget for Ringkøbing amt mødt en repræsentant for frednings-
planudvalget for Ribe amt, der var blevet etableret pr. l. april
1970, og som fra dette tidspunkt indtrådte som rekvirent. End-
videre var mødt en repræsentant for Varde kommune, hvori den tid-
ligere Alslev kommune var blevet indlemmet pr. l. april 1970. En-

'I' delig var mødt repræsentanter for flere offentlige myndigh0der,
som tidligere havde været indvarslet, ligesom i alt 26 lodsejere
var mødt eller repræsenteret. De fleste af lodsejerne havde ud-
arbejdet til dels foreløbige erst2tningspåstande i sagen.

Landsretssagfører Gerhard Kjer, Esbjerg, der repræsenterer
22 lodsejere i området, mente bl.a. at kunne fastslå, at der er

t'

meget betydelige grus- og stenforokomster i brinkerne syd for
Alslev å. Han opfordrede nævnet til at lade foretage indgående
undersøgelser af grusforekomsterne og fik støtte herfra nf andre
lodsejerrepræsentanter.

Sagen udsattes på, at fredningsplnnudvalget dels skulle
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overveje en begrænsning af området for den påståede fredning og
dels skulle forhandle med ejeren ~f Alslev mølles dambrug.

Det følgende møde i sugen, der var berammet til den 28.
september 1970, måtte på ~rund ~f en advokats forfald efter den-
nes beg~ring udsættes til den 2. november 1970, hvorom de inter-
esserede underrettedes ved skrivelse nf 18. september 1970. På
mødet var flGro offentlige myndigheder repræsenteret, ligesom 24
lodsejere var mødt eller repræsenteret.

Stiftamtmand M. Edelberg, Ribe, bemærkede, nt frednings-
planudvalget fastholdt påstanden om fredning af arealerne vest
for Vestkrafts elledning over ådalen. I/andinspektør H. Præstholm,
fredningsplanudvalget, fremhævede, at det var meget væsentligt
at bevare åbrinkerne i deres nuværende tilstand.

Landsretssagfører Gerhard Kjer gjorde gældende, at fred-
ningssngen ikke var moden til nfgørelse, idet der manglede en
nødvendig undersøgelse nf jordbundsforholdene, for at erstatnings-
kravene kunne opgøres. H;:m opfordrede S'lJl1IDenmed flere kolleger
nævnet til at rette honvendelse til "Danmo.rks Geologiske U"1dersø-
gelser" for at søge oplyst, hvor der inden for de arealer, som er
omfattet af fredningspåstc:md€m, findes grusmængder i større om-
fang, ligesom man påstod udgifterne ved jordbundsundersøgelserne
erst~ttet i fredningskondelsen.

Nævnet besluttede herefter nt rette henvendelse til "Dan-
marks Geologiske Undersøgelser" samt ikke at foranledige andre;
undersøgelser af grusforekomster foretaget, ligesom nævnet afslog
at lade afholde syn og skøn vedrørende Alslev mølles dambrug.

I en til fredningsnævnet fremsendt skrivelse nf 30. okto-
ber 1970 har Na~lrfredningsrådet bl. G. udtalt:

"Rådet har ikke set sig i stand til at vurdere; grusfore-
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komsternes størrelse men hnr som principielt standpunkt, at grus-
gravning i åbrinkerne er uforenelig med fredningstanken.

ned hensyn til den påtænkte udvidelse nf det eksisterende
dambrug, er det rådets opfattelse, at man ikke bør modsætto sig
en udvidelse i overensstemmelse med den til fredningsplnnudv81get
for Ribe amt tilsendte skitse. MGn scr sig dog nødsaget til nt
tage forbehold over for den planlngto placering af ot kombinoret
beboelses- og hnkkehus øst for den påtænkte udvidelse, hvor huset
muligvis vil virke skæmmende med åbrinken som bagr;rund."

I skrivelse af 27. november 1970 frn "Danmarks Geologisko
Undersøgelserl' til fredningsnævnet hedder dot:

",Som svar på Deres br8v af 17. ns. fremsendes hermed en
fotokopi nf et udsnit af vort originale karteringskort for kort-
bladet V8rde (publiceret 1922, DGU I.rk. nr. 14). Med fRrve er
angivet tørvearenlorne langs Alslev å samt de i nærheden fundne
forekomstor af smeltevandsgrus.

Det vil ses, at disse grusforokomster ligger uden for frod-
ningsgrænsen.

Langs den pågældende strækning nf åen er der kun konstate-
ret "stenot sand" over lsgdel t smeltevandssand. Dotte "stEmede
sand" har meget stor udbredelse som et tyndt dække (mindre end
l m) på kortblndet VGrde. I det underliggende smoltevandssand kan
der nnturligvis træffes grusl~g, men chancen herfor er ikke større
ved Alslev å ond et hvilkotsomhelst nndet sted i indtil flere km

afstand fro. åen. Vi har ingen boringer fra selve fredningsområdet
men et pnr boringer beliggende ca. l km sydvest for åen har truf-
fet sand (hovedsagelig fint) til ca. 20 m dybde."

Fredningsnævnet opfordrede herefter i skrivelse af 26. ja-
nuar 1971 lodsejernes advokater til snarest at meddele, hvorvidt
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lodsejerne ville tage skridt til en undersøgelse af eventuelle
grusforekomster i området.

Ved breve med afleveringsattester afsendt den 27. marts
1971 indvarslode nævnet de intoresserede til et nyt møde i sagen
den 19. april 1971.

På dotte møde gjorde landsrotss~gføror Gerhard Kjer gæl-

e
e
e

donde, at frodningsnævnet forlods burde bekoste de undorsøgelser
af oventuelle grusforekomster, som var nødvendige for sagons af-
gørelse, hvilket ofter hans opfattelse var hjemlet og også var
besluttet i flere tidligere kendelser. Han kritiserede "Danmarks
Geologiske Undersøgelsers" ovenfor nævnte erklæring, der byggede
på undersøgelser tilbage til 1922.

I '
Lodsejerne begærede herefter sagen udsat til den l. oktober

1971 for at få lejliehRd til ~t foretage de nødvendige undersøgel-
ser af eventuello grusforekomster, hvorom mnn ville rette henven-
delso til direktør;tES - R~rdigbeton A/S, Esbjerg, ingeniør H.A.
Bojlesen.

Dot blev samtidig oplyst, at en tidligere af nævnet god-
pOLlkendt sagkyndi~5skulle udtale sig vedrørende Alslev mølle dam-

tt brugo erstatningskrav, havdo afslåot dette. I stedet foreslog
advokat V. Revsbech dambrugsejornes formand, Mogens Hansen, Tyk-
skov Dambrug, som sa.gkyndig vedrørende dette erst~tningskrav, hvil-
ket nævnet tiltrådto, dog uden præjudice for nævnets afgørelse nf
erstatningskravet.

Sagen udsattes derefter på foretagelse af de omtalte jord-
bundsundersøgelser og evt. afgørelse af erstatningskrnvene til den

r,
4. oktober 1971. Efter anmodning fra landsretss~gfører Gerhurd
Kjor udsattes mødet senere til den 25. oktober 1971, hvilket møde
igen måtte udsættes til den 17. januar 1972, idet undersøgelsen

.~
l'
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af grusforekomster i området endnu ikke var afsluttet endeligt.

De interesserede indkaldtes til dette møde ved breve med
~fleverinGsQttest afsendt den 20. oktober 1971.

På dette møde fremlagde landsretss~gfører Gerhard Kjer
en af inF,eniør H.A. Bojlesen ud8rbejdet rapport med skematisk
oversigt over undersøgelser nf grusforekomster ved lilslev å. Om
undersøgolserne, der alle har angået grusforekomstor på ~realer
syd for Alslev å, tilhørende ialt 8 lodsejere, hedder det i r~p-
porten:

II
o • • • • • o ø o • • • • • • o ø o ø o • • • o ~ • • • • • • o • • o • • • • ft • • • • o ~ o • • • • • e o • •

• • • • • • o • o o • o • • • o o ~ o e ø o • • o • o • o • • o c • • O • o o o o o • o • o • • o o • • • • e o • e o o o • •

Undertegnede hnr efter inspektion af terrænet markeret de ønskede
borehuller ved nfm~rkningsstokke. De enkelte lodsejere har heref-
ter på skift foretn.get boringer med et 5 - 6" jordbor. Det optag-
ne materiale blev herefter lngt ved siden af hullet og heraf ud-
taget repræsentative prøver, som er blevet undersøgt på ES - fær-
digbeton A/J'lnboratorium. Undertegnede har undorsøgt det optngne
m':lterinlevod hullerne og srunmenli[';nutmed do modtagne l.qboratoriB-

prøver og har ingen bemærkninger hortil. To lodsejere h~r i ste-
det for boringer udført gravninger og bortset frQ, at dybden her
var 2 - 2,5 m mod boringerne s 3 - 4 m, var dette fuldt ud en lige-
SQ god undersøgelse som boringerne.

Der har været foretaget cn. 30 boringer eller gravninger,
og der er undersøgt 36 stk. prøver på laboratoriet. Resultatet
nf disse undersøgelsor er, at mnn kan fastSlå, at aroalerne inde-
holder snnd oe; e;rusforekomster, som kan udvindos og sælges. Mnte-
rialerne kan, nIt efter hvor de findes og deres beskaffenhed, fin-
de nnvendelse såvel som tilslngsroaterialer til betonfremstilling,
som til vejbygning, stabilisering m.m ••
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Arealernes gennemsnitlige grusprocent er 26, hvilket i dRg,

med de store maskiner, unses for absolut tilfredsstillende for
industriel udnyttelse. Bandets kvalitot er forskellig, men mnnge
steder af en kvalitet, der er udmærket til betonfremstilling,
Rndre steder er d8t mere egnet til f. eks. vejbygning.

De samlede mængder af sand og sten kan nnsættes til følgen-
de, såfremt man regner med en gennemsnitlig dybde på 3 m, hvilket
er absolut forsvarligt:

Grus 170.000 m3

500.000 m3Sand
Dybden kan udmærket være større, herved forøges de bereg-

nede mængder tilsvarende.

30m værdiansættolse kan anføres at bundafgiften i dag for
sand ligger fra kl:'- 0,50 til kr. 1,00 pr. m3 udvundet materiale,
tilsvarende ligger prisen for grus på kr. 3 - 4 pr. m3.

Til sidst skal anfør~, at man ved værdiberegningen bør
regne med, at disse råstoffer vil blive mere og more efterspurg-
te i fremtiden og herved sikkert stige i pris."

Den skematiske oversigt er indhæftot i nærværende kendelse.
Endvidere fremlngdes erstatningsopgørelser frQ de lodsgje-

re, som hnvde fået undersøgt grusforekomster på arenler, der er
omfattet af fredningspAstanden.

Erstatningspåstnndene fremgår nf den neden for anførte ovor-
sigt.

Lnndsrotssngføror Sven. ~. Koch, Esbjerg, oplyste, at Als-
lev mølle dambrugs orstntningskrnv kun kunne opgøres foreløbigt,
idet der endnu ikke forelå nogen erklæring fra don sagkyndige.
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Landinspektør H. Præstholm, fredningsplanudvalget for
Ribe amt, oplyste, at udvalget er villig til at begrænse fred-
ningspåstanden, således at der i fredningskendelsen gives I/S
Vestkraft tilladelse til at ombytte den bestående 60 kV ledning
med en 60 kV 2-systems stålmnstledning, som beskrevet i selsk~-
bets brev af 4. juni 1970 (bilag 30). Han oplyste, nt spørgsmå-
let om etablering nf en 150 kV ledning udgik nf sagen, idet der
ikke foreligger noget aktuelt projekt herom. Et projekt om en
rasteplads ved hovedvej A 12 er endnu ikke færdigbehandlet af ud-
valget.

Ine;eniør I-I.A. T)ojlesen redegjorde for fremgangsmåden ved
de foretagne jordbundsundersø5elser. Nørgård Jensen og Ingemann
Nielsen havde alene foretaget jordbundsundersøgelser ved gravning,
idet boret pn ~rund nf store stenforekomster vanskeligt kunne
komme ned. Der er ingen grund til at tro, at forekomsterne er
ringere på disse arealer end på nnboarenlorne.

Vedrørende Bodolf Christensens aronl bemærkede ingeniør
Bojlesen, at der kun var foretaget boring eet sted, og nt der her
ikke blev fundet særlig værdifuldt materiale. På grundIng R.f
forekomsterne på n~bogrunden finder han det dog klart, at der er
tilsvarende grusforekomster hos Bodolf Christensen, og han vil
anslå, at dor er 30.000 m3 materiale med en grusprocent på 25.

