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OVERFREDNINGSNÆVNETS KENDELSESPROTOKOL.

År 1963, den 7. nove~ber, afsagde Overfredningsnævnet
på grundlag af skriftlig og mundtlig votering følgende

k e n d e l s €-i

i sagen nr. 1646/63 vedrørende fredning af arealer ved Dybbøl
Skanser.

I den af fredningsnævnet for Sønderborg amtsrådskreds
den 22. januar 1963 afsagte kendelse hedder det:

"Ved skrivelse af 29. marts 1961 opfordrede Historisk
samfund for Als og Sundeved nævnet til at indlede fredningssag
vedrørende ejendommen art ,nr. 44, Bo, 333 og 334 af Dybbøl ejer-.."
lav og sogn, "Fårefarmen" kaldet, idet det af oplysninger i dags-

:
pressen fremgik, at arealet var solgt til udstykning.

Der holdtes i den anledning den 4. maj 1961 et møde,
til hvilket ejerne og en række interesserede var indkaldt. på
mødet bekræftede ejerne, at Fårefarmen var erhvervet med henblik
på bebyggelse, idet han oplyste, at der påtænktes åben og lav be-
byggelse til beboelse samt muligt forretningsbyggeri og hotel.

på mødet sluttede Danmarks Naturfredningsforening sig
til den fremsatte fredningsbegæring og rejste endvidere ved skri-
velse af 3. maj 1961 fredningssag vedrørende et større område



på begge sider af skanserne V og VI (Kongeskansen), VII, VIII,
IX og X, idet der vedrørende hele området nedlagdes følgende
fredningspåstand~

"Området må ikke bebygges. Herfra dog undtaget byg-
ninger som er nødvendige af hensyn til de eksisterende landbrug.
Disses placering og udformning skal dog godkendes af frednings-
nævnet og Danmarks Naturfredningsforening. Ændringer fra alminde-
ligt landbrug til gartnerier tillades ikke.

Opstilling af boder, skure, master og andre skæmmende
indretninger er ikke tilladt.

Der må ikke foretages træplantning på de nu træfrie
arealer.

lEndring af terrænformerne ved afgravning og opfyldning
er ikke tilladt.

Camping skal ikke være tilladt.
Anlæg af stier ud over de allerede eksisterende må

ikke finde sted.
Påtaleret tillægges fredningsnævnet og Danmarks Natur-

e, fredningsforening. "
(tt I skrivelsen anførtes til støtte for fredningspåstanden~

JfVed en sådan fredning kan Dybbøl Bjærgs karakteristi-
ske profil bevares som et led i landskabet, hvor det ellers ved
en fortsat udvikling som den igangværende vil blive ændret til
en del af bebyggelsesområdet.

For byen Sønderborg er denne friholdelse også af stor
betydning, idet byens særlige charme for en stor del ligger i
samspillet mellem byen pr den ene side af sundet og landskabet
på den anden~ I virkeligheden er det en meget uheldig udvikling,
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der i de senere år er sket, ved at man har ladet byggeriet ud-
vikle sig så stærkt på skråningerne fra Alssund op ad Dybbøl
Bjærg. Byens udvikling bør ledes ad andre veje.

Dybbøl Bjærgs vestside er endnu ikke kommet i fare-
zonen, men en udvikling ~f Dybbøl by kan ske når som helst, og
da må disse skønne karakterfulde skråninger ikke kompromitteres.
Fra Dybbøl landevej er der henover dette område en storslået ud-

tt sigt mod nord med Alssund og Als i baggrunden, som denne fred-
ning ligeledes vil medvirke til at bevare.

Mod nord må der etableres en forbindelse mellem Dybbøl,
Bjærg fredningen og Alssund.

Ud over den landskabelige begrundelse for fredningen
af Dybbøl Bjærg må man også se på, at den indgår som et led i
bevarelsen af vore nationale mindesmærker på Dybbøl Banke, der
ved de store fredninger på sydsiden af Dybbøl Landevej gennem
de forløbne årtier har fLet en mulighed for at overleve, men som
fuldstændig vil skifte karakter, hvis man ikke fortsat kan holde
Dybbøl Bjærg fri for bebyggelse.

Hvert år ko~~er der tusinder af besøgende på disse
steder - en bebyggelse op til skanserne, hvorfra der er en pragt-
fuld udsigt over de omgivende landskaber og byen, - vil være en
national og landskabelig vandalisme. II

Under mødet protesteredes der fra Dybbøl kommunes side
mod fredningen, idet det gjordes gældende, at fredningen gjorde
indgreb i de af Dybbøl kommune lagte planer om bebyggelse af
arealerne i henhold til en af kommunen udarbejdet dispositions-
plan, hvorefter hovedpar-:-en af arealet mellem skansekæden, nuv.
Aabenraavej og Gl.Aabenraavej ialt ca. 33 ha udlægges til bolig-
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byggeri, medens et mindre område omfattende det nuværende kol~~-
havaområde med nogle tilstødende gartneri- og landbrugsarealer,

ialt ca. lo ha, tænkes bibeholdt som grønne områder, medens et
ca. 2 ha stort areal øst for Gl.Aabenraavej tænkes udlagt som
industriområde.

Ved mødets afslutn~ng afsagdes foreløbig kendelse om~
at den påtænkte udstykning og bebyggelse af Fårefarmområdet
skulle stillæs i bero.

Der afholdtes herefter den 25. maj 1961 et møde? til
hvilket møde samtlige lodsejere i området samt vedkommende pant-
havere og andre i ej8ndommene interesserede var indkald t over--
ensstemmende med reglerne i naturfredningslovens - lovbekendt-
gørelse nr. 106 ag 21. marts 1959 - § lo.

Efter forhandling og besigtigelse frafaldt Danmarks
Naturfredningsforening fredningspåstanden vedrørende arealer
vest for lavningen neden.:'orskanserne samt en række allerede u;:···

stykkede byggegrunde langs den offentlige vej - bivej nr. 8 -
og et areal nord herfor og endvidere et lavtliggende areal af

~ art.nr. 29 ved hovedvej 8.
tt Det område, foreningen herefter har påstået fredet?

er indtegnet med grønt på sagens bilag 28. ~ dets nærmere af-
grænsning henvises til nedenstående bemærkninger.

Efter mødet udsattes sagen til forelæggelse for for-
skellige institutioner.

Dybbøl skansenævn har i skrivelse af 7. juli 1961 ud-
talt, at man fra skansenævnets side må støtte, at der sker en
fredning af de arealer, ler begrænses af en højderyg, som ses
fra Kongeskansen mod øst, samt at arealerne mellem Kongeskansen,
skanse VIII og IX bliver friholdt for bebyggelse.
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Nationalmuseet har i skrivelse af 30. oktober 1961
bl.a. udtalt følgende~

"Det forekommer umiddelbart forbavsende, at der her
kan fremkomme planer om kommerciel udnyttelse i form af udpar-
cellering af jord, der i:i.ldtageren så stor plads i landets na-
tionale og historiske bevidsthed. Hele Dybbølbjerg er at betrag-
te som vort måske betydeligste historiske mindesmærke, så be-

\tt tydeligt, at det er ganske overflødigt i denne forbindelse nøjere
at argumentere for dets værdi .

• Dybbøl er desværre allerede hårdt trængt af bebyggelse
og skammeligt skændet af de usmageligheder, der følger i turis-
mens kølvand, men stadig formår stedet ved sine historiske minder
som ved sine store landskabelige skønhedsværdier at gøre indtryk
på de besøgende, der trækker ind på de nogenlunde uberørte area-
ler på begge sider af landevejen. Sydsiden af banken med udsigt
over Vemmingbund skulle ItU ved fredning være sikret mod yderli-
gere skæmmende bebyggelse. Det havde været naturligt på et tid-

tte
ligere tidspunkt at sikre bankens omgivelser til alle sider, og
de foreliggende byggeplaner gør en fredning til de øvrige sider
påtrængende nødvendig.

Museet kan på det varmeste anbefale de igangværende
fredningsbestræbelser, der bør følges op af en byplanvedtægt
for området i videste forstand; det er muligt, man herunder
yderligere bør stræbe imod at udvide de arealer, der skal fri-
holdes for bebyggelse, navnlig mod øst. Det er vel overhovedet
et spørgsmål, om det byplanmæssigt er rigtigt, at der opstår en
alt for stor bydanneIse rå Sundeved, idet det må forekomme mere
rationelt, om Sønderborgs komrnende udvidelse finder sted på Als,



-6-

og under alle omstændigheder betragtes som et gode for byen at
bevare de store frie og smukke arealer på Dybbøl så uberørt som
muligt."

Boligministeriets kommitterede i byplansager har i
skrivelse af 22. marts l~62 bl.a. vedrørende ovennævnte dispo-
sitionsplan udtalt følgende~

"Dybbøl kommune deltager i samordningsudvalget for
\tt Sønderborg, Ulkebøl og Dybbøl kommuner, og en skitse til en

dispositionsplan for den østlige del af kommunen mellem Aabenraa
~ landevej, Gl.Aabenraa landevej og Flensborgvej, blev på et møde

i oktober 1960 forelagt udvalget til orientering. Samordnings-
udvalget kunne i princippet tiltræde skitsen som grundlag for
den videre planlægning af området, uden at man dog herved tog
stilling til spørgsmålet om det foreslåede byplanområdes af-
grænsning. Skitsen har ikke været forelagt boligministeriet, og
et endeligt forslag til Cispositionsplan for det pågældende o~-
råde foreligger endnu ikke.

Bl.a. som følge af den i den seneste tid skete stigningee i byggeaktiviteten inden for ovennævnte område har Dybbøl sogne--
råd søgt om optagelse i det nedsatte byudvikli~gsudvalg for Als,

,e og byplannævnets provinsafdeling har til tråd t, a t kommunen ind-
drages under byreguleringsloven.

Selvom det på nuværende tidspunkt ikke med sikkerhed
kan siges, hvor store og hvilke arealer i Dybbøl kommune, der
vil blive udlagt til bymæssig bebyggelse i den kommende byudvik-
lingsplan9 må det dog formodes, at byudviklingen i det væsent-
lige vil blive søgt koncentreret til ovennævnte områder, som
ligger op til kommunegrænsen til Sønderborg kommune.
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Efter den kommitteredes opfattelse bør den bymæssige
udvikling i Dybbøl begrænses mest muligt i kommunens østlige
del og iøvrigt kun tillades i et begrænset omfang i direkte til-
slutning til de eksisterende byer Dybbøl og Ragebøl, således
at bl.a. ejendorr®ene umiudelbart vest for Dybbøl skanser henfør~s
til yderzone. Herved bliver det imidlertid kun muligt at fri-
holde de pågældende arealer for bymæssig bebyggelse, medens byg-
ninger til landbrug og andre på stedet naturlige formål fortsat
vil kunne opføres alene med de begrænsninger, som følger af

~ bygnings- og fredningslovgivningen ID.V.

Under hensyn hertil? og da byudviklingsplaner endvide-
re kun udarbejdes for perioder på normalt 15 år, skal man, idet
man henviser til Nationalnuseets udtalelse af 30. oktober 1961,
som den kommitterede i det hele kan tilslutte sig, henstille til
overvejelse? at det foreslåede fredningsområde udvides mod vest
og om muligt også mod øsv, således at det bliver muligt - bl.a.
af hensyn til udsigten fra skanserne - effektivt at sikre ban-
kens omgivelser."e

e Efter at have modtaget de pågældende udtalelser af-
holdt nævnet møde den 2. juli 1962 og besluttede da at udarbejde
udkast til fredning af et noget mindre areal, idet nævnet var
af den opfattelse, at det ikke af hensyn til beskyttelsen af
skanserne var nødvendigt at frede i det af Naturfredningsforenin-
gen krævede omfang. Nævnets skitse, der fremgår af kortet bilag
30, forelagdes på et møde den l. oktober 1962, til hvilket møde
lodsejerne samt de øvrige i sagen interesserede var indkaldt.
På mødet fastholdt ,Natur1redningsforeningen sin påstand og kunne
ikke indgå på en begrænset fredning, hvilket støttedes af Natur-
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fredningsrådet og Nationalmuseet. Efter forhandling med lods-
ejerne vedrørende deres erstatningskrav optog nævnet herefter
sagen.

I ~ om de tidligere fredninger i området skal bemærkes:
Ved deklaratiol af 24. april 1924 er p~lagt forskel-

lige arealer af art.nr. 115? 262 og 295 samt 61 og 15 den rådig-
hedsindskrænkning, at arealeYDe ingensinde må bebygges? med--

,4t mindre statsministeriet i hvert enkelt tilfælde meddeler til-
ladelse dertil. Sådan tilladelse kan klUl meddeles med hensyn
til bygninger, der tjener til landbrugsøjemed eller til beboel-
se, og som har højst 2 etager uden kvist eller mansard. Der må
ikke uden samtykke anbringes standere til elektriske stærkstrøIT3-
ledninger, telefon- eller telegrafpæle eller lignende indretni~--
ger, som kan virke skæmmende eller forstyrrende i landskabet.

de nu p-å arealet/Hvis i tidens løb ente~værende træer eller buske eller de se-
nere plantede træer elle~ buske måtte antage sådan størrelse~

ee
at de efter den påtaleberettigede myndigheds skøn virker skæm-
mende, skal den påtaleberettigede myndighed bL~e forlange dem
fjernede. Arealerne må kurl benyttes til agerbrug og gartneri.

Ved deklaration af 3. maj 1924 er det pålagt arealer
af art.nr. 117 tilsvarende deklaration.

Ved fredningsnævnets kendelse af 2. august 1939 stad-
fæstet af overfredningsnævnet den 7. oktober 1939, er art.nr.
320 fredet mod bebyggelse af enhver art og mod beplantning over
buskvæksthøjde samt mod enhver anden foranstaltning, der kan
virke hindrende for udsigten mod syd fra Kongeskansens sydlige
hovedindgang over Vemmin~bund, eller som kan virke skæIT®ende.
Påtaleretten tilkoF~er fredningsnævnet og Dybbøl skansenævn i
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forening eller hver for sig.
Ved fredningsnævnets kendelse af 23. januar 1950 og

overfredningsnævnets kendelse af 3. november 1950 er denne
fredning udvidet til tillige at omfatte art. nr. 395.

Ved deklaration af 26. juli 1940 har Sønderborg amts-
råd som ejer af art.nr. 158, på hvilket art.nr. "Dybbølsten"
er beliggende, bestemt, at stenen skal forblive henliggende i
sin naturlige tilstand og derfor ingensinde må udsættes for
nogen ødelæggende behandling. Fredningen omfatter tillige area-
let om stenen - det fornævnte art.nr. 158 - som skal holdes ind-
hegnet, dog at der skal være adgang for almenheden til at be-
træde grund stykke t og besigtige stenen. Hegnet må ikke være så
højt, at det hindrer udsigten udefra til stenen. På grund stykke t nå

iøvrigt ikke findes anden bevoksning end græsbevoksning, og
affald må ikke henkastes på arealet. Gravning må kun finde sted,
når det er nødvendigt fo...' at holde arealet i sømmelig stand.
Påtaleretten tilkommer fredningsnævnet.

