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U li s k r i f t

af

"l.<Jr1926 d8n 2? Juni ,..:S'- ode '.JV8.L freuniil6.:L'1.JV.1...:tpau
l}rundL ..g ~f Cl8n 0.{J.lf tli~~ "II '-U 8J.'inc; .LlUlc.:e.ldr;3.:8n;i~18e i S, ::;;Gn
ang",,-Jl1GeFrednin,; '-Of 2 ~ge v~u. ":'k 'vf·)b-::U...:3tJ.t "~kedebj3rg":

D8n 3f Fradnin~3n_vilet f'r ~ab8nr~u Ailltsrc dskrads dan
5. J~,n.;;,ar1926 .lfs"c:te Kend: ls e er inde.w'cat f 'T "iverfredningsn,Bvnet
af .bbenraa Amtsk 'imune 'g .',abenraa Vejfr1nd, der gør gældende dels,
&t Bev8relsen af de ~ ERe alene eller i F1rbindelse med deres
(In,givelser Lcke hc.::.rvæ2cntlig Betydning f'~r ,Umenhed3n, lals at den
vil rnedfOlT'euforho~dsmæs3ige F1rugelser af U6.gtfterne ved det
uaatænkte Vejanlæg.

Faa et den 27. Februar 1926 afh'~ldt Aastedsmøde har (jverfred-
nin~sn~vnet - efter at h~ve besigtiget ~errænet - f'rhondlet

med de i S: gen Interesserede bl. a. "m ~Iluligheden f0r !~ndringer i
rlanen f~r Vejanlæget saaledes, at Egene ~g disses (~~givelser lQJes
uberørte, ~g de 8a31edes indledede Ff)rhandlinger har der~fter
ført til f lrskelli~e J~eningsudvekslinger, hV1runder de unkende særligt
har h2nvist ~il. at en andan Linieføring f0r Vejen dels vilde blive
mindre tilfredsstill~nde, d2ls vilde medføre v~sentlig større Ud-
gifter.

3fLer J.et f 'raliggenJe fies "verfredningsn,..lvnt:t vel være
eni~t ,ned :B'rGdningsn.Jvll...:ti, at de ','~ge giver 31['vf16dd~tedGt "SkeG.e-
b.j~J'r.;'ls...ll;;iv~~:aeren vis ...;.h.ønhedsvJrdi, .n..:nutl.:.ler aensyn til,
at igenes Bevarelse illdU dilt~Aes ~t ville ~edf0re i~~e lidet f,røg2de
U~giftcr ve~ 1cjpr j2kt~ts }3nnemførelse, 'g Lil Qt dan 3gn, i hvil-
ken "Z,g,cnestu.i..'I',er _",-vrig, fL1.des 0..;:;tbctJJn,~elie;t ot sti::ltvle1'e,at
deres :32vd.celse er bf v,_:acfltligD ot,yUnil-,gl 11'~l.l.I1(;nhed.;n.

Un~er lensyn hdrtil vil ;1'eJfling8nJVn~ts Kan~dlse v~re bt
')phLve.

~ h i b e s t e ID ro e

L~~ ef HrGdningsn0vDst f1r A:benr~d ~mtsr~cu:a~rads tien
5. Junuc..r 1926 ctf.::3:"'ot~h.dnde;h:le lpl1..Jves.
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r Jrhandlingsprotokollen for Fredningsnævnet for Aabenraa Amtsraadskreds.
af

Aar 1926 den 5. Januar Fm. Kl. 10 samledes Naturfredningsnæv-
net til Møde paa Skovfogedstedet "Skedebjerg" i Rise Sogn, hvor da
foretoges:

Sag angaaende Fredning af to Stk.
2-300 aarige smukke, fritstaaende Ege
ved Skovfogedstedet "Skedebjerg", staa-
ende paa Skovvæsenets Grund.

Tilstede var :E'ormanden,Dommer Chr. Andersen, Aabenraa, det
af Aabenraa Amt udpegede T:.iedlem,Folketingsmand H.P.Hanssen og
Rise Sognerauds Repræsentant i Nævnet, Husmand Jørgen Schmidt •

.............................. ................
Sagen drøftedes derpaa, efter at Mødet var forLsat paa Skov-

fogedboligen og efter stedfunden Forhandling afsagdes - da Forlig
var uopnaaelig - saalydende

K e n d e l s e :

Under denne Sag har Aabenraa Skovdistrikt begært fredet to
2 å 300 Aar gamle EGe ved Skovfogedstedet "Skedebjerg" i Rise Sogn,

bygningen af Amtsvejen Aabenraa-Rødekro staar i Fare for at maatte
hugge s •

Amtsvejvæsenet har gjort Indsigelse herimod og henvist til,
at der foreligger et fuldt færdigt Projekt til Vejens Udbygning og
Omlægning, at det nu vanskeligt og kun med betydelig Bekostning vil
kunne lade sig gøre at omlægge Vejen, saaledes at E3ene bevares, og
at den projekterede Vej i s~g selv iagttager Skaansomhed overfor Land-
skabets Naturskønhed.

Nævnet er eenstemmig af den Opfattelse, at de omhandlede
Ege bør bevares, og at det foreliggende Vejprojekt bør ændres, saale-
des at den nye Vejs sydlige Skraaning maa holdes i en Afstand af
mindst lY2 m fra Stammerne af de to Ege. Nævnet skønner, at den For-
.ægning af Vejen, der vil være en Følge af Fredningen af de to Ege,
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ikke kan medføre saadanne bekostninger ved Ændring af det udarbejd~e
Projekt, at disse Bekostninger bør spille nogen afgørende Rolle med
Hensyn til, om Fredningen bør fremmes, men hertil kommer, at en ny
Linjeføring længere mod nord vil bevirke, at Skovfogedstedet med de
to karakteristiske Ege, som i særlig Grad fr~mhæver Stedets Naturskøn-
hed, bevares, samt at den vest for Skovfogedstedet værende smukke,
Kløft i nogen Grad vil blive forskaanet for den Forringelse, som
nuværende Vejprojekt vilde betyde for Naturbilledet i sin

T h i e r a g t e s
De omhandlede to 2 a 300 Aar gamle Bge ved 3kovfogedste

lI..)l,:edebjerg"bør fredes.

Kendelsem oplæstes for de foran møute.
Amtsvejinspektøren gjorde opm~rksom paa,

aler til Vejens Oml~gning efter det af Amtsraadet vedtagne
inspektøren godkendte Projekt, allerede var eksproprieret,
at han formente, at de Jordarealer, hvorpaa Egene s t,aar,nu til
Amtsvejv~senet. Amtsvejinspektøren forlangte i Anledning af Fra
gen en Erstatning af 10.000 Kr. som Følge af Projektets Omlægni
Fordyrelse af Arbejdet.

Angaaende Erstatningsspørgsruaalet vedtog Nwvnet eenste
migt, at der i Erstatning vil være at ~odtgøre Amtsvejvæsenet i,

Beløb, som det skal udrede til Statsskovvæsenet i Anledning af
foretagne Ekspropriation af Arealer i 3koven, et forholdsmæssig
Beløb, svarende til det Areal, der som Følge af nærv~rende Kend
atter gaar tilbage til Statsskovvæsenets Bjendomsret og Raadigh

Opl~st. Forkyndelsen af Kendelsen frafaldes. Sagen sluttet.
Mødet hævet.

Chr. Andersen Jørgen SchmidtH.P .Hanssen Bruel
E. Dahlsgaard.
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