
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

B213360
Rektangel



OVER FREDNINGSNÆVNET>



'Y••
•

-'I
•

1111

Udskrift
af

OVERFRE?NI NGSN,~VN:STSKEN:JELSESPROT(JKvL.

( 'J

Aar 1934 den 19.5eptember afsagde Overfredningsnævnet
paa Grundlag af den skriftlige V~tering følgende

X e n d e l s e
i S2gen angaaende Fredning af Aattebjerge i Føvling Srygn.

Den af Fredningsnævnet fryrRibe Amtsraudskreds den
27.Juni 1933 afsagte Kendelse er f"rela:t ()verfredningsnævnet i
Medfør af Naturfredningsl~vens § 16.

Under Hensyn til, A1 Ejend~mmen Matr.Nr. 4h af Aatteby er
erhvervet uf Interessentskabet Fredninesf~reningen Aattebjerge med
Frednin~ f~r øje, ~t Offentlighedens Interesse i Are~let herefter
skønnes fyldestp'ørende sikret, ~g at der derf~r ikke findes til-
strækkelig Anledning til at gennemføre en egentlig Fredning af
Arealet med de deraf følger.de Udgifter f0r det 0ffentlige til
Erstatningsudredelse, mener ()verfredningsn~vnet at maatte ophæve
Kendeleen f~rsaavidt anga~r f~rnEvnte Matr.Nr. 4h af Aatteby.

F0rsaavidt angaar den ved Kendeleen fredede Del af Ejen-
d~rrmen Matr.Nr. 5a af Aatteby, k~n (werfredningsnævnet i det v~sent-
liee :iltræde de i Frednin~snævnets Kendelse anførte Betragtninier,
~b Kendelsen vil derfor f~rs3avidt YTre at stadfæste med den Ti1føjel~
se, at det i Overensste~~else med Ejeren Gaardejer Svend Bjerges Tilbul
under Sauen paa1ægbes ham at anlæ~ge en Sti af 1~ Meters Bredde fra
Bvvejen til det fredede Areal samt at h01de Stien aBben f~r Lyng
eller Græs, f~rsaavidt dette kan ske med Le.

Den Gaardejer Svend Bjerge ved Fredningsn~vnets Kendelse
tilla~te Erstatning af lOvO Kr. f0rhøjes i Anlednine af Stiens
Anlagtil l2(JO Kr., hV0raf 10()vKr. fryrrentes med 4 % D.a. fra
11.JQ~i 1931. Erstatningen udredes i Henh~ld til Kendelsens Bestem-
melser med 2/3 af StBtskasEen ~g 1/3 af Ribe Amtsrepartiti~nsf~nd.

T h i b e s t e m m e S;
Den af Fredningsnævnet for Ribe Amtsraadskreds den 27.Juni

19~3 &fs8ste Kendelse ·~phæves f~rsaavidt anga~r Matr.Nr. 4 h af
Aatteby. Føvli~g Sngn.

løvrigt stadfæstes Kendelsen med den nvenfor angivne
Tilfpjelse rymUdlæ;ning af en Sti til det fredede Areal.

I Erstatning tillæ~ces der Gaardejer Svend Bjerge 1200 Kr.,
hv·~raf l()()vKr. f~rre!ltes med 4 % p.a. fra ll.Juni 1931. Erstatningen
udredes med ?/3 af Statskassen ng 1/3 af Ribe Amtsrepartiti~nsf0nd.
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~~/l,. 1r:; !Vaf
.orhandlingSprotokollen for Fredningsnævnet' for Ribe Amtsraadskreds

Supplerende Kendelse

afsagt af Fredningsn~vnet for Ribe Amtsraadskreds den
24. Februar 1934.

Nævnets Kendelse af 27. Juni 1933 er at forstaa saaledes,
at Almenheden har Adgang til de fredede Arealer.

,,', . I

, ;
, . P. Wegener A. Andersen Hans HansenB
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Porhandlingsprotokollen for Fredni~snævnet 'for Ribe Amtsraadskreds.

