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]'orhandlings:jrotokollen for Fredningsnævnet for Ribe Amtsraadskreds.

Aar 1941 den 30. August Kl. 10 afholdt Fredningsnævnet for
Amtsraadskreds r.1ødepaa Dom!nerkontoret i t:sbjerg i Anledning

af Naturfredningsraadet rejst 3ag angaaende Fredning af en paa
Seest Skovgaards ~arker liggende Kristtornlund.

I.lødtvar Nu..vnetsl!'orllland,Dommer Brynjulf Rasmussen, Esbjerg.
Der afsagdes saalydende af Fredningsnævnets !'.ledlemmerunder-

K e n d e l s e :

Nwrv&rende Sag angaaende Fredning af en paa Seest Skovgaard
Nr. 6a Seest By og Sogn, beliggende mindre Lund, bestaaende af

en Del tæt voksende større og mindre Stammer af Kristtorn, er rejst
af Naturfredningsraadet, der har ønsket det Areal, hvorpaa Lunden er

e'
beliggende, fredet saaledes, at Beplantningen værnes mod Rydning og

~~
Indplantning og en under Beplantningen vwrende Gravplads fra den nær-
meste Jernalder bevares i sin nuvarende Skikkelse.

Nationalmuseet, hvem Sagen har været forelagt, har erklæret,
'l:~

at Gravpladsen ikke i 11edfør af Naturfredningsloven er fredet, men har
)9"

anbefalet, at Gravpladsen fredes.
IIævnet har besigtiget Arealet, der findes indtegnet paa etO(

nærv~r4nde Kendelse vedhaftet Kort.
N<i:vnethar derhos forhandlet med Ejeren, Propriettt.:rKring,

der har erklæret sig enig i l!'redning,saafremt der ydes ham en Ers tat-
ning paa 500 Kr. og under l!'orudsu.rningaf, at der ikke skal være of-
fentlig Adgang til Lunden over hans Jorder.

Seest Sogneraad har tilbudt et betale en Femtedel af den for-
langte Er~tatning til ~jeren.

Da N<i:vnetfinder Frednineen af det ommeldte Areal velbegrundet
saavel ud fra landskabelig-æstetiske som naturvidenskabelige og arkæo-
logiske Hensyn, vil det vu..reat frede paa følgende Naade:

Arealet skal bevares i deLs naturlige Tilstand, og det maa S~r.
lig ikke bebygGes eller opdyrkes, og der maa ikke uden Nationalmuseets
og Fredningsnævnets Samtykke foretages Gravning eller andre Forandrin-
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ger i Terrænet. Al Græsning af Kreaturer, Heste eller andre Dyr
skal være forbudt.

Plantevæksten og Bevoksningen af Kristtorn fredes, og der
maa ikke paa nogen Del af Omraadet finde Rydning eller nogen Art af
Indplantning Jted, ligesom Besku,ring kun maa finde Sted i det til DE

varing af Plantevæksten fornødne Omfang.
Paataleretten tilkommer saavel Fredningsnævnet

Amtsraadskreds som Seest Josnerahd.
Det paalmgges Bjeren, ~ropriet~r Kring, mod en Godtgør

af 50 Kr., der udredes efter Reglerne i Fredningslovens § 33,
§ 16, at indhegne det fredede Areal med 3 Rækker Hegnstraad an,

paa Egetræspæle med en Højde af 1,50 I.:eterog med 3 i'.!e"t.ers
me llem hver Pæl.

I Erstatning til Ljeren af det fredede Omraade, Propri
Christian Kring, Seest Skovgaard pr. Kolding, vil der være at
rede ialt 500 Kr., hvoraf 100 Kr. betales af Seest Sogneraad,
Resten, 400 Kr., udredes af ~tatskassen og Ribe Amtsfond, hve
Halvdelen. Af Erstatningen vil 200 Kr. være at udbetale
steriet som Afdrag paa Pantegæld til Staten.

T h i b e s t e m m e s
Det fornævnte Areal af ~.ICltr.Nr. 6a Seest Skovgaard

By og Sogn, saaledes som det er afsat paa vedhæftede Kort, fre
ovenfor bestemt.

I BrstatninG betales ialt 500 Kr., der udredes med 100
af Seest Sogneraad, 200 Kr. af 3tatskassen og 200 Kr. af Ribe
fond.

Af Erstatningen udbetales 200 Kr. til Finansministerie
dens Resten udbetales Ejeren, Proprietær Kring, Seest Skovgaard pr.
Kolding.

Chr. J3endixen
Brynjulf Rasmussen

R. Eskesen
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REG. NR. r:I~J
U D S K R I F T

af
Forh~ndlin~sprotokol1en for Frednin~snT;vnet for

R i b e Amtsraadskreds.

ACl.r1944, den 50.November, Eftermiddag Klo 2 ufhold.t Frednin"s-
n~vnet Møde PCl.~Seeut 8kovC~drd i Anlednine af Bevaring Cl.fen freJet
Kristtornlund rJaliJeest S1{ovgaJ.rds Mur!{.

Nævnets M-Jdlernmcr var tnødt, nemlig Formanden, Dommer Niels
Bruun, Ribe, det Cl.f;"mtsraadet vu.Jgte r,ledlem, Amtsraadsmedlcrn,
Jo~nefozed Chr.Bendixen, JeJten og det kommunevalgte Medlem, ~0~n~-

raadsformand R.Eskesen, Seest.
SidstnHvnte ~ødte tillige for Seest Sogneraad.

Endvidere mødte Skovrider Nannestad, Tved og Proprietær Kring,
Geest Skovgaard.

