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REG. NR. 4o~ >lI

'lY-fif/!
TI d s k r i f t

af
forhandlingsprotokollen for fredningsnævnet for Ribe amts-

rådskreds.

Ar 19~9, den S.april blev i
sagen angående et projekt til regulering af
landevej nr.26 Kolding-Skanderup, der
passerer HYLKEDALEN, afsagt sålydende,

K e n d e l s e
Denne sag er indbragt for fredningsnævnet af Ribe amtsråd ved

skrivelse af l4.marts 1949 i medfør af frednings10vens § 9, stk. l
og angår et projekt til regulering af landevej nr. 26 Kolding-Skanderup,

~~er passerer Hylkedalen, hvor betydelige naturfredningsinteresser gør sig
gældende.

Der er f1relagt n3vnet planer over reguleringen
Oversigtskort 1;2(ju00, 2 længdepr0filer med vedhæftet
kort 1;1000, detailplan af Hylkedalen.

~Fredag den S.april afh'lldt fredningsnævnet møde på åstedet, i hvilket
møde deltog:
l. Fo~ amtsrådet: stiftamtmand U.C.Friis og amtsrådsmedlemmerne Chr.

ThieIsen, Bække 0g Jens Th0msen, (~trup samt amtsvejinspektør Jæ-
ger.

2. F0r statsministeriet civilingeniør Blixencr0ne-Møller, København •
• F1r ministeriet f0r offentlige arbejder: Vejdirektør Kaj Bang og

civilingeniør Vedel, København.
4. For Danmarks Naturfredningsf1rening; Grosserer Conrad Andersen, Kol-

ding.
Seest s 'gneråd 0g menighedsråd var repræsenteret af sogneråds-

f1rmand Rask Eskesen.

be~1iående af;
tværprofil, plan-

Efter at det projekterede anlæg var beset og amtsvejinspektør
Jæger under bes~gtigelsen ved hjælp af måle- og mærkepæle havde demon-
~treret udbygningen af vejen specielt ved Hylkedalen forsattes mødet på
Saxildhus i Kolding, hvor stiftamtmand Friis og amtsvejinspektør Jæger
gjorde rede for anledningen til det projekterede arbejde 0g dettes nærmere
gennemførelse. Det fremgik heraf, at amtsrådet allered~ ved udarbejdelsen
af pr0jektet havde søgt f'rbindelse med statsministeriet og vejkontoret
og på grundlag af disse forhandlinger havde udført det nu foreliggende
pr1jekt, ved hvilket hensyn var taget til de landskabe11g-æstetiske
værdier, selv med afvigleser fra de n,rmale krav til profilering m.v.
som vejkontoret stiller, men i dette tilfælde havde accepteret.

Civilingeniør Blixencr'1ne-Møller, vejdirektør Bang, gr1Bserer
Conrad Andersen, sognerædsformand Eskesen m.fl. udtalte sig til gunst
for projektet.

Da pr')jektet findes at have taget rimeligt hensyn til de landskabelil
æstetiske værdier, har fredningsnEvnet herefter besluttet at godkende\

l·



-2-
det fnreliggende prnjekt, idet man dog skal henstille, at der ved
dets gennemførelse i så vidt omfang s~m gørligt tages følgende i
betragtning:
l. ved Seest kirke f0rlægges vejen 10 a 15 meter sydligere end på

planen anvist af hensyn til kirke- ng kirkegårdsfredeh,
2. der drages ,ms'rg fnr beplantning langs vejen i lighed med den hid-

tidige bevnksning og den hidtidige bevoksning fjernes kun i det
omfang arbejdet gør det strengt nødvendigt,

3. de afskårne vejstykker, hvis opretholdelse ikke mere er nødvendige,
aflægge s og henlægges under de tilstødende markarealer.

T h i e r a g t e s :
Det fredningsnævnet f"relagte pr"jekt til regulering af landevejen

nr. 26 Kolding-Skanderup g,dkendes med wenstående bemærkninger. "I

B r u u n Chr. Bendixen R.Eskeaen
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