Ved fredningsnævnets kendelse af 6. maj 1952, stad-
fæstet af overfredningsnævnet den 9. december 1952, er arealer
af art. nr. 117 fredet således, at arealerne ikke må bebygges,
hvorhos arealerne er fredet mod beplantning over buskhøjde samt
mod enhver anden foranstaltning, der kan virke hindrende for
udsigten fra Dybbølskanserne IX og X over arealet, eller som
kan virke skæmmende.

Nævnet kan tiltræde, at et betydeligt område omkring
Dybbøl skanser på grund af dets skønhed, beliggenhed og ejen-
dommelighed har væsentlic betydning for almenheden, og at det
derfor, idet de tidligere foretagne fredninger ikke er til-
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strækkelige, bør fredes efter lovens § l. Dette gælder i særlig
grad de arealer, der ligger på den side af skanserne, hvorfr~
angrebet iværksattes i 1864, samt arealet mellem skanserne
samt udsigten fra Kongeskansen mod vest, nord og Ø3t og area-
lerne op mod Kongeskansello Nævnet finder imidlertid ikke, at
de grunde, der motiverer en lredni~g, gør sig gældende med sam-
me styrke for hele området, og finder særligt, at det er lliLød-
vendigt at frede en række arealer, der ligger op mod Sønderborg
by og enten så lavt, at arealerne ikke kan ses fra KongeskansG~1
eller så lavt og i en sådan afstand fra Kongeskansen, at uds~_g-
ten herfra ikke skæmmes ved bebyggelse med parcelhuse. Næ-nlet
bemærker herved, at udsigten fra den mod øst tilbagetrukne af
offentligheden lidet besøgte skanse VII mod øst over Sønderborg
by og havn ikke i sig selv findes at kunne begrunde en fredn~n~~
og at det samme gælder udsigten fra arealerne omkring Dybbøl-
sten, og bemærker herved iøvrigt, at disse sidste arealer p~

dispositionsplanen er udlagt som grønt område. Der findes end-
videre ikke tilstrækkelig anledning til at frede forsl:ellige
andre lavt beliggende aroaler ved Sønderborg-Aabenraa og Sonder-o
borg-Graasten landeveje, idet de nu i lovens § 25 indeholdte
begrænsninger af adgangen til bebyggelse langs landevej findes
at indeholde tilstrækkelig beskyttelse.

For så vidt angår de tidligere fredede områder finder
nævnet det hensigtsmæssigt, at disse områder tillige pålæggss
rådighedsindskrælikning af sa~~o indhold som de øvrige områder.

Vedrørende omfanget af fredningen og dens begrundelse
henvises iøvrigt til det ~ledenfor vedrørende de enkelte arealer
anførte.



., .,
-..L..L-'

Vedrørende de i anledningen af fredningen rejste e~-
statningskrav henvises ligeledes til de vedrørende de enkelte

-l

ejendowJue gJorte bemærkninger.
Vecrørende de enkelte ejendomme bemærkes følgende~

Ar:_t:_1?-E.~_ 2?=, .. j;i~hø~nc1e gb..rde.i~r Han.s ?anSe&..J.1.illo.

Naturfredningsforeningen påstår fredet parcel 197/24,
kortbl~d 7, samt parcel 185/30 og 186/301 kortblad 3, af area:
~~V6 o~3050 h~, 5,8793 ha og 0,0126 ha.

•
NæV1.1e-Cfinder, R.t det er unødvendigt at frode den del

af parcel 185/30, kortblad 3, der ligger vest for en linie truk-
ket fra det nord0stre hjerne af art.nr. 29 til vejgaflen nedG~
for bakkenj hvor vejen fra Dybbøl by mødes med vejen fra hoved-
vejen til tyrestatio~Gn, således Bt d0~ fredes et areal på ialt
ca. 3..,6ha. Næv:'1.ots!:al herved bemærke 9 at det are2.1, der und-
tages fra fredningen, er lavt beliggende og beliggende uden for
den linie, der kan trG3kkt-J i forlængelse af fredningslinien
langs foden af bakkerne vest for skanserne.

Lodsejeren ~1ar :p2~stået sig tilkendt en erst2~-t.;ningfor
~ fredningen på 5 kr. p~. m2 af det fredede areal.
tit :ejenclOlnmens samlede areal Ol' på 19,2865 ha. Ej endoms-

værdien er 112.000 kro, grlliLdværdien er 51~300 kr. Parcel 186/30~
kortblad 3, er behæftet fled oversigtsservitut. Det af fredningen
berørte aroal er iøvrigt behæftet med byggelinie og adgangsbe-
grænsning langs landevejen.

Fredningsnæ\met finder, at erstatningen tillodsejeren
passende kan fastsættes til l kr. pr. rr2 for det areal - 1,7455
La - der ligger mere end 100 ~ fra landevejen eller 17.455 kr4
Det bem~rkes herved, at der ikke er bebyggelse vest for ejen-



Jj

.
(,

,,.,
--L~-

-~ dommen art.nr. 424, og at arealet indenfor 100 ID fra vejen er
fredet efter § 25, stk. 45 i naturfredningsloven - lovbekendt-
gørelse nr. 194 af 16. juni 1961.

•

Art.nr:.:_~.2-t_115..J~.§.g..og 395-t_tilhørende ~årdejer Asmus PoulseI2
Petersen

Naturfrodningsforeningens påstand, som nævnet i det
hele kan tiltræde, omfatter parcel 126/28, l25/27~ 124/26, 123/25
etc, kortblad 3, og parcel 275/26 etc, kortblad 6, Rf art. nr.
19 af areal 3,2883 ha, 3,2641 ha, 1,2348 ha, 3,2086 ha, 2,4830
ha, ialt 13,4788 ha samt endvidere art.nr. 115, 262 og 395 af
areal hhv. 5,681 ha, 1,0151 ha og 0,1698 ha, hvilke sidste 3

art.nr. som ovenfor anført er fredet i 1924 og 1950.
Lodsejeren har påstået sig tilkendt i erstatning for

fredningen af p~rcel 124/26, kortblad 3, af art.nr. 19, 2 kr.
pr. m2 og for de øvrige arealer af art.nr. 19: 4 kr. pr. m2,

medens han ikke har påst~3t sig tilkondt erstatning vedrørende
de tidligere fredede arsaJ.er. H2.n har o1)lyst, at der til ham
har været rettet for8spørgsel 0l:J. køb af jord til byggegrunde,
men han har aldrig villot sælGe. Han har villet afvente, at
art.nr. 15 bl~v u&stykket og har iøvrlgt påregnet, at hans jor-
der på et olIer andet tids1)unkt 7:i.lleblive fredet.

Ejendommens samlede areal er på 21,5331 ha. Ejendoms-
værdien er 105.000 kr. og grundværdien 49.100 kr.

Fredningsnævnet finder, at erstatningen til 10dsejer~L
passende kan fastsattes til l kr. pr. m2 for hele det ikke tid-
ligere fredede onrude, 13,4788 ha, eller 134.788 kr.

Art.nr:~9,- ti~.hørende Jo~nnes Mathiesen o.,ghustru..!lli"'1.eM2;!,_i..~
Mathiesen

Naturfredningsforeningens påstand, som nævnet i cet



~. hele kan tiltræde, onfatter fredning af parcel 180/32 etc, kort-
blad 4, og parcel 131/6, kortblad 3, af areal hhv. 3,4051 ha og
3,3329 ha, ialt 7,7380 ha.

Lodsejeren har påstået sig tilkendt i erstatning 4 kr.
pr. m2. Han har oplyst, [t arkitekt Brix i maj 1961 til ham har
rettet forespørgsel om køb af parcel 180/32, kortblad 4, til
udstykning for en pris af 4 kr. pr. m2•

Ejendommens samlede areal er på 17,5358 ha. Ejendoms-

•
værdien er 130.000 kr. og grundværdien 50.000 kr.

Fredningsnævnet finder, at erstatningen tillodsejeren
passende kan fastsættes til l kr. pr. m2 af hele arealet, 7,7380
ha, eller 77.380 kr.

Art. nr ......Jl~lhørende~ l§;p.dmandHans Ingemann
Naturfredningsforeningens påstand, som nævnet i det

hele kan tiltræde, omfatter fredning af parcel 187/29 og parcel
188/29, kortb18"d 3; af ar·..:alhhv. 1,2421 ha og 0,0128 ha.

Lodsejeren har påstået sig tilkendt erstatning 6 kr.
pr. N

2, idet han har anført) at han ville kunne sælge bygge-
grunde til 8 kr. pr. m2• Han har for nævnet fremlagt en efter
fredningssagens rejsning i februar 1962 udarbejdet udstyln1ings-
plan, hvorefter der af arealet kan udstykkes 11 byggegrunde, og
han har anført, at han før sagens rejsning har haft henvendelser
om køb af byggegrunde.

Ejendommens samlede areal er på 4,3437 ha, ejendoms-
værdien er 60.000 kr. og grundværdien 14.000 kr. Parcel 188/29,
kortblad 3, er belagt med oversigtsservitut. Det af fredningen
berørte område er iøvrigt behæftet med byggelinie og adgangs-
begrænsning langs landevejen.
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Fredningsnævnet finder, at erstatningen passende kan
fastsættes til l kr. pr. m2 af det areal - 0,2803 ha - der lig-
ger mere end 100 m fra landeveje~ eller 2.803 kr. Der henvises
til det vedrørende art.nr. 25 anførte.

Art.nr. 288, tilh~Eende Uybbøl ko~.~
Naturfredningsforeningens påstand, som nævnet i det

hele kan tiltræde, omfatter fredning af art.nr. 288 af areal
4t 0,6772 ha.

•

~
l

i e\
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~
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Sognerådet har påstået erstatning på linie med de
øvrige lodsejere .

Arealet, der er ubebygget, har en grundværdi på 2.700
kr. Det er behæftet med byggelinie og adgangsbegrænsning langs
landevejen.

Fredningsnævnet finder, at erstatningen passende kan
fastsættes til l kr. pr. m2 af det areal - 0,2905 ha - der lig-
ger mere end 100 m fra landevejen, eller 2.905 kr. Der henvises
herved til det vedrørende art.nr. 25 anførte.

Art.nr. 61~ 206 o~~~o, tilhørende landmand ~ans Hamann Chri-
stensen

Naturfredningsforeningens påstand, som nævnet i det
hele kan tiltræde, omfatter fredning af parcel 314/126, 315/127
etc, 316/0.125 etc, 317/125 etc, 318/117 123, 319/118, 343/118,
445/113, 480/113 og 481/114, kortblad 6,af art.nr. 61,af areal
hhv. 2,4098 ha, 0,1664 ha, 0,3152 ha, 0,4366 ha, 1,1064 ha,
0,3800 ha, 0,9624 ha, 0,0101 ha, 0,1004 ha og 0,0875 ha, samt
parcel 266/112, 442/94 og 443/94, kortblad 6, af art.nr. 206,
af areal hhv. 0,1882 ha, J,0735 ha og 0,0234 ha, og art.nr. 320
af areal 0,2753 ha.
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De anførte arealer af art.nr. 61, bortset fra parcel
445/113, 480/113 og 481/114, er fredet ved deklaration af 24.
april 1924. Art.nr. 320 er fredet i 1939.

~odsejeren har for de ikke tidligere fredede arealer
af art.nr. 61 CG 206 - illt hhv. 0,1980 ha og 0,2851 ha - på-
stået sig tilkendt en erstatning på 2 kr. pr. m2, men har ikke
iøvrigt påstået erstatning.

Ejendommens samlede areal er på 6,7062 ha. Ejendoms-
værdien er 50.000 kr. og grundværdien 16.000 kr. Parcel 445/113,
kortblad 6, af art.nr. 61 og parcel 443/94, kortblad 6, af art .• nr. 206 er behæftet med oversigtsservitut. Det af fredningen
berørte område er iøvrigt be~æftet med byggelinie og adgangs-
begrænsning langz landevejen.

Fredningsnævnet finder, at erstatningen tillodsejeren
passende kan fastsættes til l kr. pr. m2 af det areal, for hvil-
ket der er påstået ersta-~ning, bortset fra oversigtsarealerne,
0,4831 ha 7 0,0101 ba 7 0,0234 ha, eller 0,4496 ha - ialt
4.496 kr.

e
ti
e

Art. nr. 4132 414 ~~j15 L. tilhørende ~/S Dybbøl Bankes Vandværk
Naturfredningsforeninge~s påstand, som nævnet i det

hele kan tilslutte sig, omfatter de nævnte tre art.nr. af areal
hhv. 0,0274 ha, 0,0085 ha og o~079o ha. Med godkendelse af fred-
ningsnævnet og Danmarks Naturfredningsforening skal der kunne
ske ombygning af og tilbygning til de på art. nr. 413 og 414 væ-
rende vandindvindingsanlæg.

Vedrørende ~umpehuset på art.nr. 414 bemærkes, at vand-
værket den 28. maj 1955 Jverfor nævnet har forpligtet sig til at
sørge for beplantning af sydsiden og vestsiden af pumpehuset med
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vildvin og nordsiden med hyld.
Der er ikke af ejerne nedlagt påstand om erstatning.

Art.nr. 1.2J 36, 295 og 3812.ti~hørende g;årdejer~",9hristenIvers_e"t};
Naturfredningsforeningens påstand omfatter parcel 31~

72/43 og 248/30, kortblad 4, den del af ~arccl 602/3, kortblad
6, der ligger vest for ejendommens indkørselsvej fra nord, par-
cel 4, 5, 6, 7, 512/15, 168/8, 270/11, 305/11 etc, 51~/16 og
513/15, kortblad 6; alt af art.nr. 15, af areal hhv. 0,5406 ha,
0,1282 ha, 2,2245 ha, ca. 0,91 ha, 0,2088 ha, 0,3989 ha1 0,12.19
ha, 2,4500 ha, 0,3495 ha, 1,3748 ha, 1,4973 ha, 1,9486 ha,
1,3974 ha og 0,1408 ha, samt endvidere rarcel 525/17, kortblad
6, af art.nr. 36, af areal 3,0990 ha, art.nr. 295, af areal
0,0869 ha, og art.nr. 381, af areal 3,2843 ha.

Nævnet kan tiltræde, at art.nr. 381, der ligger i
umiddelbar nærhed af Konge skansen , samt arealet omkring skanse
VII - parcel 305/11, kor~blad 6 - og vejparcellen, parcel 513/159

kortblad 6, af art.nr. 15, fredes. Parcel 305/11 er tidligere
fredet ved deklaration af 24. april 1924.

Nævnet finder, at det til beskyttelse af udsigten fra
Kongeskansen mod nordøst endvidere er nødvendigt at frede et
areal, der danner afslutningen af bakketoppen o~~ring skanse VII,
og som begrænses af en linie langs østsiden af vejen, parcel
512/15 mod nord til den ved vejen liggende tyske soldatergrav -
nordvestlige hjørne af parcel 511/16, kortblad 6 - samt en ret
linie derfra til det punkt, hvor skansestien går nod vest, til
skanse VIII - sydøsthjørnet af stiparcellen 313/126, kortblad 4'l
samt af skansestien, og dåledes omfatter parcel 270/11, S1~t

0,1717 ha og 0,1880 ha af parcel 168/8 og 512/15 - ialt no~Q
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for skanse VII 1,8570 ha.
For så vidt angår de øvrige arealer skal bemærkes

foreløbig, at den del af parcel 525/17, kortblad 6, af art.nr.
36, der ligger øst for vejen forbi Dybbølsten, samt art.nr. 295
og parcel 4, kortblad 6, af art.nr. ~5, efter dispositionspla-
nen indgår i et grønt område omkring iiDybbølsten", medens de
øvrige er udlagt som 2-etape boligbyggeri.

