
Afgørelser – Reg. nr.: 

Fredningen vedrører: 

Bemærkninger: 

Domme: 

Taksationskommissionen: 

Overfredningsnævnet: 

Fredningsnævnet: 

Forslag: 

Dispensationer: sidst i filen med nyeste til sidst 

Bemærkninger om formål og bestemmelser:
Denne fredning indeholder ingen udtrykkelig formålsbestemmelse. Formålet må derfor udledes ud fra en 
fortolkning af fredningsafgørelsen. I dokumentet er de generelle bestemmelser fremhævet. Den fremhævede 
tekst er vejledende og er fremhævet som hjælp til læseren. Fredningens  generelle bestemmelser kan også 
optræde uden for de markerede områder. Et fuldstændigt billede af formål og bestemmelser forudsætter, at 
hele afgørelsen fra fredningsnævn og Overfredningsnævnet/klagenævn læses. 

Tryk her for at komme direkte til den vejledende fremhævning af bestemmelserne
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OVER FREDNINGSNÆVNET>



REG.NR.
U D S K R I F T---------------af

OVERl!'REDNINGSNÆVNETS KENDELSESPROTOKOL •---------------------------------------

År 1952, den 18~oktoborv afsagde overfredningsnævnet på grundlag
af mundtlig og skriftlig votering følgende

t i l l æ g s k e n d e l s e
til overfredningsn~vnets kendelse af 23/9 1932 vedrørende fredning af
11Faarmandshøj" i Spandet sogn (ofn. 145/32).

Ved oV6Tfredningsn~\~ets fornævnte kendelse frededes ca. 2 ha af
arto nr. 48 af Spandet ejerlav, Spandet sogn, parcellerne 10, 12 og 19

~tilhørende landmand Emil Tychsen af Spandet.
__ Den 31. august 1951 blev der rejst tiltale imod landmand Emil
, Tychsen for overtrædelse af kendelsens bestemmelser, men ved dom af
4t~6/9 1951 blev han frifundet i betragtning af uklarhed med hensyn til

grænserne for de fredede arealer.
\ .

Overfr8dningsnævnet har i denne anledning den 4. juli .1952 besigti-
get stedet for at søge de p~gældende fredningsgrænser fastslået og har

~ herunder forhandlet med ejeren.
q~ Gr~nserne kunne ikke i henhold til kendelsens angivelser nøjagtigt
r stedfæstes i terrænet, men der opnåedes enighed mellem overfrednings-

nævnet og landmand Emil Tychsen om, at skoven og krattet på fornævnte
art. nr. 48, pcl. 10, således som skoven og krattet er afgrænset pånr.Tø.~oldet nærværende kendelse vedhæftede afrids7efter matrikulskort af 5/6
1952, skal henligge som hidtil, medens ejerens are~le! iøvrigt ikke

__ ,skal være fredet. l

, Der udbetales ejeren et beløb af 500 kr. Efter sagens omstændig-
\ heder mener overfredningsnæ\~et, at beløbet bør udredes af statskassen.
: T h i b e s t e m m e s :

J
\",4t Den af overfredningsnævnet den 23. september 1932 afsagte kendelse
. vedrørende fredning af lIFaarmandshøj" i Spandet sogn ændres i overens-

stemmelse med det foranstående.
~ Der udbetales landmand Emil Tychsen, Spandet, en erstatning påI 500 kr., "Olli udredes af statskassen.
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OVER FREDNINGSNÆVNET>



U d s k r 1 f t
af

CJVERFREDliINGSNJVNETS K~NDSLSESPR(/~''JKr iL.

Aar 1932 den ?3.September afs~gde 0verfredningsn~vnet
Daa Grundlag af den skriftlige V~teri~g f~lgende Kendelse 1
Sa~en angaaende Fredning af "Faarmcndshøj" 1 Spandet S~gn.

Den af Fredningsn~vnet fnr Tønder Amtsraedskreds den
lv.Maj 1932 1 denne Sag afs~gte Kendelse er f~relagt 0verfred-
ningsnrvnet i Medfør af § 16 i Lov ~m Naturfredning Nr. 245
af 8.Maj 1917.

Under Sagens Behandling har UVerfredningsnævnet indhen-
tet Erklæringer fra Den vest- ng sønderjydske Kreditforenini
samt fra Sønderjydsk Hyp~teklaanef,nd, der har Pant i de hen-
b'ldsvis Landmand Petz. Jørgen L~rentzens Enke og L2ndmand
Tuchsen ti1hørsnde Ejend~mme.

