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U D S K R I F T
af

Flrhandlingsprotnknllen f0r Frednin~sn~vnet for ~ønder Amt.

K e n d e l s e

opHÆve-rn 16"1/190FN t<
Ved Skrivelse Af o.December 1946 indbr8gte Dc'nmarks Natur-

fredninbsf 'rening f,'r N;~vnet Spørgsmaalet nm Ft1rbud m0d yuerlig8re
Bebyggelse af et Areal ved Bolilmark paa Rømø, hvilleet Areal er
beligGende under Juvre K0rtdistrikt, K'lrtblad 6, mellem Bnlil:narkvejen
(Parcel 457/152 m. fl.) 0g urrevejen (Parcel 150,454/98 og 455/43)
og strækker sig fra Parcel 118 ng 119 i Nord til Vejkrydset syd fnr
den nye Amtsvej i den syuli~e Snde af P8rcel 435/43 jfr. fremlagt
Maaleb'rdsblade Bilag B.

Arealet sk~res af den nye Amtsvej fra Fastlandet, der f0res
ind umiddelbart øst for Aren1et.

Frednin0en motiveres ved 0nsket om, at hindre yderligere
BebY6gelse til Skade fnr de 4 - nu 3 paa Arealet v~rende gamle karak-
teristiske Rømøhuse til Skade f,)r det Indtryk man faar af lOen str~>lcs
ved IndgiJngen.

Fnrsaavidt angaar den n~rdlige Del af Arealet gør F1reningen
subsidiært gældende, at Bebyggelse maa finie Sted paa Strækningen
N,'rd f.-,rHuset ved :;'urcelHr. l65/lCJ7 m"d Censur af li'redningsnBvnet,
saaledes at der ved denne Beby:sgelses Udf"rmning tages videtst muligt
Hensyn til den paa 3tedet værende ældre Bebyggelse.

N.f:v!'lethar den lCJ.Juni 1947 besigtit,8t de paagældende ()mra~jjer
og lInder Sagen efter Pci8stand af N'3turfredninc;sfnreningens Repræsen-
tant inddraget Arealer Vest f0r Bnlilmnrkvejen i 50 Meters Afstand fra
denne samt _'\.t'~')lerne Ost fnr ()rrevejen indtil Di~et eller Fyldgraven
og f~rel~gt SOLen f"r N8turfrednin~srapdet, der i Skrivelse af 10.
September 1947 har tiltraodt Frednin~en.

P8a et (len 9. Juni 1948 i Henhold til Naturfredningsl'wens
§ HJ afh'lldt Møde, hv'rtil L 1dsejerne ')g de berettiLede var indkaldte
ved F1rkyadelse af Indkaldelse ng ved IndkoldeIse i Statstidende og de
Inkaie Blade ft1r den 27.Maj d.A. drøftedes Sa6en med de mødte Inter-
esserede,llv'raf Flertallet m,dsatte sie; Frednin;en, idet de gj1rde
gældende, at det paa Srund af beskedne Erhvervsmuligheder paa Rømø,

burde staa Bef'1lkninGen frit f lr at udnytte de ved Fl>rbindelsen
med Fastlandet paa de pas6ældcnde AresJer npstaaede Byg~echancer.

Ved Besigtigelse den 9.Juni d.A. viste det sig, at Huset
paa Parcel 165/107, tilhøren~ N)psine Præst, nylig var nedbrændt.
Parcellerne Nr. 118, 119 4~~}!t.l:fng den østlige Ende af Parcel 470/11
er udgravede for Fyld til Dæmnin6en, ligesqm der er anlagt Tipvogn~s-
spor ng UdgravninGer gennem Arealet. N~vnet gaar ud fra, at de ud-
gravede Jrundstykker vil blive v3ndfyldte, ng d2t er f)plyst, at Spnre-
ne m.v. vil blive udjævnede, naar Dæmningsarbejdet er fqrbi.

N~vnet er eni~t i, at den frie Udsigt fra Rømødæmningen til
de 2 n·wd f0r .\.:ntsvejen'lg r.i::t one Syd f 'r ,\:lltsVE:;jenb0liggende
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~amle Rømøbuse ikke maa skBm~es af F~8by~nin~er, serligt da disse
Huse paa Grund af d:::res frie Belit.:[;enhed dalmer et harmr'lllisk ng

for Rømø karakteristisk Hele, der ber ved Indgan;en til Øen bør
bevares ufnrstyrret f~r at give et Indtryk af ~ens ejend~mmelige
Lundskabsf 'rhnld ng Bebyggelse.