Fra Kongeskansens nordøstre hjørne kan man se en del
af marken, parcel 248/30, samt den øverste af ejendommens ret
høje bygninger på parcel 5 samt endvidere taget af enkelte af
de nord for parcel 248/30 opførte huse. Fra Kongeskansen ved
indgangen kan man alene se toppen af de høje træer omkring ejen-
dommens bygninger, men hverken disse eller nogen del af arealerne.

Under henvisning til det således anførte, og at arealer-
ne ligger i en afstand af mere end 400 m fra Kongeskansens nord-
østlige hjørne og i laver~ niveau, finder nævnet ikke en fred-
ning af disse arealer tilstrækkeligt begrundet. Det bemærkes
herved for så vidt angår arealerne omkring Dybbølsten, at den
tidligere iværksatte fredning findes tilstrækkelig, og at det
ikke kan tillægges afgørende betydning, at der skabes forbindel-
se mellem f1Dybbølsten" og skansearealerne.

Lodsejeren har for fredningen af art.nr. 381 og områ-
det nord for skanse VII påstået sig tilkendt en erstatning på

24 kr. pr. m •
Som begrundelse for erstatningspåstanden har ejeren

henvist til, at ban ved købekontrakt af ll. oktober 1962, der
afløser overenskomst af 5 juli 1962, til murermester Johann C.
Nielsen har solgt et areal på ca. 5 ha for en pris af 5 kr. pr.
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m2 samt overtagelsen af afgiftspligtig grundstigning. Det pågæl-
dende areal omfatter den del af parcel 3, der ligger øst for ind-
kørselsvejen fra nord, samt parcel 542/1 og 355/2, kortblad 6.

Ved den nævnte overenskomst har ejeren tillige indrøm-
met Johann C.Nielsen fork0bsret til de arealer af ejendommen,
der er egnet til bebyggelse, og som ikke bliver fredet, medens
Johann C.Nielsen har indrømmet ejeren forkøbsret på de arealer
af art.nr. 44 m.v., der måtte blive fredet.

Ejeren har endvidere henvist til, at art.nr. 233 af
~ kreaturhandler Børge Ohrt, Sønderborg, er solgt til bygmester

A.G.Teichert, Sønderborg, til udstykning og boligbyggeri for
5 k m2.r. pr.

Nævnet finder, at erstatningen tillodsejeren passende
2kan fastsættes til l kr. pr. m for art. nr. 381 og 1,50 kr. pr.

m2 for arealet nord for skanse VII eller:
3,2843 ha a l k __1• pr. m2 32.843 kr.
1,8570 ha ~ 1,50 kr. m2 27.855 kr.a pr.

ialt 60.698 kr.
===============

Art.nr. 44, 80 og 334, tilhørende murermester Johann C.Nielsen
Foreløbig bemærkes, at ejendommen, da fredningssagen

blev indledt, omfattede art.nr. 44, 80, 333 og 334, at ejendom-
mens bygninger og et areal deromkring den 16. august 1961 er ud-
stykket som art.nr. 516 og derefter frasolgt, at art.nr. 333 i
forbindelse med denne udstykning er indlagt under art. nr. 334,
og at ejendommen herefter omfatter art. nr. 44, 80 og 334, af
areal hhv. 1,0016 ha, 1,7544 ha og 6,6278 ha.

Naturfredningsforeningens fredningspåstand omfatter
hele ejendommen.
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Det pågældende areal, der omfatter Fårefarmens jorder9

er beliggende i en afstand af fra ca. 80 til 650 m fra Konge-
skansen. Det er meget kuperet. Den vestlige del af arealet l:Em

overses fra Kongeskansen, medens den østlige del skjules af for···
skellige bakketoppe. Area2ets østgrænse ligger ca. 20 m under
Kongeskansen og ca. lo m under en sigtelinie, trukket fra Konge--
skansen hen over den bakketop, der begrænser udsigten.

Fredningsnævnet, der efter terrænforhola.9ne feud t det
unødvendigt, at hele det heronhandlede areal blev fredet mod be--
byggelse, og at det måtte være muligt at udsroejde en tilfreds-"
stillende bebyggelsesplan for Qen østl~gs dsl af ar€alet, således
at bebyggelse og større beplantnL~g af bakxetop~e blev ~~dgået,
foreslog i den foreslåede skitse fred::"1j.ngsnbegræ~set såle des,
at egentlig fredning alene iværksattes vedrørende arealet vest
for en linie fra dot nordlige hjørne af art.nr. 309 til den øst-
lige ende af det nord her~~r v~rende tjørnehegn og herfra ca. 30
ID mod vest langs hegnet og herfra i en ret linie mod det sydøstre

e
ce

hjørne af Fårefarmens veranda til skellet til art.nr. 516, og
således at bebyggelse på den øst for linien væ~cnde d81 af arealet
kun kunne ske efter en godkendt bebyggelsespl~n.

Naturfredningsforeningon anførte heroverfor i mødet den
l. oktober 1962, at enhver bebyggelse, der ville kunne ses fra
Kongeskansen, ville virke skæmmende, og fremhævede, at bakkelinien
ikke måtte berøres af bebyggelse.

Efter det anførte, og når henses til, at den østligste
del af arealet set fra Kongeskansen ligger væsentlig under bakke.-
kammen, finder nævnet 9 at fredningsgrænsen kc).nfastlagges som en
linie fra vesthjørnet af art.nr. 332 til det sydastre hjørne af
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art.nr. 516, således at arealet vest for linien, 7,4937 ha, fre-
des, og arealet øst for linien, 1,8901 ha, undtages. Frednings-
området omfatter således hele art.nr. 44 og 80 og 4,7377 ha af
art. nr. 334.

Lodsejeren, murermester Johann C.Nielsen, har påstået
sig tilkendt erstatning, beregnet således~

for det areal, der fredes helt, 4,20 kr. 2a. pr. m ,
b. for tab ved forgæves projektering 2.290 kr. ,
c. for tab ved uheldig form af restarealet 3 kr. pr. m2 af 10%

af dette,
d. for tab ved forsinkelse som følge af fredningssagen i tiden

fra 4/5 1961 - 30/9 1962 17.482,81 kr. samt yderligere
1.035 kr. pr. måned.

Af erstatningen er påstået renter 6% p.a. fra l. oktober
1962 at regne, hvorhos der er påstået tillagt erstatning for ud-
gifter til advokatbistand.

Murermester Johann C.Nielsen har nærmere anført, at
han vel har skøde på ejendommen, men at han har dette for et kon-

tt sortium, bestående af ham selv samt direktør H.Brok - Brok & Co.
(~ A/S, Sønderborg, og ingeniør E.Sloth Møller, Sønderborg. Konsor-

tiet har erhvervet arealet med det formål at gøre arealet, på
hvilket der ikke hviler landbrugsforpligtelse, byggemodent ved
gennemførelse af vej- og kloakanlæg m.m., for derefter at udstykke
og bebygge de herved fremkomne byggegrunde og endeligt at sælge
de på arealet opførte ejendomme.

Til støtte for det under a) nævnte erstatningskrav har
ejeren henvist til, at han - efter at fredningssagen har forhin-
dret byggeri på de erhverv~de arealer - har erhvervet de ovenfor
nævnte arealer af art.nr. 15 til en pris af 5 kr. pr. m2, og at



-21-

arealet9 såfremt det skal bibeholdes som landbrugsjord, ikke har
større værdi ond 0,80 kr. pr. m2• Ejeren har endvidere henvist
til den oveILnæv~te handel vedrørende art. nr. 233.

Ejeren har endvidere henvist til, at der inden fred-
ningssagen af Fårefarmens ~real er solgt et areal på ca. 10.000
m2 til fa. J~~ls Boligmontering for en pris af 4 kr. pr. m2• Af
købesummen for arealet er der den 14/4 1961 betalt 25.000 kr.

Det under post b) nævnte beløb er honorar til ingeniør
E,Sloth Møller for udarbejdelse af skitseprojekt og kloakanlæg

~ til ca. 9 ha ved Fårefarmen~ beregnet efter ingeniørforeningens
honorarregler, takstklasse VII a og VI a. Projekteringen er af-
sluttet ved tegning af 24. marts 1961.

Vedrørende det under c) nævnte krav har ejeren nærmere
anført, at det restareal, der forbliver til rådighed for byggeri~
får en meget uheldib form. Uhensigtsmæssig form medfører erfarings-
mæssigt, at der opstår uud~yttede arealer på ca. 10% af det SaID-

lede areal.

e-e
Vedrørende det ~~der d) næ~rnte krav har ejeren henvist

til følgende af revisionsfirmaet C.Jespersen, Sønderborg, udarbej-
dede ~riftsoversigt for perioden fra 4. maj 1961 til 30. septem-
ber 1962:
_~dtægter:
Forpagtningsafgift 5.597,78 kr.

I

I
Renteindtægt af pantebrev grosserer N.Th.Riis,

Sønderborg,
1.950,00 kr.
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trsp. 7.547,78 kr.
Udgifter:
Afholdte bankrenter 5.914,04 kr.

1.519,14 kr.
389,57 kr.

ejendomsskatter
revision
beregnet rente tilsvar til
møbelhandler Sv.Aa.Juhl
bereglJ.etforrentning af
interessenternes indskudte
kapital 14.045,04 kr. 25. 030 ,.?_~ kr.

17.482,81 kr.Pcriodens drifts tab
svarende til ca. 1.035 kr. pr. måned.

På forbehold at der var misforhold mellem det for perio.-
den 4/5 1961 til 30/9 1962 beregnede drifts tab og den i ejcndom-
men efter salget af ejendommens bygninger til grosserer Riis L~-
vesterede kapital, og endvidere, at evt. rentedifference vedrø-
rende tilgodehavendet hos grosserer Riis måtte 'mre frednings-
sagen uvedkommende, da et sådant tab ville være opstået, selvom
der ikke var blevet rejst ~redningssag, har revisor fastholdt sin
beregning, dog at der må ske en mindre korrektion, fordi salget
til grosserer Riis først er sket pr. 1/8 1961.

Til belysning af forholdet er der dog af revisor og
konsortiets 8dvokat opstillet et beregnet driftsregnskab for året
1962 ud fra den forudsætning, at der ikke sker nogen ændringer i
den resterende del af året. Et sådant regnskab, hvori ikke er
medtaget pantebrevet fra Riis og investeringen dertil, vil stil18
sig således:
Nettoanskaffelsessum for den tilbageværende ejendom
efter gennemførelsen af salget til Riis ca. 135.000 kr.,
9% heraf 12.150,00 kr.
ejendomsskatter ca. 700,00 Ic:',

revision 300900 kr.__ o _---.-.. "' ~~_

ialt driftsudgifter:
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trsp. 13.150,00 kr.
forpagtningsafgift ca.

driftsunderskud for 1962~ 9.150,00 kr.
eller 762,50 kr. pr. måned.

Det er herved be~~rket, at de 135.000 kr. er fremskaf-
fet dels ved en af interessentskabet som sådan i Handelsbanken
optaget kredit, dels ved indbetalinger fra interessenterne, hvil-
ke indbetalinger er trukket på interessenternes kassekreditter
i Handelsbanken, og endelig ved forskudsindbetalingen fra møbel-

_ handler Juhl, der ligeledes skal have kass8kredi trente. Handels--

f
1\

I

~ ,er
II

~!

l/l,

bankens kassekreditrente har siden 21/5 1961 andraget 9% p.a.
Hvis det her anførte tal lægges til grund ved beregnin-

gen af det driftstab, som fredningssagen har medført, bliver
driftsregnskabet for tiden 4/5 1961 til l/lo 1962 reduceret til

12.886,25 kr.,
hvortil kommer yderligere L.riftstab 762,50 kr. for hver måned
efter l/lo 1962, fredningssagen medfører, at sagen må ligge
stille.

Ejendomsværdien - grundværdien er 23.500 kro Ejendommen
er behæftet med servitut om byggelinie og adgangsbegrænsning langs
landevejen.

Ejendommen er erhvervet ved skøde af 16. marts 1961,
lyst 20. april 1961 for en købesum af 225.000 kr., der er betalt
kontant. Bygningerne og det deromkringliggende areal, art.nr. 516~
er solgt for 100.000 kr., hvoraf en del er berigtiget ved over-
dragelse af anden ejendom og udstedelse af pantebrev.

Nævnet finder ef~9r de foreliggende oplysninger om
prisforholdene og med bemprkning, at væsentlige dele af arealerne
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ville kunne udstykkes og bebygges indenfor et ikke alt for fjernt
tidspunkt, såfremt fredning ikke var sket, at burde bestemme er-
statning til 2 kr. pr. m2 for arealet mellem fredningsgrænsen og
en linie fra nordøsthjørnet af art.nr. 44 til det nordligste punkt
af art.nr. 80 og l kr. pr. m2 af arealet vest for denne linie.
Det østlige areal omfatter 5,3480 ha af art.nr. 334 og 80, og det I

vestlige areal omfatter 1,1441 ha af disse art.nr. samt art.nr.44
1,0016 ha eller ialt 2,1457 ha, således at erstatningen udgør~

5,3480 ha .. 2 kr. m2 106.960 kr.a pr., 2,1457 ha .. l kr. m2 21.457 kr.a pr.
128.417 kr.
======-======

Herudover findes der ikke at tilkomme ejeren erstatning,
og nævnet skal herved anføre vedrørende det under b) nævnte krav,
at det ikke er godtgjort, at der lides tab ved restarealets form,
samt at erstatningsfastsættelsen er sket på grundlag af oplysnin-
ger om grundpriser i efteråret 1962, og at erstatningerne som ne--
denfor anført vil være at forrente med 5% årlig fra l. oktober

4t 1962, og at der, når erstatningen fastsættes efter de anførte
1It synspunkter, ikke er grundlag for at kræve de under b) og d) nævn-

te i ejerens personlige forhold begrundede poster erstattet. Det
bemærkes herved, at post b) vedrører arbejde udført af en af kon-
sortiets deltagere i forbindelse med købsovervejelser.

,
"

Art.nr. 516, tilhørende grosserer Niels Th.R.Ries
Ejendommen omfatter Fårefarmens bygninger og et areal

omkring disse, ialt 0,2729 ha.
Ejeren har for nævnet oplyst, at han har erhvervet ejen-.

dommen for i bygningen at indrette motel. Han har i den anledning
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påtænkt at ændre staldbygningen således, at stråtaget erstattes
med eternittag, og således, at der indrettes værelser i stald-
bygningen både i den nederste etage og loftsetagen. I den anled-
ning skal staldenes vinduer udskiftes, og der skal sættes kviste
på taget. I tilslutning tii det påtænkte motel agtes endvidere
vest for bygningerne opført en bygning med ca. 20 værelser i to
etager (l etage + udnyttet loftsetage) i samme stil som de øvrige
bygninger. For tiden anvendes bygningerne til beboelse og repara-
tion af musikautomater.

