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Forhandlingsprotokollen for Fredningsnævnet for Tønder Amtsraadskreds

af

Aar 1932 den 17. November Formiddag Kl. 10 foretoges
paa Dommerkontoret i Tønder:

Sag angaaende Fredning af Lourup Kr~ •
........................
Formanden fremlagde og afsagde saalydende

K e n d e l s e :

Under 23. Februar 1931 har Hovedbestyrelsen for Danmarks
Naturfredningsforening fremsat Begæring om Fredning af de Staten
(Statsskovvæsenet) tilhørende Arealer af Lourup Krat, under Henvis-
ning til Naturfredningslovens § l, l. Stk. og ogsaa under Henvis-
ning til § l, 2. Stk.

Det Areal, der ønskes fredet, er en Del af det saakaldte
"Lourup Krat", som er beliggende i Lourup Ejerlag, Døstrup Sogn,
det har et Areal af ca. 114 Hektar og er af Statsskovvæsenet købt
i 1928 for ca. 12.000 Kr. plus Omkostninger. Arealet er i det vw-
sentlige et jævnt bølget Stykke Hede med høj Lyng med enkelte
spredte og lave Kratvwkster, det største e~ beliggende i det nord-
østlige Hjørne og en temmelig smal Strimmel Krat i den sydlige Del.

Statsskovvæsenet har modsat sig Fredningen, idet det har
anført, at det har i Sinde snarest at beplante Arealet, hvortil
det egner sig i høj Grad, og Beplantningen vil blive udført saaledes
at Krattene vil blive bevarede, og saaledes, at de vil faa Læ af
den opvoksende Granbeplantning og vil blive behandlet forstmæssigt,
saaledes som forskellige andre Kratskove i Lindet Skovdistrikt er
blevet. Dersom Arealet bliver fredet, har det ingen Værdi for Stats.
skovvwsenet, og dette maa da kræve en Erstatning lig med Købesum-
men.

Sagen har været furelagt Naturfre'dningsraadet, der i
Skrivelse af Juni 1931 har udtalt, at Forekomsten af sjældne Plan-
tearter ikke skønnes &t kunne anføres som Argument for Fredning
af Arealet, men at det landskabeligt og vegetationsmæssigt set



frembyder saa stor V~rdi, at det kunde v~re meget ønskeligt at
bevare det urørt som Minde om Hedeformationens langt videre Ud-
bredeIse i paag~ldende Egn i tidligere Tid.

Raadet henstillede derefter, at Sagen stilledes i Bero,
indtil Spørgsmaalet om Fredningen af "Faarmandshøj" var bragt til
Afslutning. ~

var blevet bregt til'l
Overfredningsn~vnet 1)

Efter at Fredningen af "Faarmandshøj"
Afslutning ved Kendelse af Fredningsnævnet, qg

-
sidst afvigte Sommer, har Naturfredningsraadet i Skrivelse af 7.' b-
vember d.A. udtalt, at det under de foreliggende Omstændigheder fra-

, 'falder Ønsket om Fredning af det her under Sagen omhandlede Areal- \ ;
Nævnet skønner ikke, at omhandlede Areal paa Grund af 8tD~

Skønhed og Ejendommelighed har en saa væsentlig Betydning for Altf~~
menheden eller paa Grund af Forekomsten af Planter, Dyr eller geo
giske Dannelser er af væsentlig Inter~sse, saa at der - særlig "'.
under Hensyn til den store Erstatning, som en Fredning skønnes at ", ,

.\:!'ville medføre - vil Vb-re tilstrækkelig Anledning til at .frede Ares-
"...:...",

~'.'""let, og den fremsatte Beg~ring om Fredning vil derfor ikke kunnef~~~
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Den fremsatte Beg&.ring om Fredning af "Lourup Krat" krm~~~:~~t\~
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tages til Følge.
T h i eragtes:

ikke tages til Følge.

H. Gjessing L. Filskov Cornelius Schmidt
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