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• År 1964 den 12. august kl. l6Joo holdt fredningsnævnet
for Ribe amtsrådskrede møde på dommerkontoret 1 Varde. Mødt var'
formanden, dommer Poul Buch, det amtsrådsvalgte medlem, sogne-
rådsformand Alfred Jeppesen, Ølgod, og det lokale medlem, gård-
ejer Jørgen Bang Hansen, Sjelborg.

Der foretoges:
J. nr. 296/1963. Sag angående fredning af en

jernalderboplads, beliggen-
de på matr. nr. l o Myrthue$
Hostrup sogn.

Der afsagdes sålydende
KENDELSE:

Ved brev af 3. september 1963 anmodede nationalmuseets
fredningsafdeling i Å~hus om, at en afdækket jernalderboplads,
beliggende på matr. nr. l e Myrthue, Hostrup sogn, fredes.

Fredningen skal gå ud på, at den afdækkede del af bo-
pladsen, der vil blive restaureret ved Esbjerg museums foranstalt-
ning, bevares, og at offentligheden får adgang til bopladsen.

Nævnet har behandlet sagen på et behørigt indvarslet
ttmøde den 23. april 1964, hvortil ejeren af matr. nr. l c Myrthue,
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gårdejer Thøger Thøgersen, Nationalmuseet, Esbjerg museum, fred-
ningsplanudvalget for Ribe og Ringkøbing amter, Alslev-Hostrup
sogneråd, Esbjerg byråd, Ribe amtsråd og andre i ejendommen in-
teresserede har været indkaldt.

Nævnet har under sagens behandling haft teknisk bistand
af landinspektør Gunnar Jessen, Varde.

på det fornævnte møde, hvorunder der foretoges en besig-
tigelse, udtalte ejeren, gårdejer Thøger Thøgersen, at han, der
selv har haft betydelig interesse i det arkæologiske arbejde,
har måttet lide afsavn af dyrkningsmuligheder på det af udgrav-
ningerne omfattede areal i over 5 år. Han erklærede sig indfor-
stået med en fredning i overensstemmelse med det foran anførte,
mod at der ydes ham en passende erstatning.

Da den afdækkede del af jernalderbopladsen, der er be-
liggende på en mark ud til vejen fra Marebæk til Terphagevejen,
vil være til ulempe for deh fre~tidi8e dyrkning af marken, fin-
der nævnet, at der bør ydes ejeren af matr. nr. l c Myrthue,
Hostrup sogn, en erstatning på 3.000,- kr.

Med hensyn til fredningens indhold fastsættes følgende
nærmere bestemmelser for området:
Oldtidslevnene inden for det på vedhæftede kort viste areal,
nemlig et stenbrolagt gadeparti og fire hUB~omter med brolæg-
ninger, ildsteder m.m., skal henligge afdækket.
Arealet skal være åbent for offentligheden med adgang fra den
tilgrænsende kommunevej.
I det på kortet viste areal er indbefattet en l i m bred bræm-
me uden om det afdækkede område i vest, syd og øst, hvilken bræm-
me skal henligge som græsareal eller eventuelt beplantes.
Oldtidslevnene må ikke beskadiges, og der må ikke foretages ændr1n-
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ger i den fredede tilstand.
Det afdækkede areal må ikke dyrkes, beplantes eller anvendes til
græsning. Der må ikke opføres eller anbringes bygninger, herun-
der skure, boder og lign., rejses master, eller foretages grav-
ning af nogen art, og der må ikke tilføres eller fjernes jord,
sten m.m.
Henlæggelse af affald er forbudt.

ttLedninger må ikke føres hen over arealet.
Borthugst af selvsået træ- og buskbevoksning er tilladt.
Der tillægges det offentlige ved Esbjerg museum og/eller Natio-

•
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nalmuseet ret til/enhver tid at foretage restaurering og anskue-
liggørelse af mindesmærket samt opsætning af tavler med vejleden-
de tekst og ordensregler.
Ved indretning af pladsen afsættes plads til parkering for en-
kelte motorkøretøjer.
Vedligeholdelse og renholdelse af arealet, herunder ryddelighol-
deIse af den i arealet indbefattede bræmme, påhviler Esbjerg mu_
seum efter aftale med Alslev-Hostrup og Esbjerg kommuner.

Thi bestemmes:

- Det ovennævnte areal af matr. nr. l c Myrthue, Hostrup

e sogn, fredes i overensstemmelse med det foran anførte.
Der tillægges ejeren af matr. nr. l c Myrthue, Hostrup

sogn, gårdejer Thøger Thøgersen, en erstatning, stor kr. 3.000,-,
der udredes med 3/4 af statskassen og 1/4 af amtafonden og de
i amtsrådskredsen beliggende købstadkommuner efter folketal 1
henhold til senest offentliggjorte folketælling.

Alfred Jeppesen. Jørgen Bang Hansen.
//; c/o,
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Udskriftens rigtighed bekræftes.
Fredningsnævnet for Ribe amtsrådskreds, den 13, august 1964
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Forhandlinp;sprotokollen for Fredningsnævnet for "" ._I ",,'

Ribe Amtsraadskreds. ' ':
l : ,

Aar 1938 den 25.November Kl.15 afholdt Fredningsnævnet for
Ribe Amtsraadskreds Møde paa Myrthuegaard i Anledning,af en af
Danmarks Naturfredningsforening rejst Sag angaaende ,Fredning af
en Del af Myrthuegaard. \ r ... I

Mødt var Nævnets Formand, Dommer Brynjulf Rasmussen, Esbjerg.
Ejeren af Matr.Nr.lQ Myrthe, Gaardejer Thomas Pedersen var

mødt.
Der fremlagdes: T. Skrivelse af l5.November 1938 fra

Esbjerg Byraad. , ,
U. Kort~Genpart.