Den vest- ng sønderjYdske Kreditf'rening har nedlagt
Paastand paa, at hele det Land~nd Petz ved Fredningsnzvnets
Kendelse tillagte Erstatnin~sbeløb 85 Kr. udbetales Fnreningen
til Afskrivning p~a resterende Ydelse.

Endvidere har Sønderj:ydskHypntekla[;:nef~ndnedlagt Paa-
stand paa, at 133 Kr. af det Landmand Jørgen Lnrentzens Enke
tillegte Erstatningsbeløb 170 Kr. udbetGles Fnnden til Dækning
af resterende Ydelser f1r ll.December Termin 1931 ng ll.Juni
Termin 1932 med Renter ~g Omk)stnin;er, samt paa, at 48 Kr. af
det Landm~nd Emil Tuchsen tillagte Erstatningsbeløb 170 Kr.
udbetales Fonden til Dækning af resterende Ydelse f0r Juni Ter-
min 1932 med Renter ~g u~~~stninger.

Da Vverfredningsnævnet kan tiltræde de i Fre~nings-
nævnets Kendelse anførte Betragtninger, vil denne være at
stadfæste i Henhnld til de anførte Grunde, dog et der af de
Landmand Petz, Landmand Jørgen L~rentzens Enke 0g Landmand Tuch-
sen tillagte Erstatninger vil være at udbetale Den vest- og
sønderjydske Kreditf0rening ~g Sønderjydsk Hypnteklaanefond
de af dem paastaaede Beløb.



•

T h i b e 8 t e m m e B :

Den af Fredningsn~~vnet f~r Tønder Amtsraadskreds den lu.
Maj 1932 afsagte Kend~lse stadfæstes, d~g at den Landmand Johs.
Petz tillagte Erstatning 85 Kr. vil være at udbetale Den vest-
'g sønderjydske Krejitf~rening, ~g at der af de Landmand Jørgen
L0rentzens ~nke ~g L8ndmand Emil Tuchsen tillagte Erstatninger
vil være at udbetale Sønderjydsk Hypoteklaanef~nd henhnldsvis
133 Kr. ~g 48 Kr.

Erstatningsbeløbene vil i Medfør af Naturfrednings-
l~vens § 13 være at udrede med Halvdelen af Statskassen ng
Halvdelen af Tønder Amtsrepartiti0nsf~nd.

•e
•
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U D S K R I P T
REG.NR.3#

'1$"34afe
Forhandlingsprotokollen for Fredn1ngsn~vnet for Tønder Amtsraadskreds

•

•e
•

•

Aar 1932 den 10. K~j Em. Kl. 2Y2 foreto[es SaCen om Fredn1n~en

af Faarr!andshøj paa DOr:lIlJerkontoret i Tønder.
I

iormanden var alene til Stede oc bem~rkede, at Sagen havde

cirkuleret rnelle:n N~_vnets r:edleL1r·ey, hvorefter l:.an fremla[de 0t; af-

sa.=de sac::lydende

K e n d e 1 s e •

Ved Skrivelse af 26. ~arts 1931 har Dan~arks Naturfredninfs-

forenin~s Hovedbest~trelse fre:'1se.t 3~g~rins om, at Partiet omkring

Faarr.Hmdshøj og 2 S~'d for belig;ende Arealer k;-.ldet "Spandet Krat"

fredes i Henhold til § 11 i Naturfredn1n~sloven af 6. ~aj 1917.

Efter at r::-.vnet havde pold.t r\~_x1 e r.1ed de interesserede Lod=::-

ejere, rPB hvilket Kede det viste sig, at de fleste Lodsejere var

Wods~andere af Frednin~ eller i hvert Tilf~lde ikke interesserede =::i[

d.erfor, blev Sc:::.genfOTelE:..;t La~.ur:Te2.r:inGs:r8.a:1,,:,t, der i sin S}::rive:se

&: 25. Jc.nu2.r lS32 udtaler, c.t c'et rne[et st:...y}-t 8r:.befaler, at Ares.let

