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År 1979, den 9. august, afsagde overfredningsnævnet følgende

kendelse

i sag nr. 2340/77 om fredning af Tange sø med omliggende arealer i Ribe kommune.

Fredningsnævnet for Ribe amts fredningskreds afsagde den 31. ja-

nuar 1977 kendelse om fredning af Tange sø med omliggende arealer, ialt ca.
2 26.200 m , hvoraf søen omfatter ca. 2.500 m .

Sagen er rejst af Danmarks Naturfredningsforening , og ved fred-

ningen tilsigtes det navnlig at opretholde søens økologiske balance til varetagel-

se af de undervisningsmæssige interesser, som området frembyder.

Arealerne, der er omfattet af fredningsnævnets kendelse, tilhører

Ribe kommune og 4 private ejere, som af fredningsnævnet har fået tilkendt erstat-

ninger med ia1t 16.500 kr.

Fredningsnævnets kendelse er indbragt for overfredningsnævnet af

ejeren af ejendommen matr. nr. 117 ~, 0stermade, med påstand principalt om udta-

gelse af fredningen, subsidiært om begrænsning af fredningen til alene at omfatte

søarealet og om forhøjet erstatning herfor.

I sagens behandling har deltaget 5 medlemmer af overfredningsnæv-

net.

Efter besigtigelse af arealet og møde med interesserede myndighe-

der m. v. har overfredningsnævnet med 4 stemmer mod 1 besluttet i det væsentlige

at tiltræde fredningen. Mindretallet har stemt for, at fredningen kun burde omfat-
te søen, eventuelt med anlæg af en sti langs søens østbred .

Overfredningsnævnets stadfæstelse af fredningsnævnets kendelse
sker med følgende ændringer:

Fredningens geografiske udstrækning:

Fredningen af landarealerne på matr. nr. 117~, 0stermade, begræn-
ses til en 2 m bred bræmme langs søens kant.
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Fredningens indhold:

Forbudet mod sivskæring og bestemmelserne om påtaleret ophæves.

Der tillægges ikke almenheden ret til færdsel på de fredede landarealer under matr.

nr. 117 ~, 0stermade. Adgangen til at foretage naturpleje tillægges fredningsmyn-

dighederne.

Fredningsbestemmelserne er herefter:

1. Området må ikke bebygges, og der må ikke opstilles skure, master, lransfor-
merstationer eller andre skæmmende indretninger.

2. Området må ikke opdyrke s og afvande s •

3. Søen må ikke tilføres spildevand, ligesom der inden for området ikke må anven-

des herbicider og insekticider eller nogen former for gødningsstoffer., 4. Der må ikke foretages terrænændringer •

5. Området må ikke anvendes til henkastning af affald, ligesom der ej heller må

henstilles udrangerede biler og landbrugsmaskiner .

.' 6. Området skal være tilgængeligt for almenheden på de med skråskravering på

vedhæftede kort angivne landarealer . Vandfladen skal kun være tilgængelig
fra landarealer , hvortil offentlig adgang er tilladt.

\

7. Området må ikke tilplantes med træer og buske. Inden for området skal det

være fredningsmyndighederne tilladt uden udgift for lodsejerne at foretage na-

turpleje for på den mest hensigtsmæssige måde at opretholde en ønsket natur-

tilstand.

Erstatningerne:

Overfredningsnævnet har kunnet tiltræde de erstatningsbeløb, som
fredningsnævnet har tilkendt de ikke-ankende ejere, og har opnået enighed med den

ankende ejer om en nedsættelse af den tilkendte erstatning. Den samlede erstat-

ning i anledning af fredningen udgør herefter 13.000 kr. med renter, hvortil kom-

mer et uforrentet omkostningsbeløb på 500 kr.

Af det samlede beløb udreder Ribe kommune 500 kr. med renter,

jfr. naturfredningslovens § 33, stk. 3, i dagældende affattelse, medens resten ud-

redes med tre fjerdedele af statskassen og en fjerdedel af Ribe amtskommune-

H e r e f t e r b e s t e m m e s:

Den af fredningsnævnet for Ribe amts fredningskreds afsagte ken-

delse af 31. januar 1977 om fredning af Tange sø med omliggende arealer stadfæ-
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stes med de af foranstående følgende ændringer og således, at kendelsen hviler

på dele af følgende ejendomme: matr. nr. 117 ao, 117 cv, 117 ~ og 117 ~, 0sterma-

de under Ribe jorder, samt matr. nr. 1 ~, Tange under Ribe jorder.

L
P. O. V.

(;./ _.. r l Y. "....-I.. ~ __
-<.....--~c..--k' '- .........-'--~ ... ~ -

Bendt Andersen
9verfredningsnævnets formand

,

ic
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(~) T. Fredningssagen.

Ved brev af 17. juni 1976 til fredningsnævnet for Ribe
amts fredningskreds rejste Danmarks Naturfredningsforening fred-
ningssag for Tange sø, samt dele af Tange og 0stermade under Ribe
Jorder.

T begæringen har Danmarks Naturfredningsforening til
støtte for sit andragende nærmere anført:

• "...........
Tange sø er af en særegen biologisk kvalitet, der kun i meget ringe
omfang findes repræsenteret på egnen, idet den indeholder et meget
bredt spektrum indenfor såvel ferskvandsflora som ferskvandsfauna.
Begrundelsen for nærværende fredningssag er de undervisningsmæssige
interesser området frembyder. Dette i forbindelse med den ret store
koncentration af skoler og læreanstalter i Ribe gør, at det ud fra
et pædagogisk SYnspunkt er af den allerstørste betydning, at biotopen
sikres for fremtiden imod forstyrrelse. Danmarks Naturfredningsfor-
ening har skønnet det nødvendigt at beskytte denne for læreanstalterne
i Ribe så betydningsfulde lokalitet, idet den grænser umiddelbart op
til et i øvrigt ekspanderende bysamfund.

Formålet med fredningen er at sikre søens status quo~ således at
den også i fremtiden kan anvendes til studier og demonstration af
biologi .•................ "

Fredningssagen omfatter helt eller delvis følgende
matrikelnumre:
Matr. nr. 117 u, 117 ao, 117 cv og 117 i, 0stermade under Ribe
Jorder, samt l a Tange under Ribe Jorder.

Fredningspåstanden skal sikre en tilstandsfredning af
samtlige de af påstanden omfattede arealer.

