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Kendelse:

(Meddelt den 9. juli 1982)

Overfredningsnævnets afgørelse af 9. marts 1982 om erstatning
i anledning af fredningen af en del af 0sterhede på Rømø,
Skærbæk kommune, Sønderjyllands amt, er indbragt for taksa-
tionskommissionen vedrørende naturfredning af ejeren af den
fredede ejendom, gårdejer Jens Sejer Clausen.

Taksationskommissionen har den 15. maj 1982 besigtiget ejen-
dommen.

Under besigtigelsen var gårdejer Sejer Clausen bistået af
konsulent Ole Kirk, Landskontoret for Landboret, der for tak-
sationskommissionen har nedlagt følgende skriftligt formulerede
erstatningspåstand:

"l) for fredning af ca. 13 ha landbrugsarealer
incl. bygningerne 250.000 kr.
Herunder er der bl.a. taget hensyn til,
at fredningen hindrer opførelse af diger,

hvorved bemærkes, at vandet stod op i
bygningerne ved stormfloden både i
januar 1976 og i november 1981,



e
e
•

.,

at den landbrugsmæssige udnyttelse af
arealerne begrænses ganske betydeligt,
og

at opførelse af nye landbrugsbygninger
umuliggøres på flodsikre arealer.

2) for indskrænket mulighed for opførelse af
"minilandsby"
Beløbet er ansat skønsmæssigt, hvorved
der er taget hensyn til, at et ca. 3 ha
stort klit- og græsningsareal i den syd-
lige del af området udgår af fredningen.
Fredningen er således ikke til hinder
for anvendelse af dette areal til fri-
tidsformål.

3) for forsinkelse af projektet til "mini lands-
byen"
Beløbet er ansat skønsmæssigt, men til
grund for dette beløb samt beløbet under
2) ligger nogle budgetter udarbejdet for
de 3 ha, som er trukket ud af fredningen.
Disse budgetter viser, at der allerede
fra det første år vil være et pænt over-
skud ved gennemførelse af projektet.

4) for overflødig erhvervelse af matr.nr. 50
af størrelsesorden ca. 1,1 ha
I dette beløb er indregnet rentetab på
grund af den forgæves afholdte investe-
ring. Arealet blev købt midt i halv-
fjerdserne for 55.000 kr. med henblik
på udnyttelse i forbindelse med den
dengang planlagte "minilandsby" • Areal-
et indgår i det, der nu er blevet fre-
det, og investeringen må derfor anses
for at være delvis spildt. Alene er til-
bage den landbrugsmæssige værdi af area-
let med de indskrænkninger, der er pålagt
disse arealer.

5) for forgæves afholdte udgifter til projek-
tering
Jens Bejer Clausen har haft nogle ud-
gifter til udarbejdelse af forskellige
projekter. Disse udgifter er afholdt

.forgæves, idet projektet er ændret ganske
væsentligt i forhold til det første pro-
jekt. Disse udgifter påstås også erstat-
tet gennem fredningen, da det er frednin-
gen, som har hindret den første plans gen-

2 •

50.000 kr.

100.000 kr.

45.000 kr.

20.000 kr.
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nemførelse.
6) for Jens Bejer Clausens vederlag for

egen arbejdsindsats
idet bemærkes, at Jens Bejer Clausen
har lagt et usædvanligt stort stykke
arbejde i at få projektet gennemført
på trods af den rejste fredningssag.

100.000 kr.

Erstatningspåstand ialt 565.000 kr. "

Under den mundtlige gennemgang af erstatningsopgørelsen op-
lyste konsulent Kirk, at de under pkt. l nævnte diger ikke er
identisk med det dige søværts standbeskyttelseslinien, som
har været på tale under sagens tidligere behandling, men er
et lavt dige, som gårdejer Bejer Clausen kunne ønske at etab-
lere rundt om og i tæt afstand af bygningerne for at sikre
disse mod stormflodsskader.

e
••

I den anledning oplyste skovtekniker Jørn Steenberg, der mødte
for amtsfredningsinspektoratet, at der formentlig ville kunne
meddeles dispensation i henhold til fredningsbestemmelsernes
§ 6 til at anlægge et sådant dige, som der - så vidt han var
orienteret - ikke tidligere under sagen havde været spørgs-
mål om •

Efter henstilling fra taksationskommissionen frafaldt gårdejer
Bejer Clausen og konsulent Kirk herefter foreløbig denne del
af erstatningskravet. De forbeholdt sig senere at rejse kra-
vet, såfremt det viser sig, at der ikke kan opnås dispensation
til at anlægge det pågældende dige. Taksationskommissionen
erklærede sig indforstået hermed. Herefter omfatter erstat-
ningsopgøreIsen under pkt. l under denne taksationssag alene
begrænsningen af den landbrugsmæssige udnyttelse af arealerne
og indgår i det samlede erstatningskrav med et beløb væsent-
ligt lavere end 250.000 kr.



•

Med hensyn til de øvrige poster i erstatningsopgørelsen
fastholdt konsulent Kirk, at det er rejsningen af fredning-
sagen og fredningens gennemførelse, der har forsinket pro-
jektet og begrænset dets muligheder} hvorimod de myndigheder,
hvis tilladelse var fornøden i henhold til den øvrige lov-
givning, navnlig by- og landzoneloven, i midten af 1970'erne
var velvilligt stemt over for projektet. Det er ikke rig-
tigt, at Bejer Clausen først efter at have sikret sig myndig-
hedernes positive indstilling mødte dp med et mere omfatten-
de projekt, end der hidtil havde været forhandlet om. På et
møde den 29. marts 1976 mellem repræsentanter for amtsrådets
udvalg for teknik og miljø, Skærbæk kommune og det daværende
fredningsplanudvalg opnåedes enighed om forskellige principi-
elle retningslinjer for etableringen af "minilandsbyen" så-
som vejadgangsforhold, parkering og beplantning. Det fr~m-
går af en indstilling af 9. april 1976 til et møde i det
nævnte amtsrådsudvalg, at Bejer Clausen på mødet den 29. marts
1976 oplyste, at hans projekt ville dække et areal på 18-20
ha. Den 30. april 1976 gav fredningsplanudvalget på sit møde
i princippet tilslutning til projektet. Først efter at_natur-
fredningsrådet med sin udtalelse af 26. oktober 1976 var trådt
ind i sagen, ændrede fredningsplanudvalget holdning og beslut-
tede på sit møde den 27. oktober 1976 at rejse fredningssag.e

e
•

Taksationskommissionens bemærkninger:
De fredede arealer ligger i landzone, hvor den af Jens Bejer
Clausen projekterede erhvervsvirksomhed i form af en "mini-
landsby" med anlæg såsom Rømøbondehuse i miniudgave med hus-
dyr, pottemagerværksted, ponyridebane, minigolfbane og kana-
ler til at sejle på og fiske i kun kunne være etableret med
tilladelse fra amtsrådet i medfør af § 9, jfr. § 7 (og evt.
tillige § 8), i lov om by- og landzoner. Afgørende for, om
der i anledning af fredningen tilkommer Bejer Clausen erstat-
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ning for et muligt økonomisk tab ved ikke eller ikke fuldt-
ud at kunne realisere det planlagte anlæg, er herefter, om
Bejer Clausen forinden fredningssagens rejsning havde til-
sagn om eller dog rimeligt begrundet forventnin~ om at op-
nå tilladelse efter zoneloven.

