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J.nr. 05/8077
Ret: Aksel Voigt
Den 5. juli, 2005

- e, Emne: Plejeplan for Vesterhede på Rømø, Skærbæk kommune.

Sønderjyllands amt har udarbejdet vedlagte plejeplan for Vesterhede-fredningen på Rømø. Pla-
nen er hjemlet i Naturklagenævnets fredningskendelse af28. juni 2005.

Eventuelle bemærkninger og ændringsforslag kan indsendes til Sønderjyllands amt, naturafdelin-
gen, Skelbækvej 2, 6200 Aabenraa, inden 1. oktober 2005.

Sagsbehandler er Aksel Voigt, tlf. 7433 55 58, eller mail avo@sja.dk. Sagsbehandleren er på
ferie til 19. juli.

Venlig hilsen,

Gustav Nebei
Afdelingsleder

• Naturafdelingen
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Plejeplan for Vesterhede, Rømø.
Kortbilag i mål 1:6.500

juni 2005

Baggrund
Naturklagenævnets kendelse af28. juni 2002 freder 138 ha i Vesterhede på Rømø. Området benyt-
tes overvejende til ferieboliger, men der er også en del helårsboliger, ofte med tilhørende mindre
landbrugsarealer. Fredningen har til formål at

• skabe varig sikring af områdets landskabelige, naturhistoriske og kulturhistoriske værdier,
herunder samspillet mellem hedearealerne og de egnstypiske huse,

• skabe mulighed for at der kan ske naturpleje og naturgenopretning i området, således at om-
rådets natur- og kulturhistoriske værdier bevares og forbedres og

• sikre offentlighedens adgang til arealerne og til veje og stier i området.

•
Ifredningskendelsens §9 anføres, at Sønderjyllands amt udarbejder en plejeplan. I plejeplanen bør
sikres at indsigten til og udsigten fra Stagebjerg forbedres og bevares. Amtet tillægges ret til at ud-
føre pleje og naturgenopretning efter forhandling med ejeren og uden udgift for denne. Ejer kan selv
vælge at udføre plejen, amtet kan fastsætte en frist for dette. I tilfælde af uenighed afgøres sagen af
fredningsnævnet.

Indblikket til områdets egnstypiske huse, angivet ikendelsens §6, skal bevares. Omfanget af dette
indblik er dokumenteret ved fotos optaget i 2005.

Størstedelen afhedearealerne ligger i landzone og er dermed beskyttet jf. naturbeskyttelseslovens
§3. Det er klithede med revling, en naturtype, som er prioriteret beskyttet i EF's habitatdirektiv
(92/43 E0F).

Principper for plejeplanen
Der gælder følgende principper for plejen af det fredede område, rækkefølgen er til dels prioriteret:

• Større hedearealer ryddes for opvækst af træer og buske.
• Indførte, invasive plantearter som f.eks. sitka, rynket rose, bjergfyr og sildig hæg (Serotina)

• begrænses mest muligt, først og fremmest på åbne hedearealer.
• Træer og buske fjernes uanset art, hvor de lukker for væsentlige udsigter, f.eks. omkring

Stagebjerg og Rømø Kirke, begge steder er fredet ved tidligere kendelser.
• Hedearealerne plejes, så hedelyng og klokkelyng bevares, men med et væsentligt islæt af

revling og urter, som er karakteristisk for Rømøs heder.
• Plantninger/læhegn omkring de huse, der er nævnt i kendelsens §6, fastholdes i det nuvæ-

rende omfang og kan efter aftale med ejeren åbnes yderligere, primært mod læsiden (syd og
øst).

• Digerne i området (kålgårdsdiger) bevares synlige.

Metoder
Rydning udføres på en måde, så kørsel i hedearealerne begrænses, tungere maskineri skal i princip-
pet holdes på Gord)vejene. Det ryddede materiale skal så vidt muligt fjernes fra arealerne, mindre
træer og buske, som står isoleret, kan efterlades efter at de er skåret i mindre stykker. Eventuelt
overskud fra rydningen ved f.eks. salg af flis og brænde. tilfalder lodsejeren. Rydning på større åbne
arealer og omkring Stagebjerg og kirken har prioritet.
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Invasive arter (sildig hæg, rynket rose, bjergfyr, siktagran) skæres ned på åbne arealer, også ned i
størrelser, som kan klares med håndværkstøj som ørnenæb og grensaks. Frøplanter rykkes op, i det
omfang man kommer over dem. Sildig hæg bør også begrænses i læplantninger, og kan med forsig-
tighed stødsmøres med Roundup.

Hedeplejen gennemføres ved at slå heden i mindre partier, så der bevares en mosaik af lyng i for-
skellige aldre. Det afslåede materiale skal fjernes. Matr.nre. 143, 74, 86 og 584 har prioritet.
Hvor dette ikke er til væsentlig gene for offentlighedens adgang til arealerne, kan større arealer
hegnes og afgræsses. Afgræsningen forudsætter dispensation efter naturbeskyttelseslovens §3 og
effekten skal vurderes hvert 5. år, under hensyn til effekten på hedevegetationen og til den offentli-
ge adgang.
Hedearealer, hvor der står væsentlige mængder træer og buske, som skal ryddes, før den egentlige
hedepleje kan iværksættes, er angivet som "rydningsarealer" på kortbilaget.

• Plantninger/læhegn omkring huse må ikke blive tættere end i dag, jf. fotodokumentationen. Efter
aftale med ejer ryddes, så indblikket forbedres, primært på de steder, der er foreslået under det en-
kelte matrikelnummer.
Plantninger og læhegn må ifølge kendelsen kun forynges med hjemmehørende træer og buske.

Diger (kålgårdsdiger) bevares synlige fra omgivelserne, primært hvor de ligger i åbent terræn. De
diger, der indtil videre er konstateret, er angivet på kortbilaget. Flere kan komme til.

Tidsplan
Under forbehold for, at der er ressourcer til rådighed, søges plejearbejderne igangsat indenfor en
tidsperiode på ca. 5 år.

Pleje på de enkelte matrikelnumre
Se også kortbilag. Arealer, der ikke er anført i listen, påregnes ikke plejet.

Matr.nr. 3. Bevaringsværdigt hus, forholdsvis fritliggende mod nord. Beplantningen kan efter aftale
åbnes lidt mod nordøst.

• Matr.nr. 5. Bevaringsværdigt hus. Begrænsede momentvise indblik fra Bornholmervej, relativt
åbent mod nord. Omgivende beplantning 5-6 m høj, holdes på nuværende omfang og højde. Ind-
blikket fra sydøst forbedres ved at gøre indkørslen bredere ved beskæring af træerne.

Matr.nr 12. Bevaringsværdigt hus. Ligger frit, ikke behov for rydning omkring huset på nuværende
tidspunkt. Nord-sydgående hegn midt i arealet ryddes efter aftale, primært den sydlige del, ind mod
område med diger (skummede agre) i vest. Sydlige og vestlige del ryddes for sildig hæg, som stød-
smøres.

Matr.nr. 15. Bevaringsværdigt hus, som ligger frit i dag, ganske lidt plantning mod vest, som ikke
hindrer indblikket. Der kan laves hedepleje på de sydlige dele, dog skal der fjernes meget materiale,
førend hederetablering er nogenlunde sikker.

Matr.nr. 23. Bevaringsværdigt hus, ligger synligt for omgivelserne, bortset fra vestsiden. Intet be-
hov for tiltag nu .

•



Matr.nr. 26. Bevaringsværdigt hus, nogenlunde synligt fra nord og øst. Der kan efter aftale åbnes
lidt mod vest, hvor indblikket er "kort".

Matr.nr. 36: Bevaringsværdigt hus. ligger lidt indeklemt, dog er der indblik fra øst. Der kan efter
aftale ryddes lidt syd og sydøst for huset, ud mod markerne.

Matr.nrA3. Bevaringsværdigt hus, ligger helt gemt bag plantninger, intet indblik. Efter aftale kan
der åbnes mod syd, ind mod hedearealet på matr.nr. 584 og eventuelt også mod nord, i en smal kile.

Matr.nr. 53. Bevaringsværdigt hus, næsten helt gemt bag plantning, med et glimtvis indblik fra syd-
øst. Der kan efter aftale åbnes lidt fra øst, som en kile i sydlige del.

Matr.nr. 63. Bevaringsværdigt hus, glimtvis synligt fra syd og gennem indkørslen fra øst. Efter afta-
le ryddes en del af plantningen mod syd og også gerne den nordlige del af plantningen mod øst.

• Matr.nr. 74. Bevaringsværdigt hus, åbent fra nord og øst. Opvækst mod syd fjernes/tyndes. Hvid-
gran lige foran huset og holm af bjergfyr i SØ-del bør fjernes, efter aftale. PÅ de vestlige dele ryd-
des for opvækst og hedepleje iværksættes - bør forsøges gennemført ved brænding i meget små par-
celler, da terrænet er for kuperet til slåning. Fyr på heden og østrigsk fyr i sydskel bør fjer-
nes/reduceres.

Matr.nr. 75. Bevaringsværdigt hus, lidt synligt fra Havnebyvej. Rydning af et kort indblik fra nord
vil forbedre indblikket, udføres efter aftale.

Matr.nr. 86. Græsses med heste, effekten skal vurderes i relation til hedevegetationen. Større fyrre-
buske ryddes.

Matr.nr. 104. Bevaringsværdigt hus. Nogenlunde indblik fra vest, hæmmes noget af nyopført gara-
ge/redskabsskur. Rydning i NV -hjørne og af sitka syd for huset gavnligt, herved bliver diget mere
synligt.

• Matr.nr. 112. Bevaringsværdigt hus, ligger nogenlunde frit. Ingen behov for tiltag lige nu, måske
kan lidt træer øst for bygningerne fjernes.

Matr nr. 115. Bevaringsværdigt hus. Ligger helt gemt bag plantninger, huset kan ikke ses udefra i
dag. Efter aftale kan der ryddes i den østlige-nordlige del og rydning af plantning på den vestlige
del, som er i forfald.

Matr.nr. 117. Bevaringsværdigt hus, ligger helt frit. Intet behov for tiltag på nuværende tidspunkt .

Matr.nr. 119. Jorddige omkring huset. Ingen behov for tiltag på nuv. tidspunkt.

Matr.nr. 126. Bevaringsværdigt hus, som ligger frit. Kraftigt, velbevaret sanddige på arealet. Ikke
behov for tiltag lige nu.

Matr.nr. 142,455,1839 og 1853, nord for kirken. Ryddes helt for nåletræ og eventuelt tyndes i ege-
ne sydligst i nr. 1839,jf. kirkeomgivelsesfredning fra 1953.

•
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Matr.nr. 143. Sitkagran i holmen SV for præstegården reduceres, i hvert fald de yngre træer udenom
den centrale del, så bl.a. diget i nordøstsiden bliver synligt. Egentlige hedearealer ryddes helt for
opvækst, og heden plejes (afbrænding, evt. slåning på jævne arealer).

Matr.nr. 184: Bevaringsværdig bygning. Ligger næsten helt frit, ingen behov for tiltag på nuv. tids-
punkt. Flaskecontainer o.lign. bør som i dag fortsat placeres i passende afstand fra bygningen.

Matr.nr. 212. Bevaringsværdigt hus, ligger nogenlunde åbent, men kan forbedres ved at åbne mod
øst og sydvest ved at fjerne store fyrretræer og undervækst. Jorddige i vestlige og sydlige skel.

Matr.nr. 382. øst for Stagebjerg ryddes til en sigtelinie til sendernasten i Mølby, kan påvirke den
østligste del af plantningen i sydvest. Jorddiger i den østlige del af arealet, ingen behov for tiltag
her.

Matr.nr. 448. Arealet ryddes for sildig hæg, stødsmøres.

Matr.nr. 449. Bevaringsværdigt hus, ligger synligt, omgivet af relativt lav hæk mod nord, øst og
syd. Ikke behov for pleje, så længe hækkene holdes nogenlunde i nuværende højde.

Matr.nr. 584. Hedeareal, ryddes for nåletræ og i det mindste det plane areal mod NØ slås og materi-
ale fjernes. Hedplejen forsøges gennemført på resten også. Afbrænding ideel, men ikke realistisk.
Græsning forsøges gennemført indenfor en periode af 4-5 år.

Matr.nr. 658, 669, 1629, 1792, 1796 og 1816. Hedeareal under kraftig tilgroning. Ryddes for op-
vækst af nåletræ, i hvert fald arealer i offentlig ejendom.

Matr.nr. 675. Bevaringsværdigt hus, ligger helt åbent, intet plejebehov lige nu. Gammelt trådhegn i
sydlige del fjernes, ellers almindelig hedepleje (rydning af opvækst, slåning).

Matr.nr. 1255. Hedepleje på hele arealet, ved slåning i mindre pletter.

• Matr.nr. 1462. Pleje afheden i den vestlige del, ved slåning .

Matr.nr. 1489. Et 10-20 år gammelt nåletræshegn i vestskellet fjernes efter aftale. Arealet dri-
ves/plejes sammen med 584, så indblikket til matr. 75 forbedres.

Matr.nr. 1630. Plantede fyrretræer langs Mantagesvej fjernes.

Matr.nr. 1786. Ubebygget hedeareal, helt omgivet af plantet nåletræ. Det omgivende hegn ryddes,
såfremt der kan opnås aftale herom.

Matr.nr. 1822. Huset helt gemt i plantning - kan med fordel ryddes mod øst og syd, og større skov-
fyr bevares - men ikke påkrævet af hensyn til fredningen.

Matr.nr. 1824. På østsiden af Stagebjerg ryddes i det mindste større træer til en sigtelinie til kirken i
nord og til sendemasten i Mølby mod syd .. Mod vest bør sikres udsigt til heden og havet, i retning
af Slagtebænken, ved at rydde nedenfor Stagebjerg og igen 3-400 m længere ude. Rynket rose på
nordsiden skal graves op.
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Matr.nr. 1839 og 1853. Ryddes helt for nåletræ og eventuelt tyndes i egene sydligst i nr. 1839,jf.
kirkeomgivelsesfredning fra 1953. Oplag af muslingeskaller på nr. 1839 skal fjernes.

Matr.nr. 1882. Nåletræsplantning i opløsning. Kan eventuelt ryddes og erstattes med hjemmehøren-
de træer og buske. Lavere prioritet.
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Sag nr. 339

Fredning af Vesterhede på Rømø

Kendelse

(Meddelt den 10 juli 2003)

Naturklagenævnets afgørelse af28. juni 2002 om erstatning i
anledning af fredning afVesterhede - et areal syd for Rømø Kirkeby i
Skærbæk Kommune - er påklaget til Taksationskommissionen af
følgende lodsejere

Lb.nr. 2 Jan og Bodil Duhn
Lb.nr. 14 Christian Gantze1 Krog
Lb.nr. 21 Leif Jensen Møller og Ulla Møller
Lb.nr. 26 Bente Thye Kristensen
Lb.nr. 39 Steen Hansgaard Jensen
Lb.nr. 40 Frida Marie Jørgensen
Lb.nr. 41 Nis Peter Jollmann, Kurt Czepluch og Carl Tæstensen
Lb.nr. 42 Jan Liitzen
Lb.nr. 60 Jens Jacob Fischer Sørensen
Lb.nr. 61 Finn Sørensen
Lb.nr. 8 Mona Kruse Bernbom
Lb.nr. 16 Kriste1 Marie Thomsen
Lb.nr. 22 Ulla Hoydal
Lb.nr. 29 Heidrun Ursula VOlwerk
Lb.nr. 32 Poul Flemming Jensen
Lb.nr. 38 do.

•

Taksationskommissionens formand har afvist klagerne fra lodsejerne
lb.nr. 8,16,22,29,32 og 38 under henvisning til, at klagerne ikke var
rettidigt indbragt.

Taksationskommissionen har den 26. maj 2003 afholdt mundtlig
forhandling og foretaget besigtigelse.



•
Lodsejerne lb.nr. 2 Jan og Bodil Duhn, lb.nr. 14 Christian GantzeI
Krog, Ib.nr.2l Leif Jensen Møller, Ib.nr.26 Bente Thye Kristensen
med planteavlskonsulent Hans Otto Jørgensen, Ullerupvej 91,
Skærbæk, Ib.nr.39 Steen Hansgaard Jensen, Ib.nrAO Frida Marie
Jørgensen, Ib.nrA2 Jan Liitzen med hustru Monika Liitzen, lb.nr. 60
Jens Jacob Fischer Sørensen og Ib.nr.6l Finn Sørensen var mødt.

Lodsejerne lb.nr. 41, Nis Peter Jollmann, Kurt Czepluch og Carl
Tæstensen var ikke mødt.

Sønderjyllands Amt og Skærbæk Kommune var ikke repræsenteret.

Naturklagenævnet har for så vidt angår klagernes ejendomme fastsat
erstatningen ud fra en grundtakst på 1.500 kr. pr. ha og således, at
mindsteerstatningen er fastsat til 1.500 kr. For arealer omfattet af
naturbeskyttelseslovens § 3 har nævnet ikke ydet erstatning.

Klagernes ejendomme er alle beliggende i landzone. Ejendommen
Ib.nr.2 var inden fredningen pålagt en servitut tinglyst 12. marts 1981,
hvorefter ejendommens udvendige udseende ikke måtte ændres uden
godkendelse aflederen afNationalmuseets Komrnandørgård, Rømø.

Ejendoinmene lb.nr. 2,21,39,40,42 og 60 er omfattet af de særlige
bestemmelser i § 6 i Naturklagenævnets afgørelse af28. juni 2002
om, at eksisterende bygninger skal bevares i farver som stemmer med
traditionen på Rømø, stråtækte hus skal forblive tækket med strå m.v.

For de enkelte ejendomme er der rejst klager og nedlagt følgende
påstande:

Lb.nr. 2

•
Ejerne af ejendommen, der anvendes til helårsbeboelse, har nedlagt
påstand om, at der tilkendes dem en erstatning på 1 mio. kr. for
værdiforringelse pga. bestemmelsen om, at bebyggelsen skal bevares
uændret, og værdinedgangen ved adgangen for offentligheden og ved
indskrænkningerne i muligheden for udnyttelse af ejendommen til
golfbane, sommerhusbebyggelse m.v.

Lb.nr. 14

Ejeren af ejendommen, der er en ubebygget landbrugsejendom, har
nedlagt påstand om, at der tilkendes ham en erstatning på 250.000 kr.,
idet ejendommens værdi pga. den mistede mulighed for udnyttelse til
golfbane m.v. er blevet forringet med godt 25.000 kr. pr. ha.

Lb.nr. 21

•
Ejerne af ejendommen, der anvendes til sommerbeboelse, har nedlagt
påstand om, at der tilkendes dem en erstatning på i alt 650.000 kr., idet
bestemmelsen, om at bebyggelsen skal bevares uændret, medfører en
værdinedgang på 150.000 kr. pga. øgede vedligeholdelsesudgifter, og
adgangen for offentligheden og indskrænkningerne i mulighederne for



udnyttelse af ejendommen medfører en værdinedgang på 100.000 kr.
pr. ha., eller i alt 500.000 kr.

Lb.m.26

Ejeren af ejendommen, der er en landbrugsejendom på 45 ha, hvis jord
hidtil har været bortforpagtet, men som ejeren nu selv ønsker at drive,
har nedlagt påstand om en erstatning i størrelsesordenen 300.000-
500.000 kr. Ejeren har til støtte herfor anført, at der ved fredningen
indføres markante begrænsninger i mulighederne for ændret
anvendelse af ca. 14 ha af ejendommens areal, idet bl.a. fiilandssvin
og indhegninger til hjortefarme forhindres, hvilket vil medføre en
værdinedgang på ikke under 150.000 kr. Bestemmelsen, om at ny
bebyggelse alene må ske med fredningsnævnets godkendelse, hindrer
bl.a., at der opstilles selvstændige læskure for udegående kreaturer og
vil medføre fordyrelse af fremtidigt byggeri, hvilket vil medføre en
værdinedgang på 100.000 - 200.000 kr. Samlet bliver jordens og
bygningernes handelsværdi således ved fredningen forringet med
250.000 - 400.000 kr.

Lb.m. 39 og 40

Ejerne af ejendommene, der anvendes til helårsbeboelse, har nedlagt
påstand om, at der tilkendes dem hver en erstatning på 1 mio. kr., idet
bestemmelsen, om at bebyggelsen skal bevares uændret, medfører en
værdiforringelse af ejendommene på mindst 10%, og adgangen for
offentligheden og indskrænkningerne i mulighederne for udnyttelse af
ejendommene bl.a. til golfbane medfører en værdinedgang på mindst
100.000 kr. pr. ha.

Lb.m.41

Ejerne af ejendommen, der anvendes til sommerbeboelse, har nedlagt
påstand om, at der tilkendes dem en erstatning på 300.000 kr. pga.
værdinedgangen som følge af, at fredningen vil afskære og/eller
fordyre byggeri på ejendommen. •
Lb.m.42

Ejeren af ejendommen, der anvendes til helårsbeboelse, har påstået
erstatningen forhøjet under henvisning til merudgifterne til
restaurering af ejendommen og til, at fredningen bl.a. hindrer, at
bebyggelsen ydre udforming ændres, så der som planlagt kan indrettes
en ferielejlighed i den tidligere stald.