_ Danmarks Naturfredningsforening har imidlertid imødek"T'f'l""'C'·'
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et ønske om at flytte fredningsgrænsen, der går meget tæt på går-
den, beliggende på matr. nr. l ~ Tange under Ribe Jorder~ mod vest,
således at cirka 0,3 ha udgår af fredningsforslaget. Endvidere har
foreningen foretaget en ændring af påstandens pkt. 6 og 7.

Naturfredningsforeningens endelige påstand er sålydende:

".........
l. Området må ikke bebygges, og der må ikke opstilles skure, master

transformerstationer eller andre skæmmende indretninger.
2. Området må ikke opdyrkes og afvandes.
3. Søen må ikke tilføres spildevand, ligesom der indenfor området-

ikke må anvendes herbicider og insekticider eller nogen former
for gødningsstoffer.

4. Der må ikke foretages terrænændringer.
5. Området må ikke anvendes til henkastning af affald, ligesom der

ej heller må henstilles udrangerede biler og landbrugsm~skiner~
6. Området skal være tilgængeligt for almenheden på de med skrå-

skravering (på det sagen medfølgende kort) angivne landarealer.
Vandfladen skal kun være tilgængelig fra landarealer, hvortil

4t offentlig adgang er tilladt.
tt 7. Området må ikke tilplantes med træer og buske. Indenfor området

•

• skal det være tilladt med de påtaleberettigedes samtykke uden
udgift for lodsejerne at foretage naturpleje for på den mest hen-
csigtsmæssige måde at opretholde en ønsket naturtilstand. Der må ikt .

. foretages sivskær uden de påtaleberettigedes samtykke.
8. Påtaleret tillægges Fredningsnævnet for Ribe amt og Danmarks

Naturfredningsforening.
Fredningsnævnet består under behandlingen af denne sag af

formanden, dommer Poul Buch~ Varde, suppleanten for det amtsråds-
valgte medlem, vurderingsformand Aksel Jørgensen. Vejen, samt
suppleanten for det lokale medlem for Ribe kommune, praktiklærer~
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" fr. Lise Pindborg~ Ribe.

Bekendtgørelse om den rejste fredningssag blev indrykket
i dagbladet "Vestkystenll den 28. juni 19767 i Stats tidende den
29. juni, samt i "Avisen for Ribe og OpJ..and"den l. juli. Tilsva-
rende meddelelse blev tilstillet lodsejere den 6. juli ved anbefalet
brev. Indkaldelse til det forberedende møde den 13. september 1976
blev bekendtgjort i Stats tidende og dagbladet "Vestkysten" den
28. august t ligesom meddelelse herom den 23. s.md. blev ~i1stillet
lodsejere og andre rettighedshavere ved anbefalet brev.

Der har i sagen været afholdt møde med lodsejere den
13. september og den 15. november 1976.

På mødet den 13. september 1976 mo~iverede fuldmægtig
Anders Kornum, Danmarks Naturfredningsforenin& den rejste fred-
ningsbegæring og bemærkede, at sagen ikke skal stå alenet men må
ses i sammenhæng med ,',to ':~e sager? der er rejst i området.
Det drejer sig ikke først og fremmest om biologiske sjældenheder,
men alligevel om områder, der skønnes velegnede til undervisnings~,:
formål. Sådanne områder bliver med den stigende opdyrkning stadig

e sjældnere? hvorfor det er påkrævet at søge de nævnte fredninger
tt' gennemført. Man har tidligere forsøgt at gå gennemført frivillige

• fredninger, hvilket imidlertid ikke er lykkedes •
De interesserede undervisningsanstalter er Wittenberg-skolen,

Valdemar-skolen~ Ribe Statsseminarium og Ribe Katedralskole? ~~
hvilke der foreligger erklæringer om fredningernes ønskelighed.

For Ribe kommune fremsatte ud~lgsfo~d Jens Lauridsen
en række kritiske bemærkninger vedrørende andragendet. Han gjorde
således gældende t at det ikke er rigtigt t når det i begæringen frem-
hæves, at fredningen grænser umiddelbart op til et ekspanderende
bysamfund? idet udviklingen i denne del af byen er afsluttet.

Fremdeles efterlyste han oplysninger om~ hvorvidt de pågæl-
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tt dende undervisningsanstalter overhovedet benytter det areal, der
ønskes fredet, idet dette ikke fremgår af de indhentede erklæringer.

Herudover ønskede han nærmere oplyst, i hvilket omfang
der skal tilstedes almenheden adgang til det fredede område, her-
under hvorvidt det er tanken, at folk skal kunne "joske" ned gen-
n~m haverne, hvilket selVsagt må have betydning, når lodsejerne
og kommunen skal opgøre deres erstatningskrav.

Jens Lauridsen ':fr~ 1'mdvinere\-?t at fuldmægtig•.~Kornum har udtalt, at der ikke er tale om nogen biologisk sjæl-
denhed, og dette i forbindelse med, at man efter by- og landzone-
loven kan styre udviklingen behørigt i området, har bevirket, at
Ribe kommunalbestyrelse ikke mener, at det er nødvendigt at gen-
nemføre en frddningssag. Dette betyder dog ikke, at Ribe kommune
som planlægningsmyndighed har noget imod at bevare det pågældende
område imod ødelæggelse.

Lektor Lennart Edelberg bemærkede for Antikvarisk Samling;
at der må siges at eksistere en skjult fredningsforpligtelse ved-
rørende det pågældende område i den lovpåbudte pligt til at sikre

.' jordfaste ~ortidsminder, idet man har begrundet formodning om, at
tt den ældste kendte skvatmølle i Danmark har ligget for enden af

Tange sø, der på den måde har fungeret som en mølledam. Der må
derfor siges at være vigtige dateringsmuligheder i en evt. udgrav-
ning i området, hvilket bør sikres gennem fredning.

For fredningsplanudvalget bemærkede landinspektør 'tb" .~i-l-l-,,,-

at fredningsplanudvalget endnu ikke har taget endelig stilling til
den indbragte begæring, men formentlig næppe vil have noget mod
denne at erindre. " .

Lektor Lennart Edelb~r~ bemærkede, at både Katedralskolen
og Seminariet i undervisningsøjemed foretager regelmæssige forsøg
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i områdets ligesom eleverne udarbejder specialer. der vedrører
området, og har løbende akvariestudier med hensyn til den økolo-
giske balance i søen. Indsamlingerne foregår normalt særligt i

oktober og november måneder. Der findes i Tange sø organismer,
som for eksempel den såkaldte Volvox, der er en lokal sjældenhed,
som er nødvendig i undervisningen.