Nævnet finder, at ejendommen, der ligger i frednings-
området, bør fredes på linie med de øvrige arealer og således,
at ændringer af de nuværende bygninger kun kan ske med godkendel-
se af Naturfredningsforeningen og fredningsnæv~et. De påtænkte
ændringer af staldbygningen kan ske, når der til taget anvendes
mørk eternit, hvilket ejeren har erklæret sig villig til. Fred-
ningen skal ikke være til ~inder for opførelsen af den påtænkte
bygning vest for bygningerne i stil svarende til ejendommens øv-
rige bygninger, når tegninger og beliggenhedsplaner er godkendt
af fredningsnævnet.

Nævnet finder ikke, at der tilkommer ejeren, der har
påstået sig tilkendt en passende erstatning for ulemperne ved
fredningen, nogen erstatning.

Art.nr. 26 og 117, tilhørende gårdejer Peter Bonde
Naturfredningsforeningens påstand, således som denne

er ændret i mødet den 25. maj 1961, omfatter dels arealer af art.
nr. 26 øst for skanse IX og X - nemlig parcel 156/41 og 272/41,
kortblad 4, af areal 0,3710 ha og 0,3005 ha, samt parcel 155/40
og 376/40, kortblad 4, af areal hhv. 3,0649 ha og 0,6465 ha,
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bortset fra et mindre areal, der ligger øst for en ret linie
trukket fra det nordvestlige hjørne af art.nr. 456 til det vest-
lige hjørne af art.nr. 494 - dels arealer af samme art.nr. vest
for skanse IX og X, parcel 205/3, 111/4 og 110/4, kortblad 3, af
areal hhv. 0,9252 ha, 3,17jl ha og 0,0790ha - samt hele art.nr.
117, af areal ialt 5,4054 ha.

Af art.nr. 117 er parcel 184/32 etc, 183/42, kortblad 4,
og parcel 133/5, kortblad 3, af areal hhv. 2,2989 ha, 0,1820 ha
og 1,3934 ha - ialt 3,8743 ha, fredet ved deklaration af 3. maj
1924, hvorhos et areal - dele af parcel 282/42 og parcel 188/42,
kortblad 4, ialt ca. 0,64 ha, er fredet i 1952.

Fredningsnævnet finder, at det til sikring af udsigte~
fra skanse IX og X mod nord er nødvendigt at frede yderligere et
areal øst for det i 1952 fredede areal og indtil en linie trukket
fra det østlige punkt af skansearealet parcel 187/42, kortblad 4,
af art.nr. 208 over mod dej sydlige hjørne af art.nr. 447. Det
nævnte areal omfatter dele af parcel 188/42 og 282/42, kortblad 4,
af art.nr. 117 og dele af parcel 155/40, 156/41 og 272/41, kort-
blad 4, af art.nr. 26, ialt ca. 0,82 ha. Derimod finder nævnet
efter de pågældende arealers beliggenhed ikke tilstrækkelig anled·~
ning til at frede de øst for denne linie liggende arealer af art.
nr. 117 og 26.

For så vidt angår arealerne vest for skansen finder næv-
net, at den del af parcel 188/42 af art.nr. 117 - 0,3233 ha - der
ligger vest for det i 1952 fredede område, bør fredes, men at der

4t på grund af arealernes lave beliggenhed ikke findes tilstrækkelig
anledning til at frede de -~est for skanserne beliggende arealer
af art.nr. 26.
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Lodsejeren har for de ikke tidligere fredede arealer
påstået sig tilkendt i erstatning 5 kr. pr. m2 og for de i 1924
fredede arealer en erstatning på l kr. pr. m2 i anledning af, at
det nu forbydes at tage arealet i anvendelse til gartneri.

Lodsejeren har eLjvidere anført, at det på grund af ~y-
udviklingen kunne vise sig fordelagtigt eller nødvendigt for ham
at afhænde ejendommens jorder nord for Sønderborg-Aabenraa lande-
vej samt ejendommens bygninger, der ligeledes ligger nord for den
nævnte vej. I så fald vil han, såfremt landbrugsforpligtelsen på
hans jorder syd for landevejen ikke samtidig ophæves, være for-
pligtet til at opføre nye bygninger syd for landevejen. Da par-
cellerne 376/40 og 185/40, kortblad 4, ligger ret højt i forhold
til landevejen, og der ikke er vejadgang til jorderne vest for
skanserne, undtagen syd om disse, må bygningerne opføres på det
areal, der ligger øst for det i 1952 fredede, og som nu fredes.
Såfremt fredningen forhindr3r en sådan bebyggelse, påstår han sig
i anledning af forholdet en passende erstatning.

Til støtte for sin påstand om en erstatning på 5 kr. pr.
m2 af de ikke tidligere fredede arealer har lodsejeren henvist
til, at han for nogle år siden har solgt 5 byggegrunde syd for
landevejen til en pris af fra 4-6 kr. pr. m2, og at han har solgt
4 grunde ~ord for landevejen og opnået en pris af lo kr. pr. m2

for den sidste.
Ejendommen, hvis samlede areal er på 23,6003 ha, har

en ejendomsværdi på 140.000 kr. - heraf grundværdi 54.000 kr. Den
er behæftet med byggelinie og adgangsbegrænsning langs landevejen.

Nævnet finder, at erstatning for fredningen passende kan
fastsættes til 2 kr. pr. m2 for det areal, der ligger øst for det
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e~ i 1952 fredede areal og mere end 100 m fra landevejen - 416 m2

af art.nr. 26 og 2234 m2 af art.nr. 117, og l kr. pr. m2 af de
3233 m2 vest for skanserne, eller

2650 m2 a 2 kr. 5.300 kr.
3233 m2 a l kr. 3.233 ~r.

ialt~ 8.533 kr.
===============

•
Det bemærkes herved, at der vest for art.nr. 494 ikke

er bebyggelse ved landevejen, bortset fra landbrugsbygningerne
til ejendommen art.nr. 26 nord for landevejen og bygningerne til
landbrugsejendommen art.nr. 31 syd for landevejen, og at der ikke
er grundlag for at tilkende ejeren erstatning i anledning af de
anførte hypotetiske ulemper.

e
e

Art.nr. 31, tilhørende landmand Nicolaj Christensen
Naturfredningsforeningens påstand omfatter fredning af

den del af ejendommen, der ligger ved Sønderborg-Aabenraa lande-
vej syd for denne landevej, ialt ca. 5,68 ha.

Fredningsnævnet finder ikke, at der er tilstrækkelig
anledning til en egentlig fredning af arealet, der er ret lavt
beliggende og iøvrigt delvis beskyttet mod bebyggelse efter reg-
leme om fredningslinier ved landeveje.

Art.nr. 45, tilhørende grænseoverbetjent Karl Peter Nielsen
Naturfredningsforeningens fredningspåstand, således

som denne er ændret i mødet den 25. maj 1961, omfatter de dele
af art.nr. 45, der ligger vest for den også ved art.nr. 26 og
117 omtalte linie fra det nordvestlige hjørne af art.nr.456 tildetvestlige hjørne af art.nr. 494.

Fredningsnævnet finder ikke efter arealets beliggenhed
tilstrækkelig anledning til fredning.

---- O ----
I

~
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Naturfredningsforeningen ~2r under sagens behandling
frafaldet fredning af følgende ejendomme:
art.nr. 479, tilhørende maskinbygger Preben Juhl,
art.nr. 486, tilhørende elektriker Jens Kjærsgaard Sørensen,
art.nr. 496, tilhørende maskinarbejder Willy Skott,
art.nr. 249, tilhørende landmand Hans Jensen Bonde,
art.nr. 29, tilhørende landmand Jørgen Petersen Brock,
art.nr. 22 og 489, tilhørende Graasten-Sønderborg Kvægavler-

forening - arealer vest for lavningen vest for
skanserne.

Erstatningsbeløbene udgør efter det ovenfor anførte:

art. nr. 25 17.455 kr.
art.nr. 19 m.fL 134.788 kr.
art.nr. 20 77.380 kr.
art.nr. 32 2.803 kr.

art.nr. 288 2.905 kr.
art.nr. 61 m.fl. 4.496 kr.
art.nr. 15 og 381 60.698 kr.
art.nr. 44 m. fl. 128.417 kr.
art.nr. 26 og 117 8.533 kr .

ialt: 437.475 kr.===~==============
Erstatningsbeløbene forrentes med 5% årlig rente fra

den l- oktober 1962.
Vedrørende udbetaling af erstatningen bemærkes, at

Sønderjyllands Kreditforening ved skrivelse af 23. maj 1961 som
panthaver i ejendommene art.nr. 25, 19 m.fl., 20, 26 og 117 samt
15 m.fl. har forbeholdt sig at kræve eventuelle erstatningsbeløb
indbetalt til afskrivning på gælden til foreningen. løvrigt er
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e,
der ikke af nogen panthaver rejst krav vedrørende erstatningerne.

Det bestemmes herefter, at erstatning til de nævnte
lodsejere kun kan udbetales med panthaver-samtykke fra kredit-
foreningen, og at erstatningerne iøvrigt kan udbetales lodsejer-
ne uden panthaver-samtykke.

Nævnet bestemmer overensstemmende med lovens § 17, stk.
2 - lovbekendtgørelse nr. 106 af 21. marts 1959 - at statskassen
udreder 3/4 af erstatningsbeløbene. Den resterende 1/4 udredes
efter § 17, stk. l, af Sønderborg amtsfond.

•
Fredningsnævnet indstiller, at ni tiendedele af erstat-

ningerne udredes af statskassen. "

Konklusionen er sålydende:
"Området omkring Dybbøl skanser V - X fredes som oven-

for anført, og der udredes ligeledes som ovenfor anført følgende
erstatninger:

Gårdejer Hans Hansen, jun.
gårdejer Asmus Poulsen Petersen
gårdejer Johannes Mathiesen og
hustru Anne Marie ~Ifathiesen

17.455 kr.
134.788 kr.

: landmand Hans Ingemann
Dybbøl sognekommune
landmand Hans Hamann Christensen

77.380 kr.
2.803 kr.

2.905 kr.
4.496 kr.

60.698 kr.
128.417 kr.

8.533 kr.

gårdejer Christen Iversen
murermester Johann C.Nielsen
gårdejer Peter Bonde

Erstatningerne udredes med 3/4 af statskassen og 1/4
af Sønderborg amtsfond. "



". -31-

•

Kendelsen er forelagt Overfredningsnævnet i medfør af
naturfredningslovens § 19, stk. 3, og er derhos påanket af enkelte
af de af kendelsen berørte lodsejere, nemlig murermester Johan
C.Nielsen som ejer af art.nr. 44, 80 og 334, kaldet "Fårefarmen" ,
grosserer Niels Th.R.Ries som ejer af de på fornævnte ejendom
placerede bygninger og et areal omkring disse, art. nr. 516, og
gårdejer Peter Bonde som ejer af art.nr. 26 og 117. Endvidere er
sagen påanket af Danmarks naturfredningsforening efter forhandling I

med Nationalmuseet med påstand om væsentlige udvidelser, særligt

• mod øst og nord.
Overfredningsnævnet har den lo. juli 1963 besigtiget

områderne og har i tilknytning hertil drøftet sagen med de anken-
de samt andre i sagen interesserede, herunder repræsentanter for
naturfredningsrådet, Nationalmuseet, Dybbøl Skansenævn, Historisk
Samfund for Als og Sundeved, fredningsnævnet for Sønderborg amts-
rådskreds, Sønderborg amtsråd, boligministeriets kommitterede i
byplansager samt Dybbøl kommune.

Overfredningsnævnet kan i henhold til de i kendelsen
anførte grunde tiltræde, at fredning iværksættes, og kan ligeledes
i alt væsentligt tiltræde dennes ved kendelsen fastslåede omfang,
idet der dog af hensyn til de med fredningen forfulgte formål fin-
des at burde foretages mindre udvidelser af de fredede områder,
således som det nærmere er anført nedenfor ved de enkelte ejen-
domme.

Videre finder Overfredningsnævnet, at den i naturfred-
ningslovens § 25, stk. 4, indeholdte bestemmelse om 100 m-bygge-
linie ved vej under hensyn til tidspunktet for sagens rejsning
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ikke bør bringes i anvendelse i nærværende sag, hvorfor enkelte
under hensyntagen til fornævnte bestemmelse fastsatte erstatnings-
beløb vil være at korrigeTe i overensstemmelse hermed, jfr. neden-
for vedrørende gårdejer Hans Hansen som ejer af art.nr. 25, land-
mand Hans Ingemann som ejer af art.nr. 32 og gårdejer Peter Bonde
som ejer af art.nr. 26 og 117. I denne forbindelse bemærkes, at

•
skansernes mulige henførelse under bestemmelsen i naturfrednings-
lovens § 2 af samme årsag ikke får nogen betydning for sagen •

Med hensyn til de enkelte lodsejere bemærkes følgende:

art.nr. 44, 80 og 334, tilhørende murermester Johan C.Nielsen;
fredningen udvides med de under forhandlingerne på kortet indteg-
nede områder syd og øst for ejendommen, således at udsigten fra
Kongeskansen mod Sønderborg dermed sikres. Der er tilbudt murer-

:
mester Nielsen en samlet ~rstatning for det ved nævnets kendelse
fredede og for udvidelsen på ialt 225.000 kr., hvilket tilbud er
blevet accepteret.
art.nr. 26 og 117, tilhørende gårdejer Peter Bonde:
fredningen udvides med et under forhandlingerne på kortet indteg-
net areal mod nord udfor skanse IX, hvor der efter fredningsnæv-
nets kendelse intet fredet areal lå ved skansens nordvestlige
hjørne. Der er tilbudt gårdejer Bonde en samlet erstatning på
300000 kr., hvorved foruden til udvidelsen er taget hensyn til
det indenfor en afstand af 100 m. fra landevejen liggende areal.

Gårdejer Bonde har accepteret tilbudet.
Yderligere udvidelsen af fredningen foretages ikke,

hvorimod der til grosserer Niels Th.Ries som ejer af art.nr.5l6
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med bygninger er tilbudt en erstatning for ulempe på 2.000 kr.,
hvilket tilbud grosserer Ries har accepteret.

Endelig har Overfredningsnævnet i anledning af, at den
i naturfredningslovens § 25, stk. 4, indeholdte bestemmelse ikke
bør finde anvendelse, tilbudt forhøjet erstatning, for såvidt
angår art.nr. 25, tilhørende gårdejer Hans Hansen, og art.nr.32,
tilhørende landmand Hans Ingemann, således at de samlede erstat-
ninger fastsættes til henholdsvis 36.000 kr. og 12.500 kr., hvil-
ke tilbud ejerne har accepteret.

Da Overfredningsnævnet iøvrigt kan tiltræde det i ken-
delsen anførte, vil denne være at stadfæste med de af det foran-
stående følgende ændringer, hvorved tillige bemærkes, at påtale-
ret i henhold til kendelsen tillægges fredningsnævnet for Sønder-
borg amtsrådskreds og Danmarks Naturfredningsforening.

Overfredningsnævnet har i medfør af naturfredningslo-
vens § 17, stk. 2, besluttet, at 9/10 af erstatningsbeløbene vil
være at udrede af statskassen, medens der iøvrigt med erstatnin-
gen forholdes som nedenfor bestemt.