Idet de fqrncvnte lld3raveclc P'-rec"ler udga[jr af Fredniagen,

best.:m~es, ~\ ••d~~'p~ A:~,t'll.er;re ,nc:\}~~.4n..11JW~.kv~j in .~/? ,~,;revej en
fr9._~sicl:enr'·<fh·i:cU l e-rn~"'1{j9, 3.7 J~\.,-f)g.:rtilj'p~~eh {4'!5/43 samt
paB den Del af de Gst f'H iJrrevejen liggende PClr:::eller 3ul/34, 3(,5/37,
309/39 433/43 ng 434/43, der ligger uJenf0r Bygi5elinjen efter Natur-
frednin::::sl'wens § ?5 Stk. l, ikke mas ske ny BebY6belse, derunder
t)pførelse af Bnder, skæm;,,,nde }enstiJnde m.v.

Paa Par-;el Nr. 165/1()7,1(,8 samt pen den vestre Del af Pare
Nr. 106 nfgrenset ved en linje fro PBr~el 118's sydøstre Ende til
Porcel Nr. 31/s nnrdvestre ~nde, paa IJarcel Hr. 471/11, 439/55, samt pn

den østli~ste Ende af Farcel Nr. 463/9(>, afgr~nset ved en Linje fra
Parcel 471/11's vestre Hjorne til Parcel 439/55 I S vestre Hj:Jrne f'lr-
bydes ligeledes t;pstilling af Brder I'lg skemmende Genstande m.v., medens
det dng skal v.re tilladt at opføre Enfamiljeshuse i l Etage e~entuelt
med Kvist(e) eller rflansard ng sDaleJes, at der ved Bebyggelsens Udf~rm-
ning skal tages f~rnoden Hensyn til den gamle BGbygbelse, bVlrfnr
Bygningstegninger maa f~re12g~es Fredningsn~vnet til G0dkendelse.
D,)g skal det paa Parcel Nr. 439/55 under Hensyn til, at der er ny
Bebyg~else Vest '1g Syd f'1r denne kunne ske PaabYoning af Forretnings-
ejendomme, eventuelt i ~ Etaber.

De paa denne Parcel 'Jpførte By~ninger maa ikke ved deres Ud-
seende virke skæmmende paa (,mgivelserne fJg B.yc:;ninJ;stegnineerne skal
f~rel~g~es NBvnet til G.dkendelse.

N~vnet finder iklce t i l stræ:ckelig 3-rund t iJ llnder Fredningen
at inddr3ge de Ar08Jer, der lib;er Syd. f'1r Amtsvejen Porcel 461/09
.,g Vest f,r BoliJmarkv~jen.

De af Fredninben uerørte Gmrasder omfatter de nedenfnr under
Erstatnin;;sberebnin;~en anførte Parcelnumr:e og Artikelnumre eller Dele
deraf tilhørende de vsdføjede i rin~b l~en indførte Ejere og med an-
givet ~ller tiln~rmeJsesvis Bn~ivet \Y8Fl.

De fremmødte I 'dse j ere bsr alle kr~vet Erstatning beregnet
ikke efter A.re~ler[les lave irundskyld, Men efter deres Handelsværdi
i Dag, iJ0t de s-Brlig henvi ser til, at Grundstykket P')rcel 471/11 af

')

Areal 1(J14 m' i December 1946 er 3 lIgt f'1r Bu(, Kr. InJen af de i Ejen-
dommen berettigede har gjrlrt Pa2stund paa Udbetaling af Brstatnin;ssu'TIm(

Da cier kun har funde. t deLne ene Hand."l Sted, '1g da N..Jvnet maa
anse den aneivne Købesum f0r at v~re urimelig stnr under Hensyn til
Grundens ringe Størr01se "G Belle~enheden, staar N~vn't uden nBrmere
Vejledning ved ErstatningsbeTegnin~en.