Lb.nr. 60

Ejeren af ejendommen, der anvendes til helårsbeboelse, har anført, at
ejendommens værdi pga. fordyrelse af vedligeholdelsen som følge af
krav om stråtag og krav om bevarelse af murværk ved istandsættelse
afvestgavl er forringet med 250.000 kr. Forbudet mod ændring af
terræn, udvidelse afbebyggelse m.v. medfører en værdiforringelse på
200.000 kr. Endelig medfører den offentlige adgang til bænk på den •



sydlige del af grunden en værdi forringelse på 300.000 kr., således at
værdinedgangen i alt er 750.000 kr.

Lb.nr. 61

Ejeren af ejendommen, der anvendes til helårsbeboelse, har anført, at
ejendommens værdi er væsentlig forringet i første række som følge af
den offentlige adgang til arealerne, som fredningen medfører.

Taksationskommissionens bemærkninger:

Ad lb.nr. 2,14,21,39,40,41,42,60 og 61.

Vedrørende kravene om erstatning for de bebyggelsesregulerende
bestemmelser, herunder bestemmelserne om bevaring af stråtag m.v.
på visse huse, bemærkes, at bebyggelsen i området i dag fremtræder
rimeligt homogen og den oprindelige byggestil i vidt omfang er
bevaret. Dette er medvirkende til, at gøre ejendommene i området
yderst attraktive for liebhavere. På denne baggrund må det antages, at
de pålagte restriktioner ikke vil medføre en værdiforringelse af
ejendommene, idet fredningsbestemmelserne ikke indebærer, at
ejendommene skal vedligeholdes på væsentlig anden måde end det
normalt er sket hidtil, og restriktionerne i øvrigt sikrer, at der ikke sker
uønskede ændringer i området.

Vedrørende kravene om erstatning for værdiforringelse pga. mistet
mulighed for udnyttelse af ejendommene til golfbane,
sommerhusbebyggelse m.v. bemærkes, at det ikke kan antages, at der
forud for fredningens gennemførelse var mulighed for en sådan
anvendelse af ejendommene. Det må endvidere lægges til grund, at
fredningsbestemmelserne ikke indebærer, at offentlighedens adgang til
området forbedres, således at der som følge heraf sker en
værdiforringelse af ejendommene.

Som følge af det anførte kan det ikke antages, at fredningens
gennemførelse har medført en større værdinedgang for ejendommene
end de afNaturklagenævnet fastsatte erstatninger. Naturklagenævnets
erstatningsafgørelser vedrørende disse ejendomme stadfæstes derfor.

Ad lb.nr. 26.

Det kan heller ikke for så vidt angår denne ejendom antages, at de
bebyggelsesregulerende bestemmelser medfører en værdiforringelse af
ejendommen.

•

Efter de foreliggende oplysninger om ejendommens hidtidige drift,
dennes karakter, størrelse og beliggenhed kan det ikke antages, at
fredningsbestemmelserne indskrænker mulighederne for omlægning af
driften af ejendommen på en sådan måde, at ejendommens værdi
forringes som følge heraf. Idet det herefter ikke kan antages, at
værdinedgangen for ejendommen ved fredningen overstiger den af
Naturklagenævnet fastsatte erstatning, stadfæstes Naturklagenævnets
erstatningsafgørelse.
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Herefter bestemmes:

Der fastsættes til nedennævnte ejere følgende erstatningsbeløb:

Lb.nr. 2 Jan og Bodil Duhn 4.800 kr.
Lb.nr. 14 Christian Gantzel Krog 11.200 kr.
Lb.nr. 21 Leif Jensen Møller og Ulla Møller 7.600 kr.
Lb.nr. 26 Bente Thye Kristensen 27.600 kr.
Lb.nr. 39 Steen Hansgaard Jensen 4.500 kr.
Lb.nr. 40 Frida Marie Jørgensen 3.900 kr.
Lb.nr. 41 Nis P Jollmann, Kurt Czepluch og Carl Tæstensen 4.200 kr.
Lb.nr. 42 Jan Liitzen 1.500 kr.
Lb.nr. 60 Jens Jacob Fischer Sørensen 1.500 kr.
Lb.nr. 61 Finn Sørensen 1.500 kr.

Erstatningsbeløbene forrentes som bestemt ved Naturklagenævnets
afgørelse af28. juni 2002.

Der tillægges ejeren aflb.nr. 26 2.500 kr. i godtgørelse for udgift til
sagkyndig bistand. Beløbet kan udbetales direkte til
planteavlskonsulent Hans Otto Sørensen, Skærbæk.

B. Vollmond

Ernst Greve Hans l efsen Christensen
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Naturklagenævnets afgørelse
af 28. juni 2002
om fredning af

Vesterhede - et areal syd for Rømø Kirkeby - i

Skærbæk Kommune, Sønderjyllands Amt.
(sag nr.97-111/S00-0004).

Fredningsnævnet for Sønderjyllands Amt har den 5. marts 2001 truffet
beslutning om at frede "Vesterhede" - et ca. 138 ha stort areal syd
for Rømø Kirkeby i Skærbæk Kommune, der omfatter 43 lodsejere.

Erstatning er tilkendt 41 lodsejere med et beløb på 1.128.000 kr.

Formålet med fredningen er:
at skabe en varig sikring af de landskabelige, naturhistoriske og kul-
turhistoriske værdier, qer knytter sig til den eneste større tilbage-
værende del af det landskab, som prægede Rømø i 1700- og 1800-tallet,
at sikre offentlighedens adgang til arealerne og til veje og stier i
området og
at åbne mulighed for naturpleje ?g naturgenopretning.

Fredningssagen blev rejst af Danmarks Naturfredningsforening i 1996 og
omfattede et areal på 184 ha, der kiler sig ind imellem fredede area-
ler midt på Rømø og fredningen af "Østerhede" samt de to statsplanta-
ger: Vråby plantage og Kirkeby plantage. Forslaget blev i 1999 revide-
ret i form af en ændret grænsedragning, der bl.a. medførte, at et are-
al på 51 ha med en stor del af områdets landbrugsarealer udgik.

Den 20. december 1999 afsagde fredningsnævnet kendelse, hvorefter næv-
net fandt, at de begrænsninger i arealanvendelsen, der allerede var
gældende for området efter naturbeskyttelsesloven og planloven, var
tilstrækkelige til at sikre de betydelige landskabelige og kulturhi-
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storiske værdier i området. Kendelsen blev påklaget til Naturklagenæv-
net, der i afgørelse af 5. juli 2000 bestemte, at fredningen skulle
gennemføres, idet nævnet fandt, at områdets kulturhistoriske værdier,
der er truet af tilgroning og bebyggelsesændringer burde sikres ved en
fredning fremfor en bevar ende lokalplan. Nævnet hjemviste sagen til
fortsat behandling ved fredningsnævnet.

Fredningsnævnet traf herefter den 5. marts 2001 beslutning om at frede
Vesterhede og at inddrage det offentligt ejede areal indenfor Stage-
bjerg-fredningen i denne fredning.

Fredningsnævnets afgørelse er i henhold til naturbeskyttelseslovens §

43 forelagt Naturklagenævnet til efterprøveIse. Afgørelsen er endvide-
re påklaget i henhold til naturbeskyttelseslovens § 42 af 15 lodsejere
samt af Skærbæk Kommune.

Fredningsområdet

Det fredede område afgrænses mod øst af landevejen Tvismark-Havneby og
et sommerhusområde, mod nord og vest af statsplantagerne Kirkeby og Vrå-
by plantager, og mod syd af landbrugs- og sommerhusområder. 4 ældre
fredninger støder op til området.

Området ligger i store træk uændret siden slutningen af 1700-tallet og
udgør i dag et helt enestående landskab af stor kulturhistorisk interes-
se. I den nordligste del benyttes et stort areal til græsning, medens
arealet vest herfor er den eneste, større tilbageværende del af det op-
rindelige hedelandskab på Rømø Sønderland. Dette areal er under tilgro-
ning med fyr, der spredes fra de omliggende plantager og de plantninger,
der er foretaget i området. Den vestlige del af arealet er et af de mest
naturskønne klit- og hedelandskaber på Rømø.

De fleste ejendomme har siden 1700-tallet været små -husmandsbrug og man-
ge af de huse, der i dag findes, har i det store og hele i det ydre den
udformning, som de fik i tiden 1740 - 1870.

Rømøs beliggenhed i Vadehavet og de barske naturforhold, som hersker
her længst mod vest, gav i 1600-tallet grobund for dygtige navigatører
og landbrugere, der forstod at udnytte stedets ringe ressourcegrund-
lag.

Men senere vendte konjunkturerne til ugunst for øen og dens befolk-
ning, som i stigende grad måtte ernære sig som "vadehavsbønder". Jor-
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den var af ringe kvalitet, sandet føg ind over markerne og ind i huse-
ne og afvandring fandt sted. Men de beboere, der blev på stedet, lærte
at klare sig som "kådnere", hvis hovednæringsvej var landbrug med bi-
indtægter fra jagt, ålefangst m.m. Små udmarker omgivet af skærmende
sandvolde - såkaldte "skummede agre" - hørte til kådnerstederne, hvor
de en årrække blev dyrket, medens jorden med passende mellemrum har
hvilet sig for at samle kraft.

På den forblæste og træfattige ø blev bygningerne placeret østvest i læ
for vinden og opført i grundmur i de karakteristiske røde teglsten med
kalkmørtel fremstillet af brændte muslingeskaller, med tag tækket af rør
og med tagrygning af græstørv eller lyng. Den karakteristiske bygnings-
kultur understreges yderligere af de hvidmalede smårudede vinduer, og
det hvidmalede træstakit omkring den lille forhave på husets sydside.

Det samlede antal huse indenfor fredningsområdet er 31. 20 af disse huse
blev i årene 1967 - 1971 registreret som bevaringsværdige egnstypiske
huse. Flere af husene er ændret siden registreringen og andre er blevet
skjult af bevoksning. Desuden er der enkelte nyere sommerhuse. 4 af de
egnstypiske huse er fredet i henhold til bygningsfredningsloven. Endvi-
dere er redningsstationen fra 1887 bygningsfredet.

Zonestatus og gældende arealregulering

Vesterhede er landzone, med undtagelse af et ca. 8 ha stort ubebygget
areal, der er sommerhusområde i henhold til lokalplan nr. 229. Landzone-
området er i Regionplan for Sønderjyllands Amt 1997 - 2008 udpeget som
område af særlig landskabelig værdi, hvor landskabets særlige karakter
skal bevares.

Hedeområdet - ca. 69 ha - er om(attet af naturbeskyttelseslovens § 3.
Ca. 46 ha er landbrugsarealer i drift (landbrugspligt) og ca. 1 ha er
omfattet af kirkeomgivelsesfredning.

Fredninger på tilstødende arealer

Vesterhede ligger som en kile mellem fire fredede områder midt på øen.

Et ca. 45 ha stort areal - Østerhede - beliggende øst for området ud
mod Vadehavet, er fredet i henhold tilOverfredningsnævnets kendelse
af 30. april 1987 bl.a. for at sikre offentligheden et frit udsyn fra
landevejen Tvismark-Havneby hen over området og ud mod Vadehavet.
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Mod nordvest er et ca. 960 ha stort område fredet ved Overfrednings-
nævnets kendelse af 22. oktober 1947 for ved forbud mod bebyggelse,
beplantning, opdyrkning og gravning at beskytte områdets plantevækst,
fugleliv og insektfauna.

Endvidere er udsigtshøjen Stagebjerg, der er delvist beliggende indenfor
fredningen, omfattet af tinglyst fredningsdeklaration af 9. juli 1940 og
de hidtil Exner-fredede arealer, der også delvist er beliggende indenfor
fredningen, og som ligger indenfor 100 m omkring Rømø Kirke, er omfattet
af tinglyst fredningsservitut af 14. marts 1953.

Naturklagenævnets afgørelse af 5. juli 2000

Naturklagenævnet lagde til grund for sin afgørelse af 5. juli 2000 om
fredning og hjemvisning til fredningsnævnet, at fredningen ville få et
indhold som angivet i fredningsforslaget, men bemærkede, at der var
uklarheder i forslaget for så vidt angik størrelsen, udformningen og
placeringen af udhuse og garager samt fredningens bestemmelser vedrø-
rende beplantning omkring husene og udskiftning af nåletræer med løv-
træer og -buske. Endvidere blev der stillet spørgsmål om, hvorfor
ejendommene matr.nr. 52 (skulle være matr.nr. 53) og matr.nr. 668 ikke
var medtaget i fredningen.

Fredningsnævnets afgørelse af 5. marts 2001

Fredningsnævnet har med sin nye afgørelse besluttet at frede området i
det væsentlige i overensstemmelse med fredningsforslaget og med Natur-
klagenævnets afgørelse.

I forhold til fredningsforslaget er fredningsområdet udvidet med ejen-
dommene matr.nr. 53 og 668. Endvidere er den fredede udsigtshøj Stage-
bjerg inddraget under fredningen sammen med de arealer omkring RømØ
Kirke, der er underlagt kirkeomgivelsesfredning. Som følge heraf har
fredningsnævnet besluttet at ophæve de eksisterende fredninger omkring
Stagebjerg og omkring kirken.

Fredningskendelsen indeholder i hovedtræk følgende bestemmelser:

De dyrkede arealer må udnyttes som hidtil, og der kan uanset frednin-
gen foretages sædvanlig landbrugsmæssig drift. Dog må der ikke anlæg-
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ges juletræs- eller pyntegrøntkulturer, oprettes pelsdyr- eller fjer-
kræfarme og lignende, eller holdes frilandssvin.

For de 21 ejendomme, hvorpå der ligger egnstypiske og fredede huse,
bestemmes, at husene så vidt muligt skal bevares synlige for offent-
ligheden - dog kan eksisterende læplantning bevares -, at de ikke må
nedrives uden fredningsnævnets godkendelse, at tilbygninger skal opfø-
res i samme stil, som de huse, de bygges til, både med hensyn til byg-
gestil, materialer og farver, at eksisterende huse skal bevares med de
farver, der stemmer med traditionen på Rømø, nemlig røde mursten, mør-
kerødt (Rømø-rødt) eller hvidt, at stråtækte huse skal forblive strå-
tækte, ligesom dør-, vindues- og facadepartier principielt skal beva-
res.

For de 5 ejendomme, der i dag er omfattet af den tinglyste kirkeomgi-
velsesfredning bestemmes, at byggeri ikke må hindre eller skæmme ind-
sigten til Rømø kirke.

Der må kun ske yderligere tilplantning med træer og buske, såfremt det
sker i umiddelbar tilknytning til eksisterende bebyggelse. Sådan til-
plantning ved de i § 6 særligt nævnte bevaringsværdige eller fredede
huse kan kræver dog fredningsnævnets godkendelse. Eksisterende levende
hegn af nåletræer må kun fornys ved underplantning af hjemmehørende
løvtræer og buske.

Pleje af området skal sikres ved afgræsning, fjernelse af selvsåning
og tilgroning af siv, træer m. m., og det skal sikres, at indsigten
til og udsigten fra Stagebjerg forbedres, ligesom indsigten til kirken
fra nord skal sikres.

Klager og udtalelser til Naturkl~genævnet

15 lodsejere har klaget over fredningsnævnets afgørelse. Endvidere har
Skærbæk Kommune klaget over afgørelsen.

Jan og Bodil Duhn, ejer af matr.nr. 1033 og 115, har meddelt at være
imod fredning af Vesterhede.

Thora Nicoline Hansen, ejer af matr.nr. 86, del af 78 og 163, har med-
delt at være imod fredning af Vesterhede.

Ellen Richmers, ejer af matr.nr. 15, har meddelt at være imod fredning
af Vesterhede.
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Hans Erik Lilliendahl Lindholm, ejer af matr.nr. 119, har meddelt at
være imod fredning af Vesterhede.

Inge Marie Schmidt og Lilli Nicoline Nielsen, ejer af matr.nr. 1462,
har meddelt at være imod fredning af Vesterhede. Desuden er der klaget
over fredningskendelsens § 7, hvorefter eksisterende levende hegn af
nåletræer kun må fornyes ved underplantning med hjemmehørende løvtræer
og buske. Klageren henviser til, at han gennem 50 år uden held har
forsøgt at etablere løvtræsbeplantninger og foreslår derfor, at tek-
sten ændres, således at der gives frit valg med hensyn til træarter
ved underplantning af eksisterende hegn.

Christian Ganzel Krog, ejer af matr.nr. 1629, 1630, 1631 og 1632, har
meddelt at være imod fredning af Vesterhede.

Kristel Marie Thomsen, ejer af matr.nr. 787, har erklæret sig indfor-
stået med en fredning af Vesterhede, men lægger vægt på, at læbeplant-
ningen omkring sommerhuset fortsat er tilladt, og at huset må genop-
bygges efter brand, storm, etc.

Katrine Ussing, ejer af matr.nr. 448 og 449, har anført, at fredningen
gør ejendommen vanskelig at sælge, ligesom den stiller større krav til
vedligeholdelse af stedet og ikke giver frihed til at benytte andet
tagdækningsmateriale.

Leif Jensen Møller og Ulla Møller, ejer af matr.nr. 12, har meddelt at
være stærkt imod fredningen, som de finder tilsidesætter den private
ejendomsret. Ejeren finder ikke området enestående eller repræsenta-
tivt for den kulturhistoriske arv på Rømø, da blandt andet kun få huse
har bevaret deres oprindelige udseende og formål. Ejeren anfægter
fredningen og anmoder om, at hanp ejendom slettes som et bevaringsvær-
digt hus i fredningskendelsens § 6. Til støtte herfor oplyses, at hu-
set i 1950'ne blæste omkuld i en storm, hvorefter det blev genopbygget,
som beboelseshus indeholdende to lejligheder. Herved blev huset ca. en
tredjedel mindre og helt ændret i udtryk og formål. Også en garage
blev tilbygget. I 1980'ne, hvor klager overtog ejendommen, blev den
yderligere ombygge t, idet der opførtes en havestue ·i glas. Døre og
vinduer blev udskiftet og indretningen radikalt ændret.

Oluf S. Kristensen og Angelika M. L. Flachmann, ejer af matr.nr. 38,
har protesteret imod fredningen, idet ejeren finder, at ejendommen
bliver sværere at afhænde.
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Poul Flemming Jensen, ejer af matr.nr. 36, har meddelt, at fredningen
pålægger ham samme restriktioner, som hvis ejendommen havde været
(bygnings) fredet.

Steen Hansgaard Jensen, ejer af matr.nr. 23, har meddelt at være imod
fredning af Vesterhede.

Frida Marie Jørgensen, ejer af matr.nr. 112, har meddelt at være imod
fredning af Vesterhede.

Per Petersen og Jonna Rasmussen, ejer af matr.nr. 26, har meddelt at
være imod fredning af Vesterhede.

Jens Sørensen, ejer af matr.nr. 53, har meddelt at være imod fredning
af Vesterhede.

Fin Sørensen, ejer af matr.nr. 668, har meddelt at være imod fredning
af Vesterhede.

Bente Thye Christensen, der efter fredningsnævnets beslutning om at
frede har overtaget landbrugsejendommen matr.nr. 382 m.fl., har ud-
trykt bekymring over, at fredningen ikke tillader hende at holde fri-
landssvin.

Skærbæk Kommune, der under hele sagens forløb har været imod en fred-
ning, har påklaget fredningsnævnets afgørelse. Kommunen anfører bl.a.,
at der ikke er behov for en fredning, idet området i forvejen er regu-
leret gennem planloven og naturbeskyttelsesloven, som amtet admini-
strerer særdeles restriktivt, at en fredning af eksisterende sommer-
husområder er i strid med planlovens § 5b, stk. l, nr. 3, hvoraf det
fremgår, at nye sommerhusområder ikke må udlægges, og at eksisterende
sommerhusområder skal fastholde~til ferieformål, at dette formål kan
ændres ved en ny lokalplan og ikke ved fredning, og at der ikke er
hjemmel i naturbeskyttelsesloven til at foretage fredning af bygnin-
ger, hvilket er reguleret i bygningsfredningsloven.

Kommunen er enig i, at husene er meget smukke, og at der bør værnes om
dem. Men det ændrer ikke ved kommunens principielle holdning til, at
der ikke imod ejernes ønske skal/kan træffes fredningsbeslutninger.
Kommunen er indstillet på at medvirke til behørig bevarelse af de be-
varingsværdige huse i det omfang, ejerne selv er indstillet på det.
Kommunen har ikke planer om at udarbejde en lokalplan for området.
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Hvis fredningen alligevel fremmes, indstiller kommunen, at landbrugs-
arealer i drift og arealer i sommerhusområder friholdes for frednings-
bestemmelser, at fredningen alene kommer til at omfatte hedearealerne,
der i forvejen er omfattet af naturbeskyttelseslovens § 3, og at fred-
ning af bygninger kun sker via frivillige aftaler med ejerne.

Skov- og Naturstyrelsen har til Skærbæk Kommunes bemærkninger om, at
en fredning er i strid med planlovens § 5b, stk. l, nr. 3, tidligere
bemærket, at baggrunden for bestemmelsen ifølge lovens bemærkninger er
et ønske om at sikre, at områderne ikke overføres til helårsformål,
med mindre der foreligger ganske særlige begrundelser herfor. Bestem-
melsen udelukker derimod ikke, at disse områder konverteres til andre
former for ferieformål, eller at ubebyggede sommerhusområder tilbage-
føres til landzone. Bestemmelsen i § 5b er således ikke til hinder
for, at et ubebygget sommerhusområde inddrages under fredning, således
at det ikke kan udnyttes til sommerhusbebyggelse.