Fu~~gtig Anders Kornum bemærkede, at der ikke foreligger
planer om at give almenheden adgang til at færdes over andre arealer,
end dem, der påstås fredet. Det drejer sig først og fremmest om at
frede søens der har den store undervisningsmæssige interesse. Græn-
sen for fredningen er trukket meget snævert. Danmarks Naturfred-
ningsforening har rejst sagen efter opfordring fra lokalkomiteen.
Færdselsretten kan såfremt dette ønskes begrænses til en ganske
smal bræmme langs østsiden.

Ved brev af ll. november 1976 har fredningsplanudvalget
blandt andet udtalt følgende:

" • • e _ • • • • • • •

Området er beliggende i fredningsinteressezone I, og er ikke om-
4t fattet af beskyttelses- eller byggelinier i henhold til naturfred-
.. ningsloven.

Det er anført, at Tange sø er af en særegen biologisk kvalitet,
der er ret sjælden i Ribes omegn, idet den indeholder et meget
bredt spektrum indenfor såvel ferskvandsflora som ferskvandsfauna.

Den l. oktober 1976 blev sagen behandlet på fredningsplanudvalgets
møde. Der var enighed om at spørgsmålet burde løses via en kommu-
neplan. (lokalplan) •• o ••••••••• "
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Danmarks Naturfredningsfore~ings lokalkdmite for Ribe

har den 8. november 1976 fremsendt en artsliste OVer Tange sø:
» .............
!ANGE Sø
Artsliste:---------- (Se fodnote) +

Listen må betragtes som mangelfuld og foreløbig. En endelig arts-
liste vil omfatte hundreder af flercellede organismer for slet ikke
at regne de encellede med.
Infusionsdyr:
Talrige arter. Tange sø er en lokalitet, hvor man med sikkerhed
kan finde flere vigtige arter herunder Paramæcium sp. og Stentor sp ••
Deres forekomst i søen kan dels bruges direkte i studiet af energi-
strømmen gennem søens organismer, dels er det af vital betydning
for biologistudiet og -undervisningen på seminariet, HF og gymna-
siet, at man har let adgang til disse organismer, der indtager en
central rolle ved studiet af emner som f.eks. populationsbiologi
og etologi (adfærdsforskning).
Mosdyr: Plumatella repens.
Fimreorme: Dendrocoelum lacteum.
I. Regenerationsfænomener.
II. Forsøg: a. Indlæring af betinget refleks (tænding af lampe
umiddelbart efterfulgt af elektrisk stød), som viser sig ved, at
fimreormen ikke blot trækker sig sammen ved el-stød, men efterhån-
den også ved at man tænder lampen alene.

b. Fimreormen skæres itu, og man lader den
opæde af dens artsfæller.

c. Disse reagerer nu med sammentrækning
ved tænding af lampe - har altså spist
sig til kundskab dvs erindring har
et stofligt grundlag.
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Bø~ste,orme: Slavina appendiculata

+ Fodnote: Ved enkelte af artslistens repræsentanter er med eksemp-
ler givet lidt af deres betydning for undervisningen.

Igler: Herpobdella octoculata
Lungesnegle~ Limnæa ovata
Kr~~dY~L Småkrebs = Entomostraca
Otto Frederik MUller~ student fra RIBE, er l7oo-tallets internatio-
nalt mest berømte forsker og den første dansker~ der systematisk
tager mikroskopet i videnskabens tjeneste. Det er ham~ der opstil-
ler dyreklassen;
E~tomostraca: Cypris reptans~ 5}~ridopsis vidua, Daphnia pulex~

Daphnia magna
Dafnier findes i stillestående vand dvs. biotoper9 der efterhånden
er sjældne omkring Ribe. D9 indtager en central plads i søens føde-
kæder. Deres årsvariation med hensyn til populationsstørrelse,
forplantningsforhold samt formændring i forhold til miljøets års-
tidsvariation er hver for sig vigtige studieobjekter. Endvidere
han dafnier bruges i fysiologiundervisningen til demonstration af
hjerteslagets afhængighed af temperaturen med videre.
Camptocercus rectitostris, Eurycercus lamellatus~ Cyclops strenu~s.
Asellus Aquaticus.
Insekter:.
Døgnfluelarver: Heptagenia sulfurea, Clo~on dipterum (ånder ved
gæller i iltholdigt vand)~ Suphlurus aestivalis.
Vårfluelarver: Phryganea striata.
Eiller: Laccophilus hyalinus.
Næbmunde: Corixa hieroglyphica~ Corixa geoffroyi (ånder atmosfærisk
luft i vandoverfladen).
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Myggelarver: Chironomus sp. Rød dansemyg (ånder v.hj. a. hæmoglobin
i ilt~attigt miljø) s Psectrocladlus sp. Core~hra sp.
Vandmider: Hygrobates longipalpiss Unionicula ypsilophora.
Planter: Synura uvella, Volvox, Trådalger f. eks. Spirogyra,
Frøbid, Nøkkerose, Pindsvirteknop, Kalmusrod, Trådede svovlbakterier,
Diatomeer ••••••••••••••• "

•
På mødet den 15. november 1976 bemærkede gårdejer Stampe

Sørensen, a~ hån aldrig har set nogen studerende i området~ bortset
fra i april måned, hvor ertlektor ~ra seminariet opholdt sig derude.

Flere andre tilstedeværende bemærkede, at der ikke kommer
over lo personer om året i området.

Arkitekt Sinnerup oplyste, at kommunen ikke har behandlet
fredningsplanudvalgets forslag, men at forslaget er sammenfaldende
med kommunens interesser. Ved en kommuneplan får man ikke erstatning,
medens der er mulighed for dette ved en ~redning.

Fuldmægtig Kornum forespurgte, hvorledes man gennem en
kommuneplan kan åbne mulighed for offentlighedens adgang til områ-
det og for landskabspleje. Erfaringen viser, at små lokal~redninger

4t er gode og udtryk for den bedste sikring, man kan give et område.
ti Områdets beliggenhed er god, idet det ligger tæt ved byen og har

undervisningsmæssig betydning.
Arkitekt Sinnerup bemærkede, at en lokalplan kun kan sikre

status quo, medens offentlighedens adgang kun kan sikres ved, at
man betaler herfor eller evt. eksproprierer. Ribe kommune har prin-
cipielt ikke noget imod småfredninger, men man har noget imod,at der
~red~tæt op til byens idet der her kan være mange andre hensyn
at tage end blot de fredningsmæssige.