N~vnet maa d)g gaa ud fra, ~t navnlig de ved Amtsvejen lig-
gende bebYLgelige Srundatykker vil kunne s~l~es til ret betydelige
Priser, ng at d8r i det hele fr)r d2 ved V8jen liggende Grunde maa beto.lE
en rimelig ErstatnLl;Z for fuldstamJig Fnrblld mnd "F'[tabygning, medens der
fnr de fjernere Are"ler, eler ikke mAn pOClbY6:..:es~g fnr de 4.re::>ler, der
man paaby<:.ges ur1\ler Censllr, kun k··m ydes ..;n r:le~et m~dereret Erstat-

i~
I
I

I
i
I



7
--l-

ning, da Fredningen ikke skønnes v..Jsvntlicat nedsætte, d"res HOld el s-
v::erdi.

Der tages endvidere ved 8rst~tnin~sberegningen Hensyn til, ot
Are11ets 0pdyrkning ikke hindres af Fredningen, hv'rim,d døn IJnstæn-
dighed, at en Del Bf .\1'&:-11er11elig!~er indenfor 3()(j Meter fra. Statsplan-
tagen, ikke knmmer i Betr8gtning, da der her fra gammel Tid findes en
væsentlig Bebygbe1se.

Vedrørende Parcellerne 434/43, 432)78 og 433/43 bem::erkes,at
dicse i det vBsentliGe e-r ~lf2.-ravede,uden at d~tte d()g er til Hinder
fn;r lettere P.:wby.:.;ninc;;,'-'L~ v3rlrørende s:Jrntligeøst f'1r iJrrevejen
liggende Ar~~ler, Bt disse f~r Stør3tedelen .-,mfattes3f Frednin~s-
be8t3~melsen i Nnturfredningsl~ven § ~5I.

Der bliver ~erefter at udr9de følg~nde Erstatnincer:
Tin3b0gsbetegnelse fnr d~l
Ejendnm, paa hvilken Ken-
delse begæres lyst snm
vedrørende de IJrnBvnte
Pa-rc(;lnumre:

Juvre Art. 38
P.99,luG,lGl,102 O,4353 h~

6. Juvre Fattigoaard, Rømø
S".gneraad,
Juvre Art.3?,
P.IlJ3, IrA n;:sltJ5 '-',445i) ha (Frafc~I],J8t)i)l)i)Kr. (jtA;

Ejer oS EjeEdnm

l. ~issine Præst, Nr. Tvismark,
,Juvre Art. 4,1 ,
2. 438/98 '-',8709ha.

X) P. 1(;6, 1(;8 og
(delvis) 165/ll)7 1,7482 II

2. Jens BL Petersen, llr.Tvismark,
Juvr,e A.rt.43,
P.435/43, 436/43
ng 437/43 ~,lJ157 ha.
Juv-re Art. ? 56,
t. 43:::>/93 \),2977 "

P.433/43,434/43 f),6636 II

~, K~nt:smark Art.86
P. 3()9/39 '1,2846 II

Juvre ;'rt.43
X)P. 439/55 n,3il)(j

3. ulaf Andresen ()fY PeterCl>

~lius Præst, EGbjerg.
Juvre Art. ?9{),
P. 431/98 (),11 (,8

4. Hans P.Knudsen, ~Ir. Tvismark,
Juvre A.rt.114,
l'. 54 '1,1)564 ff

5. Frk. Maren Jensen, Nr. ~vismark,

~rstatnin;~:

Juvre Bd.I Bl.28 A-rt.
fir.46,8g '1g44 JQvre.

Kr. 3. ()n0

II

II ') ,lj.-,() Juvre Ed. I BL27, Art
Nr.236~g 43 f:lamt Art.
Nr. 266 Juvre r)g K f'111 i:s-
mark Bd. IV :al. li)l
ArtUr. 86 Kqngsmark

II 2 i)()

" 15 (J II') ,851)

Juvre Bd. IV Bl.123
.\rt.Nr.290 Juvre

II

Juvre Bd.II BL.lJ2
ArWr. HA, 114 f)g

2(;uKr. 2f)!)176 Juvr'e.

Juvre Bd. I bl.23,Art.
Nr. 38 Juvre.

"

Juvre Bd. I Bl.17,Art.
Nr. 3') JQvre.
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7. Jens A.lfr. Bundesen, Nr.TviSffiork,

A.rt 47 Juvre,
P. 1{J9 t1,1338 ha Kr. 3/,,)

Art.148 Juvre,

IJ.32 IJ, 11)oS3 " " 2 ("'.
Juvre Art. 47,

.ni). 463/9U ca l, (, lU " '1 5l) Kr. 55 (J

(delvis)

Juvre Bd.I Bl.31 Ari

Nr. 115,146,98,148,

116 '1g 47 Juvre.