Skov- og Naturstyrelsen har yderligere i brev af 2. juli 2001 meddelt,
at styrelsen kan henholde sig til sine tidligere bemærkninger over kom-
munens oprindelige klage, hvor styrelsen særligt bemærkede, at Miljø- og
Energiministeriet generelt prioriterer sikringen af kulturmiljøet højt,
jf. regeringens kulturmiljøredegørelse fra 1995, og at begrebet kultur-
miljø netop omfatter de elementer, som er indeholdt i denne sag - dvs.
sammenhængen mellem landskab og kulturhistorie og de enkeltelementer,
herunder bygninger, hvis bevaring og nærmeste omgivelser er afgørende
for oplevelsen af området.

Sønderjyllands Amt har i brev af 21. juni 2001 meddelt, at amtet ikke
har bemærkninger til klagerne.

Danmarks Naturfredningsforening har anført, at Skærbæk Kommune genta-
ger de synspunkter, som kommunen: har fremført på flere møder i fred-
ningsnævnet, i forbindelse med Naturklagenævnets behandling af det af-
viste fredningsforslag og under fredningssagens fornyede behandling i
fredningsnævnet. Foreningen skal derfor henholde sig til det tidligere
fremførte, hvor foreningen fastholdt, at der er tale om et område, der
indeholder betydelige landskabelige og kulturhistoriske værdier, som
er truet af tilgroning og tilplantning og af bygningsændringer.

Det Regionale Faglige Kulturmiljøråd for Sønderjylland har blandt an-
det udtalt, at rådet generelt kan henholde sig til sine tidligere
fremsendte bemærkninger, der dokumenterer områdets klare og ubestride-
lige kulturmiljømæssige værdier. Dog skal det understreges, at en af
områdets væsentlige kvaliteter er samspillet mellem naturen og bygnin-
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gerne i området, idet der her ligger en væsentlig dokumentation af
vidnesbyrd om befolkningens brug af den særegne natur i det ældre
landbosamfund på Rømø.

Landsforeningen for Bygnings- og Landskabskultur har fundet det nød-
vendigt for opretholdelsen af kulturværdierne i området, at der gen-
nemføres en fredning, som fastlagt i fredningskendelsen.

Hans Jørgen Petersen, ejer af matr.nr. 212, har erklæret sig fuldt ud
tilfreds med den afsagte fredningskendelse og ønsker den stadfæstet.

Aksel Skov, ejer af matr.nr. 675, har henstillet, at fredningen gen-
nemføres.

Aabenraa Antikvitetshandel, v/Hans Jørgen Petersen, ejer af matr.nr.
~ har erklæret sig fuldt ud tilfreds med den afsagte fredningsken-
delse og ønsker den stadfæstet.

Hanne og Jørgen Hobolth, ejer af matr.nr. 104 og 202, har meddelt, at
de går ind for fredningen.

Thomas, Jan og Christian MC. I Schmidt, ejer af matr.nr. 126, har med-
delt, at de er enige i den foretagne fredning.

H.M.Jebsen, ejer af matr.nr. 5 og 75, har meddelt at være indforstået
med fredningen.

M.Jebsen Fonden, ejer af matr.nr. 1395, 1489, 43, 584, 1255 og 511,
har meddelt at være indforstået med fredningen.

Henning Gudmann Carlsen, ejer af matr.nr. 117, har meddelt, at han
fuldt ud kan tiltræde fredninge~.

En lodsejer udenfor fredningsområdet har anmodet Naturklagenævnet om
at medtage hans ejendom matr.nr. 59 m. fl. Kirkeby, Rømø, i frednin-
gen. Ejendommen er på ca. 1,2 ha klithede, og rummer blandt andet en
række miniaturemarker i klitdale - "skummede agre". På ejendommen lig-
ger et kådnerhus fra 1730, der er registreret i rapporten om beva-
ringsværdige huse på Rømø. Ejendommen ligger i et byplanlagt sommer-
husområde sydøst for Vesterhede-fredningen og kan i henhold til by-
planvedtægten udstykkes i to grunde a 2.500 m2• Ejeren er ikke interes-
seret i at udstykke, og vil være tilbageholdende med sit eventuelle
erstatningskrav som følge af en fredning.
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Danmarks Naturfredningsforening har besigtiget ejendommen og finder
området fredningsværdigt. Foreningen anbefaler, at ejendommen fredes.

Naturklagenævnets afgørelse

I sagens behandling, herunder besigtigelse og offentligt tilgængeligt
møde, har deltaget 7 af Naturklagenævnets 12 medlemmer: Inger Vaaben
(formand), Bent Hindrup Andersen, Peter Christensen; Leif Hermann, Eb-
be Kalnæs, Jens Steffensen og Poul Søgaard.

Naturklagenævnet kan tiltræde, at der gennemføres fredning efter na-
turbeskyttelseslovens kapitel 6 til sikring af områdets landskabelige,
naturhistoriske og kulturhistoriske værdier, herunder samspillet mel-
lem hedearealerne og de egnskarakteristiske huse. Nævnet finder, at
der er tale om et enestående kulturhistorisk værdifuldt område, hvor
landskab og bygninger indgår i et uadskilleligt samspil, og at dette
kulturmiljø i dag er truet af tilgroning og bebyggelsesændringer. Dis-
se værdier bør sikres ved en fredning frem for ved en bevarende lokal-
plan, som vil kunne ændres af kommunen ved en ny lokalplan og ved dis-
pensationer fra en lokalplan.

Naturklagenævnet er ikke enig med kommunen i, at fredning er i strid
med planloven eller naturbeskyttelsesloven. Bestemmelsen i planlovens
§ 5b, stk. 1, nr. 3, er således ikke til hinder for, at et ubebygget
sommerhusområde inddrages under fredning, hvorefter det ikke kan ud-
nyttes til sommerhusbebyggelse. Arealer, der gennem planlægning er ud-
lagt til sommerhusområde, kan fredes efter reglerne i naturbeskyttel-
sesloven på samme måde, som arealer i byzone og landzone kan fredes.
Da ejerne af arealerne i planlag~e sommerhusområder i modsætning til
arealer i landzone kan have en byggeret i overensstemmelse med lokal-
planen, vil en fredning, hvorved byggeretten bortfalder, ofte give
ejeren ret til en erstatning af en betragtelig størrelse.

Lov om bygningsfredning og bevaring af bygninger og bymiljøer giver
hjemmel for miljøministeren - i dag kulturministeren - til at frede
enkeltbygninger og deres umiddelbare omgivelser, i det omfang den en-
kelte bygning er af væsentlig arkitektonisk eller kulturhistorisk vær-
di, og de umiddelbare omgivelser er en del af den beskyttelsesværdige
helhed. Bygningsfredning gennemføres således kun for landets mest vær-
difulde bygninger og i begrænset omfang kun for de umiddelbare omgi-
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velser, der af bygherren er planlagt som et led af det totale synsind-
tryk af bygningen.

Fredning efter Lov om bygningsfredning og bevaring af bygninger og by-
miljøer kan derfor hverken sikre det karakteristiske bebyggelsesmøn-
ster med få og spredt beliggende huse eller samspillet mellem egns ty-
piske, bevaringsværdige bygninger og det åbne land.

Natur- og bygningsmæssige helheder, der ønskes bevaret, må sikres gen-
nem naturbeskyttelsesloven og planloven - enten ved bevar ende lokal-
planer efter planlovens bestemmelser eller, som det hidtil har været
tilfældet, i forbindelse med naturfredninger efter naturbeskyttelses-
loven.

Bygningsfredningsloven og naturbeskyttelsesloven, der i deres oprinde-
lige former begge blev vedtaget omkring 1918 til beskyttelse af lan-
dets væsentlige natur- og bygningsværdier, er således ikke modsætnin-
ger, men er sammen med planloven i dag de vigtigste redskaber til sik-
ring af landets kulturmiljøer.

Flertallet kan tiltræde den afgrænsning af fredningsområdet, som fred-
ningsnævnet har fastlagt, herunder med inddragelse af ejendommene
matr.nr. 53 og 668 og den fredede udsigtshøj Stagebjerg. Et medlem
(Ebbe Kalnæs) ønsker ikke, at de arealer, der er udlagt til sommerhus-
område, medtages. (Kortbilag l).

Nævnet kan tiltræde fredningens indhold, som fastsat af fredningsnæv-
net, dog med følgende ændringer og bemærkninger:

Naturklagenævnet har drøftet, hvorvidt økologisk drift med frilandssvin
skulle være tilladt på landbrugsarealerne. Et flertal har imidlertid
fundet, at en sådan drift ikke v~l være forenelig med fredningens formål
om at fastholde og sikre det historiske landskab, herunder samspillet
mellem de åbne hedearealer og de egnskarakteristiske huse. Frilandssvin
slider på den tynde grønsvær. Den underliggende sandmuld vil herved kom-
me til syne med en vis risiko for sandflugt. Svinenes småskure vil domi-
nere landskabet på en uheldig måde. Et medlem (Bent Hindrup Andersen)
ønsker at ændre fredningskendelsens § 3 og tillade frilandssvin på land-
brugsarealerne.

Fredningskendelsens § 7 ændres, således at det bliver muligt at foryn-
ge og erstatte eksisterende levende hegn og bevoksninger med hjemmehø-
rende træ- og buskarter. Ændringen er foretaget i samråd med Skov- og
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Naturstyrelsen og tillader, at der kan anvendes bl.a. skovfyr som
hjælpe- eller ammetræ ved frembringelse af løvtræsbeplantning.

Nævnet kan tiltræde, at der efter ønske fra Skov- og Naturstyrelsen
indsættes en ny § 8 om hegning og offentlighedens adgang til udyrkede
arealer, stier og veje i fredningsområdet efter naturbeskyttelseslo-
vens almindelige regler.

Fredningsservitutten om Rømø Kirkes omgivelser, som er ophævet ved
fredningsnævnets afgørelse, fastholdes, da servitutten vedrører area-
ler såvel inden for som uden for Vesterhede-fredningen.

Naturklagenævnet kan ikke tiltræde anmodningen fra ejeren af matr.nr.
12 (Leif Møller) om, at ejendommen slettes som et bevaringsværdigt hus
af fredningsbestemmelsens § 6. Naturklagenævnet finder ligesom fred-
ningsnævnet, at huset trods det oplyste om bygningsændringer fortsat
ved sin beliggenhed, sin udformning og hele bebyggelseskarakter, er
egns typisk, og at det som et sådant - sammen med de øvrige egns typiske
huse i området - er med til at formidle områdets landskabelige og kul-
turhistoriske værdier. Ved at udtage huset af fredningsbestemmelsen i
§ 6, vil der være risiko for, at huset i fremtiden - med en eventuel
ny ejer - vil undergå ændringer i byggestil, materialer og farver, som
ikke stemmer med traditionen på Rømø, hvilket vil være til skade for
helheden.

På baggrund af henvendelsen fra ejeren af matr.nr. 59 har Naturklage-
nævnet korrespondere t med denne om betingelserne for en inddragelse af
ejendommen under fredningen og har yderligere kontaktet naboejendommen
med henblik på en eventuel inddragelse også af denne ejendom. Korre-
spondancen har ikke ført til en positiv tilkendegivelse fra ejerne,
hvorfor ejendommene ikke er medtaget.

Idet fredningsnævnets afgørelse af 5. marts 2001 ophæves, fastsætter
Naturklagenævnet i medfør af naturbeskyttelseslovens § 38 herefter
følgende fredningsbestemmelser for det ca. 138 ha store område, som er
afgrænset på det kort, der hører til Naturklagenævnets afgørelse
(fredningskortet), og som helt eller delvist omfatter de på vedhæftede
matrikel fortegnelse anførte ejendomme:
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Fredningsbestemmelser:

§ 1. Formålet med fredningen

Fredningen har til formål,
at skabe en varig sikring af områdets landskabelige, naturhistoriske
og kulturhistoriske værdier, herunder samspillet mellem hedearealerne
og de egnstypiske huse,
at skabe mulighed for at der kan ske naturpleje og naturgenopretning i
området, således at områdets natur- og kulturhistoriske værdier beva-
res og forbedres og
at sikre offentlighedens adgang til arealerne og til veje og stier i
området.

§ 2. Bevaring af området

De fredede arealers natur- og kulturværdier skal sikres, bevares og
forbedres.

§ 3. Arealanvendelsen

A. De dyrkede arealer må udnyttes som hidtil. Der kan uanset frednin-
gen foretages sædvanlig landbrugsmæssig drift, herunder omlægning.
Der må dog ikke anlægges juletræs- eller pyntegrøntskulturer, etab-
leres nye læhegn eller foretages anden tilplantning med træer og
buske, jf. dog § 7. Der må ikke oprettes pelsdyr- eller fjerkræfar-
me, hjortefarme, drivhusgartnerier eller lignende, eller holdes
frilandssvin.

-B. Udyrkede arealer som hede- og klitarealer samt arealer, der ikke
tidligere har været dyrket, må ikke opdyrkes, gødskes eller
sprøjtes, ligesom der ikke må foretages beplantning.

C. Affald, udrangerede maskiner eller lignende genstande må ikke hen-
kastes eller anbringes på arealerne.

§ 4 Idrætsanlæg

Der må ikke etableres idrætsanlæg og andre anlæg til fritidsaktivite-
ter eller lignende. Der må ikke opstilles vindmøller, master, hegn el-
ler lignende, jf. dog § 8.
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§ 5. Terrænændringer

Der må ikke foretages terrænændringer. Der må således hverken ske op-
fyldning, udnyttelse af forekomster i jorden, planering eller afgrav-
ning af terrænet eller udjævning af diger. Det er tilladt at grave
græstørv til tagrygning. På landbrugsjorder må der graves vandhuller
til kreaturer, dog ikke på arealer der er omfattet af naturbeskyttel-
seslovens § 3 om beskyttede naturtyper.

§ 6. Bebyggelse m.v.

Der må ikke opføres ny bebyggelse. Der kan dog med Fredningsnævnets
godkendelse opføres tilbygninger, udhuse, garager o.l. i forbindelse
med eksisterende bebyggelse.

For de på matr.nr. lIS, matr.nr. 212, matr.nr. 74, matr.nr. 184,
matr.nr. 15, matr.nr. 675, matr.nr.63, matr.nr.449, matr.nr. 12,
matr.nr.104, matr.nr.126, matr.nr. S, matr.nr.75, matr.nr. 43,
matr.nr. 117, matr.nr. 36, matr.nr. 23, matr.nr. 112, matr.nr. 26,
matr.nr. 3 og matr.nr. 53 beliggende egnstypiske eller fredede huse
gælder følgende særlige bestemmelser:

De eksisterende bygninger skal bevares i de farver, som stemmer med
traditionen på Rømø, nemlig røde mursten, mørkerødt (Rørnørødt) eller
hvidt. Stråtækte huse skal forblive tækket med strå, ligesom dør-,
vindues- og facadepartier principielt skal bevares.

Husene skal så vidt muligt bevares synlige for offentligheden, jf. dog
§ 7. Bygninger må ikke nedrives uden fredningsnævnets godkendelse.
Tilbygninger skal opføres i samme stil som de huse, de bygges til, bå-
de med hensyn til byggestil, materialer og farver.

§ 7. Beplantning m.v.

Eksisterende læplantning og -hegn kan bevares og må kun forynges eller
erstattes med hjemmehørende træer og buskarter, jf. den til enhver tid
eksisterende liste over hjemmehørende arter, som udarbejdes af Skov-
og Naturstyrelsen.

Yderligere tilplantninger med hjemmehørende træer og buskarter kan ske
i umiddelbar tilknytning til eksisterende bebyggelse. Sådanne til-
plantninger ved de i § 6 nævnte egnstypiske eller fredede huse, bort-
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set fra beplantningen på matr.nr. 115, kan dog kun ske efter fred-
ningsnævnets godkendelse.

§ 8. Hegning og offentlighedens adgang

Der må ikke opsættes hegn bortset fra sædvanligt landbrugshegn og hegn
omkring husene, og kun såfremt de opføres som egnstypiske hegn i umid-
delbar tilknytning til den eksisterende bebyggelse. Hegning ved de i §

6 særligt nævnte huse kræver dog fredningsnævnets godkendelse.

Offentligheden har adgang til de udyrkede arealer og til veje og stier
i området i overensstemmelse med naturbeskyttelseslovens bestemmelser
herom, jf. naturbeskyttelseslovens §§ 24 og 26.

§ 9. Naturpleje og naturgenopretning
Til opfyldelse af fredningens formål udarbejder Sønderjyllands Amt en
plejeplan. I plejeplan~n bør sikres, at indsigten til og udsigten fra
Stagebjerg forbedres og bevares.

Amtet har ret til uden udgift for vedkommende ejer at foretage natur-
pleje og naturgenopretning f.eks. ved afgræsning, fjernelse af selvså-
ning og tilgroning af siv, træer, buske og andre vækster. Forinden na-
turpleje eller naturgenopretning foretages, skal amtet forhandle med
ejeren.

Såfremt der ikke opnås enighed om foranstaltningerne, skal spørgsmålet
forelægges fredningsnævnet. En ejer har ret til inden for en af amtet
fastsat frist og for egen regning at udføre en plej eforanstal tning,
som amtet ønsker foretaget. Der henvises til de til enhver tid gælden-
de bestemmelser om pleje af fredede arealer, for tiden Miljøministeri-
ets bekendtgørelse nr. 837 af 4. september 2000.

Såfremt foranstaltninger fastsat efter denne bestemmelse medfører tab
for lodsejerne, kan spørgsmålet om erstatningsfastsættelse indbringes
for fredningsnævnet.

§ 10. Dispensationer

Dispensationer fra bestemmelserne i §§ 1 - 8 (inel.) kan meddeles i
medfør af naturbeskyttelseslovens § 50, stk. l, hvis det ansøgte ikke
kommer i strid med fredningens formål.
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§ ll. Ophævelse af ældre fredninger

Fredningsdeklaration af
jen Stagebjerg ophæves.

9. juli 1940
01-e.;:;'. nt'~

vedrørende fredning af udsigtshø-

På Naturklagenævnets vegne

/JcIJCh-~
Inger Vaaben

Afgørelsen er endelig og kan ikke indbringes for anden administrativ myndighed, jf. naturbeskyttelseslovens § 82. Eventuel retssag til

prøvelse af afgørelsen skal være anlagt inden 6 måneder, jf. lovens § 88, stk.!.
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Fortegnelse over matrikelnumre der helt eller delvist er omfattet af
Naturklagenævnets afgørelse af 28. juni 2002 :

Kirkeby, Rømø, Skærbæk Kommune: 3, 5, 12, 14, 15, 23, 26, 36, 38, 43,
53, 61, 63, 74, 75, 78, 86, 100, 104, 112, 115, 117, 119, 124, 126,
142, 143, 163, 164, 184, 202, 212, 218, 325, 382, 430, 448, 449, 455,
464, 487, 511, 584, 658, 668, 669, 670, 671, 675, 945, 1033, 1255,
1395, 1462, 1489, 1610, 1611, 1629, 1630, 1631 og 1632.



Naturklagenævnets afgørelse
af 28. juni 2002

vedrørende erstatning i anledning af fredning af
Vesterhede - et areal syd for Rømø Kirkeby - i

Skærbæk Kommune, Sønderjyllands Amt.
(sag nr. 97-111/500-0004) .

Fredningsnævnet for Sønderjyllands Amt har den 5. marts 2001 truffet
afgørelse om erstatning i anledning af den samtidig besluttede fred-
ning af Vesterhede - et areal syd for Rømø Kirkeby - i Skærbæk Kommu-
ne.

Erstatning er tilkendt 41 lodsejere med et beløb på 1.128.000 kr.
Heraf er 1.000.000 kr. tilkendt en enkelt lodsejer for mistet mulig-
hed for udstykning og salg af et 8,9 ha ubebygget sommerhusområde,
der i følge lokalplanen for området kunne udstykkes i ca. 30 sommer-
husgrunde a 1.500 m2•

Fredningsnævnets erstatningsafgørelse er i henhold til naturbeskyt-
telseslovens § 42 forelagt Naturklagenævnet til efterprøveIse og er
samtidig påklaget til Naturklag§nævnet af 15 lodsejere.

Fredningsnævnets afgørelse

Fredningsnævnets samlede tilkendte erstatning andrager 1.128.000 kr.

Fredningsnævnet har fastsat en grundtakst på 1.500 kr. pr. ha.

