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Udskrift
Af

OVERFREDNINGSNÆVNETS KENDELSESPROTOKOL.----------------------------------------
Aar 1939 den 12.December afsagde overfredningsnÆronet

Grundlag af mundtlig Dg skriftlig Votering følgende
K e n d e l s e

i sagen 332/38 vedrørende Fredning af Arealer af Horslund Krat ved Ribe.
Den ef Fredningsnævnet for Rihe Amtsreadskreds den 24.Au-

gust 1938 afsagte Kendelse er forelagt Overfredningsnævnet i Medfør af
Naturfredningslovens § 19.

Da Overfredningsnævnet, som den 27.September 1939 har be-
sigtiget de frededA Arealer,[ L'det væsentlige kan tiltræde det i Frednings-
nævnets Kendelse anf~te, vil denne v~e et stedfæste.

T h i b e s t e m m e s:
Den af Fredningsnævnet for Ribe Amtsraadskreds den 24.Au-

gust 1938 afsagte Kendelse vedrørende Fredning af Aree ler af Horslund
Krat ved Ribe stadfæstes.

P.O.V.
Frederik V.Petersen.

(sign. )
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Forhandlings~rotokollen for Fredningsnævnet for Ribe Amtsraadskreds.

Aar 1938 den 24. August Kl. 15 afholdt Fredningsnævnet for
Ribe Amtsraadskreds Møde paa Dommerkontoret i Esbjerg i Anledning af
en af Danmarks Naturfredningsforening rejst Sag angaaende Fredning
af et Areal af Horslund Krat ved Ribe.

~ødt var Nævnets Formand, Dommer Brynjulf Rasmussen, Esbjerg.
I Sagen afsagdes saalydende

K e n d e l s e l

Det fremgaar af Saben, at Danmarks Naturfredningsforening
med Tilslutning af dennes naturvidenskabelige Udvalg har fremsat Begæ-
ring om Fredning af en Del af Horslund Krat i Obbekjær Sogn ved Ribe.

Krattet er beliggende paa et lavt Højdedrag, der mod Nord af-
grænses af Hjortvad Aadal og mod Syd og Vest af Fæsted Mose, Gammel
Mose, Nørremose m.fl. og bestaar af Eg i nogenlunde samlede Dele om-
givne af Lyngltede med .t::gepur.

Arealet ønskes fredet saaledes, at det særlig værnes mod Hyd-
ning, Bebyggelse, Indplantning af Naaletræer og Bøg, Kvæggræsning sam1
anden Art af Indgreb, som maatte virke ødelæggende paa Naturforholde- I

ne.
Naturfredningsraadet har angaaende Fredningen udtalt, at det

maa anse det for ønskeligt, at Krattet bevares i dets nuværende
Tilstand eller saaledes, at der ved Forebyggelse af fremtidig Hugst
kan skabes Muligheder for, at Bgebuskene kan vokse op til en anseli-
gere Højde og udvikle sig til virkelige Træer, samt at Raadet anser
det for at være forkasteligt at gennemplante Krattet med Naaletræer.

Nævnet har besigtiget Arealet, der udgør ialt 64.4220 ha og
bestaar af følgende i Horslund Krat beliggende Matr. Numre, nemlig
Matr. Nr. 3f, 2,2330 ha af den nordligste Del af Matr. Nr. 6f, Matr.
Nr. 39a, 10t, 2a, 16i og 0,9180 ha af den sydligste Del af Matr. Nr.
22b alle af Fæsted, Obbekjær dogn, samt lfiatr.Nr. 21i, 19p og la af
Fæsted og Kamdrup, Obbekjær Sogn.

Nævnet har derhos forhandlet med Lodsejerne, hvoraf nogle
har erklæret sig enige i, at Arealet fredes, medens andre har modsat
sig Fredningen. Alle Lodsejerne har krævet Erstatning.



Obbekjær Sogneraad har tilbudt at udrede en Trediedel af
Erstatningen til Lodsejerne.