Det fremgår af sagens akter, som taksationskommissionen har
gennemgået, at det på et møde i januar 1976 mellem repræsen-
tanter for Sønderjyllands amtsråd, Skærbæk kommune og plan-
styrelsen angående de byplanmæssige forhold i kommunen blev
konstateret, at der eventuelt ville kunne gives tilladelse
i henhold til by- og landzoneloven til etablering af "mini-
landsbyen", såfremt en række forudsætninger blev opfyldt,
herunder at anlægget blev placeret så tæt som muligt på by-
zonen i Havneby. På denne baggrund stadfæstede miljømini-
steriets departement den 22. april 1976 en afgørelse af lo.
februar 1976 fra planstyreisen gående ud på, at man måtte
have Bejer Clausen henvist til at optage forhandling med kom-
munalbestyrelsen og amtsrådet med henblik på en præcisering
af, på hvilke vilkår der eventuelt ville kunne meddeles til-
ladelse.e

••
Den 29. marts 1976 afholdtes det ovenfor omtalte møde med re-
præsentanter for amtsrådet, kommunen og fredningsplanudval-
get. Det fremgår ikke af det foreliggende mødereferat, der
er udarbejdet af Bejer Clausen og hans arkitekter, at fred-
ningsplanudvalgets repræsentant på mødet gav udtryk for, at
udvalget kunne acceptere, at anlægget skulle dække et areal
på 18-20 ha.

Den 30. april 1976 traf fredningsplanudvalget (der var hørings-
instans og klageberettiget i henhold til by- og landzoneloven)
principbeslutning om at ville godkende oprettelsen af "mini-
landsbyen" på forskellige vilkår, herunder at anlægget flyt-
tedes så langt mod syd som muligt til et sted, fredningsplan-
udvalget kunne godkende, og at detailplanerne kunne godkendes
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af kommunen, amtsrådet og fredningsplanudvalget.

Den lo. juni 1976 fremsendte Sejer Clausen til fredning s-
planudvalget et projekt betegnet dispositionsudkast af 8.
juni 1976. Det hedder herom i en indstilling fra frednings-
planudvalgets sekretariat til udvalgets møde den 31. august
1976, at projektet, der betegnes som et nelt nyt projekt,
beslaglægger et samlet areal på ca. 13 ha mod det tidligere
foreliggende skitseforslags ca. 4 ha. Den nye plan er mere
detaljeret end den hidtil godkendte og er udvidet med en ud-
stillingsbygning og en svømmehal. Af sekretariatets indstil-
ling fremgår endvidere, at man er blevet opmærksom på, at
Sorrebjerg er et fredet fortidsminde, og at der derfor ud-
kræves dispensation, såfremt der ønskes foretaget bebyggelse,
terrænændringer eller beplantning indenfor 100 m beskyttel-
seszonen omkring fortidsmindet. På fredningsplanudvalgets
møde den 31. august 1976 var der enighed om ikke at godken-
de det foreliggende projekt, idet det afveg væsentligt fra
udvalgets tidligere principbeslutning. Udvalget besluttede
at udsætte sagen og foretage besigtigelse af området.

e
e
e

På fredningsplanudvalgets møde den 27. oktober 1976 i forbin-
delse med en besigtigelse blev det besluttet at rejse fred-
ningssag. Der var enighed i udvalget om, at udvalgets af-
gørelse af 30. april 1976 ikke længere var gældende, efter-
som sagen - som den nu forelå oplyst - krævede dispensation
foruden fra naturfredningslovens vejbyggelinjebestemmelser
tillige fra beskyttelseslinjen for jordfaste fortidsminder
og atandbeskyttelseslinjen.

Taksationskommissionen må konstatere, at Jens Sejer Clausen
ikke har haft noget tilsagn om, at der ville blive givet ham
zonelovstilladelse til at etablere "minilandsbyen" efter
noget af de projekter, der har været forelagt. Efter fred-
ningsplanudvalgets principbeslutning af 30. april 1976 havde
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han vel rimelig anledning til at påregne, at i hvert fald
de hensyn, som nævnes i § l, nr. 2, i by- og landzoneloven
(bevarelsen af landskabelige værdier), ikke ville være til
hinder for en zonelovstilladelse; taksationskommissionen
må imidlertid efter det foreliggende lægge til grund, at en
berettiget forventning om at kunne gennemføre projektet ale-
ne har været knyttet til en begrænset del af ejendommen, nem-
lig den sydligste, nærmest byzonen liggende, svarende til et
areal som det, der ved overfredningsnævnets afgørelse er ud-
taget af fredningen, og hvor projektet nu vil kunne realise-
res efter det vedtagne lokalplanforslag, såfremt dette gen-
nemføres i overensstemmelse med reglerne i kommuneplanloven.
Derimod havde Bejer Clausen ikke forud for fredningssagens
rejsning kunnet forvente at opnå zonelovstilladelse i den ud-
strækning, projektet inddrog de arealer, som efter over fred-
ningsnævnets afgørelse nu omfattes af fredningen. Taksations-
kommissionen er derfor enig med over fredningsnævnet i, at det
ikke er de fastsatte fredningsbestemmelser, men den alminde-
ligt gældende lovgivning, som har hindret Bejer Clausen i at
etablere anlægget i den størrelse, der fremgår af dispositions-
udkastet af 8. juni 1976. Allerede som følge heraf tilkommer
der ham ikke fredningserstatning for de poster, der nævnes i

erstatningsopgørelsen under pkt. 2) samt 4-6).

Hvad angår den i erstatningsopgørelsen under pkt. 3) nævnte
post på 100.000 kr., bemærkes, at beløbet - der er udokumen-
teret - angives at udgøre Bejer Clausens tab ved, at gennem-
førelsen af "minilandsbYLprojektet på det areal, der nu om-
fattes af lokalplanforslaget, er blevet forsinket ved fred-
ningssagens rejsning og behandling. Selvom Bejer Clausen,
såfremt fredningen af denne del af ejendommen var blevet
fastholdt, formentlig havde haft krav på erstatning for det
tab, som måtte kunne antages at være en følge af, at projek-
tet måtte opgives, er der efter taksationskommissionens op-
fattelse ikke efter gældende ekspropriationsretlige grund-
sætninger pligt til at yde erstatning for et eventuelt
driftstab i den tid, der er medgået til fredningsmyndig-
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h~der~es behandling af den rejste_fredningssag, herunder
stillingtagen til Bejer Clausens særlige ønsker om ejen-
dommens anvendelse. Det bemærkes, at erstatningskravet ikke
er omfattet af bestemmelserne i naturfredningslovens § 19, stk.
3, om en særlig forsinkelseserstatning.

Fredningserstatningen kan herefter alene omfatte en godtgørel-
se for de mere almindelige ulemper, fredningen medfører for
ejendommens fortsatte landbrugsmæssige udnyttelse, og findes
passende at kunne fastsættes til 15.000 kr. som bestemt ved
overfredningsnævnets afgørelse.

Herefter bestemmes:

Den gårdejer Jens Bejer Clausen tilkommende erstatning for
fredning af ca. 13 ha af ejendommen matr.nr. 35 m.fl. Kirkeby
ejerlav, Rømø fastsættes til 15.000 kr.

\

e
e
e

Beløbet forrentes i overensstemmelse med overfredningsnævnets
afgørelse af 9. marts 1982.

I godtgørelse for konsulentbistand under sagens behandling
for taksationskommissionen tillægges der gårdejer Bejer
Clausen et beløb på 2.500 kr., der udbetales direkte til
Landskontoret for Landboret.

J. Lunøe

Karl Nielsen Jens Peder Jensen
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Overfredningsnævnets afgørelse

af 9. marts 1982

om fredning af en del af 0sterhede på Rømø, Skærbæk

kommune, Sønderjyllands amt (sag nr. 2394/78).