8. Fru 3mma E.R.Falk Sdr.Tvismnrk,

K0ngs~ark Art.6,

P. 36

P. 305/37

'),4il13 ha

.),6'?96 "

"l, ')<)'1

" l{;(;

K'mgs:nark Bd. I Bl .•

2 Art.Nr. 6 0g 89

1,1,,(; K 'ngsmark •"
9. Fru Edil ~.r.~ensel Sdr. Tvis:1Huk,

Tm.;smark A. rt. l,.." K 'rlgsmark Bd.l Bl.
P. 35 O,2431) ha T{r. 3 )1) 3, Art. Nr. 10
P. 301/34 1,,5869 " 1/ l (J/J " 41} l K mzsmark.

l v. Christian B1ee6, Nr. rvi ::n18 rl~, Juvre Bd. I Bl.l,
Juvre Art. 4, Art. Nr. 83 f)CT 4'-'

P. 31 lJ, 21J16 ha " 2 (JlJ " 2 (jl) Juvre.
II. Chr. Ratenbllrg, D",ler K·)ilbs.113rk Bd.LEJJ.

K')n;smark Art. 9 51), Art.:Nr.9
P. 27 (),1192 ha " lfJ; " 1\)(; K~ngsrnark.

12. 1'/;30. s 30reos8n lan _lig Juvre Bd.IV BI.134
Juvre Art. '3 ()l Art. Nr. 301 Juvre.

KP. 471/111 (),1I)14 ha " lUIJ " luu

Kr. 9,8 (;()

x) Beby,sg'21se kan ske under Censur.

De till:endte r~rstatl~i[l=Jr udredes af Stctskassen .~c: 'l'øn1er Amt3f )nd
med 1I:Jlvde1en af hvo:r.

De ul1der Frednill2,(;D inddr:lc~ede Arealer vil være at afm;;.rke i.

~l1arken 'le; de .2Gr'c~lJer, .:1.::1' kun d31vis il1JJrs6es, vil VÆre at ud::.ty:u;:e
og s~rskilt at matrikulere.

PS2taleretten med Hensyn til den an0rdene FredninGsservitut

tillægges Frednin3sn~vnet f0r TønJer ~mt aller det Grgan, der maatte

træde i dettes Sted, samt Danmarks Nat~rfr0dningsf'r~ning.

De fredede Are8ler er p~a det under Sagen s~m Bilag C.

fremlagte Il1<3trikulsk 'rt indtegnede :ned "::;1':<mGr,~Il:Je.

T h i b e s t G m m e s :
De f'ran n~r~ere b~teGnede hre~ler vil Vdre at frede s""m an-

f0rt illnd Udredelse af de flrnm~eldte SrstatninJ~r.

P.J.Duhn En<.Selst,)ft 1,"rens Fi1skw

l
I

el
I
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Aar 1949, den 26. september, afsagde overfredningsn~vnet paa
grundlag af skriftlig og mundtlig votering følgende

k e n d e l s e

i sagen nr. 861/48 vedrørende fredning af et areal ved Bolilmark
paa Rømø, hvor d~mningen føres ind paa øen.

tt I den af fredningsn~vnet for Tønder amt den 16. juli 1948 afsagte
kendelse hedder det:

II Ved Skrivelse af 6. December 1946 indbragte Danmarks Naturfred-
ningsforening for NæTIlet Spørgsmaalet om Forbud mod yderligere Bebyg-
gelse af et Areal ved Bolilmark paa Rømø, hvilket Areal er beliggende
under Juvre Kortdistrikt, Kortblad 6, mellem Bolilmarkvejen (Parcel

~ 457/152 m.fl.) og Orrevejen (Parcel 150,454/98 og 455/43) og strækker
sig fra Parcel 118 og 119 i Nord til Vejkrydset syd for den nye Amtsvej
i den sydlige Ende af Parcel 435/43 jfr. fremlagt Maalebordsblad Bilag]

.~ Arealet skæres af den nye Amtsvej fra Fastlandet, der føres ind
umiddelbart øst for Arealet.

Fredningen motiveres ved Ønsket om at hindre yderligere Bebyggelse
til Skade for de 4 - nu 3 paa Arealet værende gamle karakteristiske
Rømøhuse til Skade for det Indtryk, man faar af Øen straks ved Indgan-
gen.