Med hensYn til priserne på grus og snnd, som entreprenø-
rerne svnrer til lodsejerne som bundafgift, oplyste ingeniør Boj-
lesen, at sand for tiden betales med 0,50 - 1,50 kr. pr. m3 og
grus med 3,00 - 6,00 kr., måske endda 8,00 kr. pr. m3, nIt efter
beliggenhed og etableringsudgifter. Det er hans opfattelbc, at
priserne på sund og grus vod en eventuel indtræden i ~ællesmarkG-
det vil blive fordoblede. Grus- og snndforekornsterne i det påstå-
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"

et fredede område ligger i bekvem afstand nf store byområder.
Endelig oplyste ingeniør Bojlesen, 0t 36 prøver fra et

arenl nf størrelse som det, der er påstået fredet, må antages
at være absolut minimum for, hVQd en interesseret entreprenør
ville kræve for at engagere sigo En grusforekomst på 3 % er ikke
et rentabelt grundlag for grusudvinding. Tidligere krævedes en
grusforekomst på 40 %, men med større maskiner og mnngel på råva-
rer er en grusprocent på 26 rentabel. Såfremt sandforekomsterne
er ~lf tilstrækkelig god kvalitet, kan sondgrnvning botale sig uan-
set en lavere grusproaent.

r,

I.

e
e
e Landsretssagfører Sven F. Koch begærede sagen udsnt for

at fremkomme med et dokumenteret erstatningskrav, ligesom land-
inspektør Præstholm begærede sudsættelse, for nt fredningsplnnud-
valget kunne få lejlighed til nt tage stilling til sagen, som den
nu forelå.

Sagen udsnttes derefter til den 15. maj 1972, men blev
senere, da det viste sig nødvendigt at indhente supplerende op-

~lysninger hos dambrugsejer Mogens Hnnsen,Tykskov, til brug for
udarbejdolse nf erstntningspåstanden for Alslev mølle dambrug, ud-
snt til den 4. september 1972, hvortil de interesserede indvarsle--
des ved breve med afleveringsattester, afsendt den 5. maj 1972.

På mødet fremlagde landsretssagfører Sven F. Koch et skit-
seforslng til udvidelse Af Alslev mølle dambrug med 20 yngel- og
sættefiskednmme i et område nord -,for ~lslev å og 4 store modor-
fiskedamme i et område syd for åen. Endvidere fremlagde landsrets-
sagføreren en vurdering nf æg- og sættefiskeproduktionen i til-
fælde af udvideIsens gennemførelse.

Landinspektør Præstholm fastholdt begæringen om fredning
i dens senest ændrede form, idet han henviste til den i begæringen
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nnførte begrundelse. Han henledte op~~rksomheden på, nt en op-
måling har vist, at det areal nf matr. nr. l Q, Alslev Mølle og
Langsomgnnrde, Alslev sogn, hvorpå fabrikant D. Strnnge-H~nsen
gør gældende, at der er udnyttelige grusforekomster, Qlene udgør

252.000 m •
.amtsfuldmægtig Mathias Andersen, der ligeledes grtV møde

for frcdninGsplanudv~lget, fremhævede, nt det ikke hnr været nk-
tuelt at grave tørv i området i mange år. Endvidere gjorde han
g.ældende, at de fremsatte generelle erstatningskrav for fredning
på 10.000 kr. pr. h2 efter by- og l~ndzonelovgivningens indførel-
se må karakteriseres som værende ganske urealistiske. Endelig
fremhævede han over for den fremsatte påstand om erstatning for
tnb af ,j o.gtmuligheder, at fredningspåstanden overhovedet ikke
gør indgreb i jagtrettigheder.

Under henvisning til de rejste erstatningskrav for tabte
grusgr~vningsrettigheder påstod han principalt disse påstande af-
vist under henvisning dels til den fremkomne orklæring fra l1D~n_
marks Geologiske UndersøgelserII, dels til at der iklw har været
fremsendt nogen ansøgning om tilladelse til grusudvinding til
Landbrugsministeriet, dels til nt der ikke har foreligget nogen
indgåede kontrakter om grusgrRvning, samt endelig til at de nf
s8.gen omfattede ejendomme har meget store til~r;?-msende flr\H~ler
uden for det fredede område .. ~gående ingeniør Bojlusons erklæ-
ring fremhævede hnn særligt, at der ifølge denne ikke synes nt
være dokumenteret større grusforekomster hor end rmdre steder,
Ilsom len udvindes og sælges II,hvorfor amtsfuldmc']gtigen måtte ka-
rnkterisere erklærinc;en som værende forholdsvis løs. Hnn henviste
også til, at ingeniør Bojlesen ville være betænkelig ved at gå
ind i on kontrakt på grundIng nf dot foretagno antal boringer,
som af ham kar~kteriseredes som det C1.bsolutteminimun.
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Uubsidiært påstod amtsfuldmægtigen en eventuel erst"ltning

for tab af grusgr~vningsadgang fastsat til et ganske minimalt
beløb.

Vedrørende erstatning til dambruget påstod h~n principalt
også dc)tto krav nfvist og henledte opmærksomheden på, nt frcd-
ningspåstnnden principielt ikke indeholder noget forbud mod etab-
lering ~f de planlagte 3 - 4 damme syd for åen, hvorfor etabloring
heraf ikke vil blive hindret af fredningsmyndighederne.

Projektet til etc'1.bleringaf 20 yngeldnmbrug nord for åen
synes at være tilvejebragt i anledning af frodningssngens rejs-
ning. Hnn henledte i denne forbindelse opm3rksomheden på, at den
dnmbrugskyndige har vægret sig ved at udtElle sig om, hvilken be-
tydning et sådRnt yngeldnmbrug ville kunne få for det bestående
dambrug.

Hvis dp-r mod rorventning skulle kunne blive tale om at til-
lægge d:J.mbrugsejeron erstntning, påstod hun dette krGv fnstsn.t
til et minimalt beløb.

Lodsejernes reprRsentnnter påstod principalt fredningsbe-
gøringen afvist bl.a. under henvisning til, at områdets frednings-
interesser i forvejen er tilgodeset behørigt ved bestemmelserne
i nRturfredningsloven om byggelinier, snrnt til at de værdier i

bot:misk oe; ornitologisk henseef1de, som ønskes værnet, udsættes
for ødelæg~else ved åbning af området for publikum.

L8ndsretss~gfører Sven F. Koch udvidede Alslev mølle dam-
brugs erstatningskrav til at omfo.tte i (llt 3.135.000 kr. mod
rente virkning frn. datoen for exproprintionsbeslutningen, l % år-
lig over N0tionnlbankens disconto. I dette krn.v er indbefattet
erstn.tningskrCl.vi rtnledning ni, E'.ten fiskemosterbolig h[lr måttet
anbringes uden for det af f~edningspåstanden omfattede område.
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HRn redegjorde endvidere nærmere for sine klienters plnner for
udvidelse af dambruget og bestred hur~nder bl.n., at projektet
om 20 ynGeldammo først er fromkommet i nnledning ~f fredningss~-
gens rejsning •

i\dvokC1torne Gerhard Kjer, V. Revsbech, V. Dr8sing og G.
Vogol gjordo gældonde, at deres klienter, såfremt påstanden om
fredning blev tagot til følgo, måtte hnve krnv på erst~tning for
wistet mulighed for grusgravning, selvom de ikke hnr foretaget
for~nstaltninger med henblik på påbegyndelse af grusgr~vning. De
henviste herved til Ovorfredningsnævnots kendolse af 21. aU8ust
1970 angående arealer ved Kysing fjord. Også retten til i en gi-
ven situation at grave tørv l området må efter advokaternes opfnt-
tolse boretti~e til erstatning, såfremt fredningen blivor gennem-
ført. Endelig gjorde ~dvokntorne gældende, at vildtbostanden vil
.for::,vinde,når publikill1får 1\dgang til området.

Advokat V. Drosing fremhævedo, at lodsejernes tab i vir-
keligheden ville være betydoligt større end opgjort i de nedlngte
påstnnde, idot priserne på grus og sand muligt ville blive for-
doblede vod Danm~rks indtræden i Fællesmnrkodot. Fredningen kunne
medføre, at lodsojerne blev nfsk.J.retfrCl en komm'rciol udnyttelse
af grusforekomstor i de arealer, som ikke blev fredet.

Advoknt V. L~evsbech bemærkede, at lodsejerno havde været
nødsaget til at begrænse jordbundsundersøgelsernes omfang som skot
af økonomiske ~runde, uanset at det havde v~ret ønskeli~t at fore-
tage lanp:;tmere omfattendo undorsøgolser. Af hensyn til landbrugs-
driften på restojendommene må det v,xro mest hensigtsmæssigt at
grave ~rus på arealerno nærmest åen.

Amtsfuldmægtig r,llnthiLls~·i.ndersenbemær]wdo, at frodnings-
plnnudvnlget har godkendt udvidolsen af dambruget syd for åen,
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hvilket må indebære betydelige muligheder for gode indtægter,
hvorfor han fandt, at dambrugets erstntningskrnv må begrænses be-
tydeligt.

:~tsrådsmedlem Chr. Hansen henstillede på egne vegne og for
amtsrådsmedleIDIDerne Bech Nygnnrd og ~J. Fiove, at fredningssngon
afvises af nævnet, dels på grund af erstntningskravones størrelse,
dels fordi de pågældende områder ikke er truede 8f bubyggelse el-
ler andet, der kan gøre indgreb i naturen.

Efter det fremkomne og på grundlag uf don stedfundne be-
sigtigelse hnr fredningsnævnet ensten~igt vedt8get at give rek-
virenten, nu fredningsplnnudvalget for Ribe amt, medhold i, at
det vil være af v.xsentlig betydning for almenheden, at det omhund-
lede urenl fredes, og at der åbnes ndgnng for a18enheden til færd-
sel til fods i nærmere bestemt oMfang på det fredede areal, hvor-
ved dette vil kunne tjene som nærrekreativt område og som ekskur-
sionsmål for befolkningen på Esbjerg - Varde egnen, herunder for
undervisningsinstitutioner.

Nævnet hr:trherefter bestemt, at de nf påstanden omhc:mdlede
arenler i medfør ~f den vod sngens rejsning gældende n2turfrod-
ningslov, jfr. lovbekendtgørelse nr. 194 af 16. juni 1961, J l,
stk. l og 2, vil være at frede som nedenfor nærmere bestemt.

Under hensyntagen til, at der allerede eksisterer et dam-
brug ved /llslov mølle mod et større antal rektangulære; fiskednm-
me, og til at stedet, hvor de projekterede yngeldnnme tænkes pla-
ceret, (~r ret afsides beliggende i et område, hvortil der ikke er
offentlig adgang, samt i betragtning nf de meget betydelige erstat-
ningsbeløb, der skønnes at ville være forbundet med at forbyde
eto.blering af ot yngeldm1brug og damme til moderfisk i det skit-
serede omfang, har fredningsnævnet fundet dot unødvendigt i fred-
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ningskendelsen at forbyde ejeren af Alslev mølle dambrug at fo-
retage udvidelse af dambruget indan for rammerne nf det forelag-
te projekt.

Det er dog en forudsætning for nævnets suledes trufne be-
stemmolse, Gt endelige plnner vedrørende udvidelsen forelægges
for de påtaleberettigede til godkendelse, forinden udvidelsesar-
bejderne påbegyndes.

I overensstemmelse med fredningsplanudv~lgets tilkendegi-
velse i brev nf 28. maj 1970 (bilag 24) finder fredningsnævnet,
at følgende undtngelser fra fredningspåstanden skal gælde:

l.

Ejeren nf mntr. nr. l 1, Forumlund, kan etablere en mindre
vildtplantning i en lille slugt i den vestlige del nf arealet, på
betingelse nf at udgravninger opstået i forbindelse med den etnb-
lerede ili~TIningudjævne s , og på vilkår at beplantningens karakter
og o~fQng forinden etableringen godkendes ~f de påtnleberettigede
i henhold til kendelsen.

2.
Det tillades KFUM-spcjderne som ejere af I!lGtr.nr. 9 I2.,

Toftnæs by, Alslev sogn, nt et9.blere læplimtning lnngs nord- og
,tt v8stgrænson af det arenl af matr. nr. 9 rr, Toftnæs by, som fredes

ved nærværende kendelse, ligesom det tillades KFUlVI-spcjderne nt
udgrave en mindre sø i den østlige del nf ~atr. nr. 9 12., Toftnæs
by. Tilladelserne meddeles på betingelse af, nt de påtalaberetti-

'I. gede godkender beplantningens karnkter og omfang samt søens ud-
formning, forinden de respektive arbejder påbegyndes og på vilkår,
at søen efter etableringen henligger i naturtilstand.

Fredningen omfattor helt olIer delvis følgende matr. nr.o:
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j\.lslevby og sogn:
3 g, 4 Q, 5 i, 7 Q og 13 Q.
Alslev Mølle og J..Jllngsomgnn.rde,Alslev sogn:
l Q, l ~, l Q, l !, 2 Q, 2 ~, 2 ~ og 2 f.
Toftnæs by, Alslev sogn:

2 f, 9 ~, 9 f, 9 l og 9 rr·
Forum by, Brøndum sogn:
4 ~,4 ~, 6 Q, 6 Q, 6 ~, 6 k, 6 n, 6 o, 6 Q, 6 q, 6 ~, 7 Q, 8 ~,
9 Q og lo i.
Forumlund og Fuglbæk, Brøndum sogn:
l Q, l Q, l k, l l, l g, 2 n, 2 ~, 2 i, 2 k, 2 l, 3 Q, 3 Q, 3 g
og 4 :Q..