~et østli[ste Stykke af Are~l ca. i H "" i ""u n S - :1r-. - LI - J.... - ..;._.1. ,

ket, udgear, samt T:JedHensyr... ",;il de 2 AreC':.lEY":Jl-c.Y.oet Y.:r8t", 8.t ,':;2t

vil kunne forsvares, at FrE'dr.inger. a: de: n:lr:lligs~e Styl~y.e ir_jtil yi-

cere stilles i Bero, 0[; at det s~·dli.::ste S,,:.JTkl:e ik1:e i s:....rlie Gra':

indbyder til Frednin.s. R€'pr~sentanten for !)8.n~2.rl:s !'~iJ.turfrednings-

forening her erkl~ret, at h~n kan tiltr;de, at FredninEen af de 2 Area-I

ler "Spandet Krat" indtil videre udskydes, 0& at Arealet pf Eøjrup

Sogn af selve F::-.arrnandshøj udEaar, 0[, N;;vnet best~::1'Tler, at Frednin.:..;en

af de 2 Arealer "Spar.det· Krat n 0t: Arealet af Hc-jru!-, Soen r;,f Fear:;:e.nds-

høj ikke fredes.



F8arwandshøj er et højt, bølBeformet Parti af Flyvesand og
~ Grus, der er bevokset med Lyng og Krat af Eg, Asp, Tørstetræ m.m.,

og ad~killice Steder findes samle Vej spor og Hulveje, der menes at
udgøre Resten af den gamle Vej fra Slesvig til Ribe, paa det højeste
Punkt findes et Triangulationspunkt med Udsigtstaarn, og derfra
haves en storslaaet Udsiet udover Vesterhavsøerne, Ribe oG Egnen
Nord for den c.am1e Gru..nse, mod Ost til Egnen ved Vojens oS mod S:rd

•
til Lindet Slzo\ oZ le::nLere bort. Bortset fra AreEtlet af Højrup Sogn

e 1ie;er det i Spandet SOGn oS li2.~ ved den nye IJ[tlldevejJ~Td for
Spand8~ ~tation og har en St3rrelse af ca. 28 Hektar og bestaar~f

~,
en Del ed Artikel })r. 13 af Spandet Ejerlcw, Spandet SOJn, Parcel

~
27, stor ca. 23 Hektar, tilhørende Gaardejer Søren R. Jepsen, s~an-

t ,det, Artikel }:1'. 74, sammesteds, :PElrcel 11, ca. l ::Iekte.r,tiUløi' 'fI,
, I,

Landmand J.J.N.B.Petz, Spandet, en Del af Artikel 64, sam~ested~,
(
, ,

:Parcel 24 og 25, stor ca. 2 ~Iekt2r, tilJ1ørenJ.e 1'~l"ld;'l!bnCJør.:;en '~90-
r \~

lej Lorenzen Etf S,iJCindeteller nu h::ms Enke, 08 en Del af J\rtikEti
j
~!-:

48 s8.Til':,ested3,l'u.rcel 10, 12, 19, stOT ca. 2 H-?kter, tilhøreEd+ ~ vJ
T •• ~f (~p"'Y'd.:,t. \ ' ,:'f1and~';anc331.:1 l c; ulius T}'luchsen... ...,<..I.'l ':'"

~l\'hvnet er eni.:.;tox, ot 11~~:::-,r-,r:!andsh0~",sac::.ledessom dettte for·e
e
e

,

cm er be:,1:revet :::cdet Are::l af C:-.:!.. 28 lJekte;r fortjexler at fredes
I,

de:s 2~ landskab51i~e og dels ef historiske He~syn, o~ N~~let bestem-
f:er, at det ef~er § 11 i Lov ~Y. 245 af 8. T' •....aJ

1917 fredes paa nede~n~vnte Betingelser

pL:!lte s,

at Al~enheden her A:22r~ til det fredede Areal,
at

at der ikke paa Aye~let bygces Huse, Skure eller lisnende,
.§.! der ikke bugzes i 'l'r~ 'cevoksnin.=en el J.8r 818.a8 Lyng,
.§.! Arealet ikke benyttes ~,il Gyv,sning af L~sc:aaende
~ der pea Arealet ikke drives Jagt,
~ der pac:..Arealet iktel:øres med Automobiler,
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e
e
e

!i d~r paa Arealet ikke henkast.es Affald eller graves Grus ~g lig-
nende, dc~ at Zmil Thtichsf:3nhar Ret til :lt benytte den paa Par-
cel Nr. 10 nuv':.Lr~ndeGrus~rav oJ 8rave "ideye r.1odNoYd, ~3t ,:>g

Vest, men ikke mod Syd, saaledes at det Syd for Graven v~rend9
te~elig høje Egekrat ikke ødel~gges eller beskadiges, og

II der kun =2.a indrettes Pe.rkering:3plaus oJ L'3jrplads i Jen vest-
ligste ~el af det fredede Areal og med Ejerens Tilladelse.