Et kort nr. Sø. 108, udvisende grænserne for de fre-
dede arealer, der ialt udgør ca.68 ha., er vedhæftet nærværende..keY!
delse.
T h i b e s t e m m e s:

Den af fredningsnævnet for Sønderborg amtsrådskreds
den 22. januar 1963 afsagt e kendelse vedrørende fredning af area-
ler ved Dybbøl Skanser vil være at stadfæste med de af det foran-
stående følgende udvidelser.
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I erstatning udbetales følgende beløb:
l. Gårdejer Hans Hansen, Dybbøl .
2. Gårdejer Asmus Poulsen Petersen, Dybbøl .
3. Gårdejer Johannes Mathiesen og hustru Anna Marie

Mathiesen, Dybbøl .

4. Landmand Hans Ingemann, Dybbøl •.•.............•.
5. Dybbøl kommune .. ,. ~ " ..•.•............

6. Landmand Hans Hamann Christensen, Dybbøl .••....•
7. Gårdejer Christen Iversen, Dybbøl ...............

36.000 kr.
134.788 kr.

77.380 kr.
12.500 kr.

2.905 kr.
4.496 kr.

60.698 kr.

9. Gårdejer Peter Bonde, Dybbøl
8. Murermester Johan C.Nielsen, Sønderborg ••••••••• 225.000 kr.

30.000 kr.....................
10.GTosserer Niels Th. Ries, v/ landsretssagfører P.Mynborg, Sønderborg ............................• 2.000 kr.

ialt 585.767 kr.

Erstatningsbeløbene vil være at forrente med 5% p.a.
fra den l. oktober 1962 at regne, og til betaling sker.

For såvidt angår de gårdejer Hans Hansen, gårdejer
Asmus Poulsen Petersen, gårdejer Johannes Mathiesen og hustru,
gårdejer Peter Bonde og gårdejer Christen Iversen tilkendte er-
statningsbeløb udkræves til udbetaling samtykke fra Sønderjyl-
lands Kreditforening.

Af erstatningsbeløbene med renter vil 9/10 være at ud-
rede af statskassen og l/lo af Sønderborg amtsfond og Sønderborg
købstad efter folketal i henhold til den senest offentliggjorte
folketælling.

Udskrif~~Æ~tighed bekræftes
/:/ (1<.?:.r 'S --1 t -,':'-7t0

Kaas-Petersen.
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protokollen for fredningsnævnet for SØnderborg amtsrådskreds.

År 1963 den 22. januar blev af fredningsnævnet for Sønderborg
amtsrådskreds 1

Fr. 12/1961. Sag om fredning af arealer ved DybbØl skanser
afsagt følgende

k e n d e l s e :

4t Ved skrivelse af 29.marts 1961 opfordrede Historisk samfund
for Als og SUndsved nævnet til at indlede fredningssag vedrØrende ejen-
dommen art.nr.44, 8~,333 og 334 af DybbØl ejerlav og sogn, "Fårefarmen"

~kaldet, idet det af oplysninger i dagspressen fremgik, at arealet var
\~ solgt til udstykning.

Der holdtes 1den anledning den 4. maj 1961 et mØde, til hvil-
ket ejerne og en række interesserede var indkaldt. på mØdet bekræfted~
ejerne, at Fårefarmen var erhvervet med henblik på bebyggelse, idet han
.plyste, at der påtænktes åben ~g lav bebyggelse til beboelse samt muligt

l ferretningsbyggeri og hotel.
I~I på mØdet sluttede Danmarks Naturfredningsforen1ng sig til den

(
r fremsatte fredningsbegæring og rejste endvidere ved skrivelse ~r 3. maj

1961 fredningssag vedrørende et stø~re område på begge sider af skanserne
V og VI (Konge skansen) , VII, VIII, IX og X~ idet der vedrØrende hele om-

4t\rådet nedlagde s følgende fredhingspåstand:
hOmrådet må ikke bebygges. Herfra dog undtaget bygningsr som

I~) 'r nødvendige af hensyn til de eksisterende landbrug. Disses placering
og udformning skal dog godkendes af fredningsnævnet og Danmarks Natur-

~ fredningsforening. Ændringer fra almindeligt landbrug til gartnerier til.
lades ikke.

OPstilli~af boder, skure, master og andre skæmmende indret-
ninger er ikke tilladt.

Der må ikke foretages t~æplantning på de nu træfrie arealer.
Ændring af terrænformerne ved afgravning og opfyldning er ikke

rl"~ tilladt.
i. Camping skal ikke være tilladt.

Anlæg af stier ud over de allerede eksisterende må ikke finda
sted.

Påtaleret tillægges fredningsnævnet og Danmarks Naturfrednings-
forening. u

I skrivelsen anfØrte s til støtte for fredningspåstanden:
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"Ved en sådan fredning kan DybbØl Bjærgs karakteristiske pro-
fil bevares som et led i landskabet, hvor det ellers ved en fortsat
udvikling som den igangværende vil blive ændret til en dei af bebtggel-
sesom.rådet.

For byen SØnderborg er denne friholdelse også af stor betyd-
ning, idet byens særlige charme for en stor ~el ligger 1 samspillet
mellem byen på den ene side af sundet og landskabet på den anden. I
virkeligheden er det en meget uheldig udvikling, der i de senere år
er sket, ved at man har ladet byggeriet udvikle sig så stærkt på skrå-
ningerne fra Alssund op ad DybbØl Bjærg. Byens udvikling bØr ledes ad
andre veje.

DybbØl Bjærgs vestside er endnu ikke kommet i farezonen, men
en udvikling af DybbØl by kan ske når som helst, og da må disse skØnne
karakterfulde skråninger ikke kompromitteres. Fra DybbØl landevej er
der henover dette område en storslået udsigt mod nord med Alssund og
Als i baggrunden, som denne fredning ligeledes vil medvirke til at be-
vare.

Mod nord må der etableres en forbindelse mellem DybbØl Bjærg
fredningen og AlSsund.

Ud over den landskabelige begrundelse for fredningen af DybbØl
~jærg må man også se på, at den indgår som et led i bevarelsen af vore
nationale mindesmærker på DybbØl Banke, der ved de store fredninger
på sydsiden af DybbØl Landevej gennem de forlØbne årtier har fået en
mulighed for at overleve, men som fuldstændig vil skifte karakter,hvis
man ikke fortsat kan holde DybbØl Bjærg fri for bebyggelse.

Hvert år kommer der tusinder af besØgende på disse steder -
en bebyggelse op til skanserne, hvorfra der er en pragtfuld udsigt
over de omgivende landskaber og byen, - vil være en national eg land-
skadelig vandalisme."

Under mØdet protesteredes der fra DybbØl kommunes side mod
fredningen, idet det gjordes gældende, at fredningen gjorde indgreb
i de af DybbØl kommune lagte planer om bebyggelse af arealerne i hen-
hold til en af kommunen udarbejdet dispositionsplan, hvorefter hoved-
parten af arealet mellem skansekæden, nuv. Aabenraavej og Gl.Aabenraa-
vej ialt ca. 33 ha. udlægges til boligbyggeri, medens et mindre område
omfattende det nuværende kolonihaveområde med nogle tilstØdende gart-
neri- og landbrugsarealer, ialt ca. lo ha., tænkes bibeholdt som trøn-
ne områder, medens et ca. 2 ha. stort areal øst for Gl.Aabenraavej
tænkes udlagt som industriområde.

Ved mØdets afslutning afsagdes forelØbig kendelse om, at den



•

-e

- 3 -

påtænkte udstykning og bebyggelse af Fårefarmområdet skulle stilles
i bero.

Der afholdtes herefter den 25. maj 1961 et mØde, til hvilket
mØde samtlige lodsejere i området samt vedkommende panthavere og andre
i ejendommene interesserede var indkaldt overensstemmende med reglerne
i naturfredningslovens - lovbekendtgØrelse nr.lo6 af 21.marts 1959 -
§ lo.

Efter forhandling og besigtigelse frafaldt Danmarks Naturfred-
ningsforening fredningspåstanden vedrØrende arealer vest for lavningen
nedenfor skanserne samt en række allerede udstykkede byggegrunde langs
den offentlige vej - bivej nr.8 - og et areal no~d herfor og endvidere
et lavtliggende areal af art.nr.29 ved hovedvej 8.

Det område, foreningen herefter har påstået fredet, er indteg-
net med grØnt på sagens bilag 28. Om dets nærmere afgrænsning henvises
til nedenstående bemærkninger.

Efter mØdet udsattes sagen til forelæggelse for forskellige
institutioner.

DybbØl skanse~vn har i skrivelse af 7. juli 1961 udtalt, at
man fra skansenævhets side må stØtte, at der sker en fredning af de
arealer, der begrænses af en hØjderyg, som ses fra Kongeskansen mod
øst, samt at arealerne mellem Kongeskansen, skanse VIII og IX bliver
friholdt for bebyggelse.

Nationalmuseet har i skrivelse af 3o.oktober 1961 bl.a. udtalt
fØlgende:

"Det forekommer umiddelbart forbavsende, at der her kan frem-
komme planer om kommerciel udnyttelse i form af udparcellering af jord,
der indtager en så stor plads i landets nationale og historiske bevidst~
hed. Hele DybbØlbjerg er at betragte som vort måske betydeligste histo-
riske mindesmærke, så betydeligt, at det er ganske overflødigt i denne
forbindelse nøjere at argumentere for dets værdi.

DybbØl er desværre allerede hårdt trængt af bebyggelse og skam-
meligt skændet af de usmageligheder, der fØlger i turismens kølvand,
men stadig formår stedet ved sine historiske minder som ved sine store
landskabelige skØnhedsværdier at gøre indtryk på de besØgende, der
trækker ind på de nogenlunde uberØrte arealer på begge sider af lande-
vejen. Sydsiden af banken med udsigt over Vemmingbund skulle nu ved
fredning være sikret ~od yderligere skæmmende bebyggelse. Det havde
været naturligt på et tidligere tidspunkt at sikre bankens omgivelser
til alle sider, og de foreliggende byggeplaner gør en fredning til de
Øvrige sider påtrængende nØdvendig.
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Museet kan på det varmeste anbefale de igangværende frednings-

bestræbeIser, der bØr følges op af en byplanvedtægt for området i vi-
deste forstand; det er muligt, man herunder yderligere bØr stræbe imod
at udvide de arealer, der skal friholdes for bebyggelse, navnlig mod
øst. Det er vel overhovedet et spørgsmål, om det byplanmæssigt er rig-
tigt, at der opstår en alt for stor bydanneIse på Sundeved, idet det
må forekomme mere rationelt, om SØnderborgs kommende udvidelse finder
sted på Als, og under alle omstændigheder betragtes som et gode for
byen at bevare de store frie og smukke arealer på Dybb~l så uberØrt
som muligt."

BOligministeriets kommitterede i byplansager har i skrivelse
af 22.marts 1962 bl.a. vedrØrende ovennævnte dispositionsplan udtalt
fØlgende:

"DybbØl kommune deltager i samordningsudvalget for Sønderborg,
UlkebØl og DybbØl kommuner, og en skitse til en dispositionsplan for
den Østlige del af kommunen mellem Aabenraa landevej, Gl.Aabenraa lan-
devej ng Flensborgvej, blev på et mØde i oktober 1960 forelagt udval-
get til orientering. Samordningsudvalget kunne i princippet tiltræde
skitsen som grundlag for den videre planlægning af området, uden at
man dog herved tog stilling til spørgsmålet om det foreslåede byplan-
områdes afgrænsning. Skitsen har ikke været forelagt boligministeriet;
og et endeligt forslag til dispositionplan for det pågældende område
foreligger endnu ikke.

Bl.a. som fØlge af den i den seneste tid skete stigning i byg-
geaktiviteten inden for ovennævnte område har DybbØl sogneråd sØgt om
optagelse i det nedsatte byudviklingsudvalg for Als, og byplannævnets
provinsafdeling har tiltrådt, at kommunen inddrages under byreguleringsl
loven.

Selvom det på nuv~rende tidspunkt ikke med sikkerhed kan si-
ges, hvor store og hvilke arealer i DybbØl kommune, der vil blive ud-
lagt til bymæssig bebyggelse i den kommende byudviklingsplan, må det
dog formodes, at byudviklingen i det væsentlige vil blive sØgt koncen-
treret til ovennævnte områder, som ligger op til kommunegrænsen til
Sønderborg kommune.

Efter den kommitteredes opfattelse bØr den bymæssige udvikling
i DybbØl begrænses mest muligt i kommunens østlige del og iØvrigt kun
tillades i et begrænset omfang i direkte tilslutning til de eksisteren-
de byer DybbØl og RagebØl, således at bl.a. ejendommene umiddelbart
vest for DybbØl skanser henføres til yderzone. Herved bliver det imid-
lertid kun muligt at friholde de pågældende arealer for bymæssig bebyg-
gelse, medens bygninger til landbrug og andre på stedet naturlige for-
mål fortsat vil kunne opfØres alene med de begrænsninger som fØlger af
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bygnings- og fredningslovgivhingen m.v.
Under hensyn hertil, og da byudviklingsplaner endvidere kun

udarbejdes for perioder på normalt 15 år. skal man~ idet man hehviser
til Nationalmuseets udtalelse af 301 oktober 1961, som den kommitterede
1 det hele kan tilslutte sig, henstille til overvejelse, at det fore-
slåede fredningsområde udvides mod vest _g om muligt også mod øst, så-
ledes at det bliver muligt - bl.a. af hensyn til udsigten fra skansernel

effektivt at sikre bankens omgivelser."
Efter at have modtaget de pågældende udtalelser afholdt nævnet

møde den 2. juli 1962 og besluttede da at udarbejde udkast til fredning
af et noget mindre areal, idet nævnet var af den opfattelse, at det ikk,
af hensyn til beskyttelsen af skanserne var nØdvendigt at frede i det
af Naturfredningsforeningen krævede omfang. Nævnets skitse, der fremgår
af kortet bilag 30, forelagdes på et mØde den l.oktober 1962, til hvil-
ket mØde lodsejerne samt de Øvrige i sagen interesserede var indkaldt.
På mØdet fastholdt Naturfredningsforeningen sin påstand og kunne ikke
indgå på en begrænset fredning, hvilket stØttedes af Naturfredningsrå-
det og Nationalmuseet. Efter forhandling med lodsejerne vedrØrende dere
erstatningskrav optog nævnet herefter sagen.

Om de tidligere fredninger i området skal bemærkes:
Ved deklaration af 24. april 1924 er pålagt forskellige arealer

af art.nr.115, 262 og 295 samt 61 og 15 den rådighedsindskrænkning, at
arealerne ingensinde må bebygges, medmindre statsministeriet i hvert
enkelt tilfælde meddeler tilladelse dertil. Sådan tilladelse kan kun
meddeles med hensyn til bygninger, der tjener til landbrugSØjemed eller
til beboelse, og som har hØjst 2 etager uden kvist eller mansard. Der
må ikke uden samtykke anbringes standere til elektriske stærkstrØmsled-
ninger, telefon- eller telegrafpæle eller lignende indretninger, som
kan virke skæmmende eller forstyrrende i landskabet. Hvis i tidens lØb
enten de nu på arealet værende træer eller buske eller de senere plan-
tede træer eller buske måtte antage sådan stØrrelse, at de efter den
påtaleberettigede myndigheds skøn virker skæmmende, skal den påtalebe-
rettigede myndighed kunne forlange dem fjernede. Arealerne må kun be-
nyttes til agerbrug og gartneri.