Lektor L. Edelberg bemærkede, at der i Danmark findes
over 1000 navngivne søer. Omkring Ribe har der været 89 hvoraf de
4 imidlertid er forsvundet. 1976 er helliget beskyttelsen af våde
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områder, og gennemførelsen af denne sag kan være Ribes beskedne
bidrag hertil.

Advokat U. Skalborg Hanse~ bemærkede~ at organismen Volvox
er ganske ordinær, og det må karakteriseres som rent gætteri, at
der har været en skvatmølle ved Tange sø.

Advokaten forespurgte~ om søen kan uddybes, og om en
lodsejer, hvis fredningen gennemføres I kan skære siv. Endvidere
spurgte han om, hvem der skal foretage og bekoste naturplejen frem-
over, samt om der er mulighed for at etablere en bådplads.

Fuldmægtig Kornum bemærkede, at det ikke fra Danmarks
Naturfredningsforenings side er hævdet, at Volvox er sjælden; den
er blot et led i et bredt spektrum, som ønskes bevaret.

Fuldmægtig Kornum gennemgik fredningspåstanden detaljeret
og bemærkede til advokat Skalborg Hansens forespørgsel, at lods-
ejerne ikke skal tage sig af landskabspleje, idet dette skal ske
ved offentlig foranstaltning. Sivskær er generelt uønskeligt, hvis
det sker i erhvervsmæssigt øjemed.

Vedrørende forespørgslen om bådpladser bemærkede han, at
tt) søen er 100 m lang og lo m bred og derfor ikke typisk anvendelig
tt til sejlads. En bådebro bør ikke bygges. Uddybning af søen må ikke

•
•

• foretages af en lodsejer.
~ektor L. Edelberg gennemgik spørgsmålet om Volvoxorga-

nismen og forklarede endvidere at en skvatmølle er en vandmølle
med en lodret aksel. Tange Skvatmølle er den ældst nævnte i
Danmarks historie og stammer fra Valdemar Sejrs tid, hvor den i
1215 blev solgt af denne. Der ligger vigtige dateringsmuligheder
ved Tange sø af afgørende betydning for urbaniseringsundersøgelser-
neG

Gårdejer_Stampe Sørensen erklærede~ at der er indtjenings--
muligheder ved rørhøsten. Der skal ryddes op ved søen, idet denne
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ellers bliver ødelagt. Det hele gror sammen i et morads.
Fuldmægtig Kornum erklærede sig enig i, at søen skal be-

vares, og bemærkede~ at påstanden indeholder mulighed for natur-
pleje.

bandinspektør Præstholm bemærkede, at lodsejerne i nogle
tilfælde efter nærmere aftale udfører dette arbejde, der i så fald
betales af det offentlige.

Advokat Skalborg Hansen nedlagde påstand om, at sagen
principalt afvises i medfør af naturfredningslovens § 12, idet
Tange sø er tilstrækkeligt sikret, da byen ikke kan udvikle sig i
denne retning. By- og landzoneloven og miljøloven indeholder også
mulighed for sikring.

Fredningen er overflødig, og lodsejerne vil gerne selv
passe lokaliteten, ligesom de aldrig har sagt nej til skolernes
færdsel i området. En fredning vil gøre det alment bekendt, at her
findes noget interessant, og kalde på alle og enhver.

Advokaten bemærkede endvidere, at ifølge naturfrednings-
lovens § 20, stk. 2, skal et område være af væsentlig interesse~

.. for at en fredning kan gennemføres~ og dette er ikke tilfældet i
tt denne sag. Artslister viser, at det er ganske almindelige organismer,

•
•

• der findes i søen. Volvox er ligeledes ganske ordinær, og den findes
nok også i Munkesøen. Hvis der er en skvatmølle, er den sikret,
hvis man, såfremt man finder noget9 kan foretage udgravning.

Med hensyn til den undervisningsmæssige interesse i fred-
ningen kan man ikke lægge stor vægt på støtteerklæringerne, idet
ordene er blevet lagt skolerne i munden ved Naturfredningsforening-
ens henvendelser. Man må her lægge vægt på for det første den måde,
hvorpå erklæringerne er indhentet. For det andet må man fremhæve
lærernes ønske om at have så mange muligheder for ekskursioner i
området som muligt. Men her må man huske, at man jo desuden har



•
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Muru{esøen? der er fredet~ således at man ikke behøver at kunne
disponere over flere alternativer.

Vedrørende de enkelte erklæringer bemærkede advokaten~
at Katedralskolen har oplyst 9 at de anvender området regelmæssigt.
Vittenbergskolen nævner det omhandlede område som en af de fore-
liggende muligheder, hvilket tyder på, at denne skole ikke anvender
Tange sø. Valdemarskolen har oplyst, at man derfra ikke bruger søeh
for tiden. Statsseminariet har givet en lang redegørelse~ der er
lyrisk betonet og bærer præg af Naturfredningsforeningens oplæg.
Oplysningen om9 at man bruger lokaliteten lo gange pr. å~ stemmer
ikke med lodsejernes iagttagelser.alt

Konklusionen af/dette er~ at det heller ikke set fra et
undervisningssynspunkt er af væsentlig betydning, at området fredes.
Naturfredningsforeningen har derfor ikke løftet sin bevisbyrde.

Hvis fredningen alligevel gennemføres9 må påstanden ind-
skrænkes betydeligt.

Påstandens punkt l må således ændres af hensyn til Stampe
Sørensen og Ohrt Johansen.

Påstandens punkt 2 og 3 vil; hvis de gennemføres 9 afskære
Stampe Sørensen fra at udnytte sit område.

Påstandens punkt 5 er overflødig.
Påstandens punkt 6 er den bestemmelse, der har størst

betydning for lodsejerne~ og den burde indskrænkes til kun at
tillade færdsel helt nede ved søkanten mod vest.

Ad~Kateni~an~~ste~endvtdeve'til fredningssagen ved
Klåbygård~ der endte med afvisning. Advokaten fandt, at nærværende
sag er ganske parallel og derfor bør få samme resultat. For dette
taler endvidere 9 at hverken fredningsplanudvalget eller kommunen
støtter fredningssagen. Såfremt fredningen desuagtet gennemføres,
påstod advokat Skalborg Hansen sine klienter tilkendt erstatning
og sagsomkostninger.
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~ktor Edelberg bemærkede I at Katedralskolens skrivelse

er udfærdiget af andre lærere end ham. Han oplyste endvidere, at
Munkesø er helt forskellig fra Tange sø.

