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fortolkning af fredningsafgørelsen. I dokumentet er de generelle bestemmelser fremhævet. Den fremhævede 
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hele afgørelsen fra fredningsnævn og Overfredningsnævnet/klagenævn læses. 

Tryk her for at komme direkte til den vejledende fremhævning af bestemmelserne
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r, Forhandlingsprotokollen for Fredningsnævnet for Ribe Amtsraadskreds.
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Aar 1921 den 2. Juni Em. Kl. 11 mødte Fredningsnævnet for
Ribe Amtsraadskreds paa Vorbasse Sønderhede paa Lauge Laugesens Ejen-
dom Matr. Nr. 20a af Vorbasse for at tage Bestemmelse om l!'redningaf
en Stenaldersgrav med omliggende Areal som Voxested for Vaar~Cobjælde
(pulsatilla vernalis).

Der fremlagdes Skrivelse af 10. f.m. fra Naturfredningsraadet.
1!'ormanden,Dommer Esmann, det af Amtsraadet udnævnte Medlem,

Amtsraadsmedlem Skjøde af Veerst, og det af Vorbasse Kommune udn@vnte
1I1edlem,Sognefoged Hans nl. Hansen af Vorbasse var mødt.

Endvidere var tilstede Ejeren af Matr. Nr. 20a af Vorbasse,
Boelsmand Lauge Anton Laugesen, og Ejeren af Matr. Nr. 200, Husmand
Henrik Hansen var mødt og paaviste Højen, paa hvilken pulsatilla verna-

~__~i~. fi?~e ~.
Den var tils-t;edei ret rigelig ].længdesærlig i Heden nord og

vest for den i .:lkelletmellem Matr. Nr. 20a og 200 beliggende ~.H,enal-
.

,J.'. dersgrav.
'\ Ejendommen l.Iatr.Hr. 20a kaldes Stensbjerglund.
,'i,~ Nævne ts Medlemmer var enige i, at der burde fredes et Areal
I"·,
I'
,p' paa 10.000 Kvadrat-Alen, hvis Grænser fastslaaes sao.ledes:
I.)~,- I:• , 0stgrænsen afsættes i Dalen, der ligger 20 Alen øst for Gra-t;~'
i "\~~vens Midtpunkt. Det sydligste Punkt af denne Grænse afsættes 30 Alen

",
syd for en Linie, der trakkes fra Gravens Midtpunkt vinkelret paa 0st-
grænsen, medens 0stgrænsens Nordpunkt afsættes 100 Alen nord for Syd-
punktet.

Nordgrænsen afsættes i en Længde af 100 Alen vinkelret paa 0st-
grænsen, og Vest- og Jydgrænsen afsættes parallelt med henholdsvis 0st-
og Nordgrænsen, saaledes at der afgrænses til ~redning et samlet kvadra
tisk Areal paa 10.000 Kvadratalen.

~jerne erklærer sig villige til at underkaste sig følgende Fred
ningsbestemmelser:
l. I alle 4 Hjørner opsættes af Lauge Laugesen 8tendysser som Skjelmær-

kere Stenene leveres af Laugesen, der vederlæeges med et passendeB
es
te
m
m
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se
r

B213360
Linje  



I'

~
I
I

I

i,

.~ I

2.

Beløb for sit Arbejde og Stenene efter Nævnets Skøn, naar Arbejdet
er udført. Vet skal være færdigt senest den l. April 1922, '--"
Det fredede Areal maa ikke oppløjes, graves eller dyrkes, ligesom
der ikke maa slaaes Lyng i det. Det lllaakun betrædes i det Omfang
det kan ske uden at medføre nogen Beskadigelse af Plantevæksten.
Fremmede maa ikke plukke eller opgrave pulsatilla vernalis, medens
Ejerne selv har Ret til hvert Aar at plukke til Pynt i deres Hj.

en lille Buket hver.

Mødet sluttet.

Esmann Hans N. Hansen Lauge AntonHans Skjøde

Henrik Hansen
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•FREDNINGSNÆVNET
FOR

~, RIBE AMTS FREDNINGSKREDS
". Frisvadvej 3 • 6800 Varde

Telf. (05) 220399

t,. '"

~.•

/ I01/ Rt\:l. NK. O /

Varde. den 2 3 AUG. 1984

Brev nr.
/34.

Formanden

Under henvisn1ng til naturfredningslovens § 58 skal

navnet herveci mecidele, at nævnet dags da'to bi' tilskrevet Ribe

amtsråd, fredningsafdel1ngen, Ribe, sAledes:
III beavarel •• at amtets snarasenele at 23• .,UD11984

&D6dende tll1a4else til at !oreta~e ~laj.foran.taltn1ns.r p4 et
Undre fl"84et hedeareal pt Vorbasse Sønd.erhede, matr. l1r. 20 c
og 20 • Vorbalse by t Vorbasse t akal uwet herved tor 81t ved.-
komraend..under benv1an1n& til fredn!n&økend.elae d 2. Jun1 1921
meddele t1lladelsu til det ~lanlagte p~ v11ktr, at pleJen sker
1 overensstemmelse med de til u.vnet fremsendte oplysnL~50r.

Narmets aiserel •• keD, ••neat 4 uger etter a1:al••rel-
aen er •• cld.elt 4. p4pld.eDcle. 1ndbr1n"e. toJ' Overtredn1n.llaa.nnet,
Ama11eiade 1, 1256 :tebenhavn K., af andrea_reD, nibe .. Urld,
pr1markommunen, fJanmar'k. Naturtre4n1Jlgsforen1ng 0l 'redn1ngasty-
relaen. 311". naturt'rec1Dlngalovens § 58.

Svt. pleJe ., der tor ikke l'Wtl"K_tt •• inden klag ••
fristeD. uc11"b.

~'fl'emt eD klage er lD4alvet, ml nevneta godkendel••
ikke udnyttes, t.rend. aaa-D er tar'CUlbebaDdle"t at Overtr8dD1Dse.
DII"ft» t.

Deøne iodkend.el•• bortfald.~, a4tre~t den 1kke er ud-
nyttet inden 5 år."

P. n. v.

?;:~
'Søren Pedersensekr.
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