Mindsteerstatningen fastsættes til 1.500 kr.

a. For de arealer, der er omfattet af naturbeskyttelseslovens § 3 om
beskyttede naturtyper (ca. 69 ha) er der ikke tilkendt grundtakst.
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b. De arealer, der er i landbrugsrnæssig drift (ca. 46 ha), må som ud-
gangspunkt benyttes som hidtil. De indskrænkninger, som fredningen
gør med hensyn til arealernes anvendelse, findes i forhold til de
driftsformer, der kan forventes på stedet, at være så begrænsede, at
nævnet ikke har fundet grundlag for at tilkende tillæg til grundta-
ksten.

c. For de fem ejendomme, hvorpå der hviler fredningsdeklarationer ef-
ter bygningsfredningsloven, har nævnet ikke tilkendt yderligere er-
statning, idet fredningskendelsen ikke pålægger forpligtelser, der
berettiger hertil.

d. For de øvrige 15 huse, der i kendelsens § 6 benævnes egnstypiske,
medfører fredningen en forpligtelse med hensyn til vedligeholdelse og
krav til eventuelle nye tilbygninger, som kan indebære øgede udgifter
i forhold til den vedligeholdelse/tilbygning, som ejeren havde påreg-
net. på den anden side finder nævnet, at disse huse på grund af deres
særegne karakter og beliggenhed i betydelig grad har karakter af
liebhaverejendomme, og at en vedligeholdelse i overensstemmelse med
fredningsbestemmelserne fastholder denne karakter. Dette medfører ef-
ter fredningsnævnets opfattelse, at udgifterne opvejes af en sik-
ring/forøgelse af handelsværdien, hvorfor nævnet ikke har fundet, at
der kan tilkendes erstatning for bestemmelsen om, at fredningsnævnet
skal godkende valg af materialer og farver ved ændring af bygninger-
nes udvendige fremtræden.

e. Fredningsnævnet har tillagt sædvanlig erstatning vedrørende lb.nr.
4 - Strukturdirektoratet. Der er ikke i øvrigt tillagt offentlige
myndigheder erstatning.

f. For så vidt angår lb.nr. 28 - Michael Jebsen Fonden - for hvilken
ejendom, der forud for fredning~n er indgået et forlig mellem ejeren
og Skov- og Naturstyrelsen om erstatning på 1.000.000 kr. - 1. mio.
kr. -, finder Fredningsnævnet, at en erstatning for mistet mulighed
for udstykning og salg af grunde til sommerhuse ikke kan antages at
være mindre end aftalt i forliget, hvorfor dette beløb lægges til
grund for erstatningsfastsættelsen.

Erstatningen fordeles mellem stat og amt i forholdet 75 % - 25%.

Klager over fredningsnævnets erstatningsfastsættelse

3 lodsejere (lb.nr. 20, 21 og 31) har i særskilte breve påklaget er-
statningsfastsættelsen.
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Katrine Ussing, ejer af matr.nr. 448 og 449 (lb.nr. 20) er utilfreds
med erstatningssummens størrelse på 1900 kr. Det anføres, at fredede
ejendomme er vanskeligere at sælge, da der stilles større krav til
vedligeholdelse af stedet. F.eks. kan kravet om stråtag vise sig at
være uoverkommeligt økonomisk set. Klageren har bebudet at ville frem-
sætte erstatningskrav men har herefter ikke fremsat noget krav.

Leif Jensen Møller og Ulla Møller, ejer af matr.nr. 12 (lb.nr. 21)
finder fredningsnævnets erstatningsfastsættelse urimelig lav og be-
grundelsen grotesk, da fredningen vil medføre øgede løbende vedlige-
holdelsesudgifter. Klageren har fremsat et total krav på 1.918.800 kr.,
som fordeler sig med 85.000 kr. til en planlagt tilbygning, med
1.233.800 kr. i kapitaliseret kompensation for fredningsbestemmelserne
og med 600.000 kr. for den generelle værdiforringelse af ejendommen,
som begrundes i forskellen i ejendomsvurdering af fredede og beva-
ringsværdige huse.

Oluf S. Kristensen, ejer af matr.nr. 38 (lb.nr. 31) finder ikke, at
erstatningen står mål med de gener, som fredningen forvolder. Ejendom-
men vil efter klagers opfattelse tabe 110.000 kr. i værdi, som klager
ønsker kompensation for samt fuld erstatning for fordyrelsen af en
planlagt udskiftning af et redskabsskur med en maskinhal.

11 lodsejere (lb.nr. 2, 3, 9, 11, 12, 14, 39, 40, 42, 60 og 61), der
har erklæret at være imod fredning af Vesterhede, har ikke fremsat
særskilte erstatningskrav. En lodsejer (lb.nr. 32/38) påklager nævnets
afgørelse med hensyn til erstatning uden at fremsætte særskilt erstat-
ningskrav.

Naturklagenævnets afgørelse

I sagens behandling, herunder besigtigelse og offentligt tilgængeligt
møde, har deltaget 7 af Naturklagenævnets 12 medlemmer: Inger Vaaben
(formand), Bent Hindrup Andersen, Peter Christensen, Leif Hermann, Eb-
be Kalnæs, Jens Steffensen og Poul Søgaard.

Ved anden afgørelse af dags dato har Naturklagenævnet tiltrådt, at
fredningen af området Vesterhede gennemføres efter naturbeskyttelses-
lovens kaptitel 6 med den afgrænsning, som fredningsnævnet har bestemt
og med nogle få ændringer af de fredningsbestemmelser, som frednings-
nævnet har fastsat.
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Erstatning i anledning af fredning fastsættes til et beløb, der mod-
svarer nedgangen i de enkelte ejendommes handelsværdi, der skyldes de
ved fredningen pålagte begrænsninger i rådigheden, jf. naturbeskyttel-
seslovens § 39, stk. 1.

Naturklagenævnet kan tiltræde de af fredningsnævnet i afgørelse af 5.
marts 2001 anførte principper for tilkendelse af erstatning, herunder
at grundtaksten fastsættes til 1.500 kr. pr. ha. Naturklagenævnet har
dog overvejet muligheden af at give et tillæg til grundtaksten på
1.500 kr. for fredning af landbrugsarealerne, ud fra en betragtning
om, at fredningen afskærer ejerne fra en økonomisk rentabel landbrugs-
drift med eksempelvis økologiske frilandsvin. Naturklagenævnet mener
ikke, at der er grundlag for at tilkende et tillæg til grundtaksten på
1.500 kr.

Nævnet har herved lagt til grund, at arealerne ikke er egnet til øko-
logisk drift med frilandssvin, idet svinene ved deres adfærd vil øde-
lægge den tynde grønsvær og således væsentlig forringe arealernes vær-
di. Nævnet finder derfor ikke,'at fredningsbestemmelserne på længere
sigt afskærer ejerne af landbrugsarealerne fra en økonomisk rentabel
drift.

Naturklagenævnet har overvejet, om ejere af ejendomme, der er omfattet
af bestemmelserne om, at fredningsnævnet skal godkende ændringer af
bygningernes ydre fremtræden, bliver påført et formuetab som følge af
fredningen. Hvis dette var tilfældet ville censurbestemmelserne udløse
en erstatning udover det tilkendte mindstebeløb.

I nævnets overvejelser er der lagt vægt på, at reparationer og ombyg-
ninger i nogle tilfælde kan blive en del dyrere at gennemføre, end
tilfældet ville have været uden fredningsnævnets forhåndsgodkendelse,
idet ejerne af de berørte ejendqmme i enkelte tilfælde ikke vil have
mulighed for at anvende materialer som f.eks. bølgeblik eller præfa-
brikerede carporte, da fredningsnævnet ud fra æstetiske hensyn må an-
tages at stille krav om, at der anvendes byggematerialer, som er al-
mindeligt forekommende i området. Naturklagenævnet er af den opfattel-
se, at bestemmelsen beskytter de enkelte ejere mod en ændring af områ-
dets enestående præg, og at potentielle købere af ejendomme i dette
område må formodes at lægge afgørende vægt på, at områdets særegne ka-
rakter og præg vil kunne bevares uden forstyrrende fremmedelementer.
Efter nævnets opfattelse er området i sin nuværende form særdeles at-
traktivt. Selv mindre afvigelser fra den eksisterende byggestil vil
kunne medføre, at handelsværdien af de enkelte ejendomme ville falde.
Den kompetence, der er tillagt fredningsnævnet, sikrer imidlertid, at
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der ikke sker uønskede ændringer, og at værdien af de enkelte ejendom-
me derfor også sikres ved den gennemførte fredning. Det er nævnets op-
fattelse, at bygningsændringer, der gennemføres i overensstemmelse med
de nugældende fredningsbestemmelser, i langt højere grad end tilfældi-
ge bygningsændringer vil virke værdiforøgende, og at der også af denne
grund ikke vil kunne påvises et formuetab som følge af fredningsmyn-
dighedernes tildelte kompetence.

Endvidere har nævnet drøftet om fredningsbestemmelserne skaber grund-
lag for en større mindsteerstatning end de 1.500 kr., som frednings-
nævnet tildeler de grundejere, der ikke på særligt grundlag har krav
på erstatning. Nævnet har imidlertid også her fundet, at fredningen
ikke er værdiforringende for ejerne, men at fredningen snarere er med
til at give hele området et "løft", således at der på længere sigt vil
være tale om en værdiforøgelse. På den baggrund tiltræder Naturklage-
nævnet fredningsnævnets fastsættelse af mindsteerstatningen på 1.500
kr., idet Strukturdirektoratet dog som offentlig myndighed ikke til-
kendes nogen mindsteerstatning.

Nævnet kan derfor tiltræde fredningsnævnets afvisning af erstatnings-
kravet på 1.918.800 kr. fra Leif Jensen Møller og Ulla Møller for vær-
diforringelse af ejendommen, idet de fastsatte fredningsbestemmelser
på baggrund af de anførte principper for tilkendelse af erstatning ik-
ke vurderes at påvirke ejendommens handelsværdi.

Nævnet kan ligeledes tiltræde, at erstatningskravet fra Oluf S. Kri-
stensen på 110.000 kr. afvises, da de fastsatte fredningsbestemmelser
på baggrund af de anførte principper for tilkendelse af erstatning ik-
ke vurderes at påvirke ejendommens handelsværdi.

Fredningsnævnets erstatningsafgørelse ophæves og Naturklagenævnet
fastsætter erstatningsbeløbene Coprundet til hele hundrede) således,
idet bemærkes, at matr.nr.e alle er omfattet af ejerlav Kirkeby, Rømø,
samt at arealer omfattet af naturbeskyttelseslovens § 3 er anført i
parentes:
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e Lb.nr. 1, Rømø Menighedsråd

Del af matr.nr. 143 20,10 ha (14,47)
Grundtakst 5,63 ha a 1500,00 kr. 8.445 kr.
Del af matr.nr. 142 § 3 0,20 ha 0,20 ) O kr.
Del af matr.nr. 430 0,03 ha 0,02)
Grundtakst 0,01 ha a 1500,00 kr. 15 kr.
Afrundet i alt 8.500 kr.

Lb.nr. 2, Jan og Bodil Duhn

matr.nr. 1033 § 3 4,80 ha ( 4,80) O kr.
matr.nr. 115 3,20 ha

e Grundtakst 3,20 ha a 1500,00 kr. 4.800 kr.
4.800 kr.

Lb.nr. 3, Thora Nicoline Hansen

matr.nr. 86 § 3 2,70 ha (2,70) O kr.
Del af matr.nr. 78 1,70 ha (0,05)
Grundtakst 1,65 ha a 1500,00 kr. 2.475 kr.
Afrundet i alt. 2.500 kr.

Lb.nr. 4, Strukturdirektoratet

matr.nr. 1611 5,20 ha (5,07) O kr.
matr.nr. 669 5,50 ha (4,64) O kr.
matr.nr. 658 0,40 ha (0,40) O kr.

Lb.nr. 5, Hans J. F. Petersen

matr.nr. 212 1,-90 ha (0,42)
Grundtakst 1,48 ha a 1500,00 kro 2.220 kr.
Afrundet i alt 2.300 kr.

Lb.nr. 6, Doris Rosenkilde List og Karl Martin List

matr.nr. 74 3,90 (3,23)
Mindsteerstatning 1.500 kr.

Lb.nr. 7, Skærbæk Kommune

matr.nr. 184 0,10 ha O kr.
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Lb.nr. 8, Mona Kruse Bernbom

matr.nr. 464
Mindsteerstatning

0,30 ha (0,04)

Lb.nr. 9, Ellen Richmers

matr.nr. 15
Mindsteerstatning

2 , 9 O ha (2 , 51)

Lb.nr. 10, Boet efter Aksel Skov

matr.nr. 675
Mindsteerstatning

2 , 2 O ha (1 , 8 O )

Lb.nr. 11, Hans Erik Lilliendahl Lindholm

matr.nr. 119
Mindsteerstatning

1,40 ha (0,93)

Lb.nr. 12, Inge Marie Schmidt og Lilli Nicoline Nielsen

matr.nr.1462
Grundtakst 1,09 ha a 1500 kr.
Afrundet i alt

2,80 ha (1,71)

Lb.nr. 13, J.A. Clausen og Ove Gunnar Clausen

Del af matr.nr. 325 0,40 ha (0,30)
matr.nr. 455 0,96 ha (0,06)
Mindsteerstatning -

Lb.nr. 14, Christian Ganzel Krog

matr.nr. 1631 1,70 ha (0,49)
Grundtakst 1,21 ha a 1500,00 kr.
matr.nr. 1632 0,40 ha (0,39)
Grundtakst 0,01 ha a 1500,00 kr.
matr.nr. 1630 5,30 ha (0,06)
Grundtakst 5,24 ha a 1500,00 kr.

7

1.500 kr.

1.500 kr.

1.500 kr.

1.500 kr.

1. 635 kr.
1. 700 kr.

1.500 kr.

1.815 kr.

15 kr.

7.860 kr.
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matr.nr. 1629
Grundtakst 0,98
Afrundet i alt

1,80 ha
ha a 1500,00 kr.

( 0,82)
1.470 kr.

11.200 kr.

Lb.nr. 15, Louise Marie A. Petersen

Del af matr.nr. 100
Mindsteerstatning

0,60 ha (0,56)
1.500 kr.

Lb.nr. 16, Kristel Marie Thomsen

matr.nr. 787 0,40 ha (0,05)
Mindsteerstatning 1.500 kr.

Lb.nr. 17, Anne Kåmper

matr.nr. 670
Mindsteerstatning

o , 4 O ha (O , 11)
1.500 kr.

Lb.nr. 18, Matthias Jessen

matr.nr.671
Mindsteerstatning

0,40 ha (0,17)
1.500 kr.

Lb.nr. 19, Aabenraa Antikvitetshandel, ved Hans J. Petersen A/S

matr.nr. 63
Mindsteerstatning

1,60 ha (0,94)
1.500 kr.

Lb.nr. 20, Katrine Ussing

-
matr.nr. 448 1,-20 ha (1,09)
Grundtakst 0,11 ha a 1500,00 kr. 165 kr.
matr.nr. 449 grundtakst 1,10 ha 1.650 kr.
Afrundet i alt 1.900 kr.

Lb.nr. 21, Leif Jensen Møller og Ulla Møller

matr.nr. 12 5,40 ha (0,38)
Grundtakst 5,02 ha a 1500,00 kr.
Afrundet i alt

7.530 kr.
7.600 kr.
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Lb.nr. 22, Ulla Hoydal

Del af matr.nr. 124 1,80 ha
Grundtakst 1,80 ha a 1500,00 kr.

Lb.nr. 23, Jørgen Hobo1th

matr.nr. 104 1,30 ha (0,50)
Grundtakst 0,80 ha a 1500,00 kr.
matr.nr. 202 0,40 ha (0,13)
Grundtakst 0,27 ha a 1500,00 kr.
Afrundet i alt

2.700 kr.

1.200 kr.

405 kr.
1.700 kr.

Lb.nr. 24, Thomas, Jan og Christian Mc. l. Schmidt

matr.nr. 126
Mindsteerstatning i alt

2 , 2 O ha (1 , 98)
1.500 kr.

Lb.nr. 25, Thora Nicoline Hansen

matr.nr. 163
Mindsteerstatning i alt

0,40 ha (0,33)
1.500 kr.

Lb.nr. 26, Rosemarie Kristensen

Del af matr.nr. 382 19,90 ha (1,51)
Grundtakst 18,39 ha a 1500,00 kr.
Afrundet i alt

Lb.nr. 27, H.M. Jebsen

matr.nr. 5 0,-80 ha (0,35)
Grundtakst 0,45 ha a 1500,00 kr.
matr.nr. 75 0,70 ha
Grundtakst 0,70 ha a 1500,00 kr.
Afrundet i alt

27.585 kr.
27.600 kr.

675 kr.

1.050 kr.
1.800 kr.
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matr.nr. 1395, 1489, 43, 584
matr.nr. 1255
matr.nr. 511
Grundtakst 0,30 ha a 1500,00
Afrundet i alt

og
8,60 ha
0,30 ha

kr.

Lb.nr. 29, Euro Caps Danmark, Aps

matr.nr. 61 1,40 ha
Grundtakst 1,40 ha a 1500,00 kr.

Lb.nr. 30, Boet efter Henning Gudmann Carlsen

Del af matr.nr.
Grundtakst 1,10
Afrundet i alt

117 1,10 ha
ha a 1500,00 kr.

Lb.nr. 31, Oluf S. Kristensen og Angelika M. L. Flachmann

matr.nr. 38 1,60 ha
Grundtakst 1,60 ha a 1500,00 kr.

Lb.nr. 32, Poul Flemming Jensen

matr.nr. 36 1,10 ha
Grundtakst 1,10 ha a 1500,00 kr.
Afrundet i alt

Lb.nr. 38, Poul Flemming Jensen

matr.nr. 164 1,00 ha
Grundtakst 1,00 ha a 1500,00 kr.

Lb.nr. 39 Steen Hansgaard Jensen

matr.nr. 23 3,00 ha
Grundtakst 3,00 ha a 1500,00 kr.

10

1.000.000 kr.

450 kr.
1.000.500 kr.

2.100 kr.

1.650 kr.
1.700 kr.

2.400 kr.

1.650 kr.
1.700 kr.

1.500 kr.

4.500 kr.
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Lb.nr. 40, Frida Marie Jørgensen

Del af matr.nr. 112 2,60 ha
Grundtakst 2,60 ha a 1500,00 kr. 3.900 kr.

Lb.nr. 41, Nis Peter Jollmann, Carl Tæstesen og Kurt Czepluch

Del af matr.nr. 14 2,80 ha
Grundtakst 2,80 ha a 1500,00 kr. 4.200 kr.

Lb.nr. 42, Per Petersen og Jonna Rasmussen

matr.nr. 26
Mindsteerstatning

0,60 ha
1.500 kr.

Lb.nr. 43, Jørgen Kiiel-Nielsen

matr.nr. 945
Mindsteerstatning

0,30 ha
1.500 kr.

Lb.nr. 44, Hans Ulrik Hansen

matr.nr. 1610
Mindsteerstatning

0,20 ha
1.500 kr.

Lb.nr. 45, Johanne Marie Hansen

Del af matr.nr. 3 1,80 ha
Grundtakst 1,80 ha a 1500,00 kr. 2.700 kr.

Lb.nr. 53, Lindet Statsskovdistrikt

Del af matr.nr. 218 3,10 ha (0,58) o kr.

Lb.nr. 60, Jens Sørensen

matr.nr. 53
Mindsteerstatning

0,62 ha (0,14)
1.500 kr.

Lb.nr. 61, Fin Sørensen

matr.nr. 668
Mindsteerstatning

0,86 ha (0,31)
1.500 kr.
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Den samlede erstatning andrager 1.126.500 kr.

De anførte beløb forrentes fra den 5. marts 2001 (datoen for fred-
ningsnævnets afgørelse), og indtil erstatningen udbetales, med en år-
lig rente svarende til den til enhver tid gældende diskonto, jf. na-
turbeskyttelseslovens § 39, stk. 3.

Af den samlede erstatning på 1.128.000 kr. samt renter, udreder staten
ved Miljøministeriet 75 % og Sønderjyllands Amt 25 %, jf. naturbeskyt-
telseslovens § 49, stk. 3.

Naturklagenævnets afgørelse af erstatningsspørgsmålet kan efter natur-
beskyttelseslovens § 45 påklages til Taksationskommissionen af de eje-
re, der har indbragt fredningsnævnets erstatningsafgørelse for Natur-
klagenævnet, eller for hvis vedkommende Naturklagenævnet har skærpet
fredningsbestemmelserne eller nedsat erstatningen. Afgørelsen kan til-
lige påklages af Sønderjyllands Amt og Miljøministeriet.

Klagefristen er 4 uger fra den dag, Naturklagenævnets afgørelse er
meddelt den klageberettigede.

Klage skal indgives skriftligt til Naturklagenævnet, Frederiksborggade
15, 1360 København K., der videresender klagen til Taksationskommissi-
onen.

på Naturklagenævnets vegne

Inger Vaaben
viceformand

Afgørelsen er endelig og kan ikke indbringes for anden administrativ myndighed, jf. naturbeskyttelseslavens § 82. Eventuel retssag til

prøvelse af afgørelsen skal være anlagt inden 6 måneder, jf. lovens §88, stk. 1.
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FREDNINGSNÆVNET FOR SØNDERJYLLANDS AMT

Domhuset,Kongevej41,6400 Sønderborg, tlf. 73424121, fax. 74424123

Den 5. marts 2001 afsagde Fredningsnævnet for Sønderjyllands

Amt l

FR. 67/1996:

Fredning af "Ves terhede II

Skærbæk kommune,

et areal syd for Rømø Kirkeby,

følgende

KE ND E L S E:

Ved skrivelse af 11. oktober 1996 rejste Danmarks
Naturfredningsforening fredningssag for et areal syd for Rømø
Kirkeby i Skærbæk kommune. Fredningsforslaget omfattede et
areal på 184 ha, der kiler sig ind imellem fredede arealer
midt på Rømø og fredningen af "0sterhede" samt de to
statsplantager: Vråby plantage og Kirkeby plantage.

Ifølge fredningsforslaget indeholder området både betydelige
naturværdier og kulturhistoriske meget værdifulde bygninger.
Det har medvirket til, at området i dag er et helt enestående
landskab af stor kulturhistorisk interesse. Det er i store
træk uændret siden slutningen af 1700-tallet. En del
henligger som hedestrækning, og noget benyttes fortsat
landbrugsrnæssigt som omdrift. Umiddelbart syd for kirken og
præstegården benyttes et stort areal til græsning, medens
arealet vest herfor er den eneste, større tilbageværende del
af det oprindelige hedelandskab på Rømø Sønderland. Det er i
øvrigt under tilgroning med fyr, der spredes fra de
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omliggende plantager og de plantninger, der er foretaget i
området.