Det be~lærkes, at der efter fredningssRcens påbegyndelse
iflg. tingbogen er foretaget ~Qtrikulære ændringer vedrørende
de C1f fredningen omf8.ttode ejendorlme. 13ndringerne har imidlertid
ikke nogen indflydelse på omfnnget nf de arenler, der frodes.

Med de ovenfor anførte begrænsninger for så vidt nngår
dambrug på mntr. nr. l c, Alslev Mølle og Langsor'lganrde, i-I.lslev
sogn, vildtplnntning på nntr. nr. l l, ForUrllund, Brøndum sogn,
og læpla.ntning og en sø på matr. nr. 9 12., Toftnæs by, Alslev sogn,
pålægges der de fredede ~ronler følgende fredningsbosteQJ~elser:

II l.

Yderligere ændringer nf åens nnturlif>e løb og nuværende
vandstand må ikke finde sted, udover hvad alrlindelig oprensning
nødvondiggør.

2.
Enhver fornnstaltning, der knn virke skndelig på den n8.-

turlige plnntoVE3kst og ændre karnkteren nf mose, ene;, hede eller
~

overdrev inden for de på kortet (kortbilag II) nærncre angivne
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arealer, skal ikke vere tilladte Onpløjning og indnragning af
disse arealer under ondrift må således ikke finde sted.

Uden for de ovennævnte onråder må arealerne dyrkes i 08-

drift.
De under fredning værende arealer må ikke tilplnntes. De

eksisterende læplantningor skal dog kunne fornyes.

3.
Der kun på foranledning nf de påtaleberettigede træffes

de nødvendige foranstaltninGor til bevarelse af naturtilstanden,
herunder fjerneIso af selvsåede træer og buske. Ejerne skal v,æ-

re berettigede til nt udnytte eventuelle muligheder for ~t nf-
lægge effekter nf disse træer og buske. Fjernelsen skal foreta-
ges uden udgift for ejerne.

4.
J2ndringer nf terræn.for1118rnemå ikke finde sted. Således

må der ikke foretnges afgravninger og påfyldninger udover, hvad
der er nødvendigt til almindelig udgrøftning og lignende. Fred-
ningen skal ikke være til hinder for, nt der på mutr. nr. l Q,
Alslev Hølle og LnngsomgnnTde, Alslev sogn, et.:1bleressåvel dnnTI1e
til yngel- og sættefisk på 0renler nord for Alslev å, san nogle
få storo dumme til moderfisk på arenler syd for åen, nIt i over-
ensstemmelse med det forelagte skitseprojekt nf august 1972.

5.
Det ar ikke tillndt nt foretage nogen form for bebyggelse,

opstilling nf campingvogne, skure, boder, mus ter olIer skæmmcn-
de indretninger nf nog8n art. Den eksisterende spcjderhytte på
l1littr.nr. 9 12., Toftnæs by, Alslev sogn, må bibeholdes.
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6.
Teltsjag~ing skal ikke v.ære tilladt.

7.
Henkastning af affnld og lignende materialer er ikke til-

ladt.

8.
Etablering nf hegn ud over de nødvendige kreRturhegn skal

ikke være tilladt.
e- 9.

LuftledninGer må ikke føres over arealet. Fredningen skal
dog ikke ~ere til hinder for, at I/S Vestkrnft onbygger den eks-
isterende 60 kV ledning pu betonmnster til et dobbelt 60 kV led-

" . ningssysteD på et -bens st~l.lgittcrm:{ster i sn:[l1r.lGtrClCG.

lo.
Der tillægges almenheden adg~ng til færdsel til fods på

de på kortbilag I viste områder. Fredningsplnnudvalget skRl for-
tt) anledige, at der etableres og ~fnærkes en gangsti inden for en

afstand ~f 5 n fra den på kortet viste stiføring, og ~t der op-
sættes anvisningsskilte, hvorp~ bl.a. skal anføres, Qt færdsel
sker på eget ansvar, Rt løse hunde ikke må DodtRges, ~t tobaks-
rygning og brug af åben ild er forbudt, og at imvendelse n.frn.-
dio og anden form for støjspredning ikke er tilladt.

.' ll •
Jagt- og fiskerirettigheder berøres ikke af fredningon •

.,

12.

Fredningen skal ikke være til hinder for, at dor ved ho-
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vedvej A 12 eventuelt etableres en parkerings- og rasteplnds."

Fredningsnævnet har ved fastsættelsen Rf erstatningerne
til lodsejerne navnlig taget hensyn til,
at den største del nf det under fredning ~rende område omfattes

nf byggelinie bestemmelsen i ~ 25, stk. 4, i lovbekendtgørelse
åf 16. juni 1961 om naturfredninG, idet det er oplyst, at
Alslev å er et offentligt vandløb med en bundbredde på mere
end 4 Pleter,

at en stor del nf arealerne ikke kan dyrkes som l~ndbrugsjord,
at der på tidspunktet for fredningssagens rejsning ikke på det

Rf sar;en Nlfattede areal v-J-rnogen ig1.ngværende kOL1merciel
udvinding af grus og sand, eller'aktuelle projekter hertil,

at grusforekomsterne findes i forskelligo mængder på de enkelte
" -J

\. .
l;jondomI1J.e,

at der bør gives en erstatning for udgifter og ulcnper forbundet
Pled almenhedens adgc=mg til en del af det fredede mnrf1.de,for
ekse~pel til fornnst01tninger med henblik på at hindre krea-
turer i nt løbe bort,

samt Rt der bør tnges hensyn til det fremsatte anbringende om,
at offentl~ghedens adgang til arealerne vil medføre en
nedgang i vildtbestanden. Nævnet hrtr Gog lagt til grund,
at en sådan virkning formentlig kun vil indtræffe på de
Rrerl.ler,hvortil offentligheden får direkte adg:mg.

Hed b8wærkning" Gt nævnet ved nodenn&Jvnte erst:\tningsbereg-
ninger for arealer, hvori der ikke er påvist grus- og snndfore-
kOI:1stor,har l:lgt et erst:ltningsbo løb på 500 kr. pr. hG til grund,
medens der for så vidt angår arealer I:1edsådanne ferekomster
skønsffi2ssigt for hver enkelt lodsejers vedkommende er tuget hen-
syn til resultatet af de foretlgne boringsundersø~elser, udredes
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4t orstatningerne herefter på grundlag nf oplysningerne i nedenstå-

ende skeIDR, ud~rbejdet nf fredningsplnnudvnlget for Ribe amt,
som nodenfor bestemt.

Vedrørendo do enkelte ~f sagen omfattede ejondo~me er der
fro~s~t følgende anbringender og erstatningspåstnnde:

e
e
e

Løbenr. l: Matr. nr. l Q, L~lslev Mølle og Lnngsomganrde, Smilt
9 f, Toftnæs, begge Alslev sogn, tilhørende fabrikant
P. 3trange-Hcmseg L Toftnæs •
Advokat G. Vogel, Vnrde, hQr ved skrivelse ~f nugust
1972 for ejeren nedl~gt følgende endelige erstatnings-
påstrmd:

il

" ,
oeoo 0 ••• 00000 Q 000 o 0000000 00 01:1 0.0 00000 00 •••• 000 00000 00

, . n/Arenlerstntning herunder forringede j~1gtT1uligheder,
gener for krcnturdrift, tab nf tørvesk~r snmt nfgi-
velse nf betydelige herlighedsværdier - boregnet på
10.000,00 kr. pr. ha x 11,7 hn ..•..•• 117.000,00 kr.

•
Yderligere erstfltning for de arenler
under frodningen CG. 90000 52, i
hvilke aroaler er forefundet grus- og
snndforekomster i h.t. ingeniør H. A.

7-Bøjlesens beregninger cn. 43100 m~ og
ca. 226000 m3 sand
a/grus af ~rdi i uopgrnvet stnnd

35,00 kr. pr. m ellor 215.500,00 kr.
b/snnd af ~rdi i uopgrnvot stand

31,00 kr. pr. ID eller ••••••...••••• 226.000,00 kr.

558.500,00 kr.
================
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s~mt advokntonkostninger og andel i udgifter vedr. undersøgelse
nf sand- og grusforekomster i de påtænkt fredede arealer, saNt
renter.

Til dokunentation nf erstatningskrnvene fremlægges tillige
beregning foretaget af ingeniør H.A. Bøjlesen so.Qt ES - Færdig-
beton A/S laboratorieundersøgelser vedrørende jordprøver fra de
Str,mge-Hrmsen tilhørende arealer. II

Idet det lægges til grund,
at den del nf ejendoIuJen, hvori der er udnyttelige forekomster af
sand og grus uaksimalt kan være det af fredningsplanudv~lget op-
målte areal på 5,2 ho. (hvorved bemærkes, ~t der ikke er foreto.-
get jordbundslmdersøgelse på mntr. nr. 9 f, Toftm.:;s,der er be-
liggende nord for Alslov å)
og ~t der ikke ved narværende kendelse er givet ~lmonheden ad-
gang til færdsol på Gtrange-Hansens ejendom, findes erstatningen
at burde fastsættes til

i nIt 8.450 kr.
Der tilkendes til dækning af udgifter ved Rdvoknt-
bistand og jordbundsundersøgelse henholdsvis 400 kr.
og 550 kr.

Løbenr. 2: Matr. nr. l c, Alslev Mølle. Ejendommen tilhørte vod
sRgens rejsning fiskeeksportør Poul Agn~r Christiansen ,
Esbjerg, nu dennes enke, fru Carla Christianson~
0stervænget 4, Esbjerg. Lo.ndsrotssagfører Sven Koch,
Esbjerg, har oplyst, at enken hensiddor i uskiftet bo,
og ll.tdambruget er forpo.gtet af A/S Pagn:1r Fiskein-
dustri. Landsretssagfører Koch har ved skrivelso af
23. nugust 1972 (bilng 82) nedlagt påstand om en er-
statning til sine kliunter, for så vidt disse ved fred-
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ningen udelukkes fra at foretage påtænkte udvidelser
nf ~lslev mølle dnDbrug, samt som erstntning for, nt

.,

en fiskemestorbolig ikke har kunnet opføres i det fro-
dede område. Erstatningskra.vet, der i fornævnte skri-
volse (bilag 82) er opgjort til 2.805.000 kr., er på
et afsluttende møde i sngen af advokaten opgjort til
3.135.000 kr ••
Nævnot har som ovenfor ~nført ikke fundet det nødven-
digt at forhindre, at Alslev nølle danbru~ foret~ger
en udvidelse som ønsket, hvorfor spørgsmålet om erstnt-
ning i denne forbindelse må bortfalde.
Da der ikke ses c:.tvære dokumenteret noget tab i c1n-
ledning af, at fiskemesterboligen ikke or blovet op-
ført på det fredede områdo, findos der ej heller at
kunne gives orstn.tning på dotte grundlag.
For fredningen tilkendes der herefter en erstatning på

8.000 kr.
Dor tilkendes til dækning nf udgifter ved 2dvokatbi-
stand 400 kr.

Dot bon~~rkes, n.t orstntnin8sbeløbet ikke vil kunne
udbetales, førend det er dokumenteret, hvom der er be-
rettigot til ~t modtnge erstatningen.

Løbonr. 3: Nn.tr. nr. l Q., Alslev Mølle og Lnn[~somgni1rde og
~ntr. nr. 9 l, Toftnæs, begEO Alslev sogn. Ejendolli~en
tilhørte ved saGons påbegyndolse Finn ROBhild, F. C.
Hrlnsonsvej 2, 4600 ~øgo, Den er vod endeligt skøde,
lyst don 15. maj 1971, overdrnget til Aksol 3chnck,
Toftnæs, (so tillige lob0nr. 12).
Der or ikke froms 'lt orstcltningskrnv over for nævnet.
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Det fredede areal udgør 2,4 ha, hvortil der ikke ved
kendeIsens ~gives nlnenheden adgnng.
Erstatning: 1.200,00 kr.

Løbenr. 4: Mntr. nr. 9 Q, Toftnæs by, Alslev sogn, tilhørende
KFIDÆ-spejderne i DanBark, Esbjerg afdeling, der i skri-
volse af 29. april 197o har Rnmodet on "en erstatning
i den storrelsesorden, som vil blive tildelt andre
ejere i onrådet af jord nf tilsvGronde beskGffenhed."

Det fredede nreal udgør 8,0 ha, hvortil der ved
kendelsen gives alnenheden adgang.

Den i kendelsen forudsatte gangsti vil på dette
r·JCltr.nr. få en udstrækning af cn. 150 lb. meter.

Erstntning: 6.400,00 kr.