Forsaavidt angaar den nordlige Del af Arealet gør Foreningen
subsidiært g~ldende, at Bebyggelse maa finde Sted paa Str~kningen Nord
for Huset ved Parcel Nr. 165/107 mod Censur af Fredningsn~vnet, saale-
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des at ved denne Beqyggelses Udformning tages vid€st muligt Hensyn
til den paa Stedet værende ældre Bebyggelse.

Nævnet har den 10. Juni 1947 besigtiget de paagældende Omraader
og under Sagen efter Paastand af Naturfredningsforeningens Repræsen-
tant inddraget Arealer Vest for Bolilmarkvejen i 50 Meters Afstand
fra denne samt Arealerne øst for Orrevejen indtil Diget eller Fyld~
graven og forelagt Sagen for Naturfredningsraadet, der i Skrivelse
af 10. September 1947 har tiltraadt Fredningen.

Paa et den 9. Juni 1948 i Henhold til Naturfredningslovens §

10 afholdt Møde, hvortil Lodsejerne og de berettigede var indkaldte
ved Forkyndelse af Indkaldelse og ved Indkaldelse i Statstidende og
de lokale Blade for den 27. Maj d.A. drøftedes Sagen med de mødte
Interesserede, hvoraf Flertallet modsatte sig Fredningen, idet ~e
gjorde gældende, at det paa Grund af de beskedne Erhvervsmuligheder
pen Rømø, burde staa Befolkningen frit for at udnytte de ved Forbindel·
sen med Fastlandet paa de paagældende Arealer opstanede Byggechancer.

Ved Besigtigelse den 9. Juni d.A. viste det sig, at Huset paa
Parcel 165/107, tilhørende Nissine Præst, nylig var nedbrændt. Par-
cellerne Nr. 118, 119 402/113, 401/110 og den østlige Ende af Parcel
470/11 er udgravede for Fyld til Dæmningen, ligesom der er anlagt
Tipvognsspor og Udgravninger gennem Arealet. Nævnet gaar ud fra, at
de udgravede Grundstykker vil blive vandfyldte, og det er oplyst, at
Sporene m.v. vil blive udjævnede, naar Dæmningsarbejdet er forbi.

Nævnet er enigt i, at den frie Udsigt fra nømødæmningen til de
2 nor'd for Amtsvejen og det ene Syd for Amtsvejen beliggende gamle
hømøhuse ikke maa skæmmes af Paabygninger, særligt da disse Huse paa
Grund af deres frie Beliggenhed danner et harmonisk og for Rømø
karakteristisk Hele, der her ved Indgangen til Øen bør bevares ufor-
styrret for at give et Indtryk af Øens ejendommelige Landskabsforhold
og Bebyggelse.
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Idet de fornævnte udgravede Parceller udgaar af Fredningen,
bestemmes, at der paa Arealerne mellem Bo1ilmarkvejen o~ Orrevejen
fra Nordsiden af Parcellerne 109, 27 og 31 og til Parcel 435/43
samt paa den Del af de øst for Orrevejen liggende Parceller 301/34,
305/37. 309/39, 433/43 og 434/43, der ligger udenfor Byggelinjen
efter Naturfredningslovens § 25 Stk. l, ikke maa ske ny Bebyggelse,
derunder Opførelse af Boder, skæmmende Genstande m.v.

Paa Parcel Nr. 165/107, 108 samt paa den vestre Del af Parcel
Nr. 106 afgrllnset ved en Linje fra Parcel 118's sydøstre Ende til
Parcel Nr. 31's nordvestre Ende, paa Parcel Nr. 471/11, 439/5), samt
paa den østligste Ende af Parcel Nr. 463/90, afgr~nset ved en Linje
fra Parcel 471/1l's vestre Hjørne til Parcel 439/559s vestre Hjørne
forbydes ligeledes Opstilling af Boder og skæmmende Genstande m.v.,
medens det dog skal være tilladt at opføre Enfamiljehuse i l Etage
eventuelt med Kvis~~} eller Mansard og ssaledes, at der ved Bebyggel-
sens Udformning skal tages fornøden Hensyn til d~n gamle Bebyggelse,
hvorfor Bygningstegninger maa forel~gges Fredningsnævnet til God-
kendelse. Dog skal det paa Parcel Nr. 439/55 under Hensyn til, at

II der er ny Bebyggelse Vest og Syd for denne kunne ske Pa~tbygning af
Forretningsejendomme, eventuelt i 2 Etager.