Ved deklaration af 3. maj 1924 er det pålagt arealer af art.
nr.ll? tilsvarende deklaration.

Ved fredningsnævnets kendelse af 2. august 1939 stadfæstet af
overfredningsnævnet den ? oktober 1939, er art.nr.320 fredet mod be-
byggelse af enhver art og mod beplantning over buskvæksthØjde samt mod
enhver anden foranstaltning, der kan virke hindrende for udsigten mod
syd fra Kongeskansens sydlige hovedindgang over Vemmingbund, eller Som



~J

•
..

e
e

r

- 6 -
kcl.Ll virKe skærnmende. Påtaleret"ten "tilkommer fredningsnævnet og JJybbØl
skansenævn i forening eller hver for sig.

Ved fredningsnævnets kendelse af 23. januar 1950 og overfred-
ningsnævnets kendelse af 3. november 1950 er denne fredning udvidet til
tillige at omfatte art.nr.395.

Ved deklaration af 26.juli 1940 har SØnderborg amtsråd som
ejer af art.nr.158, på hvilket art.nr. "DybbØlstenll er beliggende be-
stemt at stenen skal forblive henliggende i sin naturlige tilstand og
derfor ingensinde må udsættes for nogen ødelæg~nde behandling. Fred-
ningen omfatter tillige arealet om stenen - det fornævnte art.nr.158-
som skal holdes indhegnet, dog at der skal være adgang for almenheden
til at betræde grundstykket og besigtige stenen. Hegnet må ikke være
så hØjt, at det hindrer udsigten udefra til stenen. på grundstykket
må iØvrigt ikke findes anden bevoksning end græsbevoksning og affald
må ikke henkastes på arealet. Gravning må kun finde sted, når det er
nødvendigt for at holde arealet i sØmmelig stand. Påtaleretten tilkom-
mer fredningsnævnet.

Ved fredningsnævnets kendelse af 6. maj 1952 stadfæstet af
overfredningsnævnet den 9. december 1952, er arealer af art.nr.ll?
fredet således, at arealerne ikke må bebygges, hvorhos arealerne er
fredet mod beplar~ning over buskhøjde samt mod enhver anden foranstalt-
ning, der kan virke hindrende for udsigten fra Dybbølskanserne IX og X
over arealet eller som kan virke skæmmende.

Nævnet kan tiltræde, at et betydeligt område omkring DybbØl
skanser på grund af dets skØnhed, beliggenhed og ejendommelighed har
væsentlig betydning for almenheden, og at det derfor, idet de tidligere
foretagne fredninger ikke er tilstrækkelige, bØr fredes efter lovens
§ l. Dette gælder i særlig grad de arealer der ligger på den side af
skanserne, hvorfra angrebet iværksattes i 1864 samt arealet mellem
skanserne samt udsigten fra Kongeskansen mod vest, nord og øst og
arealerne op mod Kongeskansen. Nævnet finder imidlertid ikke, at de
grunde, der motiverer en fredning gør sig gældende med samme styrke
for hele området, og finder særligt, at det er unØdvendigt at frede en
række arealer, der ligger op mod SØnderborg by og enten så lavt, at
arealerne ikke kan ses fra Konge skansen , eller så lavt og i en sådan
afstand fra Kongeskansen, at udsigten herfra ikke skæmmes ved bebyg-
gelse med parcelhuse. Nævnet bemærker herved, at udsigten fra den mod
øst tilbagetrukne af offentligheden lidet beSØgte skanse VII mod øst
over Sønderborg by og havn ikke i sig selv findes at kunne begrunde en
fredning, og at det samme gælder udsigten fra arealerne omkring Dybbøl-
sten, og bemærker herved iØvrigt, at disse sidste arealer på dispositi-
onsplanen er udlagt som grønt område. Der findes endvidere ikke til-
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strækkelig anledning til at frede forskellige andre lavt beliggende
arealer ved SØnderborg - Aabenraa og Sønderborg - Graasten landeveje,
idet de nu i lovens § 25 indeholdte begrænsninger af adgangen til be-
byggelse langs landevej findes at indeholde tilstrækkelig beskyttelse.

For så vidt angår de tidligere fredede områder finder nævnet
det hensigtsmæssigt, at disse områder tillige pålægges rådighedsind-
skrænknirtg af samme indhold som de Øvrige områder.

VedrØrende omfanget af fredningen og dens begrundelse henvises
iøvrigt til det nedenfor vedrørende de enkelte arealer anfØrte.

VedrØrende de i anledningen af fredningen rejste erstatnings-
krav henvises ligeledes til de vedrØrende de enkelte ejendomme gjorte
bemærkninger.

VedrØrohde de enkelte ejendomme bemærkes fØlgende:
Art.nr.25 tilhØrende gårdejer Hans Hansen, jun.

Naturfredningsforeningen påstår fredet parcel 197/24,kortblad
7, samt parcel 185/30 og 186/30, kortblad 3, af areal hhv.o,305o ha.,
5,8793 ha. og 0,0126 ha.

Nævnet finder, at det er unØdvendigt at frede den del af parcel
185/30 kortblad 3, der ligger vest for en linie trukket fra det nord-
østre hjØrne af art.nr.29 til vej gaflen neden for bakken, hvor vejen
fra DybbØl by mødes med vejen fra hovedvejen til tyrestationen, således
at der fredes et areal på ialt ca. 3,6 ha. Nævnet skal herved bemærke,
at det areal, der undtages fra fredningeh, er lavt beliggende og be-
liggende uden for den linie, der kan trækkes i forlængelse af frednings.
linien langs foden af bakkerne vest for skanserne.

Lodsejeren har påstået sig tilkendt en erstatning for frednin-
gen på 5 kr. pr. m2 af det fredede areal.

Ejendommens samlede areal er på 19,2865 ha. Ejendomsværdien er
112.000 kr., grundværdien er 51.300 kr. Parcel 186/30 kortblad 3, er
behæftet med oversigtsservitut. Det af fredningen berØrte areal er iØv-
rigt behæftet med byggelinie, og adgangsbegrænsning langs landevejen. I

Fredningsnævnet finder, at erstatningen tillodsejeren passende
kan fastsættes til l kr. pr. m2 for det areal - 1,7455 ha. - der ligger
mere end 100 m. fra landevejen eller 17.455 kr. Det bemærkes herved, at
der ikke er bebyggelse vest for ejendommen art.nr.424, og at arealet
indenfor 100 m. fra vejen er fredet efter § 25 stk~4 i naturfredningslo
ven - lovbekendtgØrelse nr.194 af 16.juni 1961.
Art.nr,19, 115, 262 og 395 tilhØrende gårdejer Asmus Poulsen Petersen. I

Naturfredningsforeningens påstand, som nævnet i det hele kan
tiltræde, omfatter parcel 126/28~ 125/27, 124/26, 123/25 etc. kortblad i
3 og parcol 275/126 etc. ko_tblad 6, af art.nr.19 af areal 3,2883 ha.,
3,2641 ha., 1,2348 ha., 3,2086 ha., 2,4830 ha., ialt 13,4788 ha. samt
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endvidere art.nrel15, 262 og 395 af areal hhv. 5,6281 ha., 1,0151 ha.
og b,1698 ha., hvilke sidste 3 art.nr. som ovenfor anført er fredet i
1924 og 1950.

Lodsejeren har påstået sig tilkendt i erstatning for frodningen
af parcel ~24/26 kortblad 3, af ·art.nr.19 2 kr. pr. m2 og for de Øvrige...- . . 2

arealer af art.nr.19 4 kr. pr. m , medens han ikke har påstået sig til-
kendt erstatning vedrØrende de tidligere fredede arealer. Han har op-
lyst, at der til ham har været rettet forespørgsel om kØb af jord til
byggegrunde, men han har aldrig villet sælge. Han har villet afvente,
at art.nr!15 blev udstykket og har iøvrigt pårognet, at hans jorder
på et eller andet tidspunkt ville blive fredet.

Ejendommens samlede areal er på 21,5331 ha. Ejendomsværdien
er 105~ooo kr~ og grundværdien 49.100 kr •

Fredningsnævnet finder, at erstatningen til lodsojeren passen-
de kan fastsættes til l kr. pr. m2 for hele det ikke tidligere fredede
område 13,4788 ha. eller 134.788 kr.
Art.nrt20 tilhØrende Johannes Mathiesen og hustru Anne Marie Mathiesen. '

Naturfredningsforeningens påstand, som nævnet i det hele kan
tiltræde, omfatter fredning af parcel 180/32 etc. kort blad 4, og parcel
131/6 kortblad 3, af areal hhv. 3,4051 ha. og 3,3329 ha., ialt 7,7380 ha

Lodsejeren har påstået sig tilkendt i erstatning 4 kr. pr. m2 •
Han har oplyst, at arkitekt Brix i maj 1961 til ham har rettet fore-
spØrgselom køb af parcel 180/32 kortblad 4 til udstykning for en pris

2af 4 kr. pr. m •
Ejendommens samlede areal er på 17,5358 ha •• Ejendomsværdien

er l30~000 kr. og grundværdien 50.000 kr.
Fredningsnævnet finder, at erstatningen tillodsejeren passende

kan fastsættes til l kr. pr. m2 af hele arealet 7,7380 ha. eller
77.380 kr.
Art.nr.32 tilhØrende landmand Hans Ingemann.

Naturfredningsforeningens påstand, som nævnet i det hele kan
tiltræde, omfatter fredning af parcel 187/29 og parcel 188/29 kort blad
3 af areal hhv. 1,2421 ha. og 0,0128 ha.

Lodsejeren har påstået sig tilkendt erstatning 6 kr. pr. m2,
idet han har anfØrt, at han ville kunne sælge byggegrunde til 8 kr. pr.
m2• Han har for nævnet fremlagt en efter fredningssagens rejsning i
februar 1962 udarbejdet udstykningsplan, hvorefter der af arealet kan
udstykkes 11 byggegrunde, og han har anfØrt, at han fØr sagens rejsning
har haft henvendelser om kØb af byggegrunde.

Ejendommens samlede areal er på 4,3437 ha., Ejendomsværdien
er 60.000 kr. og grundværdien 14.000 kr. Parcel 188/29 kortblad 3 er
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belagt med oversigtsservitut. Det af fredningen berØrte område er iøv-
rigt behæftet med byggelinie og adgangsbegrænsning langs landevejen.

Fredningsnævnet finder, at erstatningen passende kan fastsættes
til l kr. pr. m2 af det areal - 0,2803 Ra. - der liggor mere end 100 m.
fra landevejen eller 2.803 kr •• Der henvises herved til det vedrØrende,
art.nr.25 anfØrte.
Art.nr. 288 tilhØrgnde DybbØl kommqne.

Naturfredningsforeningens påstand, som nævnet i det hele kan
tiltræde, omfatter fredning af art.nr.288 af areal 0,6772 ha.

Sognerådet har påstået erstatning på linie med de Øvrige lods-
ejere.

Arealet? der er ubebyggot~ har en grundværdi på 2.700 kr. Det
er behæftet med byggelinie og adgangsbegrænsning langs landevejen.

Fredningsnævnet finder, at erstatningen passende kan fastsættes
til l kr. pr. m2 af det areal - 0,2905 ha. - der ligger mere end 100 m.
fra landevejen eller 2.905 kr •• Der henvises herved til det vedrØrende
art.nr.25 anfØrte.
Art,nrt 61, 206 og 320 tilhØrende landmand Hans Hamann Christensen.

Naturfredningsforeningens påstand, som nævnet i det hele kan
tiltræde, omfatter fredning af parcel 314/126,315/127 etc., 316/0.125
etc~, 317/125 etc., 318/117 123~ 319/118, 343/118,445/113,480/113
og 481/114 kortblad 6 af art.nr.61 af areal hhv. 2,4098 ha., 0,1664 ha.1

0,3152 ha., 0,4366 ha., 1,1064 ha., 0,3800 ha. ~ 0,9624 ha., 0,0101 ha., I

0,1004 ha. og 0,0875 ha., samt parcel 266/112, 442/94 og 443/94 kortblac
6 af art.nr. 206 af areal hhv. 0,1882 ha., 0,0735 ha. og 0,0234 ha. og
art.nr.320 af areal 0,2753 ha.

De anfØrte arealer af art.nr.61, bortset fra parcel 445/113,
480/113 og 481/114 er fredet ved deklarationen af 24.april 1924. Art.
nr.320 er fredet i 1939.

Lodsejeren har for de ikke tidligere frodede arealer af art.nr.
61 og 206 - ialt hhv. 0,1980 ha. og 0,2851 ha. - påstået sig tilkendt
en erstatning på 2 kr. pr. m2, men har ikke iØvrigt påstået erstatning.

Ejendommens samlede areal er på 6,7062 ha •• Ejendomsværdien er
50.000 kr. og grundværdien 16.000 kr. Parcel 445/113 kort blad 6 af art.
nr.61 og parcel 443/94 kortblad 6 af art.nr_206 er behæftet med over-
sigtsservitut~ Det af fredningen berØrte område er iøvrigt behæftet
med byggelinie og adgangsbegrænsning langs landevejen.

Fredningsnævnet finder, at erstatningen ti110dsejeren passende
kan fastsættes til l kr. pr. m2 af det areal for hvilket der er påstået
erstatning, bortset fra oversigtsarealerne 0,4831 ha. + 0,0101 ha. +

0,0234 ha. eller 0,4496 ha, - ialt 4,496 kr.
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Art "nr Jt] L )1- "l)+ 0...:;_1.:-12' t j lhpr~!!de I/S DyJ'C:OJ. Ban'·'i.L~!_0-ndiffirr'k_a_
Na turfr:-:c.nl.DEsforeningens på -:-:te nd, som. nsevnet i det hele kan

tilslutte sig, c=lf~tte~ de nævnte tre a~t.nr, af areal hhv~0,0274 ha.,
0,0085 ha. og 0,0790 ha •• Med godkendelse af fredningsnævnet og Danmark:
Naturfredntngsfc:;"enin~ skal der kunne ske o:'lby[n~.ngaf og tilbygning
til de på art.nr<~·13 og 414 værende vandindvindi1J.gsQnlæg.

Ved:,:,yJY'E.'nder,;um~ehuset på art .D!' o41l~ b e"Il::Dr:ms, at vandværket
den 28, maj 1955 overfpr nævnet har forpligtet sig til at sørge for
beplantni.~g '::l.f;,)-."-cidenOF; vestsiden 2.1 -;J"l~.'1?ehusc~~.r:>(1 viJdvin og nord-
siden med hyld.

De:,:,8r ik~8 af ejerne nc~lqgt p~stand o~ 3rstat~inz.
Art.nro15, 36, ~~81 tilhørende-hird~er Christen Iversen.

KJ.tu:::,f:,n~) ·)':ngs:::'orcr:.ingenspåseand omfatt~;r ~a:;.'cel31, 72143 og
248/30 kortblo.d ~;, dsn del af p2Tcel 602/3 korL.:LJ.o..6, d,~:,:, li.gger vest
for ejendcIrJl':ensi.ndkOr.-.:elsvejfra nord, parcell.~,5,6?7,512/15,168/8,
270/11, 305/11 ~t~., 511/16 og 513/15 kortblad 6 plt af art,nr.15 af
areal hh7,0<54co h~, q 0,1282 ha., 2,2~45 ha, ,ca.o,91 hq., 0,2088 ha.,
0,3989 ha" 0,11:.0 ha., 2,4500 :ha.•, od495 hao, J,3740 h'l~, 1~4973 ha.,
1,9486 ha. ~ 1~3°(+ ha, og 0,1408 ba. samt endvidere parcel 525/17 kort-
blad 6 af Qrton-:,o~S af areal 3,0990 ha., art.nr.295 af areal 0,0869 ha.
og art. nr. 381. af "",1'e813 i2843 ha.