Aar 1933 den 27' Juni Kl. 2 holdt Frednin~snævnet Møde
paa Dommerkontoret i Esbjerg til afsluttende Behand11n~ af Spørgsmaal,
et om Fredning af en-Del af Aattebjerge.
. . . . . ~ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ..

Sagen blev derefter optaget til Kendelse, der straks af-
sagdes saalydende

K e n d e l s e :

Den 7' ~eptember 1929 afholdt Fredningsn~vnet for Ribe Amt
Møde pae Aatte Bjerge i løvling So~ for efter Begæring ef et Udvalg
at tage Beste~melse om Fredning af et Bakkeparti.

Udvalget meddelte, at man agtede at stifte et Aktieselskab
til Køb af de Arealer, der burde fredes, og at man. nsar der var
truffet en Ordning herom, vilde henvende sig til N~vnet angaaende
Fredningsspørgsmaelets endelige Afgørelse.

Først 1 1931 modtog Nævnet Meddelelse fra Førstelærer
Andersen i Pøvling om, at der med ham som Formand var dannet et In-
teressentskab kaldet "Fredningsforeningen Aatte. Bjerge", der havde
købt Ejendommen Matr. Nr. 4h af Aatte By, Føvling Sogn, Malt Herred,
og ønskede denne Parcel inddraget under Fredningen, Og at man havde
ligget i Underhandling med Ejeren af Metr. Nr. 8~ og 7~ om Køb af ca.
7 Td. Land af disse Ejendom~e, og Ejeren af 5~ om Inddragning af et
Areal af den~e ~jendom under Fredningen.

Paa-Fredningsnævnets derefter afholdte Møde den 17' April ~
1931 blev det tilkendegivet de Vedkommende, at en Landinspektør vilde
afsætte de Arealer, der ønskedes fredede, hvorefter der vilde blive
afholdt nyt Møde.

Arealerne blev afs3t i Marken, men nogen Tid efter blev
det meddelt Fredningsnævnet, at de af Landinspektøren anbragte Skel-
pæle var 0p,rykkede og fjernede.

--_. ----- --~
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,,(. :I_ •..• ). - ....l~ .~f • I _., 11~~1' :"Den 25'AutNst 1932 afbold t Hævnet derefter nyt Møde, bvor
•P~~8tei~rer' Ande~~en :meddel te; -at p'r~dn1ng~tor~nin~e~~; Ø~~~er gik ,,J

/ t' ~. ., • f l ..l '\ l' l : • ,f1

ud 'pas foreløbig kun' at opnaa Predningsserv1 tut paalagt et nærmere ,.i
'! . :j~!. . , , • 4::' :1. • . ~ l,;. ' I';' q;-~ '1.

betegnet Areal åf Matr. Nr. 5 A Aatte, der ejes af Svend Bjerge, o~ :,
heie Matr. 'Nr. 4.ii',der ejes af' Iz;te~e·~sentåkabet. D~ ~~ ':ri~~af Sidst%.1

:.... , . Jl J • ; ~ ~t ...... _ : ... :.' ~!t
nævnte "Ejendom var beplantet, erklæ~ede han paa Interessentskabets VeE

",-.'

2

hele Are~i~t'fik Lov 'til at ~~a i Ly~~ igen:'
intereBsentsk~bet ønskede, at 'Fredningen m~~tt~'gaa

", '. • ". ..'l....
at de påagældende Arealer skal 'henligge lyngbevoksede 0R ikke
dyrkes be~ianteå 'eller 'bebygees; ligesom der ikke maa foregaa
ring paa 'dem, og enhver F~rm for Benyttelse af Ild paa de frede

. ' - ~.Arealer skulde forbydes.
, . .

For at de-fredede Arealer kunde blive tilgængelige
, 'Almenhed-en, ansaa man det for nødvendigt, at der blev anlagt

Vej fra Byvejen til den sydlige Side af det Areal, der ønskedes
• • ~ 'I

fredet af Matr. Nr. 5A, at der sikredes Adgangsvej ad en Sti o
~ngdraget over 5~ til Vejen, der gaar langs det vestlige Skel
Matr. Nr. 8g., og som Interessantskabet har sikret.eig Ret til
nytte.