Fredningsnævnet for Sønderjyllands amts nordlige fredningskreds

har den 29. september 1978 afsagt kendelse om tilstandsfredning af en ca. 16
ha stor del af en ejendom på 0sterhede på Rømø. Fredningen tilsigter at beva-

re strandengene samt marsk-, lyng- og rørskovarealerne i det pågældende om-

råde i deres nuværende tilstand og dermed opretholde de værdifulde landskabs-
elementer , som er karakteristiske for hele 0sterhede.

Fredningsnævnets kendelse er for så vidt angår fredningens gennem-
førelse, afgrænsning og indhold påklaget til overfredningsnævnet af ejeren af den

berørte ejendom og af Skærbæk kommunalbestyrelse.

Af de foreliggende oplysninger fremgår, at ejeren i 1973 har udarbej-

det planer til etablering af en såkaldt "minilands by" på ca. 4 ha af ejendommen.

Efter at ejeren flere gange havde ansøgt om tilladelse efter by- og landzoneloven

til gennemførelse af projektet, har miljøministeriet senest i april 1976 meddelt

afslag herpå. I ministeriets afslag er dog anført, at der eventuelt vil kunne med-
deles tilladelse til gennemførelse af projektet, såfremt en række nærmere anførte

vilkår bliver opfyldt.

Kort efter meddelte det daværende fredningsplanudvalg for Sønder-

jyllands amt en principgodkendelse af projektet bI. a. på vilkår, at anlægget flyt-
tes så langt mod syd som muligt til et sted, der kan godkendes af fredningsplanud-

valget .

~
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Herefter udarbejdede ejeren et nyt projekt, som imidlertid omfattede

ca. 13 ha af ejendommen. Projektet omfattede fors kellige anlæg såsom Rømø-

bondehuse i miniudgave med husdyr, pottemagerværksted , ponyridebane , mini-

golfbane og kanaler til at .sejle på og fiske i. Med anbefaling fra naturfrednings-

rådet rejste fredningsplanudvalget , der p~tænkte en fredning af hele 0sterhede på
ca. 63 ha, da i januar 1977 fredningssag for det heromhandlede ca. 16 ha store om-
råde. I december 1978 rejste udvalget fredningssag for den resterende del af

0sterhede, og denne fredningssag verserer fortsat for fredningsnævnet.

Efter at fredningsnævnet s kendelse af 24. september 1978 forelå, har
ejeren sammen med kommunen undersøgt mulighederne for eventuelt at placere "mi-

nilandsbyen" et 'andet sted i områderne omkring Havneby. Disse undersøgelser
er imidlertid endt resultatløse.

I november 1981 har Skærbæk kommunalbestyrelse vedtaget et for-
slag til lokalplan for den sydligste del af ejendommen, som imidlertid er omfat-

tet af fredningsnævnets kendelse. Efter forslaget skal arealet anvendes som fri-

tidsområde med forskellige anlæg ("minilandsby"). Der er fremkommet et stort antal
indsigelser mod forslaget fra både foreninger og enkeltpersoner. Kommunalbe-

styrelsens videre behandling af forslaget afventer overfredningsnævnets afgørelse

i fredningssagen .
",

.'
For overfredningsnævnet har ejeren i første række ønsket en væsent-

lig begrænsning af fredningens geografiske udstrækning, så at han kan gennemfø-

re de ovenfor nævnte planer. I anden række har ejeren ønsket fredningsbestem-
melserne ændret, så at de også tilgodeser hans erhvervsmæssige interesser.

Skærbæk kommunalbestyrelse har støttet ejerens ønsker og ser helst
fredningen helt ophævet.

Sønderjyllands amtsråd, Danmarks Naturfredningsforening , Histo-

risk Forening for Skærbæk og Omegn og Foreningen Venner af Rømøs Natur har

anbefalet, at fredningen gennemføres.

I sagens behandling, herunder besigtigelse, har deltaget 8 J.f over-
fredningsnævnet s medlemmer.

Overfredningsnævnet skal udtale:

Et flertal på 4 medlemmer, herunder formanden, finder, at hensynet

til at sikre de landskabelige værdier og naturvidenskabelige interesser, som er

knyttet til det omhandlede område, må tillægges større betydning end ejerens og

kommunens interesse i, at arealerne kan udnyttes til fritidsformål som de nævnte.

Di2se medlemmer finder imidlertid, at det ca. 3 ha store klit- og græsningsareal
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som udgør den sydligste del af området, ikke bør medtages under fredningen. Det-

te areal har en anden karakter end området iøvrigt og grænser til en camping-

plads. De landskabelige værdier, som også dette areal rummer, har ikke en så-

dan betydning, at en fredning bør afskære en ændret arealanvendelse . Disse med-

lemmer finder det derfor rigtigst, at spørgsmålet, om disse ca. 3 ha bør overgå
til et fritidsområde som beskrevet i lokalplanforslaget , afgøres af kommunalbesty-

relsen efter den foreskrevne offentlighedsprocedure og med forbehold af miljømi-

nisteriets godkendelse, jfr. kommuneplanlovens § 28, stk. 3.

•
Et mindretal på 3 medlemmer har ment, at det område, som er omfat-

tet af fredningsnævnets kendelse, rummer fredningsmæssige værdier i en sådan

grad, at hele området burde undergives fredningsbestemmelser.

Et mindretal på et medlem har fundet, at lovgivningens' almindelige

bestemmelser i tilstrækkeligt omfang tilgodeser fredningsformålet , og har derfor
stemt for at ophæve fredningsnævnet s kendelse.

På det således foreliggende grundlag udtales hereftE'r enstemmigt:

Realiteten i de fredningsbestemmelser, som fredningsnævnet har fast-

sat, kan i det væsentlige tiltrædes.

Idet fredningsnævnet s kendelse ophæves, fastsættes fredningsbestem-
melserne for det ca. 13 ha store område, der er afgrænset på kortet, som hører
til overfredning~nævnets afgørelse - (fredningskortet) , og som omfatter matrikel-
numrene 35, 36., 50, 168, 567 delvis og 925, Kirkeby ,Rømø, herefter således:

.----

§ 1. Fredningens formål.

Fredningen har til formål at bevare det for området karakteristiske

landskab med strandenge og marsk-, lyng- og rørskovarealer .

§ 2. Bevarmg af området.

Det fredede område skal bevares i dets nuværende tilstand.

§ 3. Terrænændringer, dræning m. v .

Det følger af § 2, at der ikke må foretages terrænændringer . Der

må således ikke ske udnyttelse af forekomster i jorden eller foretages af-

gravning, planering eller opfyldning, herunder etablering af diger.

Der må heller ikke foretages dræning" udgrøftning, gravning af kana-
ler eller vandhuller ,og eksisterende vandløb og grøfter må ikke rørlægge s .

Arealernes drift og pleje.

Det følger endvidere af § 2, at arealerne ikke må opdyrke s , tilplantes

.'



§ 5.

.,

§ 6.

ic

-4-

eller ændres på anden måde, således at den naturlige vegetation ødelæg-

ges. Vedvarende græsningsarealer må dog anvendes til rensningsafgrøder

i forbindelse med sædvanlig omlægning, men skal tilbagelægges til græs.

Der må ikke etableres nye levende hegn eller læbælter, men genplant-

ning af eksisterende hegn er ti Hadt. Der må iøvrigt kun opsættes hegn,

som er nødvendige for landbrugs driften , og højden af sådanne faste hegn

må ikke overstige 1,50 m.