I forslaget omtales videre de botaniske interesser, og det
anføres, at et areal indenfor det foreslåede fredningsområde
siden 1966 ved lokalplan har været udlagt til
sommerhusområde.

Forslaget indeholder endvidere en beskrivelse af en række
bevaringsværdige ejendomme, og det anføres, at en fredning
vil kunne bevare det stærkt begrænsede område, hvor man endnu
kan få et helhedsindtryk af Rømø's værdifulde natur og
kulturhistoriske træk.

Om de planlægningsmæssige forhold er det oplyst, at hele Rømø
i henhold til planloven er kystnærhedszone. Det af
fredningsforslaget omfattede område er beliggende i landzone,
bortset fra ovennævnte sommerhusområde. I Sønderjyllands Amts

- ---

regionplan 1993-2004 betegnes Rømø's heder som sårbare. -I
Skov- og Naturstyrelsens handlingsplan for fredninger er
området omtalt som et område af natur- og kulturhistorisk
værdi, der er truet af tilplantning og etablering af anlæg
til friluftsformål.

Fredningssagens behandling:

Fredningsforslaget er bekendtgjort i Statstidende den 31.
oktober 1996 og i Jydske Vestkysten og Skærbæk Avis den 29.
oktober 1996.

Der har været afholdt offentligt møde med lodsejerne og andre
interesserede den 29. november 1996.

Fra Sønderjyllands Amt og Skærbæk kommunes side fandt man en
fredning overflødig, da behovet kunne opfyldes ved en
bevarende lokalplan. Såvel landbrugsarealer som
sommerhusområdet burde udgå af en eventuel fredning. Også
Skov- og Naturstyrelsen havde under hensyn til erstatningen el
visse betænkeligheder med hensyn til fredning af sommerhus-
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_ områder og anførte, at der ikke var behov for yderligere
bygningsfredninger . Styrelsen foreslog l stedet bestemmelse
om bygningscensur. Flere lodsejere udtrykte støtte til
fredningsforslaget, medens endnu flere lodsejere gav udtryk
for modstand herimod.

Herefter har Danmarks Naturfredningsforening
med Skov- og Naturstyrelsen og Sønderjyllands
af de berørte lodsejere.

drøftet sagen
Amt samt nogle

Foreningen fremsendte ved skrivelse af 15. september 1999 et
revideret fredningsforslag i form af en ændret grænsedragning
af fredningen. Herefter udgik hele den sydlige del af
fredningen med en stor del af landbrugsarealerne, ligesom
nogle arealer i sommerhusområde t er udgået. Enkel te mindre
arealer omkring kirken blev inddraget under forslaget, og den
ændrede grænsedragning medførte, at 20 lodsejere med et
samlet areal på 51 ha udgik.

Den del af sommerhusområdet, der er omfattet af lokalplanen,
forblev indenfor fredningen, og under de ovenfor omtalte
drøftelser blev der indgået forlig mellem Skov- og
Naturstyrelsen og ejeren af det pågældende areal vedrørende
erstatningen.

Der har været afholdt nyt offentligt møde med lodsejere og
andre interesserede den 3. november 1999. Mødet har været
bekendtgjort i Statstidende for 30. september 1999, i Jydske
Vestkysten for 29. september 1999 og i Skærbæk Avis for 5.
oktober 1999.

Sønderjyllands Amt, der ved en skrivelse af 14. oktober 1999
havde meddelt, at man fortsat ikke ønskede at stå som
medsagsrejser, støttede under mødet fredningsforslaget og
anførte, at hele Stagebjerg-fredningen burde inddrages under
denne fredningssag.

Skærbæk kommune fastholdt indsigelser mod fredningsforslaget.
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Skov- og Naturstyrelsen støttede forslaget og anførte, at en
fredning l høj grad falder l tråd med den støtte af
kulturmiljøer, som Miljøministeriet tilstræber. Styrelsen
kunne tiltræde, at de offentligt ejede arealer indenfor
Stagebjerg-fredningen medinddrages under denne fredning.

Den 20. december 1999 afsagde Fredningsnævnet kendelse,
hvorefter fredningen ikke burde gennemføres. Nævnet kunne
tilslutte sig Danmarks Naturfredningsforenings betragtninger
om, at området indeholder betydelige landskabelige og
kulturhistoriske værdier, og at samspillet mellem de
landskabelige og bygningsmæssige værdier har et sådant
særpræg, at en sikring heraf må tillægges betydelig vægt.
Nævnet fandt imidlertid, at de begrænsninger l

arealanvendelse m.v., der allerede er for området efter
naturbeskyttelsesloven og planlovgivningen, bevirkede, at der

----- ~- - ikk~ -~~r--b~-h~;-for ----en--Treclnlng--for--at---s-ikreae- -rfævnte----- --~--
værdier.

Fredningsnævnets afgørelse blev påklaget til Naturklagenævnet
af bl.a. Danmarks Naturfredningsforening og Skov- og
Naturstyrelsen.

Naturklagenævnet traf afgørelse l sagen den 5. juli 2000 og
bestemte, at fredningen skulle gennemføres og hjemviste sagen
til fortsat behandling ved Fredningsnævnet. Naturklagenævnets
flertal fandt, at områdets kulturhistoriske værdier, der er
truet af tilgroning og bebyggelsesændringer, bør sikres ved
en fredning fremfor en bevarende lokalplan, som vil kunne
ændres af kommunen ved en ny lokalplan og ved dispensationer.
Flertallet fandt ikke, at en fredning som den foreslåede
falder udenfor naturfredningsinstituttets rammer, da der er
tale om et enestående kulturhistorisk værdifuldt område, hvor
landskabet, natur og bygninger indgår l et uadskilleligt
samspil. Naturklagenævnet lagde til grund, at fredningen vil
få et indhold omtrent som angivet i fredningsforslaget, men
angav visse nærmere forhold, der burde undersøges og
præciseres, herunder fredningsgrænsen.
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Ved skrivelse af 20. juli 2000 fremsendte Danmarks
Naturfredningsforening bemærkninger til et nyt forslag,
hvorunder ejendommene matr.nr. 668 og matr.nr. 53 Kirkeby,
Rømø, inddrages under fredningen.

Der har været afholdt nyt offentligt møde med lodsej erne og
andre interesserede den 18. september 2000. Mødet har været
bekendtgj ort i Statstidende for 9. august, l Jydske
Vestkysten for 8. august og i Skærbæk Avis for 15. august
2000.

Under mødet har Danmarks Naturfredningsforening bl.a.
redegjort for grænsedragningen for fredningen og fremlagt et
revideret udkast til fredningsbestemmelser l lyset af de
bemærkninger, der bl.a. fremkom under Naturklagenævnets
behandling af sagen, og som fremgår af dette Nævns afgørelse.

De mødte havde lejlighed til at fremkomme med bemærkninger
til fredningsbestemmelserne, og efter forhandlingsmødet
besigtigede Nævnet påny området.

Nævnets stilling til fredningens indhold:

Efter Naturklagenævnets afgørelse bør der som ovenfor anført
ske fredning.

Med hensyn til afgrænsningen af fredningen har der under
forhandlingerne for Nævnet været enighed om, at det
offentligt ejede areal indenfor Stagebjerg-fredningen
(deklaration af 9. juli 1940, tinglyst den 24. september
1940) bør inddrages under denne fredningssag.

Under fredningssagen er et areal nord for Rømø Kirke
inddraget. For at sikre kirkens frie beliggenhed er der lyst
en kirkeomgivelsesfredning, hvorefter arealerne ikke må
bebygges eller beplantes, således at udsigten til kirken
ødelægges, og der må heller ikke opsættes skure, boder eller

~ - - - ---------
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lignende. I deklarationen er en bestemmelse for de arealer,
der administreres af de kirkelige myndigheder. Her træffer
Kirkeministeriet efter indhentelse af en erklæring fra
Fredningsnævnet afgørelse om ny placering af bygninger.
Menighedsrådet har erklæret sig indforstået med fredning af
matr.nr. 430 og matr.nr. 143, for sidstnævnte dog undtagen
den del, som er udlagt som landbrugsjord i Grammark-området.

Nævnet finder, at arealerne indenfor
fredningen bør inddrages under denne sag.

kirkeomgivelses-

Efter Naturklagenævnets behandling af sagen opstod
spørgsmålet om, hvorvidt matr.nr. 668 og matr.nr. 53 bør
omfattes af fredningen. Under hensyn til, at der på
sidstnævnte ejendom ligger et bevaringsværdigt hus
sammenholdt med fredningens intentioner og for at opnå en
rimelig afgrænsning af fredningsområdet, finder Nævnet, at de

--~ -

-~--pågæld~~de -~;-~~d~mm~bør -med-inddrages-under -fredn-i-ngen.----------

Det fredede område udgør herefter ca. 138 ha.

Der er i Nævnet enighed om, at der for fredningen må
fastsættes fredningsbestemmelser i det væsentlige i
overensstemmelse med det udkast, der blev fremlagt på mødet
den 18. september 2000, og hvori de indsigelser, der var
fremkommet på tidligere møder, var taget i betragtning.
Endvidere har Nævnet taget de bemærkninger, der fremkom på
det nævnte møde og besigteIsen efter mødet, i betragtning,
herunder særligt vedrørende spørgsmålet om beplantning.

Fredningsbestemmelserne for området, der er vist på det kort,
som hører til Fredningsnævnets kendelse, er herefter:
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FREDNINGSBESTEMMELSER:

§l.

FREDNINGENS FORMÅL:

Fredningen har til formål
at skabe en varig sikring af områdets landskabelige, natur-
historiske og kulturhistoriske værdier, herunder samspillet
mellem hedearealerne og de egnskarakteristiske huse og
at skabe mulighed for at der kan ske naturpleje og naturgen-
opretning i området, således at områdets natur- og kulturhi-
storiske værdier bevares og forbedres.

§ 2.

BEVARING AF OMRÅDET:

De fredede arealers natur- og kulturværdier skal sikres, be-
vares og forbedres.

§ 3.

AREALANVENDELSEN:

A. De dyrkede arealer må udnyttes som hidtil. Der kan uanset
fredningen foretages sædvanlig landbrugsrnæssig drift, her-
under omlægning. Der må dog ikke anlægges juletræs- eller
pyntegrøntskulturer, etableres nye læhegn eller foretages
anden tilplantning med træer og buske, se dog § 7. Der må
ikke oprettes pelsdyr- eller fjerkræfarme , hjortefarme el-
ler drivhusgartnerier o.l. eller holdes frilandssvin.

B. Udyrkede arealer:
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Hede- og klitarealer samt arealer, der ikke tidligere har
været dyrket, må ikke opdyrke s, gødskes eller sprøjtes,
ligesom der ikke må foretages beplantning.

c. Affald m.v.
Der må ikke henkastes eller anbringes affald og udran-
gerede maskiner e.l.

§ 4.

Der må ikke etableres idrætsanlæg, andre anlæg til fritids-
aktiviteter e .1. Der må ikke opstilles vindmøller, master,
hegn e.l.

§ 5.

TERRÆNÆNDRINGER:

Der må ikke foretages terrænændringer. Der må således hverken
foret~g;s---~piyid;-i~,--~-d-nytteYs-e--ar-forekomster- -l--jorden, ------
planering eller afgravning af terrænet eller udjævning af
diger. Det er tilladt af grave græstørv til tagrygning. på
landbrugs jorde må der graves vandhuller til kreaturer, dog
ikke på arealer der må anses som beskyttede naturtyper, jfr.
naturbeskyttelseslovens § 3.

§ 6.
BEBYGGELSE M. V . :

Der må ikke opføres ny bebyggelse. Fredningsnævnet skal god-
kende opførelse af tilbygninger, udhuse, garager O.l.

For de på matr.nr. 115, matr.nr. 212, matr.nr. 74, matr.nr.
184 , matr .nr . 15 , ma tr .nr . 675 , mat r .nr . 63 , matr .nr . 449 ,
matr.nr. 12, matr.nr. 104, matr.nr. 126, matr.nr. S, matr.nr.
75, matr.nr. 43, matr.nr. 117, matr.nr. 36, matr.nr. 23, ma-
tr.nr. 112, matr.nr. 26, matr.nr. 3 og matr.nr. 53 beva-
ringsværdige eller fredede huse gælder følgende, særlige be-
stemmelser:

De skal så vidt muligt bevares synlige for offentligheden -
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se dog § 7. Bygninger må ikke nedrives uden Fredningsnævnets
godkendelse. Tilbygninger til disse huse skal opføres i samme
stil som de huse, de bygges til, både med hensyn til bygge-
stil og materialer og farver. De eksisterende bygninger skal
bevares i de farver, som stemmer med traditionen på Rømø,
nemlig røde mursten, mørkerødt (Rømø-rødt) eller hvidt.
Stråtækte huse skal forblive tækket med strå, ligesom dør-,
vindues- og facadepartier principielt skal bevares.

For matr.nr. 142, 143, 325, 430 og 455 gælder særligt, at
byggeri ikke må hindre eller skæmme indsigten til Rømø kirke.

§ 7.
BEPLANTNING M.V.:

Eksisterende læplantning kan bevares, herunder den beplant-
ning der omgiver matr .nr. 115. Der må kun ske yderligere
tilplantninger med træer og buske, såfremt det sker i umid-
delbar cilknytning til den eksisterende bebyggelse. Sådan
tilplantning ved de l § 6 særligt nævnte bevaringsværdige
eller fredede huse kræver dog Fredningsnævnets godkendelse.
Eksisterende levende hegn af nåletræer må kun fornyes ved
underplantning med hjemmehørende løvtræer og buske. Der må
ikke foretages beplantning, der hindrer eller hæmmer indsig-
ten til Rømø kirke.

§ 8.

NATURPLEJE OG NATURGENOPRETNING:

Til opfyldelse af fredningens formål udarbej der Sønderjyl-
lands Amtsråd en plejeplan. Amtsrådet har ret til uden udgift
for vedkommende ejer at foretage naturplej e og naturgenop-
retning f.eks. ved afgræsning, fjernelse af selvsåning og
tilgroning af siv, træer, buske og andre vækster. Forinden
naturpleje eller naturgenopretning foretages, skal Amtsrådet
forhandle med ejeren. Såfremt der ikke opnåes enighed om
foranstaltningerne, skal spørgsmålet forelægges Frednings-
nævnet.
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I plejeplanen bør tilsikres, at indsigten til og udsigten fra
Stagebj erg forbedres og bevares. Endvidere bør plej eplanen
sikre indsigt til kirken fra nord.

Såfremt foranstaltninger fastsat efter denne bestemmelse
medfører tab for lodsejerne, kan spørgsmålet om erstatnings-
fastsættelse indbringes for Fredningsnævnet.

§ 9.

DISPENSATIONER:

Dispensation fra bestemmelserne § 1-7 kan meddeles i medfør
af naturbeskyt telseslovens § 50, stk. l, hvis det ansøgte
ikke kommer i strid med fredningens formål.

§ 10.

OPHÆVELSE AF ÆLDRE FREDNINGER:

Følgende fredningsdeklarationer ophæves:

l) Deklaration af 9. juli 1940 vedrørende fredning af Stage-
bjerg,

2) Fredningsservitut om Rømø kirkes omgivelser, lyst den 13.
februar 1956.
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FORTEGNELSE OVER EJENDOMME, DER HELT ELLER DELVIST ER OMFAT-
TET AF FREDNINGEN:

EJERLAV: KIRKEBY, RØMØ, SKÆRBÆK KOMMUNE.

Lb.nr. : Matr .nr. :

L 142, 143, og
430

2. 115 og 1033
3 . 86 og 78
4. 1611, 669 og

658
5. 212
6. 74

7 . 184
8. 464
9. 15

10. 675
llo 119
12. 1462
13. 325 og 455
14. 1631, 1632,

1630 og 1629
15. 100
16. 487
17. 670
18. 671
19. 63

20. 448 og 449
2lo 12
22. 124
23. 104 og 202
24. 126
25. 163
26. 382

Lodsejer:

Rømø Menighedsråd
Jan Duhn og Bodil Duhn
Thora Nicoline Hansen

Strukturdirektoratet
Hans J. F. Petersen
Doris Rosenkilde List og Karl List
(ifgl. tingbogen: Peter Karl List)
Skærbæk Kommune
Mona Kruse Bernbom
Ellen Rickmers
Aksel Skov
Hans Erik Lilliendahl
Inge Marie Schmidt og Lili N. Nielsen
J. A. Clausen og Ove G. Clausen.

Christian Gatzel Krog
Loise Marie A. Petersen
Kristel Marie Thomsen
Anne Kamper
Matthias Jessen
Aabenraa Antikvitetshandel,
Hans Jørgen Petersen A/S,
Katrine Ussing
Leif Jensen Møller og Ulla Møller
Ulla Hoydal
Jørgen Hobolth
Thomas, Ian og Chr. Mc. I. Schmidt
Thora Nicoline Hansen
Rosemarie Kristensen,
(iflg. tingbogen Ejvind Kristensen)



27.
28.

29.
30.

31.

32.
38.
39.
40.
41.

42.
43.
44.
45.
53.
60.
61.

5 og 75

1395, 1489,
43, 511, 584
og 1255
61
117
38

36
164
23
112
14

26
945
1610
3

218
-~ ~ --~-

53
668
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Hans M. Jebsen

Michael Jebsen Fonden
Euro Caps Danmark ApS
Henning Gudmann Carlsen
Oluf Stenrøjl Kristensen og Angelika
M. L. Flachmann
Poul Flemming Jensen
Poul Flemming Jensen
Sten Hansgaard Jensen
Frida Marie Jørgensen
Nis Peter Jollmann, Carl Tæstesen og
Kurt Czepluch
Per Petersen og Jonna Rasmussen
Jørgen Kiiel-Nielsen
Hans Ulrich Hansen
Johanne Marie Jensen
Lindet Statsskovdistrikt
Jens Sørensen
Fin Sørensen

Kendelsen vil være at tinglyse som servitut på de anførte
ejendomme med prioritet forud for pantegæld og servitutter
m.v.

Kendelsen skal i medfør af naturbeskyttelseslovens § 42 fo-
relægges for Naturklagenævnet til efterprøveIse.

Efter naturbeskyttelseslovens § 43 kan Fredningsnævnets af-
gørelse påklages til Naturklagenævnet . Klageberettigede er
ejere og brugere, visse statslige og kommunale myndigheder,
organisationer m.v. som antages at have en væsentlig inter-
esse i afgørelsen.

Den, der eventuelt ønsker indsigelser behandlet, skal selv
skriftligt påklage kendelsen til Naturklagenævnet, Frede-
riksborggade 15, 1360 København K, inden 4 uger fra den dag,
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kendelsen er offentligt bekendtgjort.

Efter naturbeskyttelseslovens § 88 skal søgsmål til prøvelse
af afgørelse efter loven være anlagt inden 6 måneder efter
den offentlige bekendtgørelse.

Med hensyn til de lodsejerne tilkomne erstatninger henvises
til den samtidigt hermed afsagt kendelse om dette spørgsmål.

Claus~~
~#?~~

Thomas Lauritzen

/kb



FREDNINGSNÆVNET FOR SØNDERJYLLANDS AMT
Domhuset, Kongevej 41, 6400 Sønderborg, tlf. 73 42 41 21, fax. 74424123

Den 5. marts 2001 afsagde Fredningsnævnet for Sønderjyllands

Amt l

FR 67/1996:

Fredning af "Vesterhede"

Skærbæk konnnune,

et areal syd for Rømø Kirkeby,

følgende

ERSTATNINGSKENDELSE:

Fredningsnævnet har samtidig hermed afsagt en kendelse, hvor-
efter "Vesterhede" - et areal syd for Rømø Kirkeby omfattende
ca. 138 ha fredes.

Fredningsforslaget angik oprindeligt et areal på ca. 184 ha,
men senere er et areal på ca. 51 ha udgået, medens et areal
bl. a. omfattende de offentligt ejede arealer indenfor fred-
ningen af "Stagebjerg" er blevet inddraget under sagen.

Den 20. december 1999 havde Fredningsnævnet afsagt kendelse
om, at fredningen ikke burde gennemføres, men den 5. juli
2000 bestemte Naturklagenævnet , at der skulle ske fredning.
Der blev afholdt et nyt offentligt møde med lodsejerne den
18. september 2000, og efter afslutningen af dette møde har
Fredningsnævnet udarbejdet et udkast til fredningsbestemmel-
ser. Dette har været sendt til lodsejerne, der herefter har
haft mulighed for at fremsætte særskilte bemærkninger vedrø-
rende erstatningskravene.

Nævnet har den 17. januar 2001 foretaget en yderligere be-
sigtigelse.

Der er fremsendt følgende krav:
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Lb.nr. 2:
Der kræves 1.000.000 kr. under henvisning til de betydelige
vedligeholdelsesomkostninger for huset, som fredningsbestem-
melserne vil medføre.

Lb.nr. 4:

Direktoratet for FødevareErhverv påstår sig tillagt erstat-
ning på linie med de private lodsejere, da arealet indgår i
direktoratets midlertidige arealbeholdning.

Lb .nr. 9:

Der er fremsat et erstatningskrav på 1.500.000 kr. for forø-
gede vedligeholdelsesomkostninger, indskrænkninger i ejers
råden samt for forringede salgsmuligheder og dermed lavere
handelspris.