~~ ~.l ~~~ tjJ~Y~d8, at art.nr,381, der ~j~g~~ i umiddelbar
nærhed af K(,~ge:1l'iY.''1seI1f:J.r.1t areD.let om..lcrtng0Jcar.~eVII - parcel 305/11
kortb]~~ C - og ~ejrarc~llen, parcel 5J3/15 kortblad 6 af art.nr.15
fredes, Parcel 305/11 er tidligere fredet ved deklarationen af 24.
april 192h.

Nævnet finder, at det til beskyttelse af udsigten fra Konge-
skansen mod nor~~st endvidere er nødvendigt at frede et nreal, der dan-
ner afslutn51J.gen ~f bakketoppen omkring skanse VII, og som begrænses
af en l......lli.(;;lc.~~g.::.\O;:, 'v 3i.den af vej en pa]. cel 5:::./=-~ D.:c~. noY':~til den ved
vejen liggende tyske soldatergra~ - nOY'd~estlige hjØrne af parcel
511/16 lwrt"!::>J'ld 6 .-. sa::"~en ret linie d erfra til de :.;punkt, hvor
skansestien går mod vest til skanse VIII - sydØs~hj~rnct af stip~r-
cellen 313/126 kortblad 4 samt af skansestier-, at' ~~led8s omfetter
parcel 270/11 samt 0,1717 ha. og 0,1880 ha. af parcel 168/8 og 512/15
- ialt norå 'f o!' ;-.lc:anseVII 1,8570 hao

H'o:~sA.v JuJ
;:; an!:":rde Øvrige ar ealer skal ~GmJ:;rKesforelØbig,

at den del af l~T~el 525/17 kortblad 6 af art.nrJ36, der ligger øst
for vejen fo:::,bi~~bbØlsten samt Rrtonr.295 og parcel 4 kortblad G af
art.nro15 ef'~er dispositionsplanen indgår i et grønt område omkring
IIDybbØlstcml! q ElPdens 6 e ØVT..Lgeer udlagt som 2-e :::;'P'Jboligbyggeri,
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~'ra Kongeskansens nordØstre hjØrne kan man se en dol af marken

parcel 248/30 samt den øverste af ejendommens ret høje bygninger på
parcel 5 samt endvidere taget af enkelte af de nord for parcel 248/30
opfØrte huse. Fra Kongeskansen ved indgangen kan man alene se toppen
af de hØje træer omkring ejendommens bygninger, men hverken disse el-
ler nogen del af aroalerne.

Under henvisning til det således anfØrte og at arealerne ligger
i en afstand af mere end 400 m. fra Kongeskansens nordØstlige hjØrne
og i lavere niveau, finder nævnet ikke en fredning af disse arealer
tilstrækkeligt begrundet. Det bemærkes herved for så vist angår arealer~
ne omkring DybbØlsten, at den tidligere iværksatte fredning findes til-
strækkelig, og at det ikke kan tillægges afgØrende betydning, at der
skabes forbindelse mellem "Dybbølstenit og skansearealerne.

Lodsejeren har for fredningen af art.nr.38l og området nord
for skanse VII påstået sig tilkendt en erstatning på 4 krl pr. m2•

Som begrundelse for erstatningspåstanden har ejeren henvist
til, at han vod kØbekontrakt af ll. oktober 1962, der aflØser overens-
komst af 5. juli 1962, til murermester Johann C.Nielsen har solgt et
areal på ca. 5 ha. for en pris af 5 kr. pr. m2 samt overtagelsen af
afgiftspligtig grundstigning. Det pågældende areal omfatter den del af
parcel 3, der ligger øst for indkØrselsvejen fra nord samt parcel
542/1 og 355/2 kortblad 6.

Ved den nævnte overenskomst har ejeren tillige indrØmmet Johann
C.Nielsen forkØbsret til de arealer af ejendommen, der er egnet til be-
byggelse og som ikke bliver fredet, medens Johann C.Nielsen har indrØmmE
ejeren forkØbsret på de arealer af art.nr.44 m.v., der måtte blive frcd~

Ejeren har endvidere henvist til at art.nr.233 af kreaturhandler
BØrge Ohrt,SØnderborg, er solgt til bygmester A.G.Teichert,SØnderborg, I

til udstykning og boligbyggeri for 5 kr. pr. m2•
Nævnet finder, at erstatningen til ~odsejoren passende kan fast-

sættes til l kr. pr. m2 for art.nr.38l og 1,50 kr. pr. m2 for arealet
nord for skanse VII eller:

3,2843 ha. a l kr. pr. m2
1,8570 ha. a 1,50 kr. pr. m2

32.843 kr.
27.855 kr.

ialt: 60.698 kr.=====================
Art.nr. 44, 80 og 334 tilhØrende murermester Johann C.Nielsen.

ForelØbig bemærkes, at ejendommen, da fredningssagen blev ind-
ledt omfattede art.nr.44, 80, 333 og 334, at ejendommens bygninger og
et areal dermmkring den 16. august 1961 er udstykket som art.nr.516 og
derefter frasolgt, at art.nr.333 i forbindelse med denne udstykning er
indlagt under art.nr.334, og at ejendommen herefter omfatter art.nr.44,
80 og 334 af areal hhv. 1,0016 ha., 1,7~~ ha. og 6,6278 ha.
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Det pågældende areal, der omfatter Fårefarmens jorder, er be-
liggende i en afstand af fra ca. 80 til 650 m. fra Kongeskansen. Det
er meget kuperet. Den vestlige del af arealet kan overses fra Konge-
skansen, medens den østlige del skjules af forskellige bakketoppe.
Arealets østgrænse ligger ~a. 20 m. under Kongeskansen og ca. lo m.
under Gn sigtelinie trukket fra Kongeskansen hen over den bakketop,
der begrænser udsigten.

Fredningsnævnet, der efter terrænforholdene fandt det unØd-
vendigt at hele det heromhandlede areal blev fredet mod bebyggelse,
og at det måtte være muligt at udarbejde en tilfredsstillende bebyggel-
sesplan for den Østlige del af arealet, således at bebyggelse og stør-
re beplantning af bakketoppe blev undgået, foreslog i den foreslåede
skitse fredningen begrænset således, at egentlig fredning alene iværk-
sattes vedrØrende arealet vest for en linie fra det nordlige hjØrne
af art.nr~309 til den østlige ende af det nord herfor værende t jØrne-
hegn og herfra ca. 30 m. mod vest langs hegnet og herfra i en ret li-
nie mod det sydØstre hjørne af Fårefarmens veranda til skellet til
art.nr. 516, og således at bebyggelse på den øst for linien værende
del af arealet kun kunne ske efter en godkendt bebyggelsesplan.

Naturfredningsforeningen anfØrte heroverfor i mØdet den l. ~k-
tober 1962, at enhver bebyggelse, der ville kunne ses fra Kongeskansen
ville virke skæmmende og fremhævede, at bakkelinien ikke måtte berØres
af bebyggelse.

Efter det anfØrte og når henses til, at den Østligste del af
arealet set fra Kongeskansen ligger væsentlig under bakkekammen, fin-
der nævnet, at fredningsgrænsen kan fastlægges som en linie fra vest-
hjØrnet af art.nr.332 til det sydØstre hjØrne af art.nr.5l6, således
at arealet vest for linien, 7'.4937 ha. ,fredes og arealet øst for li-
nien, 1,8901 ha., undtages. Fredningsområdet omfatter således hele
art.nr.44 og 80 cg 4,7377 ha. af art~nr~334.

Lodsejeren, murermester Johann C.Nielsen, har påstået sig til-
kendt erstatning beregnet således:
a. for det areal, der fredes helt, 4,20 kr. pr. m2,
b. for tab ved forgæves projektering 2,290 kr.
c. for tab ved uheldig form af restarealet 3 kr.pr.m2 af lo % af dette.
d. for tab ved forsinkelse som fØlge af fredningssagen i tiden fra

4.5.1961 - 30.9.1962, 17.482,81 kr. samt yderligere 1.035 kr. pr.
måned.

Af erstatningen
at regne,hvorhos der er
vokatbistand.

er påstået renter 6 % p.a. fra l.oktober 1962
påstået tillagt erstatning for udgifter til ad-

I
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Mur8~~r.~tA~ Johann C.Nielsen har DærmerA An~Ørt., 8t h8~ vAl
har skØde på ejendommen, men at~r dette for et konsortium bestående
af ham sel~ samt direktør H.Brok - B~ok & Co. als ,SØnderborg, og in-
geniør E.Sloth Møller,Sønderborg. Konsortiet har erhvervet arealet
med det formål at gøre arealet, på hvilket der ikke hviler landbrugs-
forpligtelse, byggemodent ved gennemfØrelse af vej- og kloakanlæg m.m.
for derefter at udstykke og bebygge de herved fremkomne byggegrunde dg
endeligt at sælge de på arealet således opfØrte ejendomme.

Til støtte for det under a) nævnte erstatningskrav har ejeren
henvist til at han - efter at fredningssagen har forhindret byggeri
på de erhvervede arealer - har erhvervet de ovenfor nævnte arealer af
art.nr.15 til en pris af 5 kr. pr. m2, og at arealet,såfremt det skal
bibeholdes som landbrugsjord, ikke har større værdi end 0,80 kr.pr.m2•
Ejeren har endvidere henvist til den ovennævnte handel vedrØrende
art.nr.233.

Ejeren har endvidere henvist til, at der inden fredningssagen
af Fårefarmens areal er solgt et areal på ca. 10.000 m2 til fa.Juhls
Boligmontering for en pris af 4 kr. pr. m2• Af kØbesummen for arealet
er der den 14.4.1961 betalt 25.000 kr.

Det under post b) nævnte belØb er honorar til ingeniør E.Sloth
MØller for udarbejdelse af skitseprojekt og kloakanlæg til ca. 9 ha.
ved Fårefarmen beregnet efter ingeniørforeningens honorarregler takst-
klasse VII a og VI a. Projekteringen er afsluttet ved tegning af 24.
marts 1961~

VedrØrende det under c) nævnte krav har ejeren nærmere anfØrt,
at det restareal, der forbliver til rådighed for byggeri får en meget
uheldig form. Uhensigtsmæssig form medfØrer effaringsmæssigt, at der
opstår uudnyttede arealer på ca. l~ % af det samlede areal.

VedrØrende det under d) nævnte krav har ejeren henvist til
følgende af revisionsfirmaet C.Jespersen,Sønderborg, udarbejdede driftSI
oversigt for perioden fra 4.maj 1961 til 3o.september 1962:
Indtægter:
Forpagtningsafgift
Renteindtægt af pantebrev grosserer

5.597,78 kr.
N.Th.Riis,SØnderborg 195~,co kr.

7.51+7,78 kr.
Udgifter:
Afholdte bankrenter
ejendomsskatter
revision
beregnet rente tilsvar til mØbelhandler
Sv.Aa.Juhl
beregnet forrentning af interessenternes
indskudte kapital
Periodens driftstab
svarende til ca. 1.035 kr. pr. måned.

5.914,04 kr.
1.519,14 kr.

389,57 kr.

3.162,80 kr.
14.045,04 kr. 25.030,59 kr.

17.482,81 kr.
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4.5.1961 til 30.9.1962 beregnede driftstab og den i ejendommen efter
salget af ejendommens bygninger til grosserer Riis investerede kapi-
tal og endvidere, at evt.rentedifference vedrØrende tilgodehavendet
hos grosserer Riis måtte være fredningssagen uvedkommende, da et så-
dant tab også ville være opstået, selvom der ikke var blevet rejst
fredningssag, har revisor fastholdt sin beregning, dog at der må ske
en mindre korrektion, fordi salget til grosserer Riis fØrst er sket
pr. 1.8.1961.

Til belysning af forholdet er der dog af revisor og konsor-
tiets ad~okat opstillet et beregnet driftsregnskab for året 1962 ud
fra den forudsætning, at der ikke sker nogen ændringe~ i den resterende
del af året. Et sådant regnskab, hvori ikke er medtaget pantebrevet
fra Riis og investe~ingen dertil, vil stille sig således:
Netto anskaffelsessum for den tilbageværende ejendom efter gennemfØ-
relsen af salget til Riis ca.135.000 kr.-9 % heraf 12.150,00 kr.
ejendomsskatter ca. 700,00 kr.
revision 300,00 kr.

ialt driftsudgifter: 13.150,00 kr.
+ forpagtningsafgift ca. 4.000,00 kr.

driftsunderskud for 1962: 9.150,00 kr,
eller 762,50 kr. pr. måned.

Det er herved bemærket, at de 135.000 kr. er fremskaffet dels
ved en af interessentskabet som sådan i Handelsbanken optaget kredit,
dels ved indbetalinger fra interessenterne, hvilke indbetalinger er
trukket på interessenternes kassekreditter i Handelsbanken, og endelig
ved forskudsindbetalingen fra mØbelhandler Juhl, der ligeledes skal
have kassekreditrente. Handelsbankens kassekreditrente har siden
21.5.1961 andraget 9 % p.a.

Hvis det her anfØrte tal lægges til grund ved beregningen af
det ~riftstab, som fredningssagen har medfØrt, bliver driftsregnskabet
for tiden 4.5.1961 til 1.10.1962 reduceret til 12.886,25 kr.
hvortil kommer yderligere driftstab 762,50 kr. for hver måned efter
1.10.1962 fredningssagen medfØrer, at sagen må ligge stille.

Ejendomsværdien - grundværdien er 23.500 kr •• Ejendommen er
behæftet med servitut om byggelinie og adgangsbegrænsning langs lande-
vejen.

Ejendommen er erhvervet ved skØde af l6.marts 1961,lyst 20.
april 1961 for en kØbesum af 225.000 kr., der er betalt kontant.Byg-
ningerne og det deromkringliggende areal art.nr.516 er solgt for
100.000 kr.,hvoraf en del er berigtiget ved overdragelse af anden ejen-
dom og udstedelse af pantebrev.
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Nævnet finder efter de foreliggende oplySninger om r~isforhol-

dene og med bemærkning, at væsentlig~ dele af arealerne vil/kunne ud-
stykkes og bebygges indenfor et ikke alt for fjernt tidspunkt,såfremt
fredning ikke var sket, at burde bestemme erstatning til 2 kr. pr. m2
for arealet mellem fredningsgrænsen og en linie fra nordØsthjØrnet af
art.nr.44 til det nordligste punkt at art.nr.80 og l kr. pr. m2 af are-
alet vest for denne linie. Det østlige areal omfatter 5,3Lr80 ha. af
art.nr.334 og 80 og det vestlige areal omfatter 1,1441 ha. af disse
art.nr. samt art.nr.44 1,0016 ha. eller ialt 2,1457 ha., således at
erstatningen udgør:

5,3480 ha. 2 kr. 2 106.960 kr.a pr. m
2,1457 ha. a l kr. pr. m2 21.457 kr.