De paa denne Parcel opførte Bygninger maa ikke ved deres Udse-
~ ende virk~ skæmmende pau Omgivelserne og Bygningstegningerne skal

forelægges Nævnet til Godkendelse.
N'Ilvnetfinder ikke tilstrækkelig Grund til under Fredningen at

inddrage de Arealer, der ligger Syd for Arntsvejen Parcel 461/99 og
Vest for Bolilmarkvejen.

De af Fredningen berørte Omraader omfatter de ned~nfor under
•Erstatningsberegningen anførte Parcelnumre og Artikelnumre eller

Dele deraf tilhørende de vedføjede i Tingbogen ~førte Ejere og
med angivet eller tilnærmelsesvis angivet Areal.
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De fremmødte Lodsejere har alle kr~vet Erstatning beregnet
ikke efter Arealernes lave Grundskyld, men efter deres Handelsværdi
i Dag, idet de særligt henviser til, at Grundstykket Petl'cel471/11
af Areal 1014 m2 i December 1946 er solgt for 800 Kr. Ingen af de
i Ejendommen berettigede har gjort Paastand paa Udbetaling af Er-
statningssummer.

Da der kun har fundet denne ene Handel Sted, og da Nævnet man
:lnse den angivne Købesum for at være urimelig stor under' Hensyn til
Grundens ringe Størrelse og Beliggenheden, stanr N~vnet uden n~rmere
Vejledning ved Erstatningsberegningen.

N~vnet maa dog g~a ud fra, at navnlig de ved Amtsvejen liggende
bebyggelige Grundstykker vil kunne sælges til ret betydelige Priser,
og at der i det hele for de ved Vejen liggende Grunde m~a betales en
rimelig Erstatning for fuldstændig Forbud mod Paabygning, medens
der for de fjernere Arealer. der ikke man paabygges og for de Area-
ler, der m!lape,abygges under Censur, kun kan ydes en meget modere-
ret Erstatning, da Fredningen ikke skønnes væsentlig at nedsætte
deres Handelsværdi •

Der tages endvidere ved Erstatningsberegningen Hensyn til, at
Are~lets Opdyrkning ikke hindres af Fredningen, hvorimod den Om-
st~ndighed, at en Del af Arealerne ligger indenfor 300 meter fra
Statsplantagen,ikke kommer i Betragtning, da der her fra gammel
Tid findes en v~sentlig Bebyggelse.

Vedrørende Parcellerne 434/43, 432/78 og 433/43 bemærkes, at
disse i det v~sentlige er afgravede, uden at dette dog er til Hinder
for lettere Paabygning, og vedrørende s[.Lmtligeøst for Orrevejen
liggende Arealer, at disse for Størstedelen omfattes af Frednings-

el bestemmelsen i Naturfredningslovens § 251."

I kend81sen opregnes derefter de erstatninger, som tillægges
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de enkelte ejere, tilsammen 9800 kr., at udrede med halvdelen af
statskassen og halvdelen af Tønder amtsfond.

Kendelsen er forelagt overfredningsnævnet i medfør af naturfred-
ningslovens § 19, 3. stk., hvorhos den er indanket af entreprenør
Mads Langli.

Overfredningsnævnet, der den 5. juli 1949 har besigtiget det
omhandlede areal og fOI'handlet med den ankende lodsejer og andI'e i
sagen interesserede, finder ikke,' at ønsket om at sikre udsigten
til de tre i sagen omhandlede liømøhuse afgiver tilstr~kkelig be-
grundelse for den paat~nkte fredning. Det kommer herved ~a i
betragtning, at der paa arealerne ved indkørslen til Rømø findes
en del bebyggelse udover de n~vnte Rømøhuse, og at en regulering

,tt af fremtidig bebyggelse naturligt vil kunne ske paa anden muade end
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ved fredningsbestemmelser. Det bemærkes, at det omhandlede areal
ikke staar i forbindelse med de udstrakte arealer, som er fredede
i henhold til overfredningsn-:evnets kendelse af 22. oktober 1947.

Fredningsnævnets kendelse vil herefter være at ophæve.
T h i b e s t e m m e s :
Den af fredningsn~vnet for Tønder amt den 16. juli 1948 afsagte

kendelse vedrørende fredning af et areal ved Bolilsmark paa Rømø
oph.13ves.

Udskriftens rigtighed
bekræftes.
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I /oVGrfredningsnæ~ets sekret~r
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