Lb .nr. 21:

Der kræves 1.918.000 kr. for nærmere opgjorte yderligere
~~--- -

vedl ig;holdels~~~mkostninger samt --f-or--forøge-de---udgiIt:eY--tYl------
en planlagt tilbygning. I kravet er endvidere indeholdt et
beløb for generel værdiforringelse som følge af fredningsbe-
stemmelserne, ligesom der er krav udfra forsikrings- og
skattemæssige forhold.

Lb .nr. 39:

Der er fremsat erstatningskrav på 1.000.000 kr.

Lb.nr. 42:

Erstatningskravet er opgjort til 710.000 kr., der skal dække
nedgang i handelsværdi, forøgede udgifter til forestående
udskriftning af vinduer og til reparation af tag (krav om
stråtag) samt øgede udgifter til opførelse af garage m.v.

Lb.nr. 60:

Ved erstatningsfastsættelse ønskes taget hensyn til forøget
vedligeholdelsesudgifter.

For så vidt angår lb.nr. 28 bemærkes, at der mellem ejeren og
Skov- og Naturstyrelsen er indgået forlig om erstatning for
fredning af ejendommene matr.nr. 1395, 1489, 43, 584 og 1255
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Kirkeby, Rømø.

Nævnet har fra Skærbæk Kommune indhentet oplysning om ejen-
domsvurderinger og om ejendommenes status som helårsbebebo-
else/sommerhus for så vidt angår de ejendomme, der særskilt
er anført i fredningsbestemmelsernes § 6. Der fremgår heraf,
at ejendommene lb.nr. S, 6, 9, 20, 21, 23, 24, 27, 28 og 32
har status som sommerhus.

På ejendommene lb.nr. 7, 10, 24, 27 og 30 er tinglyst beva-
ringsdeklarationer i henhold til bygningsfredningslovgivnin-
gen.

På ejendommen lb.nr. 2 er der den 12. marts 1981 tinglyst en
deklaration, hvorefter det mellem sælger og den nuværende
ejer er aftalt, at ejendommens udvendige udseende ikke må
ændres.

Fredningsnævnets erstatningsfastsættelse:

Hele Rømø er i henhold til lov om planlægning omfattet af
kystnærhedszonen og langt den største del af det fredede
areal er omfattet af beskyttelseslinier l henhold til natur-
beskyttelseslovens § 17 og § 19. Ca. 54 ha er omfattet af
naturbeskyttelseslovens § 3 om beskyttede naturtyper. Hertil
kommer, at arealerne omkring Rømø kirke ligger indenfor en
kirkeomgivelsesfredning.

Nævnet finder, at fredningserstatning må fastsættes til be-
løb, der udligner de tab, som fredningen påfører de berørte
ejere, og som kan antages at svare til den nedgang i ejen-
dommens handelsværdi ved kontant betaling, som fredningen
medfører.

Denne erstatning bør fastsættes ud fra en grundt akst på 1.500
kr. pr. ha. For de arealer, der er omfattet af naturbeskyt-
telseslovens § 3, må det antages, at den rådighedsindskrænk-
ning, der i forvejen gælder ifølge loven, er af en sådan ka-
rakter, at der i overensstemmelse med praksis ikke er anled-
ning til at tilkende den nævnte grundtakst for de pågældende
arealer.
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Med hensyn til de arealer, der er i landbrugsrnæssig drift,
bemærkes, at det af fredningskendelsens § 3 fremgår, at disse
arealer som udgangspunkt må benyttes som hidtil. De ind-
skrænkninger, som fredningen gør med hensyn til arealernes
anvendelse, findes l forhold til de driftsformer, der kan
forventes på stedet, at være så begrænsede, at der ikke er
grundlag for at tilkende tillæg til grundtaksten.

Med hensyn til de i fredningskendelsens § 6
ringsværdige/fredede huse finder Nævnet for så
huse, hvorpå der hviler deklarationer efter
ningslovgi vningen, at fredningskendelsen ikke
danne forpligtelser udover deklarationerne, at
kendes yderligere erstatning.

nævnte beva-
vidt angår de
bygningsfred-
pålægger så-
der bør til-

Nævnet finder, at den servitut, der er lyst på lb.nr. 2, på
tilsvarende måde må afskære fra erstatning udover grund-
taksten, hvorfor det fremsatte krav ikke kan imødekommes.

------- --~--- -~-- --~-- ---- --- -- --- - ----

For de øvrige bygninger anført i fredningsbestemmelsernes § 6
bemærkes, at bestemmelsen medfører forpligtelser med hensyn
til vedligeholdelse og krav til evt. nye tilbygninger, som
kan indebærer øgede udgifter i forhold til den vedligehol-
delse/nytilbygning, som ejeren havde påregnet. på den anden
side må Nævnet tage i betragtning, at disse huse på grund af
deres særegne karakter og beliggenhed i betydelig grad har
karakter af liebhaverej endomme , og at en vedligeholdelse l

overensstemmelse med fredningsbestemmelserne fastholder denne
karakter. Dette medfører efter Nævnets opfattelse, at udgif-
ter dertil opvej es af en sikring/forøgelse af handelsværdien,
hvorfor Nævnet ikke kan tilslutte sig de betragtninger, der
er anført i forbindelse med de ovenfor nævnte erstatnings-
krav. Nævnet har heller ikke fundet, at der på andet grundlag
kan tilkendes særskilt erstatning.

Efter praksis med hensyn til arealer af den pågældende art
tillægges der sædvanlig erstatning vedrørende lb.nr. 4. Der
tilkendes ikke iøvrigt offentlige myndigheder erstatning.

Med bemærkning at en erstatning for mistet mulighed for ud-
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stykning og salg af grunde til sommerhuse ikke kan antages at
være mindre end aftalt i det ovenfor omtalte forlig, lægges
dette til grund ved erstatningsfastsættelsen.

Der er ikke fremkommet krav fra de lodsejere, hvis ejendomme
oprindeligt var inddraget under fredningen, men senere udgik.

Mindsteerstatningen fastsættes til 1.500 kr.

Erstatningsbeløbene (oprundet) bliver herefter - idet bemær-
kes, at matr.nr.e alle er omfattet af ejerlav Kirkeby, Rømø,
samt at arealer omfattet af naturbeskyttelseslovens § 3 er
anført i parentes:

Lb.nr. l, Rømø Menighedsråd,
del af matr.nr. 143 20,10 ha
del af matr.nr. 142 0,20 ha
del af matr.nr. 430 0,03 ha

Lb.nr. 2, Jan og Bodil Duhn,
matr.nr. 1033 4,80 ha
matr.nr. 115 3,20 ha

Lb.nr. 3, Thora Nicoline Hansen,
matr.nr. 86 2,70 ha
del af matr.nr. 78 1,70 ha

Lb.nr. 4, Strukturdirektoratet,
matr.nr. 1611 5,20 ha
matr.nr. 669 5,50 ha
matr.nr. 658 0,40 ha

Lb.nr. 5, Hans J. F. Petersen,

(14,47)
( 0,20)
( 0,02)

8.445 kr.
O kr.

15 kr.
8.500 kr.

(4,8) o kr.
4.800 kr.
4.800 kr.

(2,70)
(0,05)

O kr.
2.475 kr.
2.500 kr.

(5,07)
(4,64)
(0,40)

195 kr.
1.290 kr.

O kr.
1.500 kr.

1,90 ha (0,42) 2.300 kr.matr.nr. 212
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Lb.nr. 6, Doris Rosenkilde List og Karl Martin List,
matr.nr. 74 3 I 9O ha (3,23) 1.500 kr.

Lb.nr. 7, Skærbæk kommune,
matr.nr. 184 0,10 ha O kr.

Lb.nr. 8, Mona Kruse Bernbom,
matr.nr. 464 O, 3 O ha (O, 04) 1.500 kr.

Lb.nr. 9, Ellen Rickmers,
matr.nr. 15 2 , 9 O ha (2 , 51) 1.500 kr.

Lb.nr. 10, Aksel Skov,
matr.nr. 675 2 , 2 O ha (1, 8 O) 1.500 kr.

~- - ----- - ---- -~---- - ~-----

Lb.nr. 11, Hans Erik Lilliendahl Lindholm,
matr.nr. 119 l, 4 O ha (O , 93) 1.500 kr.

Lb.nr. 12, Inge Marie Schmidt og Lilli Nicoline Nielsen,
matr.nr. 1462 2,80 ha (1,71) 1.700 kr.

Lb.nr. 13, J. A. Clausen og Ove Gunnar Clausen,
del af matr.nr. 325 0,40 ha (0,3O) 150 kr.
matr.nr. 455 0,06 ha (0,06) O kr.

1.500 kr.

Lb.nr. 14, Christian Gatzel Krog,
matr.nr. 1631 1,70 ha (0,49) 1.815 kr.
matr.nr. 1632 0,40 ha (0,39) 15 kr.
matr.nr. 1630 5,30 ha (0,06) 7.860 kr.
matr.nr. 1629 1,80 ha (0,82) 1.470 kr.

11.200 kr.
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Lb.nr. 15, Louise Marie A. Petersen,
del af matr.nr. 100 0,60 ha (0,56) 1.500 kr.

Lb.nr. 16, Kristel Marie Thomsen,
matr.nr. 487 o , 4 O ha (O , 05) 1.500 kr.

Lb.nr. 17, Anne Kæmper,
matr.nr. 670 O , 4 O ha (O , 11) 1.500 kr.

Lb.nr. 18, Matthias Jessen,
matr.nr. 671 O , 4 O ha (O , l 7) 1.500 kr.

Lb.nr. 19, Aabenraa Antikvitetshandel,
matr.nr. 63 l, 6 O ha (O , 94) 1.500 kr.

Lb.nr. 20, Katrine Ussing,
matr.nr. 448 1,20 ha (1,09) 165 kr.
matr.nr. 449 1,10 ha 1.650 kr.

1.900 kr.

Lb.nr. 21, Leif Jensen Møller og Ulla Møller,
matr.nr. 12 5,40 ha (0,38) 7.600 kr.

Lb.nr. 22, Ulla Hoydal,
del af matr.nr. 124 1,80 ha 2.700 kr.

Lb.nr. 23, Jørgen Hobolth,
matr.nr. 104 1,30 ha (0,50) 1.200 kr.
matr.nr. 202 0,40 ha (0,13) 405 kr.

1.700 kr.
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Lb.nr. 24, Thomas, ran og Chr. Mc.r. Schmidt,
matr.nr. 126 2,20 ha (1,98) 1.500 kr.

Lb-.nr. 25, Thora Nicoline Hanse,
matr.nr. 163 o , 4O ha (O,33) 1.500 kr.

Lb.nr. 26, Rosemarie Kristensen,
del af matr.nr. 382 19,90 ha (1,51) 27.600 kr.

Lb.nr. 27, H. M. Jebsen,
matr.nr.
matr.nr.

5

75
O , 8 O ha (O , 3 5 )

0,70 ha
675 kr.

1.050 kr.
1.800 kr.

Lb.nr. 28. Michael Jebsen Fonden
matr.nr. 1395, 1489, 43, 584 og
matr.nr. 1255 8,60 ha forlig 1.000.000 kr.
matr.nr. 511 0,30 ha 450 kr.

1.000.500 kr.

Lb.nr. 29, Euro Caps Danmark ApS,
matr.nr. 61 1,40 ha 2.100 kr.

Lb.nr. 30, Hening Gudmann Karlsen,
del af matr.nr. 117 1,10 ha 1.700 kr.

Lb.nr. 31, Oluf S. Kristensen og Angelika M. L. Flachmann,
matr.nr. 38 1,60 ha 2.400 kr.

Lb.nr. 32, Poul Flemming Jensen,
matr.nr. 36 1,10 ha 1.700 kr.
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Lb.nr. 38, Poul Flemming Jensen,
matr.nr. 164 1,00 ha 1.500 kr.

Lh.nr. 39, Steen Hansgaard Jensen,
matr.nr. 23 3,00 ha 4.500 kr.

Lb.nr. 40, Frida Marie Jørgensen,
del af matr.nr. 112 2,60 ha 3.900 kr.

Lb.nr.41,Nis Peter Jollmann, Carl Tæstesen og Kurt Czepluch,
del af matr.nr. 14 2,80 ha 4.200 kr.

Lb.nr. 42, Per Petersen og Jonna Rasmussen,
matr.nr. 26 0,60 ha 1.500 kr.

Lb.nr. 43, Jørgen Kiiel-Nielsen,
matr.nr. 945 0,30 ha 1.500 kr.

Lb.nr. 44, Hans Ulrich Hansen,
matr.nr. 1610 0,20 ha 1.500 kr.

Lb.nr. 45, Johanne Marie Hansen,
del af matr.nr. 3 1,80 ha 2.700 kr.

Lb.nr. 53, Lindet Statsskovdistrikt,
del af matr.nr. 218 3,10 ha (0,58) o kr.

Lb.nr. 60, Jens Sørensen,
matr.nr. 53 0,62 ha 1.500 kr.
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Lb.nr. 61, Fin Sørensen,
matr.nr. 668 o , 86 ha (O,3l) 1.500 kr.

Den samlede erstatning andrager 1.128.000 kr.

De anførte beløb forrentes fra kendeIsens dato med en årlig
rente svarende til den til enhver tid gældende diskonto, jfr.
naturbeskyttelseslovens § 39, stk. 3.

Kendelsen skal i medfør af naturbeskyttelseslovens § 42 fo-
relægges Naturklagenævnet til efterprøveIse.

fe:
/.~
I
1'i

Efter naturbeskyttelseslovens § 43 kan Nævnets afgørelse af
ersta~tn-ing-sspørg-småretpak1ages-tTl--Naturkrc:igenævn-e~--F:teae=--------- -
riksborggade 15, 1360 København, inden 4 uger fra den dag,
kendelsen er offentligt bekendtgjort. Klage skal indgives
skriftligt, og klageberettigede er foruden lodsejerne, Miljø-
og Energiministeriet og Sønderjyllands Amt.

Efter naturbeskyttelseslovens § 88 skal søgsmål til prøvelse
af afgørelsen efter loven være anlagt inden 6 måneder efter
den offentlige bekendtgørelse.

, //1
;'" / I
'l~'( fli " tW,yv

HeJJg~ ensen
V Claus r:1ft ~,~~

Thomas Lauritzen

jkb
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FREDNINGSNÆVNET FOR SØNDERJYLLANDS AMT REG.Nl l~["1. OD

• Domhuset, Kongevej 41, 6400 Sønderborg, tlf. 73 42 41 21, fax. 744241 23

SCANNET
Den 7. marts 2002 behandlede formanden,
følgende sag på dommerkontoret:

dommer Claus Kej ser,

J.nr. 1/2002:

Ansøgning fra Finn Sørensen om dispensation til opførelse af
en 60 m2 stor garage på ejendommen matr.nr. 668 Kirkeby,

• Rømø, Skærbæk kommune .

- § 50 -

Der fremlagdes skrivelse af 21. december 2001 med bilag fra
Sønderjyllands Amt, Planafdelingen, j.nr. 8-70-51-8-531-3-01.

Det bemærkes, at sagen af Nævnet har været behandlet på
skriftligt grundlag, og at det amtsrådsvalgte medlem, Thomas
Lauritzen, og det kommunalvalgte medlem, Erik Nielsen, har
deltaget i afgørelsen.

Det fremgår af sagen, at ejendommen er omfattet af forslag
til fredning af Vesterhede, et areal syd for Rømø Kirkeby.
Efter forslagets § 5 må der ikke opføres ny bebyggelse.
Fredningsnævnet har afsagt kendelse den 5. marts 2001, og i
denne afgørelse er der i § 6 bl. a. anført, at der ikke må
opføres ny bebyggelse. Fredningsnævnet skal godkende opfø-
relse af tilbygninger, udhuse, garage og lignende.

Fredningsforslaget har til formål at skabe en varig sikring
af områdets landskabelige, naturhistoriske og kulturhi-
storiske værdier, herunder samspillet mellem hedearealerne og
de egnskarakteristiske huse, og at skabe mulighed for, at der
kan ske naturpleje og naturgenopretning i området, således at

Sk områdets natur og kulturhistoriske værdier bevares og
ov- og Natursf 1

J.nr. SN 2001 ~ \ Cl) \\ yre sen
Akt. Ol: l J... ~ -pcso.1. \ lo §jk'
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forbedres.

Fredningsnævnets afgørelse er indbragt for Naturklagenævnet ,
der ved en skrivel se af 17. september 2OO1 til bl. a . lods-

(

ejerne har meddelt, at Nævnet har besluttet at gennemføre
fredningen som helhed. Behandlingen af sagen er dog ikke
endelig afsluttet.

•
Fredningssagen blev oprindeligt rej st l 1996, og i december
1999 afsagde Fredningsn~vnet kendelse om, at fredningen ikke
burde gennemføres. Denne afgørelse blev påklaget til Natur-
klagenævnet, der den 5. juli 2000 bestemte, at fredningen
skulle gennemføres, og sagen blev hjemvist til fortsat
behandling ved Fredningsnævnet. Den i sagen omhandlede
ejendom var ikke omfattet af det oprindelige frednings-
forslag , men blev inddraget i sagen efter hjemvisningen til
Fredningsnævnet.

I forbindelse med Fredningsnævnet s fornyede behandling af
sagen blev der den 18. september 2000 afholdt en besigtig-
else, og i den forbindelse redegjorde ejeren for ønsker om
bygningsudvidelse og oplyste herunder, at man ønskede at
opføre dels et anneks på ca. 50 m2 og dels lidt øst for den
eksisterende bebyggelse en garage på 50-60 m2. Danmarks
Naturfredningsforenings repræsentant havde ikke nogen bemærk-
ninger til disse ønsker, og en repræsentant fra Skov- og
Naturstyrelsen indstillede, at Nævnet gav den fornødne
dispensation bl.a. under henvisning til, at ejendommen ligger
tilbagetrukket set i forhold til landevejen og er omgivet af
en eksisterende bevoksning.

på den baggrund meddelte Fredningsnævnet ved en skrivelse af
21. september 2000 ejeren af matr.nr. 668 Kirkeby, at Nævnet
ville være indstillet på at meddele dispensation fra fred-
ningsforslaget til opførelse af de nævnte bygninger.

Sønderjyllands Amt har ved
medfør af planlovens § 35,

skrivelse af 8.
stk. l, meddelt

februar 2001 i
afslag til det
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•
ansøgte gæstehus og tilladelse til den ansøgte garage.

•

I en udtalelse til Fredningsnævnet har Sønderjyllands Amt
bl. a. anført, at garagen opføres i røde sten og med tag af,
decra stålplader, og at den forsynes med vinduer og to døre
foruden en port. Bygningen isoleres l både vægge, gul v og
loft, og det forekommer som om, den er forberedt til at ændre
anvendelse til gæstehus. Amtet henstiller derfor, at der i
Fredningsnævnets afgørelse gøres opmærksom på, at der er tale
om en garage, som ikke kan forventes tilladt ændret til
gæstehus.

Danmarks Naturfredningsforening, der har rejst frednings-
sagen, har haft lejlighed til påny at udtale sig, og har ved
skrivelse af ll. januar 2002 bl.a. anført, at garagen findes
svært overdimensioneret, og det henstilles, at man ikke
godkender en garage over 25 m2.

FREDNINGSNÆVNETS AFGØRELSE:

•
Særligt under hensyn til de oplysninger m.v., der fremkom l

forbindelse med besigtigelsen den 18. september 2000, må det
antages, at det ansøgte ikke vil være i strid med formålet
med fredningen.

Nævnet meddeler derfor i medfør af naturbeskyttelseslovens §

50, stk. l, dispensation til opførelse af den ansøgte garage
i overensstemmelse med de medsendte tegninger og beskriv-
eIser. Det er et vilkår for tilladelsen, at bygningen alene
anvendes til garage/udhus, og den må således ikke anvendes
til gæstehus og lignende, og en ansøgning om en ændret an-
vendelse til sidstnævnte formål kan ikke forventes imøde-
kommet.

I medfør af naturbeskyttelseslovens § 66 bortfalder tillad-
elsen, såfremt den ikke er udnyttet inden 3 år fra dato.

Claus (;y
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Afgørelsen kan inden 4 uger fra dens modtagelse indklages for
Naturklagenævnet af ansøgeren og forskellige myndigheder.. ~
Først når det efter klagefristens udløb er konstateret, at
afgørelsen ikke er indbragt for Naturklagenævnet I kan
dispensationen udnyttes.

Klage skal indsendes skriftligt til Fredningsnævnet for Søn-

derjyllands Amt, Doxmnerkontoret, Kongevej 41, 6400 Sønder-

borg, der videresender klagen til Naturklagenævnet sammen med
sagens dokumenter.

/kb
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FREDNINGSNÆVNET FOR SØNDERJYLLANDS AMT
Domhuset,Kongevej41,6400 Sønderborg, tlf. 73424121, fax. 74424123

Den 30. januar 2001 behandlede formanden, dommer Claus
Kejser, følgende sag på dommerkontoret:

J.nr. 1/2001:

Ansøgning fra Oluf Stenrøj l Kristensen om tilladelse til

opførelse af en dobbelt carport på ejendommen matr.nr. 38

Kirkeby, Skærbæk kommune.

- § 50 -

Der fremlagdes skrivelse af 28. december 2000 med bilag fra
Sønderjyllands Amt, Miljøområdet, j.nr. 8-70-21-1-531-45-00.