128.417 kr.--------------------------------
Herudover findes der ikke at tilkomme ejeren erstatning, og

nævnet skal herved anfØre vedrØrende det under b nævnte krav, at det
ikke er godtgjort, at der lides tab ved restarealets form, samt at
erstatningsfastsættelsen er sket på grundlag af oplysninger om grund-
priser i efteråret 1962, og at erstatningerne som nedenfor anfØrt vil
være at forrente med 5 % årlig fra l.oktober 1962, og at der når er-
statningen fastsættes efter de anfØrte synspunkter ikke er grundlag
for at kræve de under b og d nævnte i ejerens personlige forhold be-
grundede poster erstattet. Det bemærkes herved, at post b vedrØrer
arbejde udfØrt af en af konsortiets deltagere i forbindelse med kØbs-
overvejelser.
Art.nr.516 tilhØrende grosserer Niels Th.R.Ries.

Ejendommen omfatter Fårefarmens bygninger og et areal omkring
disse ialt 0,2729 ha.

Ejeren har for nævnet oplyst, at han har erhvervet ejendommen
for i bygningen at indrette motel. Han har i den anledning påtænkt at
ændre staldbygningen således, at stråtaget erstattes med eternittag,
og således at der indrettes værelser i staldbygningen både i den ne-
derste etage og loftsetagen. I den anledning skal staldenes vinduer
udskiftes, og der skal sættes kviste på taget. I tilslutning til det
påtænkte motel, agtes endvidere vest for bygningerne opfØrt en byg-
ning med ca. 20 værelser i 2 etager ( l etage + udnyttet loftsetage)
i samme stil s~m de øvrige bygninger. For tiden anvendes bygningerne
til beboelse og reparation af musikautomater.

Nævnet finder, at ejendommen, der ligger i fredningsområdet,
bØr fredes på linie med de Øvrig8 arealer og således, at ændringer af
de nuværende bygninger kun kan ske med godkendelse af Naturfrednings-
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foreningen og frean~ngsnævnet. De pa~ænK~e ændr~nger af s~aldbygningen
kan ske, når der til taget anvendes mØrk eternit, hvilket ejeren har
erklæret sig villig til. Fredningen skal ikke være til hinder for op-
førelsen af den påtænkte bygning vest for bygningerne i stil svarende
til ejendommens Øvrige bygninger, når tegninger og beliggenhedsplaner
er godkendt af fredningsnævnet.

Nævnet finder ikke, at der tilkommer ejeren, der har påstået
sig tilkendt en passende erstatning for ulemperne ved fredningen,
nogen erstatning.
Art.nr. 26 og 117 tilhØrende gårdejer Peter Bonde.

Naturfredningsforeningens påstand, således som denne er ændret
i mØdet den 25. maj 1961, omfatter dels arealer af art.nr.26 øst for
skanse IX og X - nemlig parcel 156141 og 272/41 kortblad 4 af areal
0,3710 ha. ag 0,3005 ha. samt parcel 155140 og 376140 kortblad 4 af
areal hhv. 3,0649 ha. og 0,6465 ha. bortset fra et mindre areal, der
ligger øst for en ret linie trukket fra det nordvestlige hjØrne af
art.nr.456 til det vestlige hjØrne af art.nr.494 - dels arealer af
samme art.nr. vest for skanse IX og X parcel 205/3, 11114 og 110/4,
kortblad 3 af areal hhv. 0,9252 ha., 3,1731 ha. og 0,0790 ha. - samt
hele art.nr.117 af areal ialt 5,4054 ha.

Af art.nr.117 er parcel 184/32 etc., 183142 kortblad 4 og
parcel 133/5 kortblad 3 af areal hhv. 2,2989 ha., 0,1820 ha. og
1,3934 ha. - ialt 3,8743 ha., fredet ved deklaration af 3.maj 1924,
hvorhos Et areal - dele af parcel 282/42 og parcel 188/t~2 kortblad 4,
ialt ca. 0,64 ha. er fredet i 1952.

Fredningsnævnet finder, at det til sikring af udsigten fra
skanse IX og X mod nord er nØdvendigt at frede yderligere et areal
øst for det i 1952 fredede areal og indtil en linie trukket fra det
Østlige punkt af skansearealet parcel 187/42 kortblad 4 af art.nr.208
over mod det sydlige hjØrne af art.nr.447. Det nævnte areal omfatter
dele af parcel 188/42 og 282/42 kort blad 4 af art.nr.117 og dele af
parcel 155140, 156141 og 272141 kortblad 4 af art.nr.26 ialt ca. 0,82
ha. Derimod finder nævnet efter de pågældende arealers beliggenhed
ikke tilstrækkelig anledning til at frede de øst for denne linie lig-
gende arealer af art.nr8117 og 26.

For såvidt angår arealerne vest for skansen finder nævnet,
at den del af parcel 188/42 af art.nr.117 - 0,3233 ha.-, der ligger
vest for det i 1952 fredede område bØr fredes, men at der på grund af
arealernes lave beliggenhed ikke findes tilstrækkelig anledning til
at frede de vest for skanserne beliggende arealer af art.~r.26.
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Lodsejeren har for de ikke tidligere fredede arealer påstået

sig tilkendt i erstatning 5 kr. pr. m2, og for de i 1924 fredede are-
aler en erstatning på l kr. pr. m2 i anledning af, at det nu forb~des
at tage arealet i anvendelse til gartneri.

Lodsejeren har endvidere anfØrt, at det på grund af byudvik-
lihgen kunne vise sig fordelagtigt eller nØdvendigt for ham at afhæn-
de ejendommens jorder nord for SØnderborg - Aabenraa landevej samt
ejendommens bygninger, der ligeledes ligger nord for den nævnte vej.
r så fald vil han, såfremt landbrugsforpligtelsen på hans jorder syd
for landevejen ikke samtidig ophæves, være forpligtet til at opfØre
nye bygninger syd for landevejen. Da parcellerne 376140 og 185140
kortblad 4 ligger ret hØjt i forhold til landevejen og der ikke er
vejadgang til jorderne vest for skanserne undtagen syd om disse, må
bygningerne opføres på det areal, der ligger øst for det i 1952 fre-
dede og som nu fredes. Såfremt fredningen forhindrer en sådan bebyg-
gelse, påstår han sig i anledning af forholdet en passende erstatning.

Til støtte for sin påstand om en erstatning på 5 kr. pr. m2
af de ikke tidligere fredede arealer har lodsejeren henvist til, at
han for nogle år siden har solgt 5 byggegrunde syd for landevejen til
en pris af fra 4 - 6 kr. pr. m2 og at han har solgt 4 grunde nord for
landevejen og opnået en pris af lo kr. pr4 m2 for den sidste.

Ejendommen, hvis samlede areal er på 23,6003 ha., har en
ejendomsværdi på 140.000 kr. - heraf grundværdi 54.000 kr ••Den er
behæftet med byggelinie og adgangsbegrænsning langs landevejen.

Nævnet finder, at erstatning for fredningen passende kan
fastsættes til 2 kr. pr. m2 for det areal, der ligger øst for det i
1952 fredede areal og mere end 100 m. fra landevejen.-
416 m2 af art.nr.26 og 2234 m2 af art.nr.117, og 1 kr. pr. m2 af de
3233 m2 vest for skanserne eller

2650 m2 a 2 kr.
3233 m2 a l kr.

5.300
3.233

kr.
kr.

ialt: 8.533 kr.----------------------------------------
Det bemærkes herved, at der vest for art.nr.494 ikke er be-

byggelse ved landevejen bortset fra landbrugsbygningerne til ejendommer
art.nr.26 nord for landevejen og bygningerne til landbrugsejendommen
art.nr.31 syd for landevejen, og at der ikke er grundlag for at til-
kende ejeren erstatning i anledning af de anfØrte hypotetiske ulemper.
Art.nr.31 tilhØrende landmand Nicolaj Christensen.

Naturfredningsforeningens påstand omfatter fredning af den
del af ejendommen, der ligger ved Sønderborg - Aabenraa landevej syd
for denne landevej, ialt ca. 5,68 ha.
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Fredningsnævnet finder ikke at der er tilstrækkelig anledning

til en egentlig fredning af arealet~ der er ret lavt beliggende og
iØv'rigt delvis beskyttet mod bebyggelse efter reglerne om fre~ings-
linier ved landeveje.
Art.nr.45 tilhørende grænseoverbetj,ent Karl Peter Nielsen.

2

Naturfredningsforeningens fredningspåstand, således som denne
er ændret i mØdet den 25. maj 1961, omfatter de dele af art.nr.45,der
ligger vest for den også ved art.nr.26 og 117 omtalte linie fra det
nordvestlige hjØrne af art.nr.456 til det vestlige hjØrne af art.nr.
494.

Fredningsnævnet finder ikke efter arealets beliggenhed til-
strækkelig anledning til fredning.

----- O -----
Naturfredningsforeningen har under s~gens behandling frafaldet

fredning af fØlgende ejendomme:
art.nr.479 tilhØrende maskinbygger Preben Juhl.
art.nr.486 tilhØrende elektriker Jens Kjærsgaard Sørensen.
art.nr.496 tilhØrende maskinarbejder Willy Skotte
art.nr.249 tilhØrende landmand Hans Jensen Bonde.
art.nr.29 tilhØrende landmand Jørgen Petersen Brock.
art.nr.22 og 489 tilhØrende Graasten-SØnderborg Kvægavlerforening -
arealer vest for lavningen vest for sk~nserne.

ErstatningsbelØbene udgør efter det ovenfor anfØrte:
art.nr.25 17.455 kr.
art.nr.19 m.fl. 134.788 kr.
art.nr.20 77.380 kr.
art.nr.32 2.803 kr.
art.nr.288 2.905 kr.
art.nr.6l m.fl. 4.496 kr.
art.nr.15 og 381 60.698 kr.
art.nr.44 m.fl. 128.417 kr.
art.nr.26 og 117 8.533 kr.

ialt: 437.475 kr.--------------------------------------------
Erstatningsbeløbene forrentes med 5 % årlig rente fra den

l.oktober 1962.
VedrØrende udbetaling af erstatningen bemærkes, at Sønderjyl-

lands Kreditforening ved skrivelse af 23. maj 1961 som panthaver i
ejendommene art.nr. 25, 19 m.fl., 20, 26 og 117 samt 15 m.fl. har
forbeholdt sig at kræve eventuelle erstatningsbelØb indbetalt til af-
skrivning på gælden til foreningen. IØvrigt er der ikke af nogen pant-
haver rejst krav vedrØrende erstatningerne.
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Det bestemtes herefter1 at erstatning til de nævnte lodsejere

kun kan udbetales med panthaver-samtykke fra kreditforeningen, og at
erstatningerne iØvrigt kan udbetales lodsejerne uden panthaver-samtykke.

Nævnet bestemmer overensstemmende med lovens § 17 stk.2 - lov-
bekendtgØrelse nr.l06 af 2l.marts 1959 - at statskassen udreder ~ af
erstatningsbe1Øbene. Den resterende i udredes efter § 171stk.1 af
SØnderborg amtsfond.

Fredningsnævnet indstiller1 at ni tiendedele af erstatningerne
udredes af statskassen.

T h i b e s t e m m e s:
Området omkring DybbØl skanser V - X fredes som ovenfor an-

fØrt og der udredes ligeledes som ovenfor anfØrt følgende erstatninger:
gårdejer Hans Hansen1 jun. 17.455 kr.
gårdejer Asmus Poulsen Petersen 134.788 kr.
gårdejer Johannes Mathiesen og hustru,
Anne Marie Mathiesen
landmand Hans Ingemann
DybbØl sognekommune
landmand Hans Hamann Christensen
gårdejer Christen Iversen
murermester Johann C.Nielsen
gårdejer Peter Bonde

Erstatningerne udredes med ~ af
borg amtsfond.

C";J.Petersen. H.Christiansen.

77 ..380 kr.
2.803 kr.
2.905 kr.
40496 kr.

60.698 kr.
128,,417 kr.

8.'33 kr.
statskassen og i af SØnder-

P.Philipsen.
fOle Jensen.

sekretær.

Udskriftens rigtighed bekræftes.

FREDNINGSNÆVNET FOR SØNDERBORG AI1rSRÅDSKREDS,
Sønderborg,den 22.januar 1963.

PeN.V.

~/
>/'/ "

. ,~- /f';-:.'\.. t..__
.:J.Petersen.

formand • l
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REG. NR. ~J

U D S X E I F T
af

Aar 1922 elen 2 IJ.Juni afsagde ()verfrednin~sn:.evnet følgendee =~end:-;lsei S~-?8en )m Fr'3dning af Arresk,w Sø, indar:ket af ')7 I 'd.sejere.

e Den i den indankede Xenc1else r"nh8nJlcd.e Fredning af Arresk',v Gø
~ vil efter de f)r (Jverfrednin;sn :Vl1etf'1r"'ligg':.mde(Jplysninger ikke
~ ~unae 3enn:mf~res, ud.en ~t der peaføres det 0ffentlige ufr,rh,lds-

m2ssigt st~re Udgifter til ~rstDtnin8 til ~jerne af de i den paat~nkte
VandstandssJnkning interesserede 1realer, 'g da der under Hensyn her-
til ikke findes Anledning til at g~nnemføre Fredningen,vil den indanked.e
Kandelse v~re at r,phæve.

Thi bestem:nes;
Den Gf Fredningsnuvnet f~r SV2njb0rg Amtsraadskreds den 2.S8pt?mber

1921 afsogte K2ndelse ang88i:onde Fredning af Arresk'lv Sø :)phæves.
Udskriftens Jigtighed b8kr~ftes.

(Nerfredninzsn;vnet, den 4 ...'\.ugust1922.



4Ilorhandlingsprotokollen for Fredningsnævnet for Svendborg Amtsraadskreds.

ho1:e~~::~etMø

U D S K R I F T 1 REG. NR. ~3?1.
I,
I J
I ", ,

r Iaf

Aar 1921 den 2. September
Korinth Kro, hvor da foretoges:

Spørgsmaalet om Fredning af

Mødt var Højskoleforstander Kristensen-R
Clausen, Korinth, der er ...edlem for Brahetrolle-
borg Sogn samt Formanden.

Lensgreve Schaffalitzky
net for øster Hæsinge Sogn er Rekvirent

er Medlem af Næv-

Fredningsnævnet afsagde saalydende
s e :

Da man i med Naturfredningsraadet maa for-
af Arreskov Sø vil ændre eller imene, at en nævneværdig Sæ

hvert Fald i høj Grad Landskabets Skønhed og helt eller
delvis ødelægge dens saa ejendommelige og karakteristiske Natur,
der findes at Betydning for Almenheden.

e r a s :

Sø.

nuværende
vil være at frede og bibeholdes uforandret i deæ

stand, saaledes at en Sænkning af dens Vandst'and ikke rnaa
finde

læse
af nærværende Forretning vil eventuelt være at ting-

Hæftelse paa samtlige Ejendomme, der grænser 'op til Arreskov

Samtlige Mødte paahørte Kendelsens Afsigelse og frafaldt
dens Forkyndelse ved Stævningsmænd.

J. Nielsen J.p.Kristensen Randers J.Chr.Clausen

Erik Schaffalitzky de Muckadell Anders Andersen
Marius Pedersen Jørgen Nielsen .T • p _.T ~ '!<l"'Ih Clt:>'YI
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