Landsretssagfører Gerhard Kjer har for sine klienter
løbehr.e 5 - 11, 13 - 20, 22 - 25 snmt 28 ud over don
fornc<3Vnteprincipale afvisninc;spåstrmd nodlngt påstand
om tilkendelse af erstntninger, generelt således (bi-
lRg 650. og 66a):

" o • • • o o Q • o ø o D o o • • • • • • • o • • o • o o • • • • • • o • o o • o • • e o o • o o o o o •

• o • • • • o ~ • • o o • o o o o o o • • o o • o • • • • • • • • • • o o Q o • • o o • o Q o o o o o o •

kr. 10.000,00 pr. hR for
~. nrealfrodning,
b. forringelse af jagtterræn,
c. gene for kreaturdrift,
d. tab nf tørvo skæring ,
e. nfgi velse af betydelige herlighodsV83rdier.

Derudover nedlægges påstnnd OB tilkendolse ~f om-
kostninger til ndvok~tbistand .•••..•...•...•..•.•••

II
• • • • • • • • • o • • • • • • • o • • • • o • o • • • • • • • • • • • • • • e o • • • o • • • • • •
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For de lodsejere, der hnr ar8~ler med grus- og

snndfore~omster i det frededo onråde, hnr landsrets-
s~gføroren,jfr. bilag 65 Q - 65k, nedlagt specielle
påstande om yderli~ere erstRtning SnTIto~ godtgørelse
for omkostninger til sQgkyndig bistand, fordelt for-
holdsmc:zssigtnelle]11de lodsejere, son får tilkendt
8rst~tning for sådanne forekomster; disse erstatnings-
krnv er omt~lt i det følgende.

Løbenr. ~: Mntr. nr. l f, Alslev M011e og LRngsomgnarde, Alslev
sogn, tilhørende lnndmnnd Gordon Noer, Toftnæs.
ErstAtningskrav
og specielt vedrørende grus og sund

32.000 kr.

(bilag 65R og 65f) 141.000 kr.
I nIt 173.000 kr.

foruden onkostningor.

Erst"1tninr-;: 5.500,00 kr.

Dor tilkendes til dækning nf ud8iftor ved jordbunds-
undersøeelse 550 kr.

Løbonr. 6: rb.tr.nr. 2 2.., Alslev Mølle og L,mgsomganrde, oS 3 Q,

Alslev by, Alslev sogn, tilhøronde lundmnnd 00ren
Nielsen, Toftnæs.
Generelt erstatningskrav: 35.000 kr.
specielt vedrørende grus og sand: 168.000 -

I nIt 203.000 kr.

Erstatning: 10.250,00 kr.

Der tilkendes til dækning nf udgifter ved jordbunds-
undersøgelse 950 kr.
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__ Løbenr. 7: Matr. nr. 2 2 og 2 f, Alslev Mølle og L8ngsomgaarde,

Alslev sogn, tilhørenne ved sogens rejsning Svend
Andersen, nu dennes søn, Henning Andersen, Guldager.
Endeligt skøde lyst den 25. novenber 1970.
Generelt erst~tningskr8v: 16.000 kr.

Erst8.tning: 800,00 kr.

Løbenr. 8: L1ntr.nr. 7 Q og 13 Q, Alslev by og sogn, tilhørendo
Andrens Sch~ck, Toftnæs.
Generelt erst~tningskrav: 15.000 kr.
og specielt vedrørendo grus og sand: 66.400 -

I filt 81.400 kr.

...

Erstntning: 2.550,00 kr.

Der tilkendes til dækning [tfudgifter ved jordbunds-
undersøgelse 250 kr.

Løbenr. 9: Mntr. nr. 5 i, Alslev by og sogn, tilhørende JørGen
Sillosen, Risskov. ,
Generelt erst~tningskrav: 9.000 kr.
Specielt vedrøronde grus og sand, op-
gjort s~mDen med lb. nr. lo til
44.600 kr. 7/8 heraf: 39.025 -

I nIt 48.025 kr.

Erstatning: 1.500,oo.kr.

Der tilkendes til dækning nf udgifter ved jordbunds-
undersøgelse 150 kr.

Løbonr. 10:MRtr. nr. 4 ~, Alslev by oG sogn, tilhørende Eske
~onnGtsen, Toftnæs.
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Generelt erstntningskrav:
Specielt vedrørende grus og snnd op-
gjort SnmIi18nned lb. nr. 9 til
44.600 kr. 1/8 her~f

1.000 kr.

I nlt
2·575 -
6.272 kr.

Erstatning: 200,00 kr.

Der tilkendes til dækning nf udgifter vad jordbunds-
,e undersøgelse 50 kr.

e' Lobenr. 11: 1Jlntr.nr. 2 ~, Alslev Mølle og Ln.ngsOIJg.1.ilrde,,l.1s1ev
4t .sogn, tilhørende Ejn~r EhLlsen,Guldnger.

Generelt erstntnineskrnv: 13.000 kr.
Erstntning: 650,00 kr.

Løbenr. 12: Mntr. nr. 9 51, Toftnæs by, Alslev sogn, tilhørende
~ksel Schnck, Toftnæs.

Der er ikke fremsat erstatningskrav over for
nRvnet. Det fredede ~renl udgør 0,2 ha, hvortil der
ikke ved kendelson gives almenheden udgnng.

Erst8.tning: 100,00 kr.

Lodsejeren h~r ikke WErot repræsenteret ved ndvoknt
under sagen.

Løbenr. 13: Mntr. nr. l ~, og l 1, Forumlund, BrøndurJsogn, til-
hørende J. Hedegaard Lund Nielsen, Forumlund.
Genorelt orstatningskrav: 155.000 kr.

Erstatning: 11.085,00 kr.

Løbenr. 14: Matr. nr. l b, Forumlund, Brøndum sogn •.~jendODQen til-
hørte ved fredninGssngens påbegyndelse Grln Ellegnnrd,
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der senere er afgået ved døden. Ejendommen er erhver-
vet af sønnen, K2rl Erik Ellegaard, Forumlund pr. Guld-
n8er, ved endeligt skøde,lyst den 12. oktober 1972.
Generelt erstatningskrav: 46.000 kr.
Erstatning: 3.710,00 kr.

Løbenr. 15: nqatr. nr. l k, Eorumlund, Brøndun sogn, tilhørende
Lambert ~und Nielsen, Fuglebæk pr. Esbjerg, og 3venp
~~ge Christensen, Forunlund pr. Guldager, i lige sam-
eje.
Generelt erstatningskrav:
Erstatning:

14.000 kr.
910,00 kr.

Løbenr. 16: Matr. nr. 4 Q, Forumlund og Fuglbæk, Brøndum sogn,
tilhørende Gunn~r L. Jensen, Esbj8rg~
Generelt erstatningskrav:
Erstatning:

6.000 kr.
390,00 kr.

Løbenr. 17: Matr. nr. 3 Q, Forumlund, Brøndum sogn, tilhørende
Jørgen V. JørgQnsen, Guldager.
Generelt erstatningskrav:
Erstatning:

6.000 kr.
1.070,00 kr.

Løbenr. 18: Matr. nr. 3 2 og 3 g, Forumlund, Brøndum sogn, tilhø-
rende K~rl Nielsen, Forumlund.
Generelt erstatningskrav:
Erstatning:

39.000 kr.
3.970,00 kr.

Løbenr. 19: Mntr. nr. 2 Q og 2 d, iorumlund, BrøndQm sogn, tilhø-
rende Erling Loklindt, Forumlund.
Generelt erstatningskrav:
Erstatning:

52.000 kr.
6.200,00 kr.
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Løbenr. 20: Matr. nr. 2 i, Forunlund, Brønduo sogn, tilhørende
Hans Sørensen, fforumlund.
Generelt erstatningskrnv: 8.000 kr.
Erstatning: 400,00 kr.

Løbenr. 21: Matr. nr. 2 ~ og 2 1, FOruBlund, SaQt 6 Q og 6 ~, Fo-
rUfl, o.lle Brøndum sogn. EjendoQmen tilhørte ved fred-
ningssagens påbegyndelse Arne F. Thomassen, men er
ved endeligt skøde, lyst l. nove~ber 1969 og senere
overdraget til Esbjerg konmune.

Esbjerg kOlliQunehar noddelt fredningsnævnet, at
nan ikke ønsker erstatning i anledning af fredningen.

Løbenr. 22: Matr. nr. 6 Q, 6 q og 6 r, Forum, Brøndum sogn, tilhø-
rende Harry Boch Ilol tz..2.. Guldnger.·
Generelt erstatningskrav:
Erstatning:

17.000 kr.
1.090,00 kr.

Løbonr. 23: Mntr. nr. 6-~, Forum, Brøndum sogn, tilhørende fru
Dagnar Andersen, GuldQger.
Generelt erstRtningskrav~
Erstntning:

3.000 kr •
195,00 kr.

Løbenr. 24: Matr. nr. 6 Q og 8 Q, Forun,- Brøndum sogn, tilhørende
HrillsBodolf Christensen, Forum.,
Generelt erstatningskrav:
Specielt vedrørende grus og sand

I alt

38.000 kr.
60.000 -
98.000 kr.

Ersto..tning:· 4.405,00 kr.

Der tilkendes til dækning af udgifter ved jordbunds-
undersøgeIse 350 kr.
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Løbenr. 25: Mntr. nr. 4 Q, Forum, Brøndum sogn, tilhørondo
fru Edith Marie Madsen, Guldngar.
Ganorolt erstatningskrav: 2.000 kr.
Erstatning: 100,00 kr.

Løbonr. 26: Matr. nr. 7 Q, Forum, Brondun so~n. Ejendon~en tilhør-
te ved frodningssGgens påbagyndelse Mads Nørganrd Jonb
sen, ForUD, non blev ved skøde, lyst don 24. oktobor
1970 og sonoro,sole;t til Elvin F. Hansen, Esbjerg,
der vod skøde, lyst don 6. septemb<3r 1971, videresolgte
ejendomnen til Ib 'Ih.....llentir:!,Forum pr. Guldager.

Advokat Viggo Dresing, Esbjorg, der repræsentorer
Elvin F. Hansens bot~:'tlinGsstEmdsningsbo, har ~eddelt
fredningsnævnet, at en eventuel erstatning i anled-
ning af fredningen tilkommer Mads Norgdard Jensen ved
lannsrotssngføror Gerhard Kjer Bed halvdelen og Elvin
F. tlansens betalingsstandsningsbo vod advokat Viggo
Dresing Hed hl1lvdalan.

I skrivelso af 14. januar 1972 til nævnet (bilag
70) hGr ndvoknt Dresing forudEm nt nadlæggo påstn.nd
om afvisning, subsidi2rt nedlRgt folgende samlede er-
statningspåstand:

" o o o o o o • o ø o • o o o o • o o • • o • o • o • • • o • o • o • o • • • • o • • • • o • • • Q o • o

• G o o o o o o o 9 • o o o e o • o o o o o • • • o • o • • o o o o o o o o o o • • o o o o o • e o o o o

Subsidiært påståes erstRtning for de nf fradninge~ OT1-

fattede arealer, idet det benærkes, at de i henhold til
erklæring fra ingeniør Bojlesen, Tnrp, andragor

2 2en. 50.000 ro , hvorQf cn. 10.000 n er eng.
InGeniør H.A. Bojlesen, /l.Guren5, Tnrp, 0732 Guld-
ager, hnr foretaget undersøgelser i henhold til
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erklæring ~8d bilng.
ErstRtningspåstnnden bygger på de nf ingeniør
30jlesen vod undorsogelsen opnåedo resultater:

l. Grusforokonst---- -
fLntillm3 40.000 x 40

:::

100 x "7

:J

48~009 3 kr. 5,00TI . [l ::: kr. 2/+0.000,or;

2. Sandforokonster
1nto.l r:13: 40.000 x 60/100 x 3 :::

72.000 m3 ~ kr. 1,00 72.000,00

3. ~rstntning for fredet ong~renl
2

~ll • _J. o • o o_g._~L
210.000 TI n kr. 0,50 5.000,00

250.000 TI Cl. kr. 0,25 12.500,00

snnt tClbto horligheder snmt endelig
forringulse af rostejendonnen SOD

følge nf, nt de resterende grusforo-
kODster ikke er nf en sådan størrel-
se, at udnyttolse knn finde sted. /~5_.500 ~00

hertil kOD1Hcr andel i omkostninger vort den (tf ingc-
niør Bojlesen foretagne undersøgelse tilligeneci. ec;-
ne onkostninger ved udgrnvning kr. 500,00 samt OD.-

kostninger ved 8.c1voko.tbistandog rentor nf c1et tiJ.-
kcmdte beløb.

Opgørelsen er foreløbig.
o a o o • • e o o o o • o • • o o o o • o • • o • o • o o ~ o ~ o • o ~ o o o o ~ o ~ O o o o ø Q ~ ~ ~
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Erstatning: 18.83o,c)o :<:r,

Dar tilkendes til dækning Rf udgifter vad 'lc1vok:tt-

bistand (advokat V. Drasing) og jordbundsunders0go1?G

henhol~svis 400 kr. og 1.700 kr.