På forespørgsel _af advokat Skalborg Hansen har neden-
,

nævnte skoler givet nærmere oplysninger om omfanget af ekskursioner.
Af brev af lo. november 1976 fra Vittenbergskolen fremgår:

" o o o • • • • o ~ • • • •

• Lokaliteterne i Tange indgår som en af de muligheder) skolen benyt-
ter i biologi/økologi-undervisningen. Skolen er derfor interesseret
ip at området bevares med sin nuværende karakter •....•.....• "

Af brev af ll. november 1976 fra Ribe Statsseminarium fremgå~:•
" • • • o • • • o o •

ee

Økologi indtager i nutidens undervisningsbekendtgørelser for
biologi og orientering en central stilling. I økologiundervisning
er søer og damme ideelle objekter, da de repræsenterer afgrænsede
og overskuelige økosystemer og dermed kan bruges på alle undervis-
ningsniveauer. Området omkring Ribe er i dag meget sparsomt for·~
synet med søer og damme.

Tange sø er specielt velegnet til undervisning af :_flere
Arsager:

l) Den kan som den eneste sø i Ribe-området nås med cykeL
fra Ribes skoler i undervisningstiden.

2) Den rummer en righoldig flora og fauna~ der dels bruges
til belysning af søen som økosystem og dermed af økologiens prin-
cipper generelt~ dels stadig forsyner os med levende materiale til
arbejde i laboratmriet.

3) Af denne søtype findes kun Tange sø i området.
4) Endelig er Tange Sø så stor~ at den ikke tørrer ud i

sensommeren som de mindre vandhuller i området~ og samtid~g så
lille~ at den er overskuelig, at alle zoner i søen er let tilgæn-
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gelige for mennesker og indsamlingsredskaber (i modsætning til
f. eks. Munke sø , som iøvrigt også kun kan nås af voksne studerende
med bil i en dobbelttime).

l:

Seminariet og HF-kursus ved !ibe Statsseminarium har be-
nyttet søen i mange år til studieformål., ærligt tal t i flere år
uden at spørge om tilladelse, da den ikke så ud til at tilhøre
en bestemt~ og da vi altid færdes med stor nænsomhed i naturen.
En senere forespørgsel til ejeren af søens østbred foretaget af en
af seminariets lærere gav os det indtryk~ at vi i små grupper fort-
sat kunne færdes langs søen.

Hyppigheden af besøgene er for hvert liniehold i biologi
ca. 10 gange hvert år. Dernæst benyttes søen løbende til fors}ming
af HF-fællesfagsholdene med materiale (indsamlet af lærere) -de
havde f. eks. speciale i Tange sø i det forløbne undervisningsår.
Endelig benytter vore HF-tilvalgshold søen både til feltstudier
(også de har speciale her) og til at lærerne regelmæssigt forsyner
dem med materiale.

Det er vores overbevisning at en fredning af søen er
tt vigtig, fordi den ellers vil have mulighed for at lide samme skæbne
ti som så mange andre mindre søer i området, der ødelægges af skrald

og opfyldning. En fredning vil efter vores mening ikke ændre ved
besøgsfrekvensen fra a~dres side, da den jo i forvejen er let at
nå for alle •.. , "

Af brev af lo. november 1976 fra Valdemarskolen fremgår:

"
Valdemarskolen har tidligere brugt området ved Tange sø til eks-
kursioner o. lign., men efter der for ca. 2 år siden er blevet
hegnet og lodsejerne dermed diskret har aYYist os er området
ikke blevet brugt .•..••.•... "
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Af brev af 18. november 1976 fra Ribe Katedralskole

fremgår:

" • • • o • • • o o • • • •

l; Omfanget af ekskursioner: 1973 og -74 har der i au~
gus t-september været regelmæssig afhentning af materiale til under-
visningen og specialestJdler; ligeledes i 1976. (I 1975 var her en
vikar i faget, og oplysrlinger fra vikaren er ikke for hånden).

2. Tilladelse m.v.: Da materialet har kunnet hentes uden
at volde skade på anden perSons ejendom og under kortvarige besøg
med maksimalt 5 ·personers deltagelse~ har ansøgning om betrædelse
af området ikke været anset for påkrævet ..........• "

Over for Danmarks Naturfredningsforening har Vittenberg·-
skolen~ Katedralskolen og Statsseminariet endvidere oplyst I at en
fredning vil være af væsentlig betydning for undervisningen i

biologi/økologi under hensyn til_ at lignende lokaliteter i de
sidste år er blevet fåtallige på egnen.

II. Fredningens omfang.
Efter indgående overvejelser og interne forhandlinger

har fredningsnævnet eenstemmigt truffet beslutning om at gennem-
føre den begærede fredning i overensstemmelse med Danmarks Natur-
fredningsforenings påstand, som ændret ved brev af 3. december 1976.

Nævnet har ved sin således trufne afgørelse i overens-
stemmelse med naturfredningslovens § l lagt v.ægt på, at det er af
væsentlig interesse at bevare Tange sø, idet området må anses for
at være af stor interesse for undervisningen. Nævnet har herved fun-
det? at det er af stor betydning, at de mange undervisningsanstalter
i Ribe herved får mulighed for at foretage ekskursioner til området,
der er beliggende i umiddelbar nærhed af disse. Nævnet finder, at
dette formål ikke kan opnås alene gennem by- og landzoneloven eller
ved at udarbejde en lokal plan for området.
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III. Fredningens indhold.

Med hensyn til indholdet af servitutbestemmelserne har
nævnet ikke fundet grundlag for at følge lodsejernes påstand om
ændring af dissey hvorved bemærkeå, at de:r ikke vil være adgang
til søen fra den vestlige side.

Servitutbestemmelserne bliver herefter sålydende:

l. Området m~ ikke bebygges? og der må ikke opstilles skure, master,
transformarstationer eller andre skæmmende indretninger.

2. Området må ikke opdyrke s og afvandes.

3. Søen må ikke tilføres spildevand 9 ligesom der inden for området
ikke må anvendes herbicider og insekticider eller nogen former
for gødningsstoffer.

4. Der må ikke foretages terrænændringer.

5. Området må ikke anvendes til henkastning af affald; ligesom der
ej heller må henstilles udrangerede biler og landbrugsmaskiner.

6. Området skal være tilgængeligt for almenheden på de med skrå-
skravering på vedhæftede kort angivne landarealer Vandfladen
skal kun være tilgængelig fra lendarealer~ hvortil offentlig
adgang er tilladt.

