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OVERFREDNINGSNÆVNETS KENDELSESPROTOKOL,---------------------------------------

Aar 1950, den 4. november, afsagde overfredningsnævnet paa grundlag
~f mundtlig og skriftlig votering følgende

k e n d e l s e

tti sagen nr. 932/49 vedrørende fredning af et hedeareal ved Alslev.
I den af fredningsnævnet for Ribe amtsraadskreds den 15/8 1949 af-

sagte kendelse hedder det:
"Denne sag angaaende fredning af et hedeareal ved Alslev er rejst

paa foranledning af Danmarks Naturfredningsforening, der i skrivelse
af 20. april 1944 har anmodet fredningsnævnet om med hjemmel i natur-

IItl' fredningslavene § l jfr. § 8 at tage fredningssag op til behandling
4Itunder henvisning dels til omraadets landskabelig æstetiske betydning

og dets egenart for denne egn, dels til, at fredningsønske allerede fra_ie 5 af 6 lodsejere synes at være modtaget med stOT' forstaaelse.
Naturfredningsforeningen har gennem sit naturvidenskabelige udvalg

IL~ indhentet en erklæring fra adjunkt, dr. phil. Steen B. Bøcher, Esbjerg,
~ der i sin skrivelse af 15. februar 1944 bl. a. udtaler:

"Arealet ligger c. l km sydvest for Alslev, lige vest for Landevejen
Varde-Hjerting. Kommer man fra Alslev ad den saakaldte "Præstevej",
begynder Hedearealet lige syd for den fredlyste "Graasten", hvor Vejen
til Visselbjerggaard gaar fra Præstevejen.

Selvom en Fredning af dette Hedeareal først og fremmest vil have
sin Berettigelse ud fra rent landskabsmæssige Betragtninger, idet det

I--er et usædvanligt smukt Stykke Hede, kan der ogsaa ud fra naturviden-
skabelige Synspunkter anføres flere Grunde, der taler for Ønskeligheden

\.
af denne Fredning.



Arealet er mig bekendt den sidste større Rest af de meget store
tt Hedestrækninger, der tidligere fandtes mellem Alslev og Guldager. Naar

det ikke hverken er blevet opdyrket eller beplantet, ligger det sikkert
bl. a. i, at Terrænet er meget bakket. Ifølge Kortbladet Varde er
største Delen af Arealet Flyvesand. En Profil i en tysk Kanonstilling
viste under Lyngskjolden 35 cm. Sand, 20 cm. Al, 20 cm. Sand, 30 cm. Al
og først herunder Rødsand.

~ Botanisk frembyder Arealet ikke nogen Overraskelser, men er i alle
Retninger typisk Hede. Paafaldende er det kun, at der paa dette lille

~hØjtliggende Areal findes ret mange smaa Vandhuller, hvoraf eet altid
er vandfyldt; dette medfører naturligvis en Del Afveksli.ng i Vegeta-

ti tionen, hvad der jo ogsaa forhøjer Stedets Skønhed.
I Stykkets nordlige Udkant gaar som omtalt den sankaldte "Præste-

vej". Navnet stammer fra, at Præsten i Alslev benyttede denne Vej til
sin Annekskirke i Hostrup. Vejen har dog paa anden Mando været af
større Betydning for Trafikken; den er for det førotc Vejen mellem
det gamle Alslev og et af dets Torper (Hostrup), for det andet fort-
sætter den videre til de to gamle Udskibningssteder Terphage og Sælborg

--'Og for det tredie var den den naturlige Vej fra disse Steder til Køb-
staden V~rde og til deres Mølle, Alslev Mølle. Vejen har flereSpdr og

It' er en typisk gammel Vej, der henligger i sin oprindelige Tilstand.
Samlet mener jeg, at Fredningen bør anbefales

l. af skønhedsmæssige Grunde
2. fordi den er den sidste Rest af en stor Hedestrækning
3. den er det eneste ubeplantede Indsande i denne Egn
4. Den er en Rest af et gammelt, maaske aldrig opdyrket Overdrev
4. "Præstevejen" er Resten af en vigtig gammel Vej i.denne Egn."

Til denne erklæring angives foreningens naturvidcnnkabelige udvalg
ved dets formand, professor, dr. rhil. Knud Jessen at have sluttet sig.

Det ommeldte hedeareal er beliggende paa følgende matr. nr.e.
tt under Vesselbjerg hovedgaard m.m., Alslev sogn, Skads herred med efter-



følgende ejere:
matr. nr. 8f Ottar Hansen, Alslev,

e " " 6a Gregor Gregersen, Alslev,
" « 4f Peder Alfred Rossen, "
" " 3i Gregor Gregersen, "
" " 2p Georg Hansen, II

" " 5i samme
~ Fredningsn~vnet afholdt det første møde til saeens behandling i

Alslev forsamlingshus den 28. april 1949, til hvilket møde samtlige
i følge tingbogen i sagen interesserede lodsejere og pant- og rettig-

~hedshavere var indkaldt, ligesom indkaldelse var sket gennem bekendt-
ttgørelsc i Statstidende nre. 6 og 7 for den 7. og 8. april 1949.

Lodsejerne var mødt med undtagelse af Ottar Hansen; af pant- og
rettighedshaverne mødte Varde og omegns mergelselskab ved formanden
J. Skjerning Le~h og kassereren Thomas Locht, og Spare- og Laanekassen
for Varde By og Omegn ved sognefoged Valdemar Hansen.

Endvidere mødte amtsraadsmedlem Bendixen, Gesten, tillige for Ribe
amtsraad, overdyrlæge L. Hansen, Esbjerg for Danmarks Naturfrednings-

ttforening og sogneraadsformand Chr. Nielsen, Alslev, for Alslev-Hostrup
sogneraad.

ti Efter sket besigtigelse fortsnttes forhandlