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Aar 1932 den 24t August Kl. 15 holdt Naturfredningsnævnet
Møde paa Hedearealet

Matr. Nr.

4h, 41,

9.!" 2,!, Bb og en Del af

l.!,og 2.2.,
af Sjælborg By, Hostrup Sogn.
Der fremlagdes:
,I

V

I

det paagældende

Areal,

J.l

saaledes at det fremtidig bevarer

sin Karatter

,

af Hede, og saaledes at der tilstedes Almenheden
',mo~

for

Skrivelse af 4/12 1931 fra Esbjerg Byraad, hvori begæres Fredning af

,

'I~";"'~'f~.o:»

for Ribe Amtsraadskreds.

uhindret Adgang over

~,Ba'l

'l'~
" hele Arealet.
~,,~,,_t J

,:'18~}:

Fredningsnævnets

Formand, Dommer Esmann, var mødt, tilligemed

,~t?~~det af Amtet valgte Medlem,

)11~lj
/':t·~::~:endvidere var
~:~~"'~;::&i;{
~i~f~raadsformand

~;~';J;~'

fhv. Amtsraadsmedlem

mødt det af Alslev-Hostrup
Karl Gregersen,

Skjøde af Verst, og

Kommune valgte Medlem,

Alslev.

For Esbjerg Kommune mødte i Borgmester Mortensens

~ ';..'uh-~i':~iI1~~

1~~~88b

~Y~;~;Forretningsfører Koch tilligemed
• • Esbjerg Kommunes
og Bogtrykker

Kommunaldirektør

Forskønnelsesudvalg

Forfald

Bernh. Nielsen

ved Medlemmerne

og

DtHrr. Brandholdt

Rosendahl.

Der fremlagdes

endvidere:

2. Genpart af Ejendomsbladet
Kommune og er behæftet
Fredlysning

Sogne-

for o~ævnte

med forskellige

Ejendom,der
Deklarationer

af en Gravhøj og Arvefæstebrev

3. Kort over de ovennævnte

Parceller

ejes af Esbjerg
om Vej, Fredskov,

om et Stykke Mosejord.

tilligemed' flere andre, der ejes

af Esbjerg Kommune.
Rekvirenterne

ønsker fredet det Areal, som ligger syd for By-

vejen og bestaar af de ovennævnte

W~~\'l-C').

Matr. Nr.

Arealet ligger i lyngbevokset

Hede og der fører et Por Hede-

veje kun synlige som Hjulspor

igennem Hedearealet.

Paa den sydlige Side lige i Udkanten er der opført en Bygning af Træ tilhørende

Gymnastikforeningen

"Hermod" , der har lejet det

Areal, hvorpaa Bygningen ligger tillige med et mindre Stykke udenom.
gælder
Lejemaalet g~.Xkun til l' April 1931.
Rekvirenterne

ønsker Hedearealet

fredet saaledes, at det for-

bliver liggende i Lyng, at der ikke anlægges Veje over det, medens de
nuværende Hedeveje faar Lov til at blive liggende,
finde Bebyggelse

at der ikke maa

.

af Arealet Sted, at det ikke maa benyttes til Campe-

ring, og at enhver Brug af Ild forbydes. Det er ligeledes Rekvirenternel
L

Ønske, at Bygningen,

som er opført af "Hermod" fjernes, naar Lejema. ~ :

let udløber, og at det Areal, der har været udle jet til "Hermod ", .,--tasr:
Lov til at gaa i Lyng igen, og endelig ønsker Rekvirenterne,at

A1me~-'~~
l

heden faar uhindret Adgang over hele Arealet.
Fredningsnævnets

)

<!

og var enige om, at det burde fredes i Overensstemmelse
Rekvirenterne

.- .' ~,
)'.1

det ovennævnte Areal. ~-'

Medlemmer besigtigede

,

).,

med de af

li

•

fremsatte Ønsker.

Idet Esbjerg Kommune ikke gør Krav paa Erstatning

.
.
for at lade
:

Arealet belægge med Fredningsservitut

i Overensstemmelse

j

•

med det oven"

anførte, erap,tede Frednin~snævnet:
Det ovenfor nævnte Areal bliver at belægge med Fredningsser{-

\

:

Vlitut af EovjenadnførteIndhold og Udskrift af Kendelsen vil være at t~~~I:
yse paa

el

I

en ommen.
,

j~b /' ,.' i

Esbjerg Kommune vil være paataleberettiget

med Hensyn til~;i~
IJCl8:

I

mulig Overtrædelse

af Fredningsbestemmelserne

•

.........

Sagen sluti;et.
Omkostningerne

ri

I....t.>
- ,."

o ......

·r~,~~~
f' . J'

I

.

ved Fredningsnævnets

Møde opgøres saaledesl"J- '
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Mødet hævet:
Esmann.

Hans Skjøde.
J

Karl Gregersen.
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