7. Området må ikke tilplantes med træer og buske. Inden for området
skal det være tilladt med de påtaleberettigedes samtykke uden
udgift for lodsejerne at foretage naturpleje for på den mest
hensigtsmæssige måde at opretholde en ønsket naturtilstand. Der
må ikke foretages sivskær uden de påtaleberettigedes samtykke.

8. Påtaleret tillægges fredningsnævnet for Ribe amt og Danmarks
Naturfredningsforening.
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IV. Erstatning.
Advokat Skalborg Hans~har fra statsautoriser&~ ejendo~

mægler Jlle.riusTobiase~ Ribes indhentet nedennævnte erklæring af
12. no~~ 1976, som han m~-~~~ 4:i1. ~ be-reglti.ng
af erstatJling ~

~ 4· •• • ..... •

Vurd.~~ing•
Unde.rtegnede, de:p efter at have beset ~orholdene omkring Tange-
Sø og læst det tilsendte xnateriale} vil herudf:ra.vurdere:

• 117 g 'Svend Ohrt Johansen
idet her er tale om en del byzonejord..

117 !Q Knud Petersen
117 ~ Ingeniør Flensburg
117 ! Ribe kommune
l A Harald Sørensen

e
e

kr. 20.350,-
kr. 15.100,-
kr. 6.720,-

Idet her bliver tale om en tilgængelig ~e langs
kr. 50.000,-

søens østre bred ••••.••••••••• "
Advokaten har endvidere påstået sig tilkendt sagsomkost-

ninger, samt herudover 500 kr. i vederlag til ejendomsmægler
Tobiasen for den af ham afgivne erklæring.

Ed.:deItåt,:.hait. ad~n:-:,-: krævet gårdejer Stampe Sørensens
erstatningskrav forhøjet med 4-500 kr., svarende til indtægterne
ved sivskæring.

Vedrørende erstatningsfastsættelsen har nævnet eenstemmigt
besluttet, at der for så vidt angår matr. nr. 117 u} 117 aOl 117 cv~og
117 i, der alle er beliggende i byzone; bør tilkendes erstatning
på 10,00 ~kr. pr. m2 for landjorden~ og 5,00 kr. pr. m2 for
søarealet.

Med hensyn til lodsejer nr. 5; der ejer matr. nr. l a.
finder nævnet} at man for dette areal, der er på .0.4 ha~ heraf sø
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0,1 ha~ bør give et samlet erstatningsbeløb på 5.000,00 kr •• Der
er herved taget hensyn til, at servitutbestemmelsen i sin helhed
må antages at være mes~ byrde~u1d for denne lodsejer. samt at
offentlighedens adgang til det fredede område hovedsagelig vil
foregå over dette areal. På den anden side må det tillægges betyd-
ning9 at området er beliggende i landzone.

De~~enkelte lodsejere tilkommende erstatningsbeløb andrager
herefter:

•
Lb. nr. l. Svend Ohrt Johansen.

400 m2 a kr. 10,00

100 m2 sø a kr. 5~00

4..000,00 kr •
5009°0

Lb. nr. 2. M.\!.dPetersen .~
800 m2 sø a kr. 5900 4.000,00 li

Lb. nr. 3. ~lel~ T~yge~e~ Flensbu~g.
500 m2 sø a kr. 5900 2.500900 fl

Lb. nr. 4. RiQsLk0IlJ!IlJÆl~

100 m2 sø a kr. 5.00 500,00 fl

Lb. nr. 5. Hax.al.<;L ~~r~nsen.

Samlet beløb for fredning af 0.4 has
heraf sø 0,1 ha
I alt

...2:000..&0

16.500900 kr.
"

==============

Til dækning af advokatbistand tillægges der hver af
lodsejerne 1-3 og 5 300,00 kr., medens der ikke ses, at kunne
tillægg~s noget beløb for ejendomsmæglerbistand.

Da ingen andre har gjort krav på erstatning s vil erstat-
0& • "J" ,

• ø • '.

ningerne være at udbetale til e1erne.
_ " • • • '. ~ 1".. r • • •• .....11, • ~ ~...... • t.... • ",' '1':' '

Erstatningerne vil være at forrente med l % over den af Dan-
. ~_'.' ." " '" f .....,,;~ • t.,,\ '.4t... I ..~ •

marks Nationalbank til enhver tid fastsatte diskonto fra kendeIsens
dato.



Vedr. : Tange Sø.

Ejendomme der helt, eller delvis ønskes ~redet

AREALLISTE

Matr
nr.

Ejer matriklens hera~ ønskes fred.he ....a:f :fred. h.t.nat ~~lov. tidligere al1lllærkninger
areal i ri dam rI?h aut. §46 §471 §47" §47s §.53 ~redet m.m

lod. ca.he.ca.ha.ca.ha.ca.ha.ca.ha.

-e

østermade under RibE Jorder.
17u Svend Ohrt Johansen

Seminarievej 113
6760 Ribe.

17ao Knud Petersen
Seminarievej 115
6760 Ribe.

2510

2951

Niels ThygFf~Hsburg
Seminarievej 119A
6760 Ribe.

2354

3035Ribe Kommune
Giørtzvej 2
6760 Ribe.

Tanee under Ribe Jo der.

Harald Sørensen m.fl
Tange
6760 Ribe.

742519
era~ dam
1)0***

••• Do' , m,'c'ki.n j"'"C" 'c."

220* 500 1 I
heraf" I
sø 100

I1016" sø 1
800**

755* sø 1
500**

)36* sø 1
100**

6140 0,4
heraf

sø
0,1**

lait o 6 hal
I==!,====r

0,3

f'or n hera dam n ved ("ører ·l.ke T nge S

* Det i matriklen anførte are l for n hera dam n er .ålt i årene ~ra g62-19E7, og søg ænseu, der
svarer hertil, er vist på vdlagt kortb lag .ed purktere liniE.

** Det af mig opgivn~ areal er beregt et ef t r det fuld optrlkne l"nie, <er er indlagt e ter
Geodætisk Institu s luftbil ede, ptaget 7/5 974 •

_------1
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Ifølge bekendtgørelse af lov om naturfredning nr. 520

af l. oktober 1975 § 33 udredes erstatningerne med 3/4 af Staten~
medens 1/4 udredes af Ribe Amtskommune.

r. Tinglysning.
Kendelsen vil være at tinglyse på de nedennævnte ejendom-

me med prioritet forud for al pantegæld og andre rettigheder af
privatretlig oprindeIses medens der med hensyn til offentligretlige
rettigheder henvises til tingbogen.