Da Nævnet finder Fredningen af det ommeldte Areal velbegrun-
det saave1 ud fra landskabelig-wstetiske som naturvidenskabelige og
historiske Hensyn, vil det vu.:reat frede paa følgende I.laade:

Arealet maa ikke bebygges eller opdyrkes, og der maa ej heller
anbringes Kaster, ~kure, Boder, Jernbanevogne eller andre Indretnin- ./
ger, der kan virke skæmmende.

Der mad ikke foretages Forandringer i Terrænet saasom ved .~~8~-

ning af Grus eller Sand, dog Lt ~jerne af Matr. Nr. 39a skal have Lov~,
I

til at tage Grus og Sand til eget Brug fra deres Ejendom.
,."",-

Al Græsning af Kreaturer, Heste eller andre Dyr skal være ~··lr...
f,·. I'
I ( . '

I'Plantevæksten og Bevoksningen derunder særlig Kratbevoksn1rigen
fredes, og der maa ikke paa nogen Del af Omraadet finde Rydning Sted~'

bud t.

Indplantning af Naaletræer og Bøg skal være forbudt. Fred-
ningsnævnet for Ribe Amtsraadskreds kan dog efter Samraad med en
Skovrider tilsige Ejerne saadan Hugst, Opstamning og Plantning, som
fremmer Opelskningen af Egeskov.

Paataleretten tilkommer saavel Fredningsnævnet for Ribe ~-l
raadskreds som Obbekj~r Sogneraad.

I Erstatning til Bjerne af det fredede Omraade, med Undtagelse~
af ~jerne af Matr. Nr. 39a, der har et Areal af 0,8660 ha, vil der.)' ;
v~re at udrede 30 Kr. pr. ha eller ialt 1.906 Kr. 68 øre.

Erstatningen udredes af Statskassen, Amtsfonden og Obbekjær
Kommune, hver med en Trediedel.

T h i b e s t e m m e s
Det ovennævnte Omraade af Horslund Krat, saaledes som det er

afsat paa vedhæftede Kort, fredes som ovenfor bestemt.
I Erstatning til ~jerne betales ialt 1.906 Kr. 68 Øre, der

udredes af Statskassen, Amtsfonden og Obbekjær Kommune hver med en
Trediedel.

Brynjulf Rasmussen
Chr. Bendixen Andreas Vind.
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REG. NR. o.øO I :::5.00" /

Varde, den 2 2 J ULI 1981

FrllvadveJ S • 6800 Varde

TelC. (05) 22 os 99

Uoataget l freanln-gssfyrelsen

2 3 JULI 1981 l•••
Formanden

J.Dr. 151/1981.

Under henvisning til naturfredningslovens § ;8 skal næv-
net herved meddele, at nævnet dags dato har tilskrevet Post-
og Telegrafvæsenet, Teleregion 2, FJernkabelafdelingen, Bane-
gårdspladsen 2, 6000 Kolding, således:

n I b.svarel.e at Post- Ol Telecratwasenets andragende ~d-
taget den lo. Juni 1981 englende tilladelse til etableriDg at

telekabel aelle. Skærbækog &al"lund, Iltal aamet herved tor

lit ye4kouumde 1 udtør ar zaaturtre4D1ncslovena If 5'3 og "7&,

.amt tre4n1nc at Munke ...at 27/12-1966, tredn1nc at beplantning

ved Munke.øat 30/11-191+5'0l rredn1.nc at Ilor.lund Krat at 12/12-
1939, .eddele tilladel.e til den planlagte etablering pA 11lkår,

at denne sker 1 oT8re~ste ... 1a. a.d 4e fremsendte tegninger a.v.
og de _YDet i Øvrigt liVIle oplysninger.

Det er e.udVidere et Yilklr, at palsagen under Skallebæk

(Munk.søens afløb) udtøres aed de aindst ~.ulile indgreb 1 ter-

~et 0l ••d omhyllelig retablering.
levneta argørelle kan Indbringe. tor OvertredningsDlBYDet,

AIIal1egade 7, 12;6 København K, at andrageren, samt de i Datur-

tredn1ngslovens § 58 DEYnte personer, ia.t1tut1oner og ~1g-

heder, .enelt ~ uger etter at atgørellen er aeddelt de pågælden-
de.