Det bemærkes, at sagen har været behandlet af det amts-
rådsvalgte medlem, Thomas Lauritzen, det kommunal valgte
medlem, Helge Jensen, og formanden.

Det fremgår af sagen, at ejendommen er beliggende indenfor
et område, for hvilken der er rejst fredningssag
"Vesterhede" , et areal syd for Rømø Kirkeby. Formålet med
den påtænkte fredning er at skabe en varig' sikring af
områdets landskabelige, naturhistoriske og kulturhistoriske
værdier samt skabe mulighed for, at der kan ske naturpleje
og naturgenopretning , således at områdets natur- og
kulturhistoriske værdier bevares og forbedres. Efter
forslagets § 5 må der ikke opføres ny bebyggelse, og
Fredningsnævnet skal godkende opførelse af tilbygninger,
udhuse og garager.

Det fremgår af sagen, at der på ejendommen er bygget et 2-
familiehus med et etageareal på 315 m2. Der er desuden et

41 redskabsskur og en hestestald opført i træ på tilsammen 140
m2. Carporten ønskes opført i umiddelbar tilknytning til

Skov-og Na~ ..kuret og ca. 5 meter fra beboelsen. Den ønskes
J.nr. SN 2001 - I';. "h,.- (J O O 2:>
Akt. nr. I
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opført i træ og med et fladt tag af plast.

Sønderjyllands Amt har vurderet, at det ikke vil være l

strid med fredningsformålet af give dispensation til den
ansøgte carport.

Fredningssagen er rejst af Danmarks Naturfredningsforening,
der har haft lejlighed til at udtale sig, men ikke er frem-
kommet med nogen bemærkninger.

FREDNINGSNÆVNETS AFGØRELSE:

Da det ansøgte ikke kan antages at være i strid med de
formål, der er anført i fredningsforslaget , meddeler
Fredningsnævnet i medfør af naturbeskyttelseslovens § 50,
stk. l, dispensation til det ansøgte.

I medfør af naturbeskyttelseslovens § 66 bortfalder tillad-
elsen, såfremt den ikke er udnyttet inden 3 år fra dato.

Claus .c~
Afgørelsen kan inden 4 uger fra dens modtagelse indklages
for Naturklagenævnet af ansøgeren og forskellige myndighe-
der. Først når det efter klagefristens udløb er konstateret,
at afgørelsen ikke er indbragt for Naturklagenævnet , kan
dispensationen udnyttes.

Klage skal indsendes skriftligt til Fredningsnævnet for Søn-

derjyllands Amt, Dommerkontoret, Kongevej 41, 6400 Sønder-

borg, der videresender klagen til Naturklagenævnet sammen
med sagens dokumenter.

/kb
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Den 18. november 2003 behandlede formanden, dommer Claus Kejser, følgende sag
på dommerkontoret:

J.nr. 32/2003:
Ansøgning fra Anne Kamper om tilladelse til opførelse af en garage på matr.nr.
670 Kirkeby, Skærbæk kommune.

- § 50-

Der fremlagdes skrivelse af 19. september 2003 med bilag fra SøndeIjyllands Amt,
Planafdelingen, j.nr. 8-70-51-4-531-2-03.

Det bemærkes, at sagen af Nævnet har været behandlet på skriftligt grundlag, og at det
amtsrådsvalgte medlem, Thomas Lauritzen, og det kommunalvalgte medlem, Erik
Nielsen, har deltaget i afgørelsen.

Det fremgår af sagen, at ejendommen er omfattet af Naturklagenævnets afgørelse af
28. juni 2002 om fredning afVesterhede, et areal syd for Rømø Kirkeby.

Fredningen har bl.a. til formål at skabe en varig sikring af områdets landskabelige,
naturhistoriske og kulturhistoriske værdier, herunder samspillet mellem hedearealeme
og de egnstypiske huse. Det er i afgøreisens § 6 bestemt, at der ikke må opføres ny
bebyggelse. Der kan dog med Fredningsnævnets godkendelse opføres tilbygninger,
udhuse, garager og lignende i forbindelse med eksisterende bebyggelse. Ejendommen
er ikke omfattet af de særlige bestemmelser om egnstypiske eller fredede huse .• SøndeIjyllands Amt har meddelt, at ejendommen også er omfattet af skovbygge1inie
efter § 17 i naturbeskyttelses1oven, og at Amtet er indstillet på at meddele dispensation
fra denne byggelinie. Amtet har vurderet, at det ikke vil være i strid med fredningens
formål at meddele dispensation.

Danmarks Naturfredningsforening, der i sin tid var sagsrejser, har haft lejlighed til at
udtale sig, men er ikke fremkommet med nogen bemærkninger.

FREDNINGSNÆVNETS AFGØRELSE:

Da opførelse af en garage i overensstemmelse med de indsendte tegninger og
beskrivelser ikke kan antages at være i strid med fredningens formål, m<,ddeler
Fredningsnævnet i medfør af naturbeskyttelseslovens § 50, stk. l, dispensation til det
ansøgte.

--Skov-og Natur~elsen
J.nr. SN 2001 Q /;1.11 ? ....t/l) D3
Akt. nr. 'J I -- ..
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I medfør af naturbeskyttelseslovens § 66 bortfalder tilladelsen, såfremt den ikke er
udnyttet inden 3 år fra dato.

Afgørelsen kan inden 4 uger fra dens modtagelse indklages for Naturklagenævnet af
ansøgeren og forskellige myndigheder. Først når det efter klagefristens udløb er
konstateret, at afgørelsen ikke er indbragt for Naturklagenævnet, kan dispensationen
udnyttes.

• Klage skal indsendes skriftligt til Fredningsnævnet for Sønderjyllands Amt,
Dommerkontoret, Kongevej 41, 6400 Sønderborg, der videresender klagen til
Naturklagenævnet sammen med sagens dokumenter.

/kb
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Den 30. januar 2004 behandlede formanden, dommer Claus Kejser, følgende sag på
dommerkontoret:

J.nr. 40/2003:

Ansøgning fra Rømø frivillige Brandværn om tilladelse til opførelse af
garagebygning på ejendommen matr.nr. 184 Kirkeby, Rømø, Skærbæk
kommune.

- §50-

Der fremlagdes skrivelse af 10. november 2003 med bilag fra SøndeIjyllands Amt,
Planafdelingen, j.nr. 8-70-51-4-531-3-03.

Det bemærkes, at sagen af Nævnet har været behandlet på skriftligt grundlag, og at det
amtsrådsvalgte medlem, Thomas Lauritzen, og det kommunalvalgte medlem, Erik
Nielsen, har deltaget i afgørelsen.

Det fremgår af sagen, at den pågældende ejendom er omfattet af Naturklagenævnets
afgørelse af28. juni 2002 om fredning afVesterhede, et areal syd for Rømø Kirkeby.
Fredningen har bl.a. til formål at skabe en varig sikring af områdets landskabelige,
naturhistoriske og kulturhistoriske værdier, herunder samspillet mellem hedearealeme
og de egnstypiske huse. Der må ikke opføres ny bebyggele, men der kan dog med
Fredningsnævnets godkendelse opføres udhuse, garager og lignende i forbindelse med
eksisterende bebyggelse. For egnstypiske eller fredede huse, herunder bygningen på

-filatrJrr.~ t~, -er-uer -særlige- bestemmelser -om--:farvevalg, ~--det- -er--bestemt,- -~-
tilbygninger skal opføres i samme stil som de huse, de bygges til, både med hensyn til
byggestil, materiale og farve.

Det fremgår videre af sagen, at garagen vil ru et areal på ca. 50 m2, og at den bygges
i tilknytning til den nuværende brandstation. Den opføres i samme stil som en
gammel bygning, der tidligere har ligget på samme sted. Ydervægge opføres i
hårdtbrændte teglsten, og taget tækkes med strå.

SøndeIjyllands Amt har indstillet, at der meddeles dispensation.

Amtet har videre oplyst, at det ansøgte tillige kræver dispensation fra
naturbeskyttelseslovens § 17 og fra vejlovgivningen.

Danmarks Naturfredningsforening, der i sin tid var sagsrejser, har haft lejlighed til
at udtale sig, men er ikke fremkommet med nogen bemærkninger.

\2..'J/S:-~
32-
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FREDNINGSNÆVNETS AFGØRELSE:

Efter de foreliggende oplysninger om byggestil og materialevalg for garagen, kan det
ikke antages, at opførelsen af denne vil være i strid med fredningens formål, hvorfor
Fredningsnævnet i medfør af naturbeskyttelseslovens § 50, stk. l, meddeler
dispensation til opførelse af garagen i overensstemmelse med de indsendte tegninger,
idet det herved forudsættes, at også fredningens bestemmelser om farvevalg opfyldes.

I medfør af naturbeskyttelseslovens § 66 bortfalder tilladelsen, såfremt den ikke er
udnyttet inden 3 år fra dato.

Afgørelsen kan inden 4 uger fra dens modtagelse indklages for Naturklagenævnet af
ansøgeren og forskellige myndigheder. Først når det efter klagefristens udløb er
konstateret, at afgørelsen ikke er indbragt for Naturklagenævnet, kan dispensationen
udnyttes.

Klage skal indsendes skriftligt til Fredningsnævnet for Sønderjyllands Amt,
Dommerkontoret, Kongevej 41, 6400 Sønderborg, der videresender klagen til
Naturklagenævnet sammen med sagens dokumenter.

/kb
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Modtaget i
Skov. og Naturstyrelse:o
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Den 28. juni 2004 behandlede formanden, dommer Claus Kejser, følgende sag på
dommerkontoret:

J.nr. 12/2004

Ansøgning fra Monika og Jan Liitzen om tilladelse til isætning af nye vinduer på
ejendommen matr.nr. 26 m.fl. Kirkeby, Rømø, i forbindelse med indretning af
ferielejlighed.

- § 50- Ll95

• Fra Skærbæk kommune har Fredningsnævnet den 19. april 2004 modtaget en sag
vedrørende indretning af ferielejlighed i eksisterende udhus på ejendommen
beliggende Vråbyvej 23, Rømø.

SøndeIjyllands amt, Planafdelingen, har afgivet en udtalelse den 14. juni 2004, j.m. 8-
70-52-1-531-1-04.

Det bemærkes, at sagen af Nævnet har været behandlet på skriftligt grundlag, og at det
amtsrådsvalgte medlem, Thomas Lauritzen, og det kommunalvalgte medlem, Erik
Nielsen, har deltaget i afgørelsen.

Det fremgår af sagen, at ejendommen er omfattet af Overfredningsnævnets afgørelse
af 28. juni 2002 om fredning af Vesterhede, et areal syd for Rømø Kirkeby, Skærbæk
kommune .• Fredningen har bl.a. til formål at skabe varig sikring af områdets landskabelige,
naturhistoriske og kulturhistoriske værdier, herunder samspillet mellem hedearealerne
og de egnstypiske huse. Ejendommen er omfattet af bestemmelserne for de egns-
typiske huse, der særligt er omtalt i afgøreisens § 6. Det er her fastsat, at dør-, vindues-
og facadepartier principielt skal bevares.

Ifølge ansøgningen ønskes en ferielejlighed indrettet i en staldlænge. Ansøger har
telefonisk overfor Nævnet oplyst, at der mod gårdspladsen ønskes isat 2 trævinduer af
samme type som de andre vinduer i huset. På den modsatte side mod haven ønskes isat
2 stålvinduer - "halvmåner" - som erstatning for 3 "glughuller". Stålvinduerne vil være
af samme type/mønster som et eksisterende stålvindue mod haven. Ifølge ejers
oplysninger sker der ikke yderligere udvendige ændringer.

Det fremgår af Amtets udtalelse, at der udover ændringerne med hensyn til vinduer er
opført en ny skorsten. Amtet har meddelt, at ændringerne vil kunne accepteres, og at
det er et positivt træk i projektet, at nordgavlen friholdes for ændringer. Amtet har
indstillet, at der meddeles dispensation, men anført, at huset ikke vil kunne bære
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yderligere ændringer, såfremt fredningsbesternmelseme skal overholdes. En betingelse
for projektet må derfor være, at der ikke foretages yderligere ændringer, og at
nordgavlen bevares i sin helhed, som den fremstår i dag. Endvidere skal skorstenen på
staldlængen overfladebehandles som skorstenene på stuehuset.

Danmarks Naturfredningsforening, der i sin tid var sagsrejser, har haft lejlighed til at
udtale sig. Foreningens repræsentant har telefonisk meddelt, at man ikke har
bemærkninger til projektet.

FREDNINGSNÆVNETS AFGØRELSE:

Et af fredningen s væsentlige formål er en sikring af samspillet mellem hedearealeme
og de egnstypiske huse, herunder det i sagen omhandlede hus.

• Efter de foreliggende oplysninger må det antages at de ydre bygningsmæssige
ændringer er så begrænsede og udformes på en sådan måde, at de ikke kan antages at
være i strid med fredningens formål, såfremt udførelsen sker som beskrevet af ejeren.
Fredningsnævnet meddeler derfor dispensation til isætteIse af 2 trævinduer mod
gårdspladsen og 2 stålvinduer mod havesiden, jfr. naturbeskyttelseslovens § 50, stk. 1.
Nævnet meddeler endvidere dispensation til lovliggørelse af den opførte skorsten. Det
er en betingelse, at skorstenen overfladebehandles som skorstenene på stuehuset.
Nævnet kan videre tiltræde Amtets tilkendegivelse om, at der ikke må foretages
yderligere ændringer, og at nordgavlen skal friholdes for ændringer.

Imedfør af naturbeskyttelseslovens § 66 bortfalder tilladelsen, såfremt den ikke er
udnyttet inden 3 år fra dato.

claus~y• Afgørelsen kan inden 4 uger fra dens modtagelse indklages for Naturklagenævnet af
ansøgeren og forskellige myndigheder. Først når det efter klagefristens udløb er
konstateret, at afgørelsen ikke er indbragt for Naturklagenævnet, kan dispensationen
udnyttes.

Klage skal indsendes skriftligt til Fredningsnævnet for Sønderjyllands Amt,
Dommerkontoret, Kongevej 41, 6400 Sønderborg, der videresender klagen til
Naturklagenævnet sammen med sagens dokumenter.

For klage skal betales et gebyr på 500 kr. til Naturklagenævnet. Når Naturklagenævnet
har modtaget sagen fra Fredningsnævnet, vil Naturklagenævnet opkræve gebyret hos
klageren, og såfremt en fastsat betalingsfrist ikke overholdes, vil klagen blive afvist.
Gebyret tilbagebetales, hvis klageren får helt eller delvist medhold.

/kb
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Den 1. juli 2004 behandlede formanden, dommer Claus Kejser, følgende sag på
dommerkontoret:

J.nr. 2612004

Ansøgning fra Bent Egholt Sørensen om godkendelse af stråtækning samt
etablering af to kviste på ejendommen Vråbyvej 21, matr.nr. 3 Kirkeby, Rømø,
Skærbæk kommune.

- § 50-

Der fremlagdes skrivelse af 14. juni 2004 med bilag fra SøndeIjyllands Amt,
Planafdelingen, j.nr. 8-70-52-1-531-2-04.

Det bemærkes, at sagen af Nævnet har været behandlet på skriftligt grundlag, og at det
amtsrådsvalgte medlem, Thomas Lauritzen, og det kommunalvalgte medlem, Erik
Nielsen, har deltaget i afgørelsen.

Det fremgår af sagen, at ejendommen er omfattet af Naturk1agenævnets afgørelse af
28. juni 2002 om fredning afVesterhede - et areal syd for Rømø Kirkeby.

Fredningen har bl.a. til formål at skabe en varig sikring af områdets landskabelige,
naturhistoriske og kulturhistoriske værdier, herunder samspillet mellem hedearea1eme
og de egnstypiske huse. Efter fredningsbestemmelserne må der ikke opføres ny
bebyggelse. Med hensyn til de egnstypiske huse er det særligt bestemt, at disse skal
bevares i de farver, der stemmer med traditionen på Rømø, og stråtækte huse skal
forblive tækkede med strå. Dør-, vindues- og facadepartier skal principielt bevares.
Tilbygninger skal opføres i samme stil, som de huse de bygges til, både med hensyn til
byggestilen, materialer og farver.

Det fremgår videre af sagen, at der på ejendommen ligger 2 bygninger - et
hovedhus fra 1897 og en sidelænge fra 1740. I modsætning til sidelængen kan
hovedhuset ikke siges, at være et egnstypisk hus. Ansøgningen om stråtækning og
etablering af kviste vedrører hovedhuset. Det anføres i Amtets indstilling, at det er
tænkeligt, at stråtag vil klæde huset. De ønskede kviste kan derimod ikke anses for
egnstypiske, men Amtet finder dog, at en enkelt, mindre kvist mod syd vil kunne
accepteres, idet denne ikke kan ses fra vejen.

Sagen har været sendt til høring hos Danmarks Naturfredningsforening, der i sin tid
var sagsrejser. Foreningen har telefonisk overfor Nævnet erklæret sig enig i Amtets
indstilling.

Skov- og Naturst;vrelsen
J.nr. SN 2001- /2...1 lf J~- u:P~
Akt. nr. 'Set ~ ~



FREDNINGSNÆVNETS AFGØRELSE:

En stråtækning af hovedhuset som ansøgt kan ikke antages at være i strid med
fredningens formål. Nævnet finder endvidere, at etablering af een kvist med
vinduestype P110heller ikke vil stride mod fredningens formål.

Nævnet meddeler derfor dispensation til stråtækning af hovedhuset og etablering af 1
kvist mod syd med vindue som angivet, jfr. naturbeskyttelseslovens § 50, stk. 1.

I medfør af naturbeskyttelseslovens § 66 bortfalder tilladelsen, såfremt den ikke er
udnyttet inden 3 år fra dato.

Claus~~

Afgørelsen kan inden 4 uger fra dens modtagelse indklages for Naturklagenævnet af
ansøgeren og forskellige myndigheder. Først når det efter klagefristens udløb er
konstateret, at afgørelsen ikke er indbragt for Naturklagenævnet, kan dispensationen
udnyttes.

Klage skal indsendes skriftligt til Fredningsnævnet for Sønderjyllands Amt,
Dommerkontoret, Kongevej 41, 6400 Sønderborg, der videresender klagen til
Naturklagenævnet sammen med sagens dokumenter.

For klage skal betales et gebyr på 500 kr. til Naturklagenævnet. Når Naturklagenævnet
har modtaget sagen fra Fredningsnævnet, vil Naturklagenævnet opkræve gebyret hos
klageren, og såfremt en fastsat betalingsfrist ikke overholdes, vil klagen blive afvist.
Gebyret tilbagebetales, hvis klageren rar helt eller delvist medhold.

/kb
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Den 3. november 2004 behandlede formanden, dommer Claus Kejser, følgende sag på
dommerkontoret:

J.nr. 4512004

Ansøgning fra arkitekt Lars Alsted om dispensation til ombygning af udhus m.v.
på ejendommen matr.nr. 3 Kirkeby, beliggende Vråbyvej 21, Rømø, Skærbæk
kommune.

- §50-

Der fremlagdes skrivelse af 16. september 2004 med bilag fra Sønderjyllands Amt,
Planafdelingen, j.nr. 8-70-52-1-531-2-04.

Det bemærkes, at sagen af Nævnet har været behandlet på skriftligt grundlag, og at det
amtsrådsvalgte medlem, Thomas Lauritzen, og det kommunalvalgte medlem, Erik
Nielsen, har deltaget i afgørelsen.

Det fremgår af sagen, at ejendommen er omfattet af Naturklagenævnets afgørelse af
28. juni 2002 om fredning afVesterhede - et areal syd for Rømø Kirkeby. Fredningen
har bl.a. til formål at skabe en varig sikring af områdets landskabelige, naturhistoriske
og kulturhistoriske værdier, herunder samspillet mellem hedearealerne og de
egnstypiske huse. Der må ikke opføres ny bebyggelse, men der kan dog med
Fredningsnævnets godkendelse opføres tilbygninger m.v. i forbindelse med
eksisterende bebyggelse. Med hensyn til egnstypiske huse, herunder bebyggelse på
matr.nr. 3 Kirkeby, er det særligt bestemt, at de eksisterende bygninger skal bevares i
de farver, som stemmer med traditionen på Rømø, og at stråtækte huse skal forblive
tækkede med strå, ligesom dør-, vindues- og facadepartier principielt skal bevares.
Bygningerne må ikke nedrives uden godkendelse, og tilbygninger skal opføres i
samme stil, som de huse, de bygges til, både med hensyn til byggestil, materialer og
farver.

Sønderjyllands Amt har oplyst, at beboelseshuset ikke kan anses for at være et
egnstypisk Rømø-hus, medens den eksisterende staldbygning er fra 1740. I denne
ønskes to vindueshuller i gavlen genetableret. Det eksisterende udhus ønskes nedrevet,
da det er i meget dårlig stand. Det er på 15,5 m2 og ønskes genopført i samme
størrelse. Det skrå tag ønskes udskiftet med et fladt tag. Mod gårdspladsen ses udhuset
som en buet væg, der forbinder en gammel staldlænge med stuehuset. Dette udseende
ændres ikke, og for at give taget et ensartet præg, vil det også mod havesiden blive
forsynet med buer. Endvidere søges om dispensation til at erstatte en dør i
beboelseshusets nordside til et vindue og et eksisterende vindue i husets vestside med
en dør. Et gammelt vindueshul i husets sydside ønskes genåbnet. .