Påtaleret tillægges Fredningsnævnet for Ribe Amts Fred-
ItI ningskreds og Danmarks Naturfredningsforening. hver for sig eller

i forening.
T h i b e s t e ID m e s :

Ejendommene matr. nr. 117 u, 117 ao~ 117 cV9 117 i
0stermade under Ribe Jorder 9 samt matr. nr. l a Tange under Ribe
Jorder? fredes som ovenfor bestemt.

Kendelsen kan indankes for Overfredningsnævnet~ Nyrops-
gade 22, 1602 København V~ inden 4 uger fra kendeIsens forkyn-
delse.

Aksel Jørgensen Lise Pindborg

Poul Buch
IH. Esdahl

sekretær.

Udskriftens rigtighed bekræftes.
Fredningsnævnet for Ribe amts fredningskreds, Varde, den 2. marts 1977

P. n. v.
E. b.

~~H. Esdahl
sekr.
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J.nr.: 29/2019: Ansøgning fra Johannes Schützsack om lovliggørende dispensation til etable-
ret sti på ejendommen, Tangevej 119, 6760 Ribe, matr.nr. 1a, Tange, Ribe Jorde indenfor 
fredningen af Tange Sø. 
 
Fredningsnævnet har den 20. juni 2019 modtaget en ansøgning fra Esbjerg Kommune om lovliggør-
ende dispensation til etableret sti på ejendommen, Tangevej 119, 6760 Ribe, matr.nr. 1a, Tange, 
Ribe Jorde indenfor fredningen af Tange Sø. Ifølge Esbjerg Kommunes luftfoto er stien etableret på 
et tidspunkt imellem 1999 og 2002 og forbinder 3 ferielejligheder med et parkeringsareal mod syd.  
 
Ejendommen ligger i et område, der er fredet ved Overfredningsnævnets afgørelse af 9. august 
1979. Det fremgår af fredningsbestemmelserne blandt andet, at der må ikke foretages terrænændrin-
ger. Fredningsnævnet skal derfor tage stilling til, om der kan meddeles en lovliggørende dispensa-
tion. 
 
Fredningsnævnets formand har i medfør af forretningsorden for fredningsnævn § 10, stk. 5, besluttet 
at meddele ejeren af ejendommen, Johannes Schützsack, lovliggørende dispensation fra fredningen 
som anført i afsnittet ”Fredningsnævnets afgørelse”. 
 
Sagens baggrund: 
 
Der har under sagen været rejst spørgsmål om, hvorvidt stien på ejendommen er beliggende i det 
fredede område. 
 
Miljøstyrelsen har den 8. august 2019 meddelt Fredningsnævnet, at stierne er delvis beliggende in-
denfor de 0,4 ha, der er omfattet af fredningen. Miljøstyrelsen har også oplyst, at man vil tilrette 
GIS-laget, således at fredningen kun dækker 0,4 ha på matr.nr. 1a Tange, Ribe Jorder, som vist på 
kortudsnittet nedenfor. 
 
Fredningssagen var rejst af Danmarks Naturfredningsforening, og ved fredningen tilsigtes det 
navnlig at opretholde søens økologiske balance til varetagelse af de undervisningsmæssige interes-
ser, som området frembyder. 

Af fredningsbestemmelserne fremgår blandt andet: 
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”1. Området må ikke bebygges, og der må ikke opstilles skure, master, transformerstationer eller 
andre skæmmende indretninger. 
 
2. Området må ikke opdyrkes og afvandes. 
… 
4. Der må ikke foretages terrænændringer. 
… 
6. Området skal være tilgængeligt for almenheden på de med skråskravering på vedhæftede kort 
angivne landarealer. Vandfladen skal kun være tilgængelig fra landarealer, hvortil offentlig adgang 
er tilladt. 

 

 
 

Fredningsnævnets behandling af sagen: 
 
Fredningsnævnet har ved mail af 16. oktober 2019 til Johannes Schützsack, Esbjerg Kommune, 
Miljøstyrelsen, Naturstyrelsen Blåvand, Kystdirektoratet, Lemvig, Slot- og Kulturstyrelsen,  
Museum Sønderjylland, Sydvestjyske Museer, Ribe, Danmarks Naturfredningsforening/Køben-
havn, Danmarks Naturfredningsforening/Esbjerg, Dansk Botanisk Forening Jyllandskredsen,  
Dansk Ornitologisk Forening, Friluftsrådet centralt og Friluftsrådet Esbjerg anmodet om eventuelle 
bemærkninger til ansøgningen med høringsfrist den 31. oktober 2019. 
 
Der er ikke modtaget indsigelser eller bemærkninger fra de nævnte. 
 
Fredningsnævnets afgørelse 
 
Ifølge naturbeskyttelseslovens § 50, stk. 1, kan fredningsnævnet dispensere fra bestemmelserne i en 
fredning, når det ansøgte ikke er i strid med fredningens formål. Videregående afvigelser fra en fred-
ning end nævnt i stk. 1, og helt eller delvis ophævelse af en fredning kan, jf. stk. 5, kun foretages efter 
reglerne om gennemførelse af fredninger. 
 
Fredningen har til formål at opretholde Tange søs økologiske balance til varetagelse af de under-
visningsmæssige interesser, som området frembyder. 
 
Fredningsnævnet finder ikke, at den etablerede sti er i strid med fredningens formål.  
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Der er lagt vægt på, at det alene er en lille del af stien, der er beliggende i det fredede område, og at 
stien er beliggende i yderkanten af fredningsgrænsen.  
 
Fredningsnævnet meddeler derfor Johannes Schützsack lovliggørende dispensation i medfør af na-
turbeskyttelseslovens § 50, stk. 1, til den etablerede sti.  
 
Klagevejledning: 
 
Der kan inden 4 uger efter den dag, denne afgørelse er meddelt, klages til Miljø- og fødevareklage-
nævnet over afgørelsen. Hvis afgørelsen er offentligt bekendtgjort, regnes klagefristen dog altid fra 
bekendtgørelsen. 
 
Borgere, virksomheder, myndigheder og organisationer skal indsende klagen til Miljø- og fødevare-
klagenævnets klageportal via borger.dk eller virk.dk. 
 
Der er et direkte link til borger.dk og virk.dk via Miljø- og fødevareklagenævnets hjemmeside 
www.naevneneshus.dk/planklagenaevnet. 
 