Da ~aaYdejer Jepsen har oplyst, at hans Jord er ansat ~1l
E~endor:1sskyld 50 I~J'.pr. Hektar, flt han har lejet Jagten ud for 37 Y.:r.

aar1ig, et llan har r.cntet Tre; fra hre8.1et, og at ha..Yl for 1,'2 Aar siden

er bV.llt 100 Kr. pr. Hektar, findes der herefter at kunne tilkendes }lzm
en Erstatning, stor 60 Kr. pr. Hektar eller for 23 Hektar 1.380 Kr.,
da de 3 andre Ejere kun har mindre Arealer og kun ejer mindre Ejendo:::l-

~e, er det Tirr.eligt, at de kan have haft større Udbytte af at hente
Lyne, Træ ae paa enden ~~&de bru~e Jorden, f.Eks. G~~sni~lg, findes

der et kunne 1.illlzt.:::.es dem en Ers~c. tnin;, stor 85 K';. ;-::. P2}:ter

eller Jørgen Nicola~ Lorenze~s ~nke 170 Kr., Emil Julius ThUc~sen
170 Kr. o~ J,J.N.3.Petz 85 Y.r., hvilke Ers:atninser fiDoes at v~re O~-

trent Jorde~s virkeli[e V~rji.

::3ervi tutto::r tilko[1I!1cr N:-.:vnet .;;ller ')"n ~':,Yll~ig}:ed, so:n t::-':l..c'l.er i ~!,,-vne:s

Sted.

T h i b e s t e m m e s :
F<,ar;j2.!l,-lshø~ Eled det foron 8n:.:;ivne Areol fredes rF.2. de nc.:r-

j::ere foren clnLivne 3e-/:,in::.:,elser o,s s8.uledes, at c.er betal es E~erne de
foran bes~e~te Er~tut~in~sbelcb.

Tø~der jcn 3. ~sj 1932.
H. Gjessing , I

L. Filskov

B213360
Linje  



~ Da Ejeren af det st0rste Arenl modsætter sie Fredning oe der
efter mit Skøn iky.e er nocen Fare for, ut der krill foretaGet noget med
Arealet, der kan. skade dets Udseende, kan jeg fo""Tiden ikke stemme
for Fredningen.

Spandetkro, den 9. Nuj 1932.
'l'hOinås 1~ie1sen

Sa&le1es passeret. Sacen sluttet.
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DISPENSATIONER>

Afgørelser - Reg. nr.: 00329.00

Dispensationer i perioden: 01-03-1982 - 14-07-1992



*'FREDNINGSNÆVNET
FOR

.. RIBE AMTS FREDNINGSKREDS
W Frisvadvej 3 • 6800 Varde

Telf. (05) 220399

iMiljøministeriet
~~ nr-". f / '3 C 'J1ft - y O Bil., I

-_ ..

Ir:

I

~

REG. NR.
~ 1tI~1~~

Varde, den - ~ t I:.',

Brev nr. C. O2 5 3

Fonnanclen

~\fl~Jdtagetj fmd ningssiyrc !s8n

/ "L!'.L l~l~L
les.

J.nr. 19/1982.

Under henvisning til naturfredningslovens § ;8 skal næv-

net herved meddele, at nævnet dags dato har tilskrevet Ribe
Amtsråd, teknisk forvaltning, 6760 Ribe, således:

"I besvarelse at Amtsrådets skr1vel.e at ~. februar 1982
angående tilladelse til beskæring at tr.. r 1 det tredede om-
rAde ved Plrmandsb3erg, skal nævnet hel"ftd tor si t vedkouen-

de 1 aedfør at tredn1ngskendelse at lo. aaJ 1932, aeddale til-
ladelse til den planlagte beskæring pi 111klr. at denne .ter
1 overensstemmelse med de tremsendte tecntncer a.v. 0l de DØV-
net 1 øTl'1gt givne oplysninger.