Sagen optoges til Kendelse. 11 I

Der afsagdes straks saalydende af Kommissionens: Medlemmer
underskrevet , ' , ,: r l, ,

K e n d e l s e :----------------- , " :, ,l I.

Nærværende Sag angaaende Fredning af og Færdselsret paa en
Del af Matr.Nr.IQ og l~ Myrthue i Hostrup Sogn tilhø~ende henholds-
vis Gaardejer'Thomas Christian Pedersen og Enkefru'Kathrine Peder-
sen, f.Søndergaard, er rejst af Danmarks NatUrfrednln~8forening,
der har henvist til, at det paagældende Omraade, som er oeliggende
paa den sydlige Pynt ved Varde Aaes Udløb i Hobugten;'er meget
smukt og karakteristisk, og at det paa Grund af dets"eneetaaende
Naturværdi vil være af Betydning at bevare Arealet~'(samt til, at
dette ogsaa som Friluftsareal er af overordentlig' Betydning for
Esbjerg og Varde Byers Befolkning.

Omraadet, der ,dels bestaar af en bred egentlig Strandbred,
dels af en ret stejl Klint med et overvejende' "lytigki'ædt'lPlateau,
fra hvilken der er Udsigt over Hobugten, ønBke~"fr~de~ 1'Henseende
til Friholdelse for Bebyggelse og Beplantning samt:'~nb~ihgelse af

.1 III • l.Boder" Badehuse og andre Indretninger, der kan' virke 'skæmmende,
hvorhos der ønskes tilsikret Publikum Adgang med' RetI'tt'il,Ophold

"
• \ l \ Jog Badning.

I Medfør af Lov Nr.140 af 7.Maj 1937 om Naturfrednihg § 12,



2.Stk. har Nævnet indhentet en Erklæring fra Naturfredningsraadet,
hvori det bl.a. udtales, at det omhandlede Hedeareal ifølge sin
Beliggenhed ved Ho Bugt og sin relativt naturlige Beskaffenhed
er særdeles velegnet til Fredning, og at denne bør tage Si~te paa
Friholdelse for Opdyrkning, Beplantning, for Bebyggelse, Anbringel,
se af Boder, Badehuse og lignende skæmmende Indretninger, men at
Arealet paa Grund af sin beskedne Størrelse maa anses for uegne~"~

. ij
., til Teltslagning, idet en saadan i større Omfang'vil forstyrre' ~

, ~
Indtrykket af Stedets Naturskønhed. ~

Nævnet har heBi~tigBt Arealet, Bom forudBn'den UbBvokBBde, ~
Strandbred udgør 6,76 ha, der i sin Helhed er beliggende paa Ej';l1

Jidommen Matr.Nr.l.Q.Myrthue, og har forgæves søgt at opnaa Enighed ..
'.omFredning og Færdselsret med Ejendommens Ejer, Gaardejer Thom":'':
Christian Pedersen. rtl"~\

I Medfør af Lovens § 17, 3.Stk., har Nævnet forespurgt K~
munalbestyrelserne i de interesserede Kommuner~ Esbjerg, varde\:
o~ Alslev~Hostrup Kommune, om disse vilde indg~a P~å. at yde en~.1
forholdsvis Andel i Erstatningen til Ejeren, meh'ini~n af dissL l

I •

Kommuner har ønsket at deltage i Udgiften hertil. I~
l "

Fra Distriktsingeniør~under VandbygningsYæsenet, A.FisChe~~~
Simonsen, Esbjerg, har Nævnet indhentet en.sagkyndig Udtalelse \~J

r;, !..:.:!;Henblik paa Muligheden for Nedbrydning af Brinken. I Udtalelsen,it.;
hedder det bl.a., at Kysten paa den Strækning, der·ønskes fredltl,;\

'.))'1.
bestaar af en mod Bugten skraanende, velbevokeet Skrænt, der i~~ ~~

~.i overskuelig Tid er udsat for nogen egentlig Nedbrydning, hvorhO.~
,'I,

, '

det i Tilfælde af, at Arealet maatte blive fredet"udtales, at 'd*t~If)j
bør udstedes Forbud mod FJ"ernelse af Sand, Grus ,og Sten fra For- '~~I

~stranden. '. ;.~~..;~
'..;......~,

Under Hensyn til, at de Kommuner, hvis Beboer. efter alt de~~
fore~iggende har den overvejende Fordel af Fredningen, ikke har
ønsket at deltage i Udgiften ved Udredelse af Erstatning til
Ejeren, samt da Fredningen, hvis Formaal tildele er'opnaaet ved
Bestemmelsen i Lovens § 25, I.Stk. ikke ses at være"af saa stor

'I ,Betydning for Almenheden, at, den bør fremtvinges. mod, Ejerens Vilje,
finder Nævnet ikke tilstrækkelig Anledning til ved Kendelse at
træffe Bestemmelse om Fredning af nogen Del af det' fornævnte
Areal.
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Den af Danmarks Naturfredningsforening fremsatte Begæring
om Fredning af og Færdselsret paa en Del af Matr.Nr.ls og la
Myrthue, Hostrup Sogn, kan ikke tages til Følge.

Brynjulf Rasmussen
Chr. Bendixen KR.rl Gregersen

Sagen sluttet.
Brynjulf Rasmussen
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