Klagefristen udløber ved midnat på dagen for klagefristens udløb. 
 
En klage skal være tilgængelig for førsteinstansen i Klageportalen senest kl. 23:59 på den dag, hvor 
klagefristen udløber. Det indebærer, at klager har godkendt og betalt gebyr/bestilt faktura i Klage-
portalen. 
 
Klageren skal oplyse sit CPR-nummer eller CVR-nummer.  
  
Miljø- og fødevareklagenævnets hjemmeside indeholder information om beregning af klagefrister i 
de tilfælde, hvor en klager anmoder om at blive undtaget fra brug af Klageportalen. 
 
Klageberettigede er, jf. naturbeskyttelseslovens § 86: 
 

• Adressaten for afgørelsen, 
• ejeren af den ejendom, som afgørelsen vedrører, 
• offentlige myndigheder, 
• en berørt nationalparkfond, 
• lokale foreninger og organisationer, som har en væsentlig interesse i afgørel-

sen, 
• landsdækkende foreninger og organisationer, hvis hovedformål er beskyttelse 

af natur og miljø, og 
• landsdækkende foreninger og organisationer, som efter deres formål varetager 

væsentlige, rekreative interesser, når afgørelsen berører sådanne interesser. 
 
Det er en betingelse for Miljø- og fødevareklagenævnets behandling af en klage, at den, der klager, 
indbetaler et gebyr. Gebyret udgør for privatpersoner 900 kr. Virksomheder, organisationer og of-
fentlige myndigheder skal betale 1.800 kr. for behandling af eller genoptagelse af en klage. Det 
nævnte gebyr reguleres den 1. januar hvert år efter den af Finansministeriet fastsatte sats for det ge-
nerelle pris- og lønindeks med virkning for klager, der modtages i nævnet fra og med den 1. februar 
2017. Gebyret er endnu ikke reguleret for 2017, men vil blive teknisk efterreguleret. 
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Miljø- og fødevareklagenævnet påbegynder først behandlingen af en klage, når gebyret er modtaget. 
Klagegebyr opkræves af Miljø- og fødevareklagenævnet. Betaling af klagegebyr sker ved elektro-
nisk overførsel eller ved indbetalingskort til Miljø- og fødevareklagenævnet. Gebyr skal indbetales 
indenfor en af Miljø- og fødevareklagenævnet fastsat frist. Hvis gebyret ikke indbetales inden udlø-
bet af fristen, afvises klagen. 

Vejledning om gebyrbetalingen kan findes på Miljø- og fødevareklagenævnets hjemmeside 
www.naevneneshus.dk/planklagenaevnet. 
 
Gebyret bliver tilbagebetalt, hvis klagen bliver afvist, fordi klagefristen er overskredet, klager ikke 
er klage-berettiget eller fordi Miljø- og fødevareklagenævnet ikke har kompetence til at behandle 
klagen. 
 
Gebyret tilbagebetales også, hvis klagesagen fører til, at den påklagede afgørelse ændres eller op-
hæves, eller hvis klager får helt eller delvist medhold i klagen. Hvis den eneste ændring af den på-
klagede afgørelse er forlængelse af en frist for efterkommelse af afgørelsen som følge af den tid, der 
er medgået til at behandle sagen i Miljø- og fødevareklagenævnet, tilbagebetales gebyret dog ikke. 
 
Hvis klager trækker klagen tilbage, mens sagen er under behandling i nævnet, vil gebyret som ud-
gangspunkt også blive betalt tilbage. Miljø- og fødevareklagenævnet kan dog beslutte, at gebyret 
ikke tilbagebetales, hvis klagen trækkes tilbage på et tidspunkt, hvor nævnet allerede har foretaget 
en stor del af sagsbehandlingen. 
 
Tilladelsen må i henhold til naturbeskyttelseslovens § 87, stk. 7, ikke udnyttes, før klagefristen er 
udløbet, eller behandling af en eventuel klage måtte være afsluttet. 
 
Det følger endvidere af naturbeskyttelseslovens § 50, stk. 1, jf. § 66, stk. 2, at tilladelsen bortfalder, 
hvis den ikke udnyttes inden 3 år efter, at den er givet. 
 
Såfremt projektets gennemførelse kræver tilladelse eller dispensation efter anden lovgivning, skal 
ansøgerne rette henvendelse til den myndighed, der administrerer tilladelser eller dispensationer i 
henhold til denne lovgivning.  
 

Fredningsnævnet for Sydjylland, Sydlig del 
Esbjerg, den 4. november 2019 

 

 
Denne afgørelse er sendt til: 
 
Johannes Schützsack,  
Esbjerg Kommune, miljo@esbjergkommune.dk, dal1@esbjergkommune.dk  
Miljøstyrelsen, mst@mst.dk;  
Naturstyrelsen Blåvand, blh@nst.dk  
Kystdirektoratet, Lemvig, kdi@kyst.dk  

mailto:miljo@esbjergkommune.dk
mailto:mst@mst.dk
mailto:blh@nst.dk
mailto:kdi@kyst.dk
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Slot- og Kulturstyrelsen, post@slks.dk  
Museum Sønderjylland, tekr@museum-sonderjylland.dk  
Sydvestjyske Museer, Ribe, museum@sydvestjyskemuseer.dk  
Danmarks Naturfredningsforening/København, dn@dn.dk, dnesbjerg-sager@dn.dk   
Danmarks Naturfredningsforening/Esbjerg, esbjerg@dn.dk, henrikpr@stofanet.dk, lwj-sjel-
borg@bbsyd.dk   
Dansk Botanisk Forening Jyllandskredsen, finn.borchsenius@sm.au.dk  
Dansk Ornitologisk Forening, esbjerg@dof.dk  
Friluftsrådet centralt: fr@friluftsraadet.dk   
Friluftsrådet Esbjerg: sydvestjylland@friluftsraadet.dk  
 

mailto:post@slks.dk
mailto:tekr@museum-sonderjylland.dk
mailto:museum@sydvestjyskemuseer.dk
mailto:dn@dn.dk
mailto:dnesbjerg-sager@dn.dk
mailto:esbjerg@dn.dk
mailto:henrikpr@stofanet.dk
mailto:lwj-sjelborg@bbsyd.dk
mailto:lwj-sjelborg@bbsyd.dk
mailto:finn.borchsenius@sm.au.dk
mailto:esbjerg@dof.dk
mailto:fr@friluftsraadet.dk
mailto:sydvestjylland@friluftsraadet.dk
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