B. Indstillin~ uf 21/9 1944 fra Skovrider ~annestad. Skrivelsen er

<Jaalyuende:

"Besigtigelse uf Kristtornlunden i Seeat blev foretuget den
30.Aug. iaar Hammen med Socneraadsformand Edkesen og Proprietær Krin

Alle de gamle Kri.",ttornsta.mmer er udgaaet, men ved Roden af
hver StCl.mme findes der fri~ke Skud fra Ca 25 til 100 cm. L'cngde.
Disse er tiJdels overvolcJedc i..tf forskelliGt Skrup - saasom HvId,
Hassel, Tjørn m.m.

Det anbefales l) f.1tfjerne cllt :J'<:rupog andet Ukrudt o:.;2) r8rl-

holde Lunden, indtil Kristtornskudene selv igen kan holde Bunden ren
3) endvidere f,ierne de udc;au.ede ~tdmrner saa nær ved Jorden som
muligt uden at beskadige ol,udelne 4) samt borthu'Ge en Eg, der er
vokset op ~ Sydk~nten Oif I,lmden.

Ved Forhandling med Propr. Kring tilbød denne at udføre alle
4 Arbejder - o~saa 2) - uden Oindet Vederl~g end at maatte beholde
Egen og ue tørre Kr·isttol'l1<;t:....rDlller.

ArbejJet ~lIul uJføreu forGigtigt og omhYI~gel il:';tog jeg fik det
Indtryk, ed Hr. Krine huv.le B'orstaael"en heraf og var villig dertil.

Der Ol' don bedste Udsiet til, at ~unden i Løbet af faa AAr vil
blive .31nukigen, Gelvom Jet jo vil t8038 en lcnt~ere Aorrække, inden
den opna2r den iial j -;.;;['i.:l i:nponert'n.leIlojde.



Mit Til~oaehavende herfor er 50 Kr.

Nannestad"

c . Skrive lse af 6/11 J 944 fra Nuturfrednin:o;sraadet. S1: rive l ::WD er

::;aaJydende:

d.A. freJlsenJte ~""g vedr',)renJe forts8.t l<'redJ1in,~ uf Kristtornlunjan i

clf Skivnrnetl Afst:.Lnd Ovet' JorJen, samt Angi velsen af Højden at
Ba:H_d ,TIaal. :Janfremt det skulde være uoveJ,

0eest Kommune S<lrnt det fr m~33tte ForsLig om IJundens forstli5e

Da Rd8det unJer de for~li8g()nJe ForhoJd ikke ser sig i

til ~t bese ~re3let, mener R~~det ut TI3atte henskyde

Man kan flLldt ud anb8f,.-de, clt Jer ,~,ives Tilh:.deh,e til

Jkovrider N~nneBt~d for38]a~ed3 BehandJing Gf Kr~ttet, dog undi

J. f de for Fredn in,sen g,;;JdenJu Bestemmelser, her-

unJer dt al GrDsninu --tf HClsdvr (o"sa11 i!':.J.drog Lam) er forbudt(..) J o

derfor mdd forhindres, oG pUD ~etin~else uf, at der til Raadeti
~inJ::;endes S~ivcr ~f saavidt muliGt samtlige Træer med An~ivels~

feldede Træ m~ult med

Ikornrnelit;t at tage Skiver uf s:wtli~e Trmer, he!lstiller Haadet,',

det overlades J',ovrider N:Lnnl,,::;t!·~dar :Jf,(1r8, hvor ms.nge Skivert'
Jskul udtage8, iJot Jer i hvert Fald mda udtages Skiver uf de ti

3tdmmer. Det tilføjes hervej, ut Unsket fremGwtteG ud fra

viden::>kabelige lJen<.>ynII •

De mudte bC<.>lt;tL'>~d8 Jen fredede Kristtorn1und

-lt den::; 'rilGt'.nu vur som ,jf 3kovridcr Nannestad beskrevet.

var enig i - at Lundens l'octsatte Bestud.en søGtes opretholdt

de af N~nnestad med N~turfrcdnin(sraudet::; Godkehdelse givne Anvis-

ninger, ]jeesom N.Bvnets Medlemmer ViJr enige i, at den i Lundens

Sydkant opvoksede Eg kun fjernes uden at sk~de det landskabelig-

ædtetiske Indtryk af Lunden.

Propriet~r Kring forpligtede eig til

L at fjerne dIt .3krub og Ukrudt

2. at renholde I,unden indtil Kristtornen selv igen kan holde Bunden

ren.

j. at fjerne de Udi'.-1o'.tede3tarnmer efter Skovrider Nanncstads !\.nvisnin,;
LO I



4. borthU[sge den i Lundens Sydl<:'mt opvoksede 8g, alt mod til Gen-

eæld at erholde de åfhuG;ede Stammer.

Propl'iet BI' Kring forpl; gtelle sit~ endviJere til at istunds:ette

det om Lunden rc)j.Jte 'l'raadle8n, saaleLles at Husdyr, derunder Fuur

og Lam, ikke faar Adgang til Lunden, s~avel som til at indsende

S ki vel' og Macl Cl f de Le1dede 'l'r:r,er efter 0kovrider Nannestads An-

visning ti] NfltLlrfredJ.in-..:_sraadet.

10vrit:,t opretholdes 1!'rednin ,cn som i Kende] sen af 30.ALlBUst

1941 rl'Brmere U,3cJtemt.

f\h1de' h'nvet.

Niels Bruun Chr. Bendjxen R.~skesGn Chr.Kring
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