Det benærkas, nt erstn.tningcm ikke k~;.nudbeta2.cs)

forindan det er dokumenteret, til hven o~ evt. i hvil-

ket forhold erstatningen skal udbetales.

Løbo~~7: M:l.tr. ilr. 4 k, 6 Q, 9 Q og lo i, Borun, Bronclum sogn,

tilhørende Niels InKemnpn Ni9ls~~, Guldn.gero

Aclvoko..t ViGgo l1evsbech, Esbjerg, hClr vod skrivelso

[tf 9. juni 1970 (bilC'1.g 70) til D22vnet foruden nt ned-

loJl:me principi1l påstand on 8.fvisning af begc2ringen 01'1

frr;dninG, subsidic'crt ncdla~t følf::jende pa.sti1ncl:

" o •••• 0000 ".e& o DO eD" 00080.11 ~ •••• O") Q. o li! .00 o 00 00 •• 06t ')0 o

.0 .oøG 00 •• 0.0 o. o o 00 n o o l) 0000 o ~ o O" 00 o Cl GO (lo o o Cl o o 0000 00 o o,;)

'it on nindra del frodes , o~~nt cler UElgtot frednint~en

tillo.cles gravning itf elo på do frededo arcaler fol'c-

kOnl111enclegrusforekoi:lstcr, ovt. nod at dor E-;fte.r grus-

grnvning forotilGoS bepL::mtninb i o-::Jbe:;lte ud nod ådD-

Ion rlOct on besk.:lffenl1ed nærmere fnstsnt ni N'l.turfrecl-

ningsm;::;vnet, og [lt dor, i f'11c1 frodni~gcns ofJfnng fn.st-

holdos, botdles an erstntning, dor Ded foreligconde

oplysninger i1ngdendo grusfo~ekomstor foreløbigt nns~t-

cos til ikke under kr. 150.000,00.

Til llC.;;rr10rebugrundelse for elan subsidiæro påst''1nd

s1((11nærmc;ro o.n.foros .følgende:

Grc;:;nson nellem aroalerne under oI:1drift of, :lrealerne,

der ikke ~lå inc~(lro.ges under orldrift, påstås subsidiært
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som fr':dningsgrænse ~ l det der i nrealet nelle11 næVn0G
grænse og don påståede sydlige fredningsgrænso fore-
koræor betydelige udnyttelsesegnode grusforekomster.
Nævnte "'..re[11Ol' på Ccl.• 2 ha, og forelobige unc1crs0GGl.~,()r
og sagkyndige udtnlelser tyder på., at der GI' crus i

hele nre;}let~ og vel o,tElærke grus ~f en .sudan kVl'..li-,
tet, at det taget Då pladsen og uden udgifter af nogPil
som helst art for ejeren skulle kunne indbringe kr.
1,25 til 1,50 pro n3

0

Grusforekonsten vil dog r::J.ecllidt ringere (1kononi til
følge kunne udnyttes i en dybde Fl.fCIl. lo n ot.';der
Cl' således teoretisk mulighed for en lønnende udnyt-
telse nf grusforekonston for indtil kr. 200.000,00.
Det Ol' ikke lll.'2rneroun<Jersøgt, 01'1 der forekomJcr grus
i den fulde rtybdo, non dot er i hvert fnld konstnterGt~
I.tdet forekomJ11ur :1.<lskilligesteder pcl 4 n dybde ~ en-
kelte stedor p5 5 ~. En nojagtig konstatering er be-
kostelig og on uny~tig uc1gift, derson frodningsnævnc;t;
kan folGo don subsidiære påstnnd helt nt undlado
fredning Ilf nrealerne, hvor grusforoko'lst8rno er, evt"
TilOden beplnntning, og på elenne baggrund er provebo-
ringer undladt, for nt nævnet forelobigt kun tage stil-
ling til, om nan vil følge fredningspåstnnden på de~te
punkt eller ej.

Forsåvidt grusgravning angår skal n~rElere henvises
til, at grusgrqven gennen menneskealdro hFtr værot an-
vendt til grustagning til eget fornål, og også nf og
til Ol' dor grnvet grus til snIg, oG det kan ,således
oplyses~ at broen over Alslev å ved hovedvej 12 81'
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bygget ~f grus fro. graven på Din klients ejendom.

I de senere Ar, hvor e;rus i Esb,4ere; onrådet er blevet
en m~ngelvQre, har nin klient hRit gent~gne henvendel-
ser fro. e;rusentreprenører, der ville erhverve udnyt-
telsesretten. Dels under hensyn til de stigende priser,
har nin klient hidtil S1J.~tnej til tilbudet, men også
dels under hensyn til, n.t det vrtr hans agt, når hun on
3 år blev 70 år, nt opgive kvægholdet på gårdon og
sctr1tidig gå over til (len egentligc erhvervsfl23ssig
udnyttelse ;lf gruse;rC1.vningen, evt. ved s~lc; uden for-
arbcjdnin~ til de forn.n nngivne priser, eller ved selv
n.t foret:1ge Grnvninc; I:ledsalg nf de [.1elle1:1snnd, c;rus
og sten fordelte produkter, o~ hnn kunne også regne
med, at der til clen tid var vc,:;sentligbedre (!)kor~)J!lil

grusforekoL1sterne, idet kno.pheden til clon tid må for-
ventes at være udtn.lt.

For n.renlerno ca. 2,6 ha, der ligger inden for
grE3nsen, hvor oI1drift ikke nå finele stod, påSttlS en
orst':.tning på kr. 5.600,-, neI'11ig2.000,- pr. 11",for
2,2 h~ og 3.000,- pr. hn for 0,4 ha.

r nr-;vnto omrfJ.deforekomner tørvejord, oe; tørvegrav-
ning hnr fjennuf}menneskealdre været foretaget til eget
brug, og i porioier, for ekseopel under verdonskrigone,
v&:;retudnyttet kormerciolt. li'orekonsterne [lf tnrvGjord
er fornentlig eftel'hJnden bogrensede , Hen n02rmore unclor-
s~)f:';clser:li .forokor'13tcrne hn.r ikke fundet sterl, idet
der under sn.gen påstås ret til cfter fredningen at
foretn..ge tørvegravning , r1E:mi inld denne pc\strmd ikke
k~n følges, nedlæ~gos p&stnnd OD erstatning på

'.
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kr. 25.000 ror nistet tørveskærsret.
• • • • D 6 ~ o ø _ o • • • o e c ~ • o o o • • o o ~ • ~ • o o • o o G • • • • o • ~ • o • o • • o o •
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'!.clvokntltevsboch hi1r dorofter på frodningsn02vnots
L10de don 17. jo.nuar 1972 forhøjet orstatninrospnstnnden

lin.l t J

til/225.000 kr. + rente og onkostninger.

.Erst,'1tning: 5.660,00 kr •

Der tilkendes til dækning af udgiftor ved ndvokRtbisto.nd
og jordbundsundersøgelse henholdsvis 400 kr. oG
500 kr.

J.Jøbonr. 28: rib.tr.nr. 6 ~, Ff)run, BrøndurJ sogn, tilhorGnr1e
J. Grnun5Rnrd Bruun, Guldager.
Gen~relt orsti1tningskrav: 31.000 kr.
Jpecielt for grus og sand: 72.000 -

I nIt 103.000 kr.

Ersto."'cninc;: 2.300,00 kr.

Dor tilkendDs til dr2kning [tf udgifter vec1 jordbunc1s-
undersø~else 150 kr.

Nævnet har tilkendt lnlldsrctssG.gf0rer Gerh,.:lrdlejer,
der har ropræsenteret et betydcliBt antal lodsejere,
800 kr. som et srunlot snl[;~r.

I ~lt u~~ør do tilkondto erst3tningor:
105 •915 ,oo kr.,

J11odonscler i mlvok~\tor:lkostningor er tilb:mdt:
2.400,00 kr,

og til d2kning nf udgiftor ved jorrtbun0sundersøgelso:
--2.200.00 kr.

T nlt 113.515.00 kr.
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ErstQtningsbeløbeno vil V2re ~t forrente fra d~toon
for kendolsons afsigelse ned l Ib over don af Dnnr.1nrks Nntional-
b~nk fastsatte disconto pr. dato. Beløb, der er tilkondt til d2k-
nine nf udgiftor til advok.:1t og til sn.gkyndig bistr'nd vedrorende
jordbundsundersøgelser, forrentes ikke.

Da in[jen iøvrigt i ejonc1onP1ene borettigecte har fordret
sig tillEl.Gt erstatning, vil de tilkendte erstn.tningor vcoro o.t
udbetnle til ejerne n.f ele Gf kondelsen omfattode ejendOL1T'18PlOd

dG ovonfør' nc::vnteforbohold om dokunont8.tion for borottiLjelsen
til nt nodtage erstEl.tningsboløbone.

Af erstn.tninGen og dot tilkendte omkostningsbeløb udredes
3/4 nf St2tsknssen og 1/4 af ili~tsfonden for Ribe nmt.

ErstEl.tningerne udrocles iøvrigt son nedonfor bestont.
Kondelsen vil vc::reat tinc;lyse ned prioritot forud for

pantob~ld pA do nedGnnævnto ojondowlo.
Pnt~leret till~gges fredningsnævnet for Ribe amts fred-

ningskrGds OG fyodninc;splclnudv.1.1gGt for lhbe n.nt hver for sig.
hondelsen vil i nedfor nf den dagElldende n~turfrednin~s-

lovs Q 19, stk. 3, vt.:;ront forelægge for Ovorfr8clninGsnc2vnet.
Dot beo~rkes, n.t denne forelæggelse ikke oeclførcr nnkeb84Qndlin~l
l}vorfor don, der ønske:!='at r:mke ken(Jelson, nH. indsende anker.;;.
neddeleIse til Overfredningsn~vnet, Nyropsgade 2~1602 Køben-
hC1vn v.

Ankefristen er 4 uger frQ forkyndelsen nf kendelson.

T h i b o s t e m ~ e s
EjendoITlFlOnen1ntr. nr.e: 3 TI, 4 g, 5 i, 7 Q og 13 Q, Alslev

by og sogn, l Qj l Q, l Q, l f, 2 Q, 2 ~, 2 cl o~ 2 f, Alslov Møl-
le or.;Langsor.1canrcle, .'ilslevsogn, 2 I, 9 g, 9 !., 9 1. ae 9 12., Toft-
næs by, lUslev sogn, sant
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Bntr. nr.e: 4 ~, 4 k, 6 ~, 6 Q, 6 ~, 6 k, 6 Q, 6 Q, 6 ~, 6 q,

6 f., 7 Q., 8 Q., 9 n og lo i, PorUTI by, Bronclum soe;n, l Q, l Q,

l k, l 1, l I2., 2 ,2;, 2 fi, 2 i, 2 k, 2 1., 3 :}, 3 Q, 3 g og 4 Q,

ForuLllund oG ]lue;lbc::k, Brøndurl soc;n, fredes sor.J.ovenfor bestem.t.
I orst~ltning udbetales (lo ovenfor fastsn.tto bo10b, i C\lt

kr. 105.915,00 ned renter fra datoen .for nE3rvc;;rendekendolsos
afsigelse, l % over den af Dannarks NCl.tionalbank fastsntte dis-
conto pr. dato, indtil betalinG sker, Sn.Dt herudover de tilkend-
to beløb til dækning nf udgifter til advokatbistand og jordbunds-
undersøgelser.

Erik Hosenstrmd. Poul :Jkelmose.
Poul E. Bech. N. }). Pedersen.

Poul Buch.
/ C. H. Theut.

~30kr.

Udskriftens rigtighed bokræftes.
Frodningsncevnot for Ribe OJ~lts fredningskreds , Varele, den

ll. december 1972.

J? o n. v.

(jJ ~ ,_. _. ,. -,.!~'-A.J?t. , ,~
-"1?oulBucho

/jcl.
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2. lf. C.Christie.nsen, Esbjerg. 18.4160 16.0 16.0
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4. <j? KFID!l-Spejderne, Esbjerg. 12.1370 8.0 8.0 150 8.0
5. If Gordon Noer, Toftnæs. 15.8096 3.2 0.6 2.6 22%
6. 2f.,3!l Saren Nielsen, Toftnc~s• 7.1037 3.5 1.4 2.0 45%
7. 2fh ir Henning Andersen,,

Guldager. 16.5077 1.6 1.6
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J. Hedegård J,. Nielsen
Forumlund.
K. E.Ellegård, Esbjerg.

45.2090

28.6353
~. L. Nielsen, Esbjerg. 1.3780
Gunnar L. Jensen, Esbjerg.22.0047
Jørger v. Jørgensen,
Guldqger.. 10.0447

Karl Nielsen, FO'rumlund..35.4285
Brling 'Roklint,
}.'orumlund .
Hans Sørensen, For"Ulll~nd.