Ejeren af Matr. Nr. 5§ paastod sig tilkendt Erstatn"
for de med Fredningen forbundne Ulemper .,aave1 som Ule:nperne,
de ovennævnte 2 F~rdselsveje.

Lærer )~dersen bemærker, at man oprindelig havde øn
Bakkerne ~,a Matr. Nr. 8~ og 7~ fredede, men.at Interessentska
ikke havde noget at indvende imod, at Spørgsmaalet.om Fredning
disGe BakKer foreløbig blev udsat til bedre Tider, saan3get
som en stor Del af Arealerne er be~lantede.

Fredningsnævnet besigtigede P'orho1jene, Og efter at det af
Amtsra~det valgte Medlem, fhv. Amtsraadsmedlem Skjøde var afgaaet
ved Døden,har det i hans Sted valgte Medlem, Amtsraadsmedlem A. An-
dersen af Ga~elby ~r. Vejen, b=sigtiget de Arealer, der ønskedes
fredede.

Nzvnets Medlemmer er enige om, at Matr. Nr. 4R Og den
Parcel af Matr. Nr. 5a., der paa Kortet er afsat med grøn Grænse,
dog med Undtagelse af Vejarealet fra Sydgrænsen til Byvejen, hvilken
Parcel har et Areal af 26,870 Kvadratmeter, bør belægges med Frednings'
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servitut Bom ov~~for beg~rt, gaaende ud ~~ at de i~ensi~de maa be:

"bygges, beplantes, drænes, ~røftes, opd~~~~t eller indhe~es. l1~e- ,
som Lyn~en ikke maa slaes eller afbrændes, og at der ikke Dse Arealer·

:_ .. J

-'3

ne maa rejses Master til Telefon eller elektriske Ledninger eller
andet, der kan virke forstyrrende for Udsynet, ligesom der ikke maa

y
. ,

foregaa Camper1n~ eller penyttelse af ,Ild under no~en Form oaa dem,
at Erstatningen bestemmes til 1200 Kr. for ~atr. Nr. 4h.o~ 1000 Kr.
for Matr. Nr. ~~., o~ at Erstatnin~en til Ejeren af Matr. Nr. 4~.'
udbetales, saasnart Beplantni~en paa Ejendo~~en er fjernet, hvilket
Ejerne har erklæret si~ villi~e til, o~ til Ejeren af Mat~. Nr. 5~

saasnart der forelig~er Erklærin~ fra Panthaverne i Ejendommen om, at
de ikke forlan~er udbetalt no~en Del af Erstatningen til Afskrivnin~~
pae Panteg~lden. Qonaas saadanne Erklærin~er ik.:e, vil Halvdelen
af Erstatningen være at udbetale til Afskrivning paa l. Prioritet
til vest- o~ sønderjydsk Kreditforenin~, eller, hvis denne giver
Afkald, til 2. Prioritetshaveren, Vejen Sparekasse. Erstatningsbe-
løbene forrentes med 4 ~ o.a. fra Juni Termin 1931 og bør udredes
med 2/Trediedele af Statskassen og l Trediedel af Ribe Amts Repar-
titionsfond.

Endvidere er der Enighed om, at det til Oonaaelse af øje-
medet med FredninRen ikke er nødvendi~t. at sikre Publikum Adgan~
til den fredede Parcel af Matr. Nr. 5~ ad den Daa Kortet afsatte
Vej eller Forbindelsesvejen mellem denne Parcel o~ Metr. Nr. 4h, men
at det maa overlades til Interessentskabet, saafremt det ønsker
saadanne Adgangsveje, at tr~ffe fornøden Aftale herom med Ejerne
af MFtr. Nr. 5~.