Revnets afgørelse kan indbrlnces tor Overtredn1ncsDI8vnet,
AJlallegade 7, 12;6 København IC, at andraceD, samt de 1 natur-
fredningslovens t ;8 nøevnte personer, institutioner og mynd1l-

beder, senest ~ uger etter at atCørelsen er meddelt de påø-l4.~
de.

Eventuel best.r1nl -' derfor ltke,tlbt.YDde. inden &ake-
histens udløb. u

" ": '

Frean"ingsstymls6~,
Amaliegade 13,
1256 !<Øb2:"lh3vn ~~.
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FREpNINGSNÆVNET REG. NR.

Varde, den\
., " FOR

RIBE AMTS FRED;:-.IIi\GSKREDS-'

e
e
e

Brev nr. ,,I ... . ,Fri.vadvej 3 . 6800 Vorde

Telf. (05) 220399 /jd.\ '.;( -',

Formanden

J. nr. 284/1982.

Under henvisning til naturfredningslovens § 58 skal
nævnet herved meddele, at nævnet dags dato har tilskrevet
Emil Tychsen, Spandet, 6760 Ribe, således:

"I besvarelse af Deres andragende om tilladelse til•
grusgravning på ejendommen matr. nr. 471 Spandet by, Spandet,
skal nævnet herved for sit vedkommende meddele dispensation
til det ansøgte i henhold til naturfredningslovens § 53, ligesom
der meddeles dispensation fra fredningskendelserne lyst hen-
holdsvis den 24. november 1932 og den 25. oktober 1952 på

-. -vilkår,
at der ikke f~nder nogen aktivitet sted inden for en radius af

60 m fra foden af høj nr. 3806:2,
at retablering af området finder sted efter nærmere samråd med

Ribe amtsråds fredningsafdeling, hvorunder særligt bemærkes,
at grusgravens hældning efter retableringen skal være mindst
1:3, samt

at grusgravningen ikke finder sted i nærmere afstand end 5 meter
fra naboskellet.

Nævnets a~gørelse kan, senest 4 uger efter at afgørelsen
er meddelt de pågældende, indbringes for Overfredningsnævnet,
Amaliegade 7, 1256 København K, af andrageren, Ribe amtsråd,
primærkommunen, Danmarks Naturfredningsforening og Fredningssty-
relsen, jfr. naturfredningslovens § 58.

Miijøministeriet
~. nr. F. \~ \)'? \C\-'\O l.v, {.

J.p. 3, ll.11ft. .



- 2 -
... ..' Evt gravning må derfor ikke påbegyndes inden

AI~ klagefristens udløb.
Såfremt en klage er indgivet, må nævnets god-

kendelse ikke udnyttes, førend sagen er færdigbehand-
let af Overfredningsnævnet.

Denne godkendelse bortfalder, såfremt den ikke
er udnyttet inden 5 år. " /

• S. Henriksen
sekr .

e
e
e

Fredningsstyrelsert,
Amaliegade13,
1256 København K.J ~ r 5.3 - :Gøo '7



..
FREDNINGSNÆVNET

FOR

.. RIBE AMTS FREDNINGSKREDS
• l'rilvadvej 3 . 6800 Varde

Telf. (05) 22 0399

REG. NR.

Brev nr. r t'"

Formanden les.
Si II\f.}l) 't')!~(

~ '- ~-!~ (,,~ ~t:'/\.-'~/

J.nr. 26/1983

Under henvisning til naturfredningslovens § 58 skal nævnet herved

Iæddele, at nævnet dags dato har tilskrevet Freddy Pedersen, Toftlundvej

~ 126, Spandet, 6760 Ribe, således:

.. I besvarelse af Deres andragende af 31. januar 1983 angAenie midler-

tidig tilladelse til at køre over det fredede areal ved nFårmandshØj", ad

en ganme1 markvej i foxbindelse ned skovhugst uden for arealet, skal næv-

net herved for sit vadJ«:m"Æmdei medfør af fredn1nqskende1se af lo. maj

1932ræddele dispensation til det ansøgte på vilkår, at det sker i overens-

st:emælse ned det fremsendte materiale ~ de nævnet i øvrigt givne oplys-

ninger.

e
e
•

Nævnets afgørelse kan :ln3bringes for OV'erfredningsnævnet, Ama1ieqa-

de 7, 1256 KØbenhavn K, af andrageren, samt de i naturfredningslovens § 58

naNnte personer, institutioner og mynligheder, senest 4 uger efter at af-

gørelsen ar neddelt de ptigældende.

i3Ventuel kørsel må derfor ikke foretages inden ankefr1stens udlØb ..,

P. n. v.

,.~ .. APR. 1983
Fredningsstyrelsen",
Amaiiegade 13,
1256 1<0h2nhn\/n K.