16.9365
2.6470

Esb.ierg kommune. 3.9353

Harry Bech Holtz, 9.7304
Guldager.
~agmar -~~derser, Guldager. 0.5947
Hans B. Chris"tensen,Forum.lo.737o
Edith ILMadsen, Guldager. 30.7343
Ib Wa11entin, Forun~ 21.9900

N. Ingem.rmnNielsen
Guldager. 11.4655
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0.8 ...
3.2 3.0 420

1.7 1.6

0.3 0.3
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0.2 .;.
7.4 0.2

4.3 0.4
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1.4
0.6

0.6
2.0

4.8
0.1
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2.1
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2.2

1.6 25%
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DISPENSATIONER>

Afgørelser - Reg. nr.: 05592.00

Dispensationer i perioden: 26-07-1985 - 29-06-1998



•FREDNINGSNÆVNET
FOR

.. RIBE AMTS FREDNINGSKREDS

.. Frløvadvej 3 . 6800 Varde
Telf. (05) 220399

Til fredningsregisteret
til orientering IG/f -1'5"
7'.AZ.

REG Id SSq2,
Varde. de~ "lB·J ULI 1985

Brev nr. (. O .., 8 7

Formanden PB/eø.

J.nr. 269/1983

Under henvisning til naturfredningslovens § 58 skal nævnet herved meddele,

at nævnet dags dato har tilskrevet fru Ulla Pedersen, Forllnlundvej 20, 6715

Esbjerg N, s!lydende:

"th1er henvisning til det 1 den af R1be amtsr!ds fremingsafdel1ng rejste

sag an \xigravning af and.e:lsmre P" matr. nr. 12, FoNnlund, Bryndml, urrler den

af F.redningsn:pmet foretagne besigtigelse pA &stedet passerede skal ni!\'1')l!t her-

ved ~le, at de foretagne udgravninger er i strid med. den af nævnet afsagt€'

kendelse af ll. oe:::. 1972 CJTl freCning af arealer cmkriD;J Alslev I~.

U"€'VJ'lCt -'r. imidlertid alligevel enige an efter anstandighederne at neddele

dispensation i nedf~r af kerile1sen til de ldført;e arbejder under forudg..Jt:ning af,

at der ankrin'] de_T}sydlige udgravning efter forudgA.ende sa.TUr~dme1 Pibe amtsråds
fredninc;safdcl1ng foretages oojærvn.1rB af sl".rån1.ngerne med tUstedeværen::1e over-
skudsjord, st darrT.lF.m herve1 tilpasses CliBivelserne, llgesan de opsatte hegn skal

fjernes.
Nwnets afgørelse kan, senest 4 u:jer efter at afgørelsen er meddelt de pA.-

gældende, indbringes for overfr~, Amalieqade 7, 1256 K~b3nhavn K, af

andraqE'..ren, Ribe atntsråd, Esbjerg kcmnune, Damla%ks Naturfredningsforen1ng og

FJ:edningsstyrelsen, jfr. naturfredn1ngs10Yens § 58, hvorfor de n.wnte arbejder

ned ooja'Vl11.ng fr.ke m~ påbegyndes 1rrlen klagefristens udl4b.
S!ifrl3'Ctten klagE: er indgivet, må n.wnets godkendelBe ikke udnyttes, førend

sagen er f;nrdigbehan lvt af OYerfredningsnæYnet."

P. n. v.
E. b.

fl.od~aJ~tI freclningsstyroleen

A:118~i"';}c:G8 13,
12::)[, I ~(,A}C'-nha.....n K.

2 9 JUU 199~



4t
ti".

•FREDNINGSNÆVNET

REG.NR. 5~"iJ~ -:-~
I~h J}-/

5 OKT. 1987
F~olf.:;ce.(:~9..~ .. ~-\:G~bQ){tJa
6i1~'1~~~~~~~J~':;1-' T~-= ~\~ ~:~ -5~ 'l'lFOR

RIBE AMTS FREDNINGSKREDS
Frisvadvej 3 . 6800 Varde

Telf. (05) 220399

Formanden

J.nr. 120/86
Und~r h~nv1snin9 til naturfre6nin9clovens ~ Sd skal nævnet hcrve<

rt1eddele, a'c n..c:VWJt "age CLGlto har t.ilsj"revl,;'C.
.I.\ ••.?lJh i:)fit.lJu.~rne, hora.sø LJivisionen, V/EOu.il :;>11berLauer, Roald

.i'.nun~st,;!nsveJ 35, 6715 Esbjerg N., s&lades:

b. august 19d6 fJt..1..U.doe v.tlf.t'r, l1vilkc vi.i..h":'r "Cilli98 qæluer for i.lifV-

trec.miIH3s10vens ~ !Ji;.

:'>Ul.1l1: 'iJQd}..o.f~e.tt:.liSeb"rtfall.1~r, l.iuilul.I.t den ikk.a (;:r Udll:it-

"tet .i.nQen ~ i!'.r.

Skov- og naturstyrelsen l?l1.V

øre;pe;~-----'---- __-sekr.

4. kontor

Slotsmarken 13
2970 Hørsholm.



~
FREDNINGSNÆVNET

FOR

RIBE AMTS FREDNINGSKREDS

REG. Hl 6D92 rOO

Esbjerg, den 13 øK\ !:~
/iø

ROICs~.de 9<4 • POllbox 60

6701 Esblerg . TIC. 75 13 66 n

Formanden J.nr. 151/92

Under henvisning til naturfrednlngslovens § 58 skal
nævnet herved meddele, at nævnet dags dato har tilskrevet lsbjerg
kommune, stadsarkitektens forvaltning, lorvegade 74, postboks 70,
6701 lsbjerg således:

l besvarelse af Deres andragende ~f indg. d. 3/7-1992

angående tilladelse for Søren B. Schmidt, Nr. Forumvej 20, lsbjerg

anlæggelse af en sø i fredet område

på matr.nr. 6 c Forum by, Bryndum, Esbjerg kommune

skal nævnet hervec for sit vedkommende l medfør af naturfrednlngs-

lovens § 50

meddele tilladelse tll det planlagte på vilkår, at aet sker l cver-

ensstemmelse med det fremsendte materiale m.v. og de nævnet iøvrlgt

givne oplysninger.

Nævnets afgørelse'kan senest 4 uger efter at afgørel-
sen er meddelt de pågældende, indbringes for Naturklagenævnet, Slots-
marken 15, 2970 Hørsholm, af andrageren, Ribe amt, primærkommunen,
Danmarks Naturfredningsforening, Skov- og Naturstyrelsen, lokale for-
eninger og lignende, som har væsentlig interesse i afgørelsen.

Klage indgives til fredningsnævnet, der videresender
sagen til Naturklagenævnet. anlæggelse

lvt. ~~~~~~l~~~~~lll~~~ må derfor ikke påbegyndes inden
klagefristens udløb.

Såfremt en klage er indgivet, må nævnets godkendelse
ikke udnyttes, førend sagen er færdigbehandlet af Naturklagenævnet.

Denne godkendelse bortfalder, såfremt den ikke er ud-
nyttet lnden 3 år.

Skov- og Naturstyrelsen
4. kontor
Slotsmarken 13
2970 Hørsholm.



Esble:;. den

~5 J~ .00

- ~ NOV t382J
~

FREDNI~GSNÆVNET
FOR

RIBE AMTS FREDNINGSKREDS

- ... ....,..
_. .I.

KtU. 111\.

RoICs(.d. 94 • POI.box DO

&.01 EsOI.~ . nc. 75 13 60 n
/iø

Formanden J.nr. 175/92

Under henvisning til naturfredningslovens § 58 skal
nævnet herved meddele, at nævnet dags dato har tllskrevet Ribe amt,

teknisk forvaltning, Sorsigvej 35, 6760 Ribe således:

l besvarelse af Deres anaragende af 2. oktober 1992
angående tilladelse for Ribe amt, teknisk forvaltning

etablering af omløbsstryg v/stemme-
værket ved Alslev Mølle Dambrug
og 9 d Toftnæs by, Alslevpå matr.nr. l c Langsom Gårde

skal nævnet hervea for s~t vedkommende l meafør a: naturbeskyttelses-

lovens § 50
meadele tilladelse til det planlagte på Vilkår, a: aet ske~ i over-

ensstemmelse mea ae: fremsendte materiale m.v. og de nævnet iøvrlgt
givne oplysnlnger~ samt på vilkår, iflg. skrivelse af 2/10 - 1992
fra Ribe amt (kopi vedlægges).

Nævnets afgørelse kan senest 4 uger efter at afgørel-
sen er meddelt de pågældende, indbringes for Naturklagenævnet, Slots-
marken 15, 2970 Hørsholm, af andrageren, Ribe amt, primærkommunen,
Danmarks Naturfredningsforening, Skov- og Naturstyrelsen, lokale for-
eninger og lignende, som har væsentlig interesse i afgørelsen.

Klage indgives til fredningsnævnet, der videresender
sagen til Naturklagenævnet. etablering

~vt. ~~~~~~~~~~~~~~~~~~xmå derfor ikke påbegyndes inde~
klagefristens udløb.

Såfremt en klage er indgivet, må nævnets godkendelse
ikke udnyttes, førend sagen er færdigbehandlet af Naturklagenævnet.

Denne godkendelse bortfalder, såfremt den ikke er ud-
nyttet inden 3 år. nI ~n.v.

{poul Ha~ Andersen
\ sekr.

\J
Skov- og Naturstyrelsen
4. kontor
Slotsmarken 13
2970 Hørsholm.
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Fredningsnævnets afgørelse
i

sagen om plantning af læhegn
på fredede arealer ved Alslev 1.

Med en skrivelse af 29. september 1995 fra Ribe Amt, Natur
- og Planafdelingen, modtog fredningsnævnet en ansøgning fra
Fællesudvalget for læplantning, Give, om dispensation for
gårdejer Karl Andersen, Forum, til at plante et læhegn på de
lave skråninger ovenfor ådalen ved Alslev Å på ejendommen.
matr. nr. 3 a og 3 b, Forum by, Brøndum. Det jordstykke, der
skal beplantes med et læhegn, er fredet ved Overfredningsnæv-
nets kendelse af 20. maj 1977 om fredning af Alslev Å med til-
stødende arealer i Esbjerg og Varde kommuner, hvorfor plant-
ningen af læhegnet kræver, at fredningsnævnet meddeler dispen-
sation i medfør af naturbeskyttelseslovens § 50 til rejsningen
af læhegnet.

Fredningsnævnet har behandlet sagen på et møde den 15. de-
cember 1995, hvor nævnet besluttede at meddele Fællesudvalget
for læplantning dispensation til arbejdets gennemførelse.

Sagens omstændigheder:

I amtets skrivelse af 29. september 1995 hedder det blandt
andet:

" Lb. nr. 75 ved Alslev Å.

Et nord/sydgående hegn der ønskes plantet øst for åen. Idet
Alslev Å og nærmeste omgivelser er fredet, forudsætter plant-
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ning af hegnet Fredningsnævnets dispensation fra fredningen af
Alslev Å " .

I Overfredningsnævnets kendelse om fredning af Alslev Å
hedder det blandt andet:

" I. Fredningsnævnets kendelse af 11. december 1972 - i
hovedtræk .
. .... ......... . . ...... .... ..... ... ....... .... . ................

b. Fredningsområdets beskrivelse .

• I rejsningsskrivelse af 9. september 1969 oplyser fred-
ningsplanudvalget bl. a.:

" ...... Ådalen omkranses af lave skåninger, der dels hen-
ligger som lyngarealer, dels som vedvarende græs. på nogle af
lyngarealerne findes en del selvsået vækst, hvis fjernelse
yderligere vil fremhæve landskabet

Umiddelbart nord for ådalen findes et militært øvelsesom-
råde, der fortrinsvis henligger som hedebakker. Gennem dette
område strækker der sig en meget smuk dal med en bæk, som ud-
munder i Alslev å .

• Til området knytter sig endvidere ifølge udtalelse fra
Naturhistorisk forening for Sydvestjylland botaniske og orni-
tologiske værdier.

Hertil kommer, at arealernes nære beliggenhed ved de to
større byer, Esbjerg og Varde giver dem en betydelig
værdi som nærrekreativt område og som ekskursionsområde for
bl. a. disse byers folkeskoler, gymnasier og seminarier.

c. Fredningskendelsens indhold.

Ved fredningsnævnets kendelse af 11. december 1972 er
fredning af ådalen gennemført i alt væsentligt som påstået af
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fredningsplanudvalget . Det fredede er herefter pålagt fred-
ningsbestemmelser, der tilsigter at bevare den uberørte ådal i
dens nuværende tilstand, bl. a. med forbud mod at inddrage de
lavtliggende, uopdyrkede arealer, ialt ca. 80 ha, under om-
drift, samt mod at foretage terrænændringer, herunder grus -
og sandgravning i de tilstødende højereliggende arealer. End-
videre tillægger kendelsen offentligheden adgang til gående
færdsel til en del af dalen nord for åen ad en udlagt sti,
delvis beliggende på militærets tilstødende arealer, samt på
de uopdyrkede arealer mellem stien og åen" .