Forurening af naturen ved henkastning eller anbringelse af affald,

herunder henstilling af kasserede maskiner og biler, må ikke finde sted.

Etablering af mødding i tilknytning til landbrugsdriften og af kompostplads

i have er dog tilladt.

Bebyggelse og andre anlæg m. v.

Det følger af § 2, at der ikke må opføres ny bebyggelse, herunder

skure o .lign. Så længe ejendommen drives landbrugsmæssigt, må der

dog opføres ny bebyggelse, som er erhvervsmæssig nødvendig for land-
brugsdriften , hvis den nye bebyggelse opføres inden for det på frednings-

kortet viste byggefelt og ikke bliver højere end 10 m. Der må imidlertid

ikke oprettes pelsdyr- eller fjerkræfarme på ejendommen, således heller
ikke inden for byggefeltet .

Der må ikke etableres andre faste konstruktioner og anlæg end byg-
ninger. Eksempelvis må der ikke etableres losse- eller oplagsplads, sky-
debane eller ride- eller springbaner , og der må ikke anbringes master el-

ler reklamer. Den eksisterende ponyridebane på den parcel af matr. nr.

35, som er beliggende umiddelbart op til landevej nr. 507, kan bibeholdes.

Der må ikke anbringes campingvogne o .lign., og telts lagning må ikke

finde sted. Privatbesøgende hos ejeren må dog campere eller slå telt op
inden for det på fredningskortet viste byggefelt .

Dispensation.

En dispensation fra ovenstående bestemmelser kan meddeles, når

det ansøgte ikke vil komme i strid med fredningens formål, jfr. natur-

fredningslovens § 34.

P. O. V.
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Overfredningsnævnets afgørelse

af 9. marts 1982

om erstatning i anledning af fredningen af en del af 0sterhede på

Rømø, Skærbæk kommune, Sønderjyllands amt (sag nr. 2394/78).

Fredningsnævnet for Sønderjyllands amts nordlige fredningskreds

har den 29. september 1978 afsagt kendelse om fredning af et ca. 16 ha stort
areal af 0sterhede på Rømø. Ved kendelsen har fredningsnævnet tilkendt gård-

ejer J ens Bejer Claus en som ejer af den berørte ejendom en erstatning på
15.000 kr. og tillagt ham en godtgørelse på 6.200 kr. for udgifter til advokat-

og konsulentbistand, således at begge beløb forrentes fra kendeisens dato.

•
Ejeren har påklaget erstatningsfastsættelsen til overfredningsnæv-

net og påstået erstatningen fastsat til 2.000 kr. pr. ha fredet areal med tillæg

af 100.000 kr. for tab ved forgæves projektering af den i sagen nævnte "mini-
landsby" . Det sidstnævnte beløb dækker både de positivt afholdte udgifter på ca.

50.000 kr. og vederlag for eget arbejde i forbindelse med projektet samt rente-

tab, indtægtstab og udgifter ved en som følge af fredningen overflødig erhvervel-

se af et ca. 1 ha stort areal.

I sagens behandling har deltaget 8 medlemmer af overfredningsnæv-

net.

Overfredningsnævnet skal enstemmigt udtale:

Ved anden afgørelse af dags dato har overfredningsnævnet ændret

fredningsnævnets kendelse, således at de sydligst beliggende ca. 3 ha udgår af

fredningen. Overfredningsnævnet har samtidig i det væsentlige tiltrådt realiteten
af de fredningsbestemmelser, som fredningsnævnet havde fastsat.
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Det må ved erstatningsfastsættelsen lægges til grund, at ejeren ikke

har kunnet forvente at opnå den nødvendige tilladelse efter by- og landzoneloven til

etablering af et fritidsområde ("minilandsby") på de arealer, der nu er fredet.

Det er således ikke de nu fastsatte fredningsbestemmelser, men den almindeligt

gældende lovgivning, som har hindret ejeren i at gennemføre projektet.

Der findes at være ydet fuld erstatning for det tab, som frednings-

bestemmelserne påføre r ejeren, når erstatningen fastsættes til det af frednings-

nævnet tilkendte beløb på 15.000 kr.

Efter naturfredningslovens § 19, stk. 4, 1. pkt., forrentes beløbet fra
den 29. september 1978 (datoen for fredningsnævnets afgørelse) med en årlig rente,
der er 1 % højere end Danmarks Nationalbanks til enhver tid fastsatte diskonto.

I godtgørelse for konsulentbistand under sagens behandling for over-

fredningsnævnet tillægges der ejeren et uforrentet beløb på 1.500 kr.

Erstatnings beløbet på 15.000 kr. med renter og de af fredningsnævnet
og overfredningsnævnet tilkendte omkostningsbeløb på henholdsvis 6.200 kr. med

renter og 1.500 kr. udredes af staten med 75 % og af Sønderjyllands amtskommune

med 25 %, jfr. naturfredningslovens § 24, stk. 1.

Overfredningsnævnets afgørelse af erstatningsspørgsmålet kan påklages
til Taksationskommissionen vedrørende naturfredning (Adr .: Amaliegade 13,
1256 København K.) af ejeren, miljøministeren og Sønderjyllands amtsråd. Kla-

gefristen er 4 uger fra den dag, afgørelsen er meddelt den pågældende. Størrel-
sen af de tillagte omkostningsbeløb kan dog ikke påklages til taksationskommissio-
nen .

• P. o. v.

ic
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Udskrift

af
kendelsesprotokollen for naturfredningsnævnet

fur Sønderjyllands amts nordlige frednir: ,~!.:xe..l.:3
--00000--

År 1973. den 29.eept. afsagde fr0.t:..r:.ingsr..?Wne" '')::.,"';]ønder-
jyllands amts nordlige fredningskred~ i s~en
.J. nr. 8/1977 Be[ ::,:,iJ'" .f~a Ir e;1~.1~lbsplanudvalget

for· Sø.r.d.erjyllandsamt -:lIn fredl..:'ng
af ~s'ter:!:lede jj1e-:.~J3orJ...?).~ert:l I-~' :{~lJ.1Ø

- :l.• etape)

sålydende
k e n d e :.L s e:

Ved skrivelse af 13. januar 1977 fremsatte fredningsp1anc~-
valget for Sønderjyllands ant i medfør ~ § 11, jfr. § lo, i lov-
bekendtgørelse nr. 520 af l. akt c".:>er· 1975 om naturfr-eå.r.ir~begæ."ing
om rejsning af l. etape af en fredningss[~ for 0sterhede med Borre-
bjerg på Rømø, omfattende følgende m~trikelnumre, alle beliggende
i Kirkeby ejerlav, Rømø sogn: 35, 50, 163, del af 567, 624, 925,
1153 og 1155, hvcraf de sidste 2 me.ty i.ke:æ.umresenere er blevet
sammenlagt med matr. nr. 35. ArG?:et ~dgør ~alt ca. 15,7 ha og
tilhører gårdejer Jens Bejer Clausen, Vestergård, Lundsmark pr.
Ribe.

lredningspåstanden går i d3t væsentlige ud p~
~ der ikke må placereb bysn~nger, skure, campin~:ogile, telte og

lignende samt opstilles mr 3tar og ;r:'e}:lamer,idE.--vdog ~ksis~,e.!~·'·_.

\
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de bygninger i et vist omfang må udvides eller o~Lyg;~s,
visse virksomheder, herunder pelsdyr- og fjerkr.æfarme ikke
må oprettes eller kun med næv.nets tilladelse,
arealerne skal bevares i deres nuværende tilstand og
offentligheden skal sikres adgang til arealerne ved stianlæg.