T h i b e s t e m m e s
Matr. Nr. 4h af Aette ~jerge, Føvling Sogn, Malt Herred, og den
ovenfor betegnede Parcel af Matr. Nr. 5~ smst. belæg~es med Frednin~s-
servitut, gea~nde ud paa, at de ingensinde maa bebygges, beplantes,
drænes, erøftes, opdyrke s eller indhegnes, ligesom Lyngen ikke maa
slaas eller afbrændes, og at der ikke paa Arealerne maa rejses Master
til Telefon eller elektriske Ledninger, eller andet. der kan virke
forstyrrende for Udsynet, ligeso~ der ikke maa foregas Campering eller,
Benyttelse af Ild under nogen Form paa dem.

Den Ejerne tillagte Er3tetning 1200 Kr. til Interessentska-'
bet "Fredningsforeningen Aatte Bjerge", Og 1000 Kr. til Svend Bjerge
af Aatte tilligemed Renter 4 % p.a fra 11'Junl Termin 1931 til
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B.talin~ eker~ udbetales ~or ~øretnævnte ~eWøbe Vedkommende,
Beplantningen ~aa~Ejendommen er tjernet. o~ for sidstnævnte Beløbs
Vedkommende, saasnart der foreligger Erklæring.fra Panthaverne i den~
ne Ejendom, Vest- og sønderjJdak Kreditforening og Vejen Stlarekasse. ,r

om, at de ikke forlanger udbetalt no~en Del af Erstatningen.til Af- Z
'':>

··skrivning paa PanteRælden. Opnaas .saaden :ErJrlær1n~ .ikke,.:Vil Halvdelcir
af Erstatningen være at udbetale ti~ Afskrivning paa
eller, hvis denne ~iver A~kald paa 2den Prioritet.

Erstatningen ,vil :yære at udrede. .med ,2 Trediedele af
kassen og'l 'Trediedel,af Ribe-Amts Repart1tionafond~ og Kendelse
vil v~re et forelægge Overfredningsnævnet •

Esmann. A.'1\ndersen. H.Hansen.

.Esmann.

e ,.::. ..

~

•
'.Æ.Andersen. , B. Hansen. : '
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M",det h:evet
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FREDNINGSNÆVNET

REG. NR. ':!, O) O . O O

FOR Esbjerg. den 2 2 JAN. 1n~1RIBE AMTS FREDNINGSKREDS
Rolfsgade 94 , Poslbox 60

6701 Esbjerg. Tlf. 05 1366 77

Formanden

Under henvisning til naturfredningslovens § 58 skal nævnet herved meddele, at nævnet dags dato

har tilskrevet HadersleV stat ••kovd.1str1kt, Ulfahu., Chrlat1anteldt.-
vej ", 5100 Haåerslev _Iled •••

I besvarelse af Deres andragende af 21/1.a .. 1990

angående tilladelse forlfaderslOY stats31tovdistr1kt, HadOJ:alev
• ~ vedrørende "lejeplaa foc .1\,- Bjerg •

...... r. bl.a. oprindelig znatr.nr. 4 h og S • Atte Bj.r9 •• 'ø91ing

•

skal nævnet herved for sit vedkommende i medfør af naturfredningslovens § 34 - 01'11kendel ..
de. de* 1" .1.

meddele tilladelse til det planlagt~~i på vilkår, aofI~MI sker i overensstemmelse med~e frem-"'_ule
sendte awalll1'r m. v. og de nævnet iøvrigt givne oplysninger.

Nævnets afgørelse kan, senest 4 uger efter at afgørelsen er meddelt de pågældende, indbringes for

Overfredningsnævnet, Slotsmarken 15, 2970 Hørsholm, af andrageren, Ribe amtsråd, primærkommunen,

Danmarks Naturfredningsforening og Skov- og naturstyrelsen, jfr. naturfredningslovens § 58.
pleje

EvlXMpi må derfor ikke påbegyndes inden klagefristens udløb.

Såfremt en klage er indgivet, må nævnets godkendelse ikke udnyttes, førend sagen er færdigbe-

handlet af Overfredningsnævnet.

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

Skov- og Naturstyre1sen
4. kontor
Slotsrnarken 13
2970 Hørsholm.

rl~' .t,,;,/.Jt,., DOD/
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