• Overfredningsnævnet har fastsat blandt andet følgende
fredningsbestemmelser for Alslev Å med tilstødende arealer:

2. Enhver foranstaltning, der kan virke skadelig på den na-
turlige plantevækst og ændre karakteren af mose, eng, hede
eler overdrev inden for de på kortbilaget nærmere angivne are-
aler er ikke tilladt. Ompløjning og inddragning af disse area-
ler under omdrift må således ikke finde sted. De fredede area-
ler må ikke tilplantes - dog skal eksisterende læplantninger
kunne fornyes.

8. Etablering af hegn ud over de nødvendige kreaturhegn er
ikke tilladt " .

Fredningsnævnets behandling af sagen:

Fredningsnævnet har behandlet sagen på nævnets møde den 15.
december 1995.

I mødet deltog topograf Jørgen Ellegaard, Ribe Amt, læ-
plantningsinspektør Helge Knudsen, Fællesudvalget for læplant-
ning, Give, læplantningskonsulent Hans Nansen Poulsen, Hede-
selskabet, Horne, og gårdejer Karl Andersen, Forum.
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I fredningsnævnets forhandlingsprotokol er følgende anført
om forhandlingerne under mødet:

" Fredningsnævnet foretog besigtigelse af de arealer, hvor-
over læhegnet ønskes plantet.

Læplantningskonsulent Nansen Poulsen oplyste, at gårdejer
Karl Andersen ønsker at plante et læhegn på sin ejendom matr.
nr. 3 a og 3 b Forum by, Bryndum, ovenfor skrænten ned mod Al-
slev Å. Læhegnet vil dele markerne i to dele. Arealerne mellem
markvejen og ådalen har i de senere år udelukkende været an-
vendt til afgræsning, fordi det ikke har været rentabelt for
Karl Andersen at dyrke denne del af jordtilliggendet til sin
ejendom. Plantningen af læhegnet vil betyde, at jordstykket
mellem læhegnet og fredningsgrænsen vil kunne dyrkes sammen
med markerne øst for fredningsgrænsen. Det vil fortsat være u-
rentabelt at dyrke jordstykket mellem læhegnet og ådalen.

Gårdejer Karl Andersen bemærkede, at jordstykket mellem
markvejen og ådalen har ligget brak i de sidste 2 år.

•
Topograf Jørgen Ellegaard anførte, at plantningen af læ-

hegnet med den foreslåede linjeføring betyder, at jordstykket
mellem læhegnet og fredningsgrænsen på naturlig måde kan ind-
drages til landbrugsmæssige formål. Herved flyttes fred-
ningsgrænsen i realiteten. Da fredningen retter sig mod åda-
len, og da læhegnet med den foreslåede linjeføring ikke er tI
gene for offentligheden, der færdes ad naturstien i ådalen,
udtaler amtet sig ikke mod det ansøgte" .........•....••

Hegnets linjeføring er vist på et kort, Ribe Amt, Natur -
og Planafdelingen, har fremsendt til fredningsnævnet med en
skrivelse af 14. december 1995.

Fredningsnævnets afgørelse:

Det er formålet med fredningen af Alslev Å med tilstødende
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arealer at bevare åen og ådalen i dens uberørte tilstand. De
fredningsbestemmelser, der er fastsat i Overfredningsnævnets
afgørelse om fredning af åen og ådalen, skal ses i lyset af
dette formål. I betragtning af at læhegnet påtænkes plantet på
på de flade arealer ovenfor ådalen og i en sådan afstand fra
skrænterne mod ådalen, at læhegnet ikke er synligt fra natur-
stien i dalens bund, samt at plantningen af læhegnet ikke i
øvrigt berører kerneområdet for fredningen af Alslev å med
tilstødende arealer, meddeler fredningsnævnet gårde jer Karl
Andersen dispensation i medfør af naturbeskyttelseslovens § 50
fra bestemmelserne i Overfredningsnævnets kendelse af 20. maj
1977 om fredning af Alslev Å med tilstødende arealer til at
plante læhegnet med den linjeføring, der fremgår af det
kortmateriale, Ribe Amt, Natur - og Planafdelingen, har frem-
sendt til nævnet den 14. december 1995 og iøvrigt på vilkår,
at arealerne mellem læhegnet og ådalen hovedsageligt anvendes
til græsning.

Klagevejledninq:

Denne dispensation kan senest 4 uger efter at afgørelsen
er meddelt de pågældende, indbringes for Naturklagenævnet,
Vermundsgade 38 b, 2300 København ø, af andrageren, Ribe
Amtskommune, Esbjerg Kommune, Danmarks Naturfredningsforening,
Skov - og Naturstyrelsen, lokale foreninger og lignende, som
har væsentlig interesse i afgørelsen.

Klage indgives til Fredningsnævnet, der videresender sagen
til Naturklagenævnet.

Plantningen af læhegnet må derfor ikke påbegyndes inden
klagefristens udløb.

Såfremt en klage er indgivet, må nævnets dispensation ikke
udnyttes, førend sagen er færdigbehandlet af Naturklagenævnet.

Denne dispensation bortfalder, såfremt den ikke er udnyttet
inden 3 år.
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Fredningsnævnet for Ribe Amts fredningskreds,
Esbjerg, den s. januar 1996.

~J2=. __
Tage Hansen ...



REG.NR. 55~~ 00 Modtaget i
Skov- og Naturstyrelsen

• Fredningsnævnets afgørelse
i sagen om skovrejsning på
ejendonunen ma tr. nr. 3 a
og matr. nr. 3 b Forum,
Bryndum, tilhørende gårde-
jer Karl Kristian An-

dersen, Esbjerg.

3 O JUNI 1998

( J. nr. 7/1998 )

•
Med en skrivelse af 5. marts 1998 fra Ribe Amt, Plan - og land-o
skabsafdelingen, modtog fredningsnævnet en ansøgning fra gårdejer
Karl Kristian Andersen, Esbjerg, om dispensation i medfør af na-
turbeskyttelseslovens § 50 til at rejse skov på ejendommen matr.
nr. 3 ~ og 3 b Forum, Bryndum, fordi det areal, hvorpå skovrejs-
ningen skal ske, er fredet ved Overfredningsnævnets kendelse, af-
sagt den 20. maj 1977.

Fredningsnævnet har behandlet sagen på nævnets møde den 19. juni
1998, hvor det blev besluttet at meddele gårde jer Karl Kristian
Andersen den fornødne dispensation til skovrejsningen.

Om sagens nærmere omstændigheder er følgende oplyst:

• Den 9. september 1969 fremsatte fredningsplanudvalget for Ribe og
Ringkøbing amter begæring over for fredningsnævnet for Ribe amt om
fredning af et større areal omkring Alslev å i Aslev og Brøndum
sogne. Det hedder herom i kendelse, afsagt af fredningsnævnet for
Ribe amt den ll. december 1972, hvorved begæringen blev taget til
følge, blandt andet:

"Ved skrivelse af 9. september 1969 fremsatte fredningsplanud-
valget for Ribe og Ringkøbing amter begæring over for fred-
ningsnævnet for Ribe amtsrådskreds om rejsning af fredningssag
for et areal på ca. 126 ha omkring Alslev å fra Forum bro til
Alslev mølle, beliggende i Alslev og Brøndum sogne.

,'.
1.1 • )1 J l ~ .....I.) - / .:!J

/
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• I begæringen hedder det bl.a. om de pågældende arealer og begrun-
delsen for at påstå disse fredet:

II

•

Alslev å er i 1966 blevet opgravet og enkelte større slynger er
blevet gennemgravet . Denne regulering har betydet en vand-
standssænkning ved Forum bro, mens der som følge af opstemnin-
gen ved dambruget ikke er sket nogen væsentlig vandstandssænk-
ning længere mod vest. Som følge heraf vil de tilgrænsende eng-
arealer næppe kunne dyrkes i omdrift og i den ned.re del vil
ådalen som hidtil blive sumpet eng med mosehuller, rørskær og
pilekrat. Kun en ny åregulering med afløb neden for stemmevær-
ket vil kunne ændre disse forhold.

Ådalen omkranses af lave skråninger, der dels henligger som
lyngarealer , dels vedvarende græs. på nogle af lyngarealerne
findes en del selvsået opvækst, hvis fjernelse yderligere vil
fremhæve landskabet.

Umiddelbart nord for ådalen findes et militært øvelsesområde,
der fortrinsvis henligger som hedebakker. Gennem dette område
strækker der sig en meget smuk dal med en bæk, som udmunde r i
Alslev å .

• Man er bekendt med, at Naturhistorisk forening for Sydvestjyl-
land i forbindelse med den stedfundne regulering af åen har ud-
talt, at området i botanisk og ornithologisk henseende er af en
sådan egenart, at en fredning vil være ønskelig, og dette må, i
betragtning af de relativt små ændringer, åreguleringen har
medført, stadig gælde.

Det skal endelig anføres, at de omhandlede arealers nære belig-
genhed ved de to større byer, Esbjerg og Varde, ( afstand hen-
holdsvis 10 og 6 km giver arealerne en betydelig værdi som
nærrekreativt område og som ekskursionsområde for bl.a. disse
byers folkeskoler, gYmnasier og seminarier.
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Med henvisning til det således anførte har fredningsplanudval-
get den opfattelse, at de omhandlede arealer er af en sådan
skønhed og ejendommelighed, at de har væsentlig betydning for
almenheden og bør fredes "

Ved fredningsnævnet s kendelse blev fredningen af ådalen gennemført
i alt væsentligt som påstået af fredningsplanudvalget. Frednings-
nævnet har anført følgende begrundelse for at frede arealerne
langs Alslev Å:

• " Efter det fremkomne og på grundlag af den stedfundne besigti-
gelse har fredningsnævnet enstemmigt vedtaget at give rekviren-
ten medhold i, at det vil være af væsentlig betydning
for almenheden, at det omhandlede areal fredes, og at der åbnes
adgang for almenheden til færdsel til fods i nærmere bestemt
omfang på det fredede areal, hvorved dette vil kunne tjene som
nærrekreativt område og som ekskursionsområde for befolkningen
på Esbjerg - Varde egnen, herunder for undervisningsinstitutio-
ner II

•
Fredningsnævnet pålagde herefter det fredede areal fredningsbe-
stemmelser, der tilsigtede at bevare den uberørte ådal i den nuvæ-
rende tilstand, bl.a. med forbud mod at inddrage de lavtliggende
uopdyrkede arealer, ialt ca. 80 ha, under omdrift, samt mod at fo-
retage terrænændringer, herunoer grus - og sandgravning i de til-
stødende højereliggende arealer og forbud mod at tilplante de fre-
dede arealer. Der blev endvidere tillagt offentligheden adgang til
gående færdsel til en del af dalen nord for åen ad en udlagt sti,
delvis beliggende på militærets tilstødende arealer, samt på de u-
opdyrkede arealer mellem stien og åen.

Fredningsnævnets afgørelse blev indbragt for Overfredningsnævnet,
der traf afgørelse i sagen den 20. maj 1977. Et flertal af over-
fredningsnævnets medlemmer fandt, at ådalen burde undergives fred-
ning. Flertallet lagde ud over de landskabelige værdier vægt på
den betydning, området ville kunne få som nærrekreativt område for
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især Esbjerg kommune, hvor der i kun få kilometers afstand er nye
boligområder under udvikling. Flertallet fandt endvidere, at det
var af særlig betydning, at området ved fredningen blev åbnet for
offentlig adgang, og at fredningsbestemmelserne gav mulighed for
pleje af arealerne.

Der blev herefter fastsat blandt følgende bestemmelser for det
fredede areal:

II

• l. Ændringer af åens naturlige løb og nuværende vandstand må
ikke finde sted, udover hvad almindelig oprensning nødvendig-
gør.

2. Enhver foranstaltning, der kan virke skadelig på den natur-
lige plantevækst og ændre karakteren af mose, eng, hede eller
overdrev inden for de på kortbilaget nærmere angivne arealer er
ikke tilladt. Ompløjning og inddragning af disse arealer under
omdrift må således ikke finde sted. De fredede arealer må ikke
tilplantes dog skal eksisterende læplantninger ~unne for-
nyes .

•
4. Ændringer af terrænformerne må ikke finde sted. Således må
der ikke foretages afgravning og påfyldning udover, hvad der er
nødvendigt til almindelig udgrøftning og lignende ..... "

Den 29. september 1995 ansøgte Fællesudvalget for læplantning, Gi-
ve, om dispensation for gårde jer Karl Kristian Andersen til at
plante et læhegn på de lave skråninger ovenfor ådal en ved Alslev å
på ejendommen matr. nr. 3 a og 3 b, Forum by, Brøndum

Ved en afgørelse af 5. januar 1996 meddelte fredningsnævnet gårde-
j er Karl Kristian Andersen dispensation til at plante læhegnet.
Det hedder blandt andet i fredningsnævnets begrundelse for at med-
dele dispensationen:

II Det er formålet med fredningen af Alslev Å med tilstødende
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•

•

arealer at bevare åen og ådal en i den uberørte tilstand. De
fredningsbestemmelser, der er fastsat i Overfredningsnævnets
afgørelse om fredning af åen og ådalen, skal ses i lyset af
dette formål. I betragtning af at læhegnet påtænkes plantet på
de flade arealer ovenfor ådal en og i en sådan afstand fra
skrænterne mod ådalen, at læhegnet ikke er synligt fra natur-
stien i dalens bund, samt at plantningen af læhegnet ikke i øv-
rigt berører kerneområdet for fredningen af Alslev Å med til-
stødende arealer, meddeler fredningsnævnet gårdejer Karl Ander-
sen dispensation til at plante læhegnet med den linje-
føring, der fremgår af det kortmateriale , Ribe Amt .
har fremsendt til nævnet og i øvrigt på vilkår, at area-
lerne mellem læhegnet og ådalen hovedsageligt anvendes til
græsning II

Den 29. august 1997 ansøgte gårdejer Karl Kristian Andersen Oxbøl
Statsskovdistrikt om tilskud til skovrejsning på et 6,73 ha stort
areal af sin ejendom matr. nr. 3 a og 3 b Forum, Bryndum. Ansøg-
ningen om skovrejsningen blev endvidere forelagt Ribe amt, natur -
og planafdelingen.