Den aktuelle baggrund for rejsningen af fredningssagen er,
at Bejer Clausen ønsker at udnytte en del af arealernx til ind-
retning af en såkaldt "Minilandsby" ,en slags legeland med for-

\4t skellige faciliteter som f. eks. Rømø-bondehuse i miniudgave med
husdyr, pottemagerværksted , kanal til at sejle i, ponyridning,
minigolf. Bejer Clausen har den l. april 1974 modtaget afslag
på sine planer fra byudviklingsudvalget for Rømø, hvilket af-
slag stadfæstedes af Miljøministeriet ved en skrivelse af·9. ok-
tober 1974. Miljøminister Helge Nielsen fandt i et brev af 27.
februar 1975 ikke grundlag for at ændre afgørelsen. I et brev
af 26. september 1975 har Sønderjyllands amtsråd afslået at med-
dele tilladelse til projektet, der ligeledes blev afvist af Mil-
jøministeriet, planstyreIsen, i et brev af lo. februar 1976, og
af Miljøministeriet, departementet, i et brev af 22. april 1976.

Motiveringen for fredningen fremgår af en skrivelse af 26.
oktober 1976 fra Naturfredningsrådet, hvilken skriv~lse er såly-
dende:

"Rømøs natur er mangfoldig, såvel i typer som i den belast-
ning, som hver type kan tåle. Hertil kommer, a~ visse typer er

I

enestående, fordi de repræsenterer det bedste af en vis karakter
på Rømø, d.v.s. i et lokalt perspektiv, der dog godt samtidig kan
være - og i dette tilfælde er - af national betydning, ja som en-
dog er af international standard.

Natl~en på Rømø kan i en række tilfælde tåle det utrolige,
og det har da også medført, at store områder genne~ mange år har
været genstand for en stadigt stigende udnyttelse til rekreative
formål. Dette er en lykkelig udvikling, men den har naturligvis
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sine grænser, og de nat~videnskabelige
international karakter, der knyttes til dette meget sæ-I'pr-æ;;o:;de

.område, må medføre at bevarelses- og fredningsintereL.3er i vis··
se tilfælde må gå forud for hensynet til publikum og fritidsin-
teresser.

Til belysning af disse problemer set i relation til oven-
nævnte legeplads Minilandsbyen vedlægges kort over landskabs-
elementerne på Rømø. Det i denne forbindelse væsentlige er marsk-.. .

---

områderne langs østkysten umiddelbart nord for Havneby s~t bug-
ten omkring Østerby med Bo['~.:ebjerg,to landskabselementer af na-
tional betydning, som vil lide ubodelig skade, hvis den forelig-
gende plan gennemføres. Rømø: eneste lokalitet af arkæolåg~sk
art er Borrebjerg, et middelaldervææft placeret i bunden ved
Østerby på marskfladen 2 - 300 m fra Østerhede. Værftet Lår ca.
kote + 4 m DNN. Desværre er overfladen skæmm~t, da en del klæg
er blevet bortgravet. Endvidere har værftet under krigen været
udsat for etablering af løbegrave. Værftet er fredet, ~ordi det
er en enestående lokalitet i det danske Vadehav, og det ~~teres-
sante - kernen af værftet - er stadig intakt. Denne 3p,~cende
lokalitet er sandsynligvis en sørøverborg, der tilhørte Johann
af Lembeck. Den er bygget ude i det marine forl~~Q med sumpområ-
der omkring grænsende mod ~e naæliggende klitter. Muligvis er
værftet endnu ældre repræsenterende bebyggelsesperioden af marsk-
områderne i vikingetiden.

Forlandsarealerne syd for Borrebjerg er lagunekl~~ afsat i
tagrørsbevoksning, en landskabstype som tidligere var udbredt i
vadehavsarealerne langs de frisiske øer fra Den Helder til Blå-
vcu"1.dshuk.I dag er disse cIIU:'åderalle gået tabt på grunc. af ind-
digninger gennemført i løbet af de seneste 1000 år. Forlandsmil-
jøerne af i dag udg~res alle af de sandede marsktyper. Lagunerne
er gået tabt.

En konklusion af det nævnte er sål~des, at man på de arealer,
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som legepladsen Minilandsbyen ønsker at bebygge ~ står OV6'r fol."'

~ to landskabselementer, som både arkæologisk og undervisuings-
og forskningsmæssigt er af såvel lokal, national som interna-
tional væædi. Disse lokaliteter må derfor under insen oms~æn-
digheder prisgives gennem dispensationer fra hverken str~ld-
beskyttelseslinjen eller 100 m fredningen omkring Borrebjerg.

Planen omfatter endvidere anlæg af et stormflodsikke~t
dige i området, d.v.s. et dige til mindst kote + 5 DNN. De~te
er ligeledes helt uacceptabelt af landskabelige grunde. Et

b8SØg .l- området i dag fremviser to -u.dsynaf landskabelig nl_ :>"1..'

karat: l) Fra amtsvejen nord for CaI'11:,ingpladsen,hvor maL. Sdr• ud over klit og marskarealer med Borrebjerg og ij'adehav'3";i ~~-
grunden. Den eneste mulighed man har fo:..'at vue af den~c .?Et

e
e
e

syd for Kongsmark. 2) Det andet landskabe~::...gtmeget værQL!..:....~de
parti er strækningen fra Havneby mod norj. til sommerhusc;:r''';'~_'3t•
.l.'ierses man ud over tagrørsbevoksningen nea vadehavet i bagg;run-
den, et landskabeligt fornemt parti, som der '..:nderingen .:.Lb tæn.-

digheder må røres ved.
J. Bejer Clausen anfører generelt, at ~er vei planens

gennemførelse ikke sker ændringer i bestående terræn. Dette kan
Naturfredningsrådet efter en besigtigelse af de klitar-ealer, som
børnenes ponyer har benyttet i år, ikke vææe enig i. Besigtigel-
sen viste, hvilket pres en udnyttelse af den nævnte art i alle
tilfælde øver på et landskab. For Rømøs bevarelse som væTdifuldt
nat~område med de fordele for øail, som det indebærer af under-
visnings- og forskningsmæssig art samt med den forudsætning en
bevarelse af disse strandengsarealer e~ for frekventeringer af
rasterende flokke af ande- og vadefugle j må Naturfredningsrådet
nødvendigvis frarådr det nævn~e initiaciv og henvise det til det
allerede udlagte byzoneareal omkring Havneby.

J. Bejer Cla'.Jsenanfører imidler-r:id, at aet er nød ....,.cnd:Lgt
at anlægge 1'1inilandsbyen i landzone på gr'Wld af lugtbene ."rr. l:.

l'
l
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En eventuel anden mulig placering af Minilandsbyen kan rcerei den
del af Kirkeby Kogen, der ligger umiddelbart syd for Havneby. Det
er et areal, som trækIuglene ligeledes har stort.behov for, men her
har arealerne som helhed en helt anden størrelse, og landskabeligt
fremviser de ikke de helt store værdier, højst af lokal betydning.
Herudover har disse arealer den fordel, at det beskyttende havdige
allerede forefindes.

Naturfredningsrådet ville finde det ønskeligt, om et mage-
skifte og en samtidig fremt;iig sikring af de ovennævnte værdifulde
marskarealer mod Vadehavet kunne opnås. Dette ville ligeled.es sikre
lejrskol~rne på vandrehjemmet på .h.ømøstort besøg fremov3r."