Eventuel etablering al der tor 1kke pibeundes inden anke-
fr1sten. udlØb."

Fredningsstyrelsen,
:Arnaliegade 13,
.1256 København K. . O. $

•

Miljøministeriet
J. nr. F. \ ~ o " / c-.. . ~ o Bil.
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FREDNINGSNÆVNET Rolfsgade 94 - Postbox 60
fOR 6701 Esbjerg-rlt.05136677 Eab"-W'D

RIBE AMTS FREDNINGSKREDS UU

r 8 OKT. 1987

l'rInadvej 3 • 6800 Vorde
Telf. (05) 22 03 99 . -' M~·J - -

Skov-og N .... _. ,

". 9 OKT. Iv ....

REG.NR. OOb l 3_ 000
J.u. 42./87

Undu h9llv1sn1ng til nat.urfredn1ngslovena I 18 8kal- lliIMlet. J
herved Jlleddele, at. nævnet. da9'8 dato har t.ilskrev.t -

R:I.J.). amtsrl4, telm.forv. Soralgvej, 6710 JUbe,
alle4u.

• I besvar.l •• af Deres &Ddr.,end. al 2~. jull 1'87, an-
V1euc1. t111ac1.1 •• tJ.1 .fterbehandling af grusgrav .1 aaalull4 arat,. be_~j-

11g9en4. aatr:.nr. 6f 09 21:,..)..... ted. 0'9 J.4lUtnp })~... , Obbet .. , llle.,...
fredet ved OVerfl'odn1n9.~.ta keAdel ••• t 12. 4eo.åbe~ lt)', akal

~.i herved fol' .1t· vedJtolUl.llA4... Ndf.r .t natufr:4K\ft1A1Ielovena

~ J4 ~d4.le tilladelee t1l ~n planla9tti efterbehAndling, ~l.a. gå-

end. ud pl, a~ SkranUI'D. ·'1&40.- u4 og pAf.re •• , 1.9 .... Uld~

t1145knln9 eller fjernela •• t atf&!4 aamt opat.1l11n9 af ) borde =ed

tilhørende bænke, pi vilkll'&
!! der sker a1Dc:iat. IIUUca jordbearbej4n.1B9 1 bunden

&t gru.9ravon

!i du Jokke ~førea bUDClen.t trU~.VeD n0get. muld-

lag-, surt.

~ efterbehandlingen aker 1 overenøatemmela$ ~ed ~e

fr •• endte t.eWna9er Ill.V. Ol 4. lliIVnet 9ivn. op-

ly.n1nvu.
Nevnet.. aI9_rel •• kan aeneat. • uger efter at. af9ørel-

aen er me4aelt de p'y~14end., 1ndbringea for Overtredn1D9.nævl~~t,
SloUNrken lS, 2970 aøraholm, af andrageren, nibe _brAe, primltr-
kOZAJllunen,Da11lllArksnat.urfredn1n9sforen1h9 of] ~kov- og nAturs~relsen,
jfr. Aatul'fr~n1n9.1oven. ~ ~d.

ivt. efterbehandling æi derfor ikke ~lbe~nae8 1n4en
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FREDNINGSNÆVNET

FOR

RIBE AMTS FREDNINGSKREDS

Varde. den

I'rlsvaclftj 3 • 6800 Varde
Telt (05) 22 03 99

Formand...

Ua,"."'''''' .u•.
'Una. _ kl.,. _ ..... "... , _ toO_iel- s.,.Jto

~., f'l'en4 ........ 'azfiPtb"'~'.t OY , .......
•

PeDal. lOdkuCe1.. I»øtfa14 •• , .lfa., ... l •• ~ ~""
II

.. ~.
, "

'.ft.9, . '

/.'~/
~~4tC1.;t .........

Skov- og naturstyrelsen
4. kontor
S10tsmarken 13
2970 Hørsholm.
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