Miljø""'"'~terlet J. nr. F.



--FREDNINGSNÆVNET
FOR

RIBE AMTS FREDNINGSKREDS

REG. NR. 3 '2 0 .o o
Esbjerg, den i 3 ,j~~1 '/992

Rolfagade 94 • PoRbox 60

6701 Eabjell • Tlf. 75 13 66 77
1 H / i ø MOdtpget'

Skov- og Neturstyrelsen
Formanden 1 4 JULI 1992

J.nr. 128/92

Under henvisning til naturfredningslo-

vens § 58 skal nævnet herved meddele, at nævnet dags dato

har tilskrevet Ribe amt, tekn.forv., 6760 Ribe således:

"l besvarelse af Deres skrivelse af 25/6-

1992 angående tilladelse for Johannes Møller Automobiler

Aps., Industrivej 35, 6240 Løgumkloster, til at afholde

jagt l - 2 gange årligt på fredet areal "Fårmandshøj" -

matr.nr. 13 Spandet ljerlav, Spandet, Ribe kommune, skal

nævnet herved for sit vedkommende i medfør af natur fred-

ningslovens § 34 meddele tilladelse til at afholde jagt

l gang om året i løbet af jagtperioden l. oktober til 31.

december, samt på følgende vilkår:

at denne årlige jagt afvikles med

højst 2 jægere og ikke som se 1-

skabsjagt bestående af flere

jægere,

at ejeren af arealet hvert år 14

dage før jagten ønskes afholdt

skriftligt oplyser Ribe amt om

datoen for jagtens afholdelse,

at der i forbindelse med denne jagt

opsættes et skilt ved den afmær-

"iiI ;øministeriet
:::'1(0\1-00' Naturstyre.1sen....; .. benr. SN /').\tft -002/
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6701 Eablerc • 111. 75 13 66 77

Formaadea

" l dag ingen adgang - Skoven

er lukket på grund af jagt".

Nævnets afgørelse kan, senest 4 uger efter

at afgørelsen er meddelt de pågældende, indbringes for

Over fredningsnævnet , Slotsmarken 15, 2970 Hørsholm, af

andrageren, Ribe amtsråd, primærkommunen, Danmarks Natur-

fredningsforening og Skov- og Naturstyrelsen, jfr. natur-

fredningslavens § 58.
Såfremt en klage er indgivet, må nævnets

godkendelse ikke udnyttes, førend sagen er færdigbehand-

let af Overfredningsnævnet.

Denne godkendelse bortfalder, såfremt den

ikke er udnyttet inden 5 år."

P.n.v.
r: ..

~-----./~ , -----::-::-:=----lage Hansen

Skov- og Naturstyrelsn

4. kontor

Slotsmarken 13

2970 Hørsholm.
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Området omkring Fårmandsbjerg er højtliggende og bølgeformet med
partier af flyvesand og grus. Bevoksningen består overveJende af krat af
eg, asp og tørst med lyngklædte lysninger. - Området blev fredet i 1932.

Adskillige steder i området findes gamle vejspor og hulveje, der me-
nes at være rester af den gamle landeveJ fra Ribe til Slesvig. Vejen
kaldtes PotveJen, fordi jydepotte kræmmerne kørte denne vej med deres
varer til markederne syd på. De gamle veJe har ofte ført op over landska-
bets højdepunkter for at de vejfarende bedre kunne ortentere sig, hvilket
man virkelig har haft mulighed for fra Fårmandsbjerg.

Fra holdepladsen ved 14 km-stenen på landevejen Ribe-Toftlund fører
en afmærket sti til Fårmandsbjerg (59 m. o.h.), hvorfra der er en storslået
udsigt. Mod nordøst og øst hæver bakkeøerne sig markant op over he-
desletterne. Mod nordvest og nord ses ind over en del af den store
Ribe-slette, hvor Fladså og Gelså mødes og bliver til Ribe Å. Fra udsigts-
punktet med Geodætisk Instituts fikspunkt har man tidligere kunnet se
ud til Vadehavet og ind til Ribe, men omgivende bevoksninger har nu
lukket for denne udsigt.
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