Bekendtgø;relse om den rejste fredningssag har værut indrykket
i Statstidende den 30. marts 1977 samt i Jydske Tidende, "estkysten
og Der Nordsleswiger for henholdsvis den 26., 28. og 29. -'~:u'ts1977.
Endvidere har bekendtgørelse været'i en lokal annonceavis den 30.
marts 1977.

Det bemærkes, at de arealer, der er omfattet af frecningssagen,
er beliggende i landzone, bortset fra matr. nr. 624, der ligger i
byzone og er medtaget i en godkendt byplanvedtægt som'~dlagt til
institutionsbyggeri.

N~et har oesigtiget området og behandlet. sagen på en række
møder, herunder et møde; hvortil ejeren og panthavere samt inter-
esserede myndigheder var behørigt indvarslet ved direkte meddelelse
og yed offentlig bekendtgørelse i Statstidende og de dagblade, der
udkommer på egnen, samt et lokalt blad.

Skærbæk kommunes repræsentanter har under sagen givet udtryk
for, a~ kommunalbest~Telsen er positivt indstillet overfor Bejer
Clausens plan~I' ~or området under hensyn til, at ingen har kunnet
anvise andre egnede arc~ler til formålet, og idet planerne, even-
tuelt i reduceret omfanE, må kunne gennemføres, således at de land-
skabelige og naturvidenskabelige h~nsyn også tilgodeses.
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Ejeren, der under sagen har haft sagkynu.ig IJi;:;tand.8-.!- ko..Q.su-

lent Ole Kirk, Landskontoret for Landboret, Viby J, h~' proteste-
ret mod fredningen. Hans synspunkter fremgår nærmere af en skri-
velse af 21. november 1977 fra konsulent Kirk, der på ejerens
vegne nedlægger påstand om, at fredningen begrænses således, at
et område, der er omfattet af en af ejeren. l.mder sagens behand-
ling fremlagt ny dispositionsplan, kaldet plan III, tages ud af

fredningen. Dette i forhold til ejerens t~dligere plan betyde-
ligt reducerede område dækker ca. 4 ha af den sydligste del ~
det af fredningspåstanden omfattede art.,,-_.• Såfremt frt.,mingen
gennemføres som påstået af fredningsplanudvalget påstår ejer~4
sig tilkendt en erstatning på 2.000 kr. pr. ha samt 20 kro. pr.
løbende meter sti. Endvidere påstår ejeren sig tilkendt loe.ooo

kr. til dækning a,f forgæves afholdte udgifter til projekterj.ng
m.v., ligesom han påstår sig tilkendt et beløb til dækning af
udgifterne til sagkyndig bistand, herunder udgifter til advckat-
bistand, 1.200 kr.

I en skrivelse af 3. februar 1978 h~ fredningsplan~d\alget
fastholdt sit ønske om en fredning i overensstemmelse'm8d den i
rejsningsskrivelsen fremsatte begæring og yderligere henvi3t til
igangvæTende forhandlinger mellem Danmark, Vesttyskland og Holland
om en SæTlig vadehav.skonvention, der til sin tid skal indgå i den
såkaldte RAMSAR-konvention, der blev ratificeret af Danmark den
19. august 1977 ~il ikrafttræden den 19. december 1977, og som
bl. a. forpligter de deltagende lande til at sørge for sikringen

. af våc}områder af international betydning. Et sådant område er ef-
ter fredningsplanudvalget de arealer, som er omfattet af ~

rende fredningssag~
Historisk forening for Skærbæk og omegn har i en til sagen

fremlagt udtalelse udtalt, at bestyrelsen enstemmigt støtter de
bestræbelser, der er i gang for at frede området.

Nævnet skal udtale:
Efter de foreliggende oplysninger, sææligt NaturfreQningsra-

, I

l
l

,
I
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dets udtalelse, er nævnets medlemmer o.a:'.ge",IL~, a-~de af ir~d.nj.: .f.~1-

påstanden omfattede arealer m.ed undtagelse af tlatr. nr ..624, der
SOm omfattet af en godkendt byplanvedtægt bør udgå af fredningen,
opfylder naturfredningslovens 'betingelser for at være fredningsvær-
dige, og at vægtige grunde taler for gennem fredning at sikre are-
alernes uændrede tilstand. Nævnet har derimod ikke fundet tilstræk-
keligt grundlag for gennem stianlæg at sikre almenhedens adgang til
arealerne udover, hvad der følger af naturfredr~ingslovens alminde-
lige regler herom.

Som følge af det anførte v:':'lde herefter af fredn::...._.~~.sagt~.i.J.
omfattede arealer, der er angivet på vec.lagtel:-ortbilag, være atta frede således:

e
e
e

A. Beoyggelse m.v.
l. Der må ikke placeres bygninger, skure, campingvogne, telte eller

lignende samt opstilles master og reklamer.
2. Såfremt ejendommen agtes videreført som en ~andbrugsej8n\ om, skal

det være tilladt at foretage det til landbrugsdri.:'ten ~":"'vervsøko-
nomisk nødvendige byggeri på den eksisterende bygningsl~"cel,
matr. nr. 168 og del af matr. nr. 35 samt på den parcel af matr.

her-
nr. 567, der er beliggende umiddelbart øst for på et {~'8al mellem
den offentlige bivej og en linie 50 m nord herfor. Ingen bygnings-
del må være højere end lo m over terræn.

3. I tilfælde af at ejendommen overgår til anden drift end landbrug
må enhver ny bebyggelse samt udvidelser, genopførelser og ombyg-
ninger af eksisterende bygninger kun foretages efter frAdningsnæv-
nets forudgående godkendelse af tegninger og beskrivelse (belig-
genhed~ højder, farver og materialer)~

4. Der må ikke oprettes pelsdyr- eller fjerkræfarme.
5. Andre virksomheder, der kræver godkendelse efter miljøbeskyttel-

seslovens bestemmelser om særligt forurenende virkSOmheder, samt
gartnerier og planteskoler må kun opre~te& med fredningsuævnets
tilladelse.
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6. ~'eltslagning og opstilli..P...gaf indtil 2 CB.!ll'pingv:g.!.. ~ .........

.... ~ ...

særlig tilladelse finde sted i tilknytning til det ~~E_ste~end:
bebyggelsesareal i det omfang den almindelige 10vgJ.VD..lll2,iøvrigt
tillader dette.

B. Landskabsbeskyttelse og pleje.
l. Der må ikke foretages foranstaltninger, herunder nyopdyr'~Qlingog

afvanding, der forringer eller beskadiger områdets mose-, marsk-
eller lyngarealer. Nuværende græsningsarealer ·kan fortsa~ Q2"ives

"
I

som vedvarende græs.
2. Der må ikke udenfor bebygg ~.:..:'Jsarealer foretages bep..Lål:..._.1..!:.Ler

~ed buske eller træer •
3. Udenfor bebyggelsesarealer, pkt. L 2, må højde~" fc...ste

hegn ikke overstige 1,50 m.
4. Der må ikke foretages nogen form for ~!dringer i te~~et ved sa-

vel afgravning som påfyldning. Det er således ikke 'tillac.T at
bygge diger.

5. De:!-1'11& ikke henlægges affald eller ske henstilli~t3 af ka~ .=sereC:"?

maskiner eller biler af nogen art i området. Mødding og ~ompost-
pladser i tilknytning til landbrugsejenc..ommen eller- ""-Laver er c..OS

tilladt.
6. Der må ikke oprettes oplagspladser eller ~oretagrs nogen form for

oplag på arealet, bortset fra sådanne, som er naturlige i forbin-
delse med landbrugsdrift •'

7. Der må ikke oprettes væddeløos- 'eller motorbaner samt skydebaner.
Ejhelle~ må der etableres ride- eller springbaner. Undtaget herfra
er dog den parcel af matr. ,nr .. 35, c.er er beliggende umiddelbart
op til landevej 507, og hvo::,d.er id3.g er etableret en ponyridebane.