Amtet vurderer, at ændringerne ikke vil være i strid med fredningsformålet.
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Danmarks Naturfredningsforening, der i sin tid var sagsrejser, har haft lejlighed til at
udtale sig, men er ikke fremkommet med nogen bemærkninger.

FREDNINGSNÆVNETS AFGØRELSE:

Under forudsætning af, at tilbygningen opføres i røde mursten, og at vinduer og døre
udføres i samme stil som i de eksisterende bygninger, kan det ikke antages, at det
ansøgte er i strid med fredningen s formål. På disse vilkår meddeler Fredningsnævnet
derfor dispensation i medfør af naturbeskyttelseslovens § 50, stk. 1, til det ansøgte i
overensstemmelse med de indsendte tegninger og beskiveIser.

Det ansøgte kan ikke antages at komme i strid med de hensyn, der er nævnt
naturbeskyttelseslovens § 50, stk. 2.

I medfør af naturbeskyttelseslovens § 66 bortfalder tilladelsen, såfremt den ikke er
udnyttet inden 3 år fra dato.

clausCky

Afgørelsen kan inden 4 uger fra dens modtagelse indklages for Naturklagenævnet af
ansøgeren og forskellige myndigheder. Først når det efter klagefristens udløb er
konstateret, at afgørelsen ikke er indbragt for Naturklagenævnet, kan dispensationen
udnyttes.

Klage skal indsendes skriftligt til Fredningsnævnet for Sønderjyllands Amt,
Dommerkontoret, Kongevej 41, 6400 Sønderborg, der videresender klagen til
Naturklagenævnet sammen med sagens dokumenter.

For klage skal betales et gebyr på 500 kr. til Naturklagenævnet. Når Naturklagenævnet
har modtaget sagen fra Fredningsnævnet, vil Naturklagenævnet opkræve gebyret hos
klageren, og såfremt en fastsat betalingsfrist ikke overholdes, vil klagen blive afvist.
Gebyret tilbagebetales, hvis klageren får helt eller delvist medhold.

/kb
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Fredningsnævnet for Sydjylland 
Sydlig del 

 

 
 
 

 
 
Dokken 1 
6700 Esbjerg 
Åbent 08.30-15.00 
Tlf.: 9968 8800 
 
E-mail: esbjerg@domstol.dk 
www.domstol.dk/esbjerg 
SE-nr. 50 03 28 17 
 
6. december 2018 
FN SJS 28/2018  

 
J.nr.: FN SJS 28/2018: Ansøgning fra menighedsrådet for Sct. Clemens Rømø om tilladelse til 
at nedgrave elkabler mv. på kirkegården og omkringliggende arealer på ejendommen Havne-
byvej 152, 6792 Rømø. 
 
Fredningsnævnet har den 18. juni 2018 modtaget en ansøgning fra menighedsrådet for Sct. Clemens 
Rømø om tilladelse til at nedgrave elkabler mv. på kirkegården og omkringliggende arealer på ejen-
dommen Havnebyvej 152, 6792 Rømø. Fredningsnævnet udbad sig yderligere oplysninger og disse 
modtog Fredningsnævnet den 12. september 2018, den 1. oktober 2018 og den 22. oktober 2018 fra 
Tønder Kommune. 
 
Det fremgår af sagen, at der syd for kirken ønskes opsat 6 lys-pullerter. De er udført i ubehandlet 
stål og har en højde på 1.2 m. Derudover ønskes der opsat 3 nye lysstandere, der svarer til de stan-
dere, der allerede er opsat på området. Placeringen fremgår af kortet nedenfor. De røde cirkler viser 
placeringen af de eksisterende lysstandere. 
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Infotavlen er sat op på to standere på hver 195 cm høje, tavlen er 169 cm bred og 107 cm høj. Det 
fremgår af sagen, at infotavlen allerede er blevet opsat, men at denne er opsat lige uden for den 
nordlige mur og dermed ifølge fredningskortet er placeret udenfor det fredede område. Ligeledes 
vurderes belysningen på den nordlige del af kirkegården at være uden for fredningen.  
 
Arealerne et stykke nord, syd og vest for Rømø Kirke er fredet ved deklarationer af 14. marts 1953 
og senere. Det fremgår blandt andet af deklarationerne, at der ikke må opsættes master, så udsigten 
til kirken ødelægges. 
 
Fredningsnævnet skal derfor meddele dispensation til det ansøgte. 
 
Fredningsnævnets formand har i medfør af forretningsordenens § 10, stk. 5 besluttet at meddele me-
nighedsrådet for Sct. Clemens Rømø dispensation til det ansøgte i medfør af naturbeskyttelseslovens 
§ 50, stk. 1 og stk. 2. som anført i afsnittet ”Fredningsnævnets afgørelse”. 
 
Sagens baggrund: 
 
Af fredningsbestemmelserne fremgår: 
 

”Arealerne må ikke bebygges eller beplantes således, at udsigten til kirken ødelægges mid-

lertidigt eller vedvarende. Der må ikke på arealerne opsættes skure, udsalgssteder, boder, 
vogne til beboelse eller opbevaring af redskaber eller lignende. Ej heller må der på arealet 
opsættes toiletter, hønsehuse, pelsdyr farme, hundegårde eller lignende, sprøjtehuse, ben-
zinstandere, transformatorstationer eller master til elektriske ledninger.” 

 
Det med blåt skraverede på kortet nedenfor viser fredningens omfang. 
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Fredningsnævnets behandling af sagen: 
 
Fredningsnævnet har ved mail af 5. november 2018 til Formanden for menighedsrådet, Viggo Chri-
stensen, Tønder Kommune, Miljøstyrelsen, Slot- og Kulturstyrelsen, Museum Sønderjylland, Dan-
marks Naturfredningsforening/København, Danmarks Naturfredningsforening/Tønder, Dansk Bota-
nisk Forening Jyllandskredsen, Dansk Ornitologisk Forening, Friluftsrådet centralt, Friluftsrådet 
Tønder, Tønder Provsti og Ribe Stift anmodet om eventuelle bemærkninger til ansøgningen med 
høringsfrist den 26. november 2018.  
 
Miljøstyrelsen, som yder teknisk bistand til Fredningsnævnet, har den 7. november 2018 udtalt, at 
det ansøgte ikke vil medføre beskadigelse, ødelæggelse af plantearter eller yngle- eller rasteområder 
på de dyrearter, der fremgår af habitatdirektivets bilag IV.  
 
Ribe Stift har den 23. november 2018 skrevet: 
 

”Til brug for sin vurdering af sagen har stiftsøvrigheden indhentet en erklæring af 22. november i 2018 fra 

kgl. bygningsinspektør Gunilla Rønnow.  
 
I erklæringen anfører hun følgende:  
 

”Der foreligger en ansøgning fra menighedsrådet vedr. nedgravning af kabler,  
både på kirkegården og udenfor.  
 
Det er vanskeligt at forstå sagens indhold. Tilsyneladende er der kun søgt om  
gravetilladelse, men ikke om tilladelse til opsætning af lamper. 
 
Man må forstå det således, at man delvis indenfor og delvis udenfor kirkegården  
ønsker at opsætte 3 lamper, svarende til dem der allerede er på kirkegården.  
Dette kan anbefales.  
 
Desuden ønsker man at opsætte 6 lys-pullerter, udført i ubehandlet stål og med  
en højde på 1,2 meter syd for den vej, som går langs med kirkegårdens sydlige  
afgrænsning.  
 
Dette har vi ingen indvendinger imod.  
 
Vi kan ikke tage stilling til de arkæologiske krav der vil være ved gravearbejde  
på og udenfor kirkegården”.  

 
Efter en gennemgang af det tilsendte materiale, herunder erklæringen fra den kongelige bygningsinspektør, 
kan det oplyses, at stiftsøvrigheden ikke vil modsætte sig en dispensation fra fredningen til at opsætte lamper 
og pullerter på det fredede areal som ansøgt.  
 
For så vidt angår nedgravning af kabler og opsætning af belysning på selve kirkegården, der ikke er omfattet 
af fredningen, kan stiftsøvrigheden oplyse følgende:  
 
Menighedsrådet, der forestår driften af kirkegården, træffer beslutning om belysningen på kirkegården. Me-
nighedsrådets beslutning skal ikke godkendes af andre kirkelige myndigheder.  
 
Der henvises til afsnit 2.2.2 på side 23 i Kirkeministeriets vejledning om kirker og kirkegårde fra 2001. Vej-
ledningen kan ses via dette link:  
 
http://www.km.dk/fileadmin/share/publikationer/krg/Kirker.pdf  
 

http://www.km.dk/fileadmin/share/publikationer/krg/Kirker.pdf
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For så vidt angår gravearbejder, herunder nedgravning af kabler mv., kan det oplyses, at Nationalmuseet har 
eneret på at udføre arkæologiske undersøgelser i kirker og på kirkegårde. Nationalmuseet ønsker sædvanlig-
vis at blive orienteret om påtænkte gravearbejder på kirkegården mindst 5 uger før de iværksættes, når der 
skal graves dybere end 25-30 cm.  
 
For så vidt angår arkæologiske undersøgelser uden for kirker og kirkegårde, varetages de af det lokale mu-
seum – på Rømø af Museum Sønderjylland.” 

 
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.  
 
Ifølge naturbeskyttelseslovens § 50, stk. 2 kan fredningsnævnet kun meddele dispensation fra en fred-
ning, hvis det ansøgte ikke medfører forringelse af naturtyper og levestanden for arter, som området 
er udpeget for.  
 
Det er formålet med fredningen at sikre, at udsigten til kirken ikke ødelægges midlertidigt eller ved-
varende. 
 
Fredningsnævnet lægger til grund, at de 6 lys-pullerter og de 3 nye lysstandere ikke vil have nogen 
betydning for indblikket til og udsynet fra kirken. Da det ansøgte således ikke er i strid med frednin-
gens formål, meddeles der dispensation efter naturbeskyttelseslovens § 50, stk. 1 og stk. 2 til det 
ansøgte på vilkår,  
 
at de lamper, der opstilles, svarer til beskrivelsen i ansøgningen, 
 
at lamperne placeres som anvist ovenfor, og 
 
at gravearbejde udføres efter Museum Sønderjyllands anvisninger. 
 
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. 
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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. 
 
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. 
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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 6. december 2018 

 

 
 
Denne afgørelse er sendt til: 
 
Formanden for menighedsrådet, Viggo Christensen, viggoc1212@gmail.com 
Tønder Kommune, teknisk@toender.dk    
Miljøstyrelsen, mst@mst.dk;  
Slot- og Kulturstyrelsen, post@slks.dk  
Museum Sønderjylland, tekr@museum-sonderjylland.dk  
Danmarks Naturfredningsforening/København, dn@dn.dk  
Danmarks Naturfredningsforening/Tønder, soren@eller.dk    
Dansk Botanisk Forening Jyllandskredsen, finn.borchsenius@sm.au.dk  
Dansk Ornitologisk Forening, toender@dof.dk  
Friluftsrådet centralt: fr@friluftsraadet.dk   
Friluftsrådet Tønder: sydvestjylland@friluftsraadet.dk  
Tønder Provsti, toender.provsti@KM.dk  
Ribe Stift, kmrib@km.dk  
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Fredningsnævnet for Sydjylland 
Sydlig del 

 

 
 
 

 
 
Dokken 1 
6700 Esbjerg 
Åbent 08.30-15.00 
Tlf.: 9968 8800 
 
E-mail: esbjerg@domstol.dk 
www.domstol.dk/esbjerg 
SE-nr. 50 03 28 17 
 
2. september 2019 
FN SJS 38/2019 

 
J.nr.: 38/2019: Ansøgning om dispensation til anlæggelse af en sandmile på ejendommen, Born-
holmervej 4, 6792 Rømø, matr.nr. 15 Kirkeby, Rømø indenfor fredningen af Vesterhede Rømø, 
Rømø Kirkeby.  
 
Fredningsnævnet har den 30. juli 2019 modtaget ansøgning fra Tømrerfirmaet Paulsen, Toftlund ApS 
på vegne Benedikt Rickmers, om dispensation til anlæggelse af en sandmile med tank og pumpebrønd 
på ejendommen, Bornholmervej 4, 6792 Rømø, matr.nr. 15 Kirkeby, Rømø. 
 
Ejendommen er beliggende indenfor fredningen af Vesterhede Rømø, Rømø Kirkeby, der blev fredet 
ved Naturklagenævnets afgørelse af 28. juni 2002. Fredningen blev gennemført for at sikre områdets 
landskabelige, naturhistoriske og kulturhistoriske værdier, herunder samspillet mellem hedearealerne 
og de egnskarakteristiske huse. Fredningsnævnet skal derfor meddele dispensation, hvis det ansøgte 
skal etableres.  
 
Fredningsnævnets formand har i medfør af forretningsorden for fredningsnævn § 10, stk. 5, besluttet 
at meddele Benedikt Rickmers dispensation fra fredningen som anført i afsnittet ”Fredningsnævnets 

afgørelse”. 
 
Sagens baggrund: 
 
Ejendommen er beliggende i et område, der er fredet ved Naturklagenævnets afgørelse af 28. juni 
2002.  
 
Fredningen blev gennemført for at sikre områdets landskabelige, naturhistoriske og kulturhistoriske 
værdier, herunder samspillet mellem hedearealerne og de egnskarakteristiske huse. 
 
Naturklagenævnet har blandt andet anført i begrundelsen for fredningen af Vesterhede, at 
 

“der er tale om et enestående kulturhistorisk værdifuldt område, hvor landskab og bygninger indgår i et uad-
skilleligt samspil, og at dette kulturmiljø i dag er truet af tilgroning og bebyggelsesændringer. Disse værdier 
bør sikres ved en fredning frem for ved en bevarende lokalplan, som vil kunne ændres af kommunen ved en 
ny lokalplan og ved dispensationer fra en lokalplan...” 

 
Naturklagenævnet har fastsat blandt andet følgende fredningsbestemmelser for området: 
 

”§ 1. Formålet med fredningen 
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Fredningen har til formål, 
 
at skabe en varig sikring af områdets landskabelige, naturhistoriske og kulturhistoriske værdier, herun-
der samspillet mellem hedearealerne og de egnstypiske huse, 

 
at skabe mulighed for at der kan ske naturpleje og naturgenopretning i området, således at områdets 
natur- og kulturhistoriske værdier bevares og forbedres og 
 
at sikre offentlighedens adgang til arealerne og til veje og stier i området. 

 
§ 2. Bevaring af området 
De fredede arealers natur- og kulturværdier skal sikres, bevares og forbedres. 
… 
§ 5. Terrænændringer 
Der må ikke foretages terrænændringer. Der må således hverken ske opfyldning, udnyttelse af forekomster i 
jorden, planering eller afgravning af terrænet eller udjævning af diger. Det er tilladt at grave græstørv til tag-
rygning. På landbrugsjorder må der graves vandhuller til kreaturer, dog ikke på arealer der er omfattet af na-
turbeskyttelseslovens § 3 om beskyttede naturtyper  
 
§ 6. Bebyggelse m.v. 
Der må ikke opføres ny bebyggelse. Der kan dog med Fredningsnævnets godkendelse opføres tilbygninger, 
udhuse, garager o.l. i forbindelse med eksisterende bebyggelse. 
 
For de på matr.nr. 115, matr.nr. 212, matr.nr. 74, matr.nr. 184, matr.nr. 15, matr.nr. 675, matr.nr.63, 
matr.nr.449, matr.nr. 12, matr.nr.104, matr.nr.126, matr.nr. S, matr.nr.75, matr.nr. 43, matr.nr. 117, matr.nr. 
36, matr.nr. 23, matr.nr. 112, matr.nr. 26, matr.nr. 3 og matr.nr. 53 beliggende egnstypiske eller fredede huse 
gælder følgende særlige bestemmelser: 
 
De eksisterende bygninger skal bevares i de farver, som stemmer med traditionen på Rømø, nemlig røde 
mursten, mørkerødt (Rømørødt) eller hvidt. Stråtækte huse skal forblive tækket med strå, ligesom dør-, vin-
dues- og facadepartier principielt skal bevares. 
 
Husene skal så vidt muligt bevares synlige for offentligheden, jf. dog § 7. 
… 
§ 10. Dispensationer 
Dispensationer fra bestemmelserne i §§ 1 - 8 (incl.) kan meddeles i medfør af naturbeskyttelseslovens § 50, 
stk. l, hvis det ansøgte ikke kommer i strid med fredningens formål.” 

 
Bornholmervej 4, Rømø, matr.nr. 15, er som anført omtalt i § 6 som et af de i området bevarings-
værdige huse, der så vidt muligt skal bevares synlige for offentligheden.  
 
Ejendommen er i den forbindelse omtalt i den af det daværende Sønderjyllands Amt udarbejdede 
plejeplan fra juni 2005. I denne hedder det om ejendommen: 
 

”Matr.nr. 15. Bevaringsværdigt hus, som ligger frit i dag, ganske lidt plantning mod vest, som ikke 
hindrer indblikket. Der kan laves hedepleje på de sydlige dele, dog skal der fjernes meget materiale, førend 
hederetablering er nogenlunde sikker.” 

 
Sandmilen ønskes etableret i forbindelse med et kloakeringsprojekt. Sandmilen etableres ved at på-
føre jord i 70 cm´s højde på et område, der måler 15-17 m x 4-5 m (ca. 85 m2). Sandmilen ønskes 
etableret nordvest for den på ejendommen opførte bygning. Der udlægges 3x15 m trykrør i sandmilen. 
Tank PE10 og pumpebrønd etableres tættere på ejendommen. 
 
Kortet nedenfor viser ejendommen. Det med blåt skraverede angiver fredningen.  
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Fredningsnævnets behandling af sagen: 
 
Fredningsnævnet har ved mail af 1. august 2019 til Tømrerfirmaet Paulsen Toftlund ApS, Tønder 
Kommune, Miljøstyrelsen, Slot- og Kulturstyrelsen, Museum Sønderjylland, Danmarks Naturfred-
ningsforening/København, Danmarks Naturfredningsforening/Tønder, Dansk Botanisk Forening 
Jyllandskredsen, Dansk Ornitologisk Forening, Friluftsrådet centralt og Friluftsrådet Tønder anmo-
det om eventuelle bemærkninger til ansøgningen med høringsfrist den 19. august 2019. 
 
Der er ikke modtaget indsigelser eller bemærkninger fra de nævnte. 
 
Fredningsnævnet har indhentet teknisk bistand via Miljøstyrelsen, der i mail af 13. august 2019 har 
oplyst, at det ansøgte ikke berører noget Natura 2000-område, men at det ansøgte tænkes anlagt på 
et areal, der delvist er udpeget som beskyttet efter naturbeskyttelseslovens § 3 (hede). 
 
Tønder Kommune har i mail af 15. august 2019 oplyst: 
 

”Tønder Kommune har modtaget henvendelsen og jeg har besigtiget arealet i sidste uge. 
 
Det er rigtigt, at der er registreret § 3 hede på arealet. Men registreringen er tegnet meget 
ujævnt. Dvs. der hvor sandmilen placeres er der ikke tale om § 3 beskyttet natur. 
 
Vi får rettet på temaet her snarest.” 

 
Fredningsnævnets afgørelse 
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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 blandt andet til formål at skabe en varig sikring af områdets landskabelige, naturhi-
storiske og kulturhistoriske værdier, herunder samspillet mellem hedearealerne og de egnstypiske 
huse. Endvidere fremgår det af fredningen, at blandt andet huset på ejendommen Bornholmervej 4, 
6792 Rømø så vidt muligt skal bevares synlig for offentligheden.  
 
Fredningsnævnet finder ikke, at etableringen af en sandmile vil være i strid med fredningens formål 
jf. § 1.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              
 
Anlæggelsen af en sandmile på 70 cm´s højde over et areal på ca. 85 m2 vil kunne få en vis indvirk-
ning på indblikket til huset, men anlægget ønskes etableret nordvest for bygningerne. Ud fra kortbi-
lagene og ud fra miljøportalen lægges det til grund, at offentlighedens primære indblik til ejendom-
men foregår fra de offentlige veje beliggende syd og øst for ejendommen. Som følge heraf findes 
etableringen af sandmilen endvidere ikke at være i strid med fredningens § 6. 
 
Fredningsnævnet meddeler herefter Benedikt Rickmers dispensation i medfør af naturbeskyttelseslo-
vens § 50, stk. 1, til etablering af den ønskede sandmile på vilkår: 
 
at sandmilen med tank og pumpebrønd etableres på det ifølge ansøgningen nævnte sted og maksimalt 
i en højde og størrelse som anført ovenfor. 
 
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. 
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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. 
 
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. 
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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 2. september 2019 

 

 
 
 

Denne afgørelse er sendt til: 
 
Tømrerfirmaet Paulsen Toftlund ApS, rs@tfpa.dk 
Tønder Kommune, teknisk@toender.dk    
Miljøstyrelsen, mst@mst.dk;  
Slot- og Kulturstyrelsen, post@slks.dk  
Museum Sønderjylland, tekr@museum-sonderjylland.dk  
Danmarks Naturfredningsforening/København, dn@dn.dk  
Danmarks Naturfredningsforening/Tønder, jan@havejan.dk    
Dansk Botanisk Forening Jyllandskredsen, finn.borchsenius@sm.au.dk  
Dansk Ornitologisk Forening, toender@dof.dk  
Friluftsrådet centralt: fr@friluftsraadet.dk   
Friluftsrådet Tønder: sydvestjylland@friluftsraadet.dk  
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