I en skrivelse af 5. november 1997 til Oxbøl Statsskovdistrikt har
Ribe Amt, natur - og planafdelingen, blandt andet anført:

• II Ribe Amt har modtaget kopi af ansøgningen fra Karl Kristian
Andersen om skovrejsning på ejendommen. Arealet hvorpå skoven
ønskes rejst er i regionplanen udpeget som skovrejsningsområde.
Dog er en del af området beliggende inden for Alslev Å frednin-
gen, hvor plantning ikke tilladt. Derfor er dette areal udpeget
som område, hvor skovrejsning er uønsket.

Amtet har undersøgt ansøgningen i forhold til den lovgivning,
der administreres af amtet og har følgende bemærkninger:

- Arealet ligger i SFL - område, hvor indkomstkompensation gen-
nem MJV - ordningerne for 20 - årig udtagning af agerjord er
mulig. Amtet har givet tilsagn om dette ..... Det bemærkes, at
de områder, hvor der søges om 20 årig indkomstkompensation og
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de arealer hvor der søges skovrejsning ikke er sammenfaldende.

- Arealet er berørt af naturbeskyttelseslovens beskyttelsesli-
nier omkring vandløb, søer og fortidsminder, som vist på ved-
lagte kort. Beskyttelseslinien er i store træk sammenfaldende
med fredningsgrænsen.

•

Skovrejsning på arealer der er pålagt restriktioner kræver dis-
pensation fra Ribe Amt, som kan betragte den tilsendte ansøg-
ning om skovrejsning som ansøgning om de nødvendige dispensati-
oner. Dispensation fra fredningsdeklarationen skal behandles af
fredningsnævnet for Ribe Amt .

Amtet vil gerne drøfte dispensationsmulighederne med ansøger og
statsskovdistriktet før sagsbehandlingen sættes i gang. Derfor
vil amtet gerne høre, om disse bemærkninger giver anledning til
ændringer i projektet ....."

I en skrivelse af 24. november 1997 til Oxbøl Statsskovdistrikt
har amtet anført:

" Ribe Amt har tidligere udtalt sig om ansøgningen fra Karl
Kristian Andersen om skovrej sning på ejendommen, hvoraf dele
ligger indenfor Alslev Å fredningen. Ansøger har efterfølgende
oplyst, at han har opnået dispensation til at etablere et læ-
hegn parallelt med åen indenfor fredningsgrænsen. Det er tanken
at skoven skulle plantes op til dette hegn.

Da ansøger har oplyst at læhegnet er plantet på nuværende tids-
punkt, ser amtet ingen begrundelse for, ikke at anbefale den
på tænkte skovrej sning over for fredningsnævnet. Skovrej sning
indenfor fredningen kræver fredningsnævnets dispensation. Amtet
vil derfor videresende ansøgningen, med anbefaling af, at dis-
pensationen gives. Der må dog anses for usandSYnligt at fred-
ningsnævnets afgørelse vil foreligge i år.

Ansøger har derfor skitseret to muligheder for skovrejsningen.
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- Skovrejsningen deles i flere etaper og der plantes først in-
den for fredningen når afgørelsen fra fredningsnævnet forelig-
ger.

Skoven flyttes udenfor fredningsgrænsen . Hvis der derefter
opnås dispensation vil han i en efterfølgende runde søge til-
skud til skovrejsning på det ekstra areal, som dispensationen
giver mulighed for.

Ansøger har oplyst, at han uanset fredningsnævnets afgørelse
agter at rejse en skov af den ansøgte størrelse "

Ribe Amt sendte sagen til fredningsnævnet ved en skrivelse af 5.
marts 1998. Det hedder i skrivelsen blandt andet:

II Ribe Amt har fra Oxbøl Statsskovdistrikt modtaget kopi af an-
søgning fra Karl Kristian Andersen, om skovrejsning på
matr. nr. 3 a og 3 ~, Forum by, Bryndum.

Amtet har i brev af 5. november meddelt Oxbøl Statsskovdi-
strikt, at en del af det påtænkte skovrejsningsareal er fredet
ved Overfredningsnævnets kendelse af 20. maj 1977. Det meddel-
tes samtidig, at såfremt ansøger måtte opnå tilskud til skov-
rejsning ville ansøgning blive betragtet som ansøgning om dis-
pensation fra fredningsbestemmelserne.

Ansøger har til Amtet oplyst, at han i kendelse af 5. januar
1996 har opnået Fredningsnævnets dispensation til at plante et
læhegn parallelt med åen indenfor fredningsgrænsen. Han har vi-
dere oplyst, at læhegnet er etableret. Der henvises til nævnets
j. nr. 21/195.

Ansøger ønsker nu at rejse skov i området bag dette læhegn -
mellem læhegnet og fredningens nordgrænse. Det er herefter tan-
ken at læhegnet skal indgå som bryn i skoven.

Med fredningsnævnets dispensation til etableringen af læhegnet
er den del der ønskes tilplantet visuel t fjernet fra ådals-
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• landskabet. Ribe Amt finder på dette grundlag ikke, at der er
væsentlige indvendinger mod at arealet bag læhegnet tilplantes.

Arealet er tillige beliggende indenfor naturbeskyttelseslovens
åbeskyttelseslinie omkring Alslev Å. Såfremt fredningsnævnet
dispenserer fra fredningsbestemmelserne er Ribe Amt sindet at
meddele dispensation til beplantning inden for åbeskyttelsesli-
nien II

Fredningsnævnets behandling af sagen:

Fredningsnævnet modtog sagen fra Ribe Amt ved skrivelsen af 5.
marts 1998, modtaget i nævnet den 6. marts 1998.

Fredningsnævnet anmodede i en skrivelse af 23. marts 1998 Danmarks
Naturfredningsforening om en udtalelse. Denne anmodning besvarede
naturfredningsforeningen ved en skrivelse af 6. maj 1998. Det hed-
der i denne skrivelse blandt andet:

II

Arealet, hvortil der søges om skovrejsningstilladelse ( del af
matr. nr. l a Forumlund, Bryndum ) er delvis beliggende inden-
for å beskyttelseslinien jfr. § 16 Lov om Naturbeskyttelse ,
fredningsgrænsen for Alslev Å fredningen og indenfor det i kom-
muneplan/Regionplan markerede område for " bevaringsværdigt
miljø II hvor det yderligere er fremhævet, at skovrejsning er u-
ønsket.

I ansøgningens skema SI om tilskud til skovrej sning er hele
arealet angivet som skovrejsningsområde. på tilplantningsplanen
( bilag til ansøgningen ), der er udført af Hedeselskabet, er
hverken åbeskyttelseslinien eller fredningsgrænsen indtegnet.

Det fremgår af Amtets skrivelse af 24. november 1997, at ansø-
ger har oplyst, at han har opnået dispensation til at etablere
et læhegn parallelt med åen indenfor fredningsgrænsen. Et bi-
lagt kort viser dette læhegn ca. 50 m indenfor fredningsgræn-
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• senl - åbeskyttelseslinien. Det os foreliggende materiale inde-
holder ingen dokumentation for denne påstand.

Ribe Amt anbefaler derimod den påtænkte skovrejsning over for
fredningsnævnet, da ansøger har oplyst, at læhegnet er plantet
på nuværende tidspunkt.

DN's lokalkomite mener ikke, at det gavner hverken frednings-
sagen, lovgivningen eller den kommunale resp. amtskommunale
planlægning, hvis dispensationer kan opnås så let som det til-
syneladende er tilfældet, og at tidligere givne d:i.spensationer
bruges som løftestang for yderligere indgreb.• Vores mistanke om, at lovens, fredningens og kommuneplanens be-
stemmelser håndhæve s for lempeligt bliver bekræftet, da vi ved
en besigtigelse af området den 5. maj d.å. måtte konstatere, at
arealet indenfor åbeskyttelseslinien og fredningsgrænsen m.m.
er tilplantet.

II

Fredningsnævnet holdt møde i sagen fredag den 19. juni 1998. Det
hedder om dette møde i nævnets forhandlingsprotokol:

"• Mødt var:

For og med andrageren, gårdejer Karl Kristian Andersen, konsu-
lent Søren Stilling, Hedeselskabet, Varde.

For Ribe Amt, Plan - og landskabsafdelingen, biolog Kaj Rath,
Ribe.

For Oxbøl Statsskovdistrikt, skovfoged Peter Iversen, Oksbøl.

•
Fredningsnævnets formand konstaterede, at der er sket behørig
indkaldelse til nævnets møde og redegjorde kort for baggrunden
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vil fjerne udsynet fra ådalen mod nordøst, har amtet vurderet,
at ingen fredningsmæssige interesser taler mod, at der meddeles
gårdej er Karl Kristian Andersen dispensation til skovrej snin-
gen.

Biolog Kaj Rath henholdt sig i øvrigt til det, der er anført i
amtets skrivelse af 5. marts 1998 til fredningsnævnet.

Biolog Kaj Rath oplyste, at fredningsgrænsen formentlig er
trukket på de højere liggende arealer oven for ådalen for at
hindre,· at der bliver gravet efter sand og grus i ådalens
skrænter, som er rige på forekomster af disse råstoffer.

Søren Stilling bemærkede, at gårdejer Karl Kristian Andersen
ifølge det oprindelige projekt ville rejse skov længere mod
nordvest og på arealet omkring slugten ned mod Alslev å. Han
valgte imidlertid af hensyn til det meget smukke landskab om-
kring slugten at ændre projektet således, at skovrejsningen
skulle ske på det areal, som nu er tilplantet med pil, birk,
løn, eg og tjørn. Træerne og buskene vil springe i skov på
sigt, fordi andrageren ikke må foretage indgreb i beplantningen
de næste 20 år.

Skovfoged Peter Iversen anførte, at Oxbøl Statsskovdistrikt ik-
ke har indvendinger mod gårdejer Karl Kristian Andersens ansøg-
ning om dispensation til at rejse skov på arealet mellem læheg-
net og fredningsgrænsen. Den skovrejsning, der er foretaget, er
ud fra et forstmæssigt synspunkt korrekt og afpasset læhegnet.

Fredningsnævnets formand sluttede forhandlingerne og bemærkede,
at fredningsnævnets afgørelse vil blive truffet snarest og
sendt til andrageren og øvrige, som har interesse i sagen.

Fredningsnævnets afgørelse:

Det er formålet med fredningen af Alslev å og tilstødende arealer
at bevare den uberørte ådal i dens nuværende tilstand, bl.a. med
forbud mod at inddrage de lavtliggende, uopdyrkede arealer under
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omdrift samt mod at foretage terrænændringer, herunder grusgrav-
ning og sandgravning, i de tilstødende højereliggende arealer. Den
skovrejsning, som Karl Kristian Andersen har foretaget på de høje-
re liggende arealer ud mod fredningsgrænsen, griber ikke ind i
ådalen og medfører ikke ændringer i terrænet over ådalen. Under
disse omstændigheder finder nævnet ikke, at ansøgningen om dispen-
sation til at rejse skov på arealerne over ådal en strider mod for-
målet fredningen af Alslev å med tilstødende arealer. Frednings-
nævnet meddeler derfor i medfør af naturbeskyttelseslovens § 50
gårdejer Karl Kristian Andersen dispensation til projektets gen-
nemførelse, således at den foretagne skovrejsning herved lovliggø-

res.

Klagevejledning:

Denne afgørelse kan, senest 4 uger efter at afgørelsen er meddelt
den pågældende, indbringes for Naturklagenævnet, Frederiksborggade
15, 1360 København K, af andrageren, Ribe Amtskommune, Esbjerg
Kommune, Danmarks Naturfredningsforening, Skov og Natursty-
relsen, lokale foreninger og andre, som har en væsentlig interesse
i afgørelsen.

Klage indgives til fredningsnævnet, der videresender sagen til Na-
turklagenævnet.

Fredningsnævnet for Ribe Amt,
Grindsted! den 29. juni 1998,

Skov- og Naturstyrelsen

8. kontor

Haraldsgade 53

2100 København 0.
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