8. Eksisterende vandløb og grøfter må ikJ~erørlægge s uden efter til-
ladelse af fredningsnævnet.

C. Påtaleret.
Påtaleretten tillægges =xedningsnævnet for Sønderjyllands amts

nordlige fredningskreds.
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NævnE:ltfinder, at df.n ejeren, p;årde.je-rCJ·2. ..1~ .He~er Clau~en,. 1'-1,'-

kommende erstatning for de ved fredningen gjorte indGreb og på10·,..te
ulemper samt for v-ærdiforringelse af ejendommen oør fastsæ~tes t21

15.000 kr. Endvidere vil der væTe at tilkende ejeren en erstatning
på 6.200 kr. til dækning af hans udgifter til advo~atbistand og bistan
af konsulenten fra Landskontoret for Landboret, idet nævnet finder, at
der har foreligget sådanne sæTlige forhold, der kan begrunde en sådan
afgørelse. Herudover finder nævnet ikke at ejeren har grundlag for
at kDæve erstatning i anledning af fredningssagen.

Erstatningsbeløbene forrentes fra datoen for afsigelsen af ken-
delsen til betaling sker Lcl~ en irlig rente, der er l % højere e~d
d6n al' Danmarks Nationalbauf faE~satte dis~onto, der er ~ældende på
d.enne dato.

Erstatningerne med tillæg af renter vi~ VæTe at udI'~de med
3/4 af statskassen og med 1/4 af amtsfondE:lnfor Sønderjyll:nds amt.

Ifølge naturfredningslovens § 58 ~CW~ denne kend~lse af eje~e~
og de iøvrigt i bestemmelsen nævnte myndigheder og person(;;':~indbrin-
ges for Overfredningsnævnet, Nyropsgade 22, 1602 Købe~avn v.

Ankefristen er 4 uger fra den dag, afgørelsen er medQelt den
pagældende, men kan under sæTlige omstændigheder f0rl~es.,

~enne kendelse vil ved nævnets forans~altning ~rcerea~ tinglyse
pa matr. nr. 35, 50, 168, 567 (delvis) og 925 af Kirkehy ejerlav,
Rømø sogn, med påtaleret for frednings~~et for tiønderJyllands amts
nordli38 fredningskreds med prioritet forud for al pantegæld og andre
rettigheder af privatretl~g oprindelse.

b e s ~ e m m e s:
MatrikelnULlrf'JJ.e3';, 50, l68! 567 (d~lvis) og 925 af Kirkeby

ejerlav, Rømø sogn, tilheJ'el..:if Jens B.;;j;;.:.:Clausen, fred.e.~som ovenfor
bestemt.

I erstatning tilkendes der gåroejer Jens Bejer Clausen 2l~2oo kr

der for~entes fra d2toen for afsigelsen af denne kendelse til betaling



sker med

- lo -

der er 1%højere elld den af DanmarksNati-

r 1'_ onalbank fastsatte diskonto, der var. gældende for den nævnte

dato.

N. Aa. Madsen

(.

e

-e

J. Scbmidt P. Malchau

--00000--

Udskriftens rigtighed bekræftes.

Natarfrednfngmævnet for Sønderjyllands , 2 nKI 197R
amts nordlige fredningsJuedM ' den

ItItLi~
P. MaJchau

!
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DISPENSATIONER>

Afgørelser - Reg. nr.: 06769.00

Dispensationer i perioden: 14-01-1983 - 04-08-1995



"'.:
0' ~mrfredningsnævnet for Sønderjyllands

amts nordlige fredningskreds
ivildommerkontuLel, Gammelting 2, 6100 Haderslev.

_ ~~~"'lJ('w~~~ tI f. (04) 523802
... ~~~~~x

~~belllt~X
>4~~Q(I>tQ4~ ll:2X7~

REG. NR. {;,76 ~
Den 14. januar 1983.
J.nr. FR. 63/82

~_ I I

I

Ved skrivelse af 2. juni 1982 har Jens Bejer Clausen,
Barrebjergvej 7, 6792 Havneby, ansøgt om dispensation fra fred-
ningen af en del af Østerhede med Barrebjerg, Rømø, l. etape, til
etablering af et dige rundt om sin landbrugsejendom, matr. nr. 35
m.fl. Kirkeby, Rømø.

Sønderjyllands amtsråd, fredningsafdelingen, har afgi-
vet udtalelse i sagen den 23. december 1982.

I overensstemmelse med fredningsafdelingens udtalelse
meddeler fredningsnævnet herefter dispensation til det ansøgte
på vilkår,

•
at diget i princippet placeres inden for det i fredningen afgræn-
sede byggefeldt, dog således at der kan ske en overskridelse ved
byggefeltets nordøstlige hjørne og nord for den eksisterende be-
byggelse på matr. nr. 168, jfr. vedlagte principskitse for forlø-
bet af den ydre digefod.

Afgravning inden for det fredede areal er ikke tilladt
i henhold til fredningsbestemmelsernes § 2 og 3.

( ~ 1.. ---Ic" I ?-L 1 ~ <:-- ~,
Lind Larsen

Hr. Jens Bejer Clausen,
Barrebjergvej 7,
6792 Havneby.

•
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FR~UNINGSNÆVNET FOR SØNDERJYLLANDS AMT
Dommerkontoret, Nørregade 31,
6270 Tønder.
Telefon 74 72 22 OS.

Den 4. august 1995 afholdt Fredningsnævnet for Sønderjyllands

amt møde på Rømø med formanden, dommer S.A. Koustrup, det
amtsrådsvalgte medlem, Thomas Lauritsen, Christiansfeld, og
suppleanten for det kommunalvalgte medlem, Egon Jensen,
Skærbæk.

Der foretages:

J.nr. 51/95 Rømø Sommerland, Matr.nr. 35

Kirkeby, Rømø, Skærbæk kommune.

For Sønderjyllands amt mødte udvalgsformand Svend Tarp,
sagsbehandler Karin Schmidt og biolog Erik Widerkinck.

For Skærbæk kommune mødte Morten Olesen og kommuneingeniør
Beck.

For Danmarks Naturfredningsforening mødte Hans Nielsen.

For Danmarks Naturfredningsforenings lokalkomite mødte
formanden J. Lyhne Christensen, der afleverede et skriftligt
formuleret indlæg i sagen.

Jens Bejer Clausen, Rømø Sommerland, var til stede.

Lindet Statsskovdistrikt havde meldt afbud.

Sagens bilag var til stede.

Formanden gennemgik sagen og bemærkede bl.a., at Jens Bejer
Clausen har søgt om følgende:

_"':71"" <'-'·rov- O'.; ",.·!1"urstyT2J&i-;I.

·;r~ l.3.. \l {~- C' Co 0t ~-:
~
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21. Lovliggørelse af et ca. 4.000 m stort areal, der allerede
i flere år har været inddraget i Rømø Sommerland. Arealet
anvendes fortrinsvis til opstalling af heste og afgræsning
af heste. Arealet udgør et kileformet område indenfor
fredningen langs med fredningsgrænsen.

2. Dispensation til i højsæsonen at udvide sommerlandets par-
2keringsareal med ca. 11.000 m .

•
3. Dispensation til i ca. 6 måneder af året at anvende et ca.

14.000 m2 stort areal til opsætning af legeredskaber .

Der foretoges besigtigelse, hvorefter sagen forhandledes:

ad nr. 1:

Der var ingen indvendinger imod at godkende, at arealet på
?ca. 4.000 m- anvendes som en del af Rømø Sommerland.

ad nr. 3:

•
Ingen af de mødte kunne støtte Jens Bejer Clausen i ønsket om
at udvide sommerlandets areal med et legeland ind på det
fredede område .

ad nr. 2:

2Fredningsnævnet bemærker, at de ansøgte ca. 11. 000 m , som
ejeren ønsker at udvide sit parkeringsareal med, er
beliggende ind til og nord for den eksisterende
parker ingsplads. Der er dels ta le om et mindre område fra
fredningsgrænsen til et bestående trådhegn mellem det
asfalaterede befæstede parkeringsareal og en græsfenne, dels
om selve græsfennen. Det mindre område blev ved
"afskridtning" opmålt til at have et areal på ca. 24 x 54 rn2
eller ca. 1.300 m2. Resten af arealet udgøres af græsfennen.
Til græs fennen er der to spor. De to spor ind i græs fennen
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kan tydeligt ses, idet de tidligere har været befæstet, men
nu er befæstningen på amtets forlangende fjernet i gørligt
omfang. Der er ikke spor efter skade som følge af parkering
i den øvrige del af græsfennen.

Jens Sejer Clausen oplyste, at arealet mellem den egentlige
parkeringsplads og græs fennen har været anvendt til parkering
i høj sæson lige siden sommerlandets start i 1982, og at
græsfennen også i mange år har været anvendt til parkering
under spidsbelastning i juli måned.

Der blev drøftet andre muligheder for at anvise Sejer Clausen
.. parkeringsareal i højsæsonen, men det måtte konstateres, at

der ikke foreligger andre praktiske løsninger end en
lejlighedsvis åbning af græs fennen til parkering.

En foreslået indretning af et parkeringsareal nogle 100 meter
borte ved Bejer Clausens hus, der også ligger i det fredede
område, men hvo.:- fredningskendelsen giver mulighed for e.n

..
udvidelse af bebyggelsen, er næppe praktisk, idet en grusvej
dertil skal udvides/udbygges, ligesom indkørsel formentlig
skal ske ad en rampe over et dige. I så fald vil det
pågældende areal ti l parkeringsplads blive væsentligt ind-
skrænket, og rampem vil være et forstyrrende element i
naturen .

De to repræsentanter for Danmarks Naturfredningsforening
kunne ikke acceptere, at der blev givet dispensation til
udvidelsen af parkeringsarealet og udtalte, at dette ville

\

være i strid med fredningens formål samt belønne den, der
overtræder fredningsbestemmelserne.

Et forslag fra naturfredningsforeningen om at indrette
parkeringsplads på matr.r. 79 og 510 er bl.a. efter udtalelse
fra kommunens repræsentanter ikke gennemførlig økonomisk på
grund af grundpriserne på stedet. Arealerne er iøvrigt i
privat eje, og det ene areal er en del kuperet.



- 4 -• Svend Tarp henviste til udtalelsen fra amtets udvalg for
teknik, hvorefter amtet kan gå ind for, at parkeringspladsen
i 2 måneder af året udvides med de forannævnte 1300 til 1500
m2 svarende til det areal, som ligger mellem parkerings-
arealet og græsfennem.

Kommunens repræsentanter henstillede til nævnet at få
tilvejebragt en løsning på sommerlandets parkeringsproblem,
således at flere års uoverensstemmelser afsluttes. Kommunen
rådede ikke over arealer i området.

Der var almindelig enighed om, at det var væsentligt, at der
.. nu blev truffet en afgørelse, som kunne afslutte års uenighed

om Rømø Sommerlands parkeringsproblemer, som især har givet
anledning til ufred mellem ejeren og Danmarks Naturfred-
ningsforening.

Fredllillgsllævllets afgørelse:

Der var i
fredningen at
som fra Rømø

nævnet enighed om
lovliggøre brugen af
Sommer lands start ved hegn ing m.v.

ved en dispensation fra
det areal på ca. 4.000 m2,

har været
inddraget i selve Sommerlandet.

Det er dog et vilkår, at den nuværende brug af dette areal
.. ikke ændres.

Der var endvidere enighed om at afslå at meddele dispensation
til at indrette ca. 14.000 m2 af det fredede område til
opsætning af legeredskaber.

For osa vidt angår
nævnte 1300

udvidelsen
foran 1500

parkeringsarealet med de
mellem den asfalterede

parkeringsplads og græsfennen, var der i nævnet ingen
betænkelighed ved at meddele dispensation uden tidsbe-
grænsning, dog således at dispensation kun gælder for den
periode fra omkring påske til efterårsferien, hvor
sommerlandet er åbent. Der er herved lagt vægt på, at dette
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areal i praksis fremtræder som en parkeringsplads og i hvert
fald, bortset fra de senere år, upåtalt har været anvendt
hertil. Nævnet lægger endvidere vægt på, at Rømø Sommerland
herved i det store og hele får løst et presserende
parkeringsproblem uden yderligere indgreb i naturen. Arealet
ligger lige indenfor fredningsgrænsen, der formentlig kunne
have været rykket dette ubetydelige stykke tilbage, såfremt
problemet da havde været påpeget/aktuelt. Endvidere er der
overfor sommerlandet en velbesøgt campingplads, og området er
således ikke uberørt.

Med hensyn til parkering på græsfennen er der i nævnet
enighed om på nedenstående betingelser at tillade parkering i
perioden 1. juli til 10. august under spidsbelastning, det
vil efter ejerens oplysning sige ca. 3 dage om ugen. Nævnet
har bl.a. lagt vægt på, at få sommerlandets parkeringsproblem
løst på praktisk måde, at den nævnte periode ligger efter
fuglenes yngletid, og at der ikke med den eksisterende brug
af fennen er synlige spor efter parkering udover de nævnte
spor, samt at perioden er så kort, at fennen græs/planter har
rigelig tid til at retablere sig i de andre ca. 11 måneder.
Arealet bruges i forvejen lejlighedsvis til afgræsning. Vel
er det også nævnets opfattelse, at et landskab med kreaturer,
får og heste er kønnere at se på end parkerede biler, men
dette forhold er i relation til ejerens erhvervs interesse
ikke et afgørende synspunkt.

Det er dog en betingelse for denne dispensation, at fennen
er forsvarlig og tydelig hegnet med et to rækkers kreaturhegn
af sædvanlig størrelse, og at fennen også i perioden 1. juli
til 10. august dagligt lukkes udenfor sommerlandets
åbningstid.

Denne sidste dispensation for græsfennens anvendelse gælder
indtil videre, men kan inddrages af nævnet, såfremt
betingelserne for dispensationen ikke overholdes, ligesom en
overtrædelse kan medføre en anmeldelse med evt. efterfølgende
politisag.
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på kendelsen vedhæftes et luftfoto fra 1994, hvor trådhegnet
til græs fennen er vist med rødt.

S.A. KO~

Afgørelsen kan inden 4 uger fra dens modtagelse indklages for
Naturklagenævnet af ansøgeren og forskellige myndigheden.

Klage skal indsendes skriftligt til Fredningsnævnet for
Sønderjyllands amt, Dommerkontoret, Nørregade 31, 6270
Tønder, der videresender klagen til Naturklagenævnet sammen
med sagens dokumenter.



... ~ .,. • ri

/77;

•

•


	Forside
	TAKSATIONSKOMMISSIONEN
	OVER FREDNINGSNÆVNET>
	FREDNINGSNÆVNET>
	KORT>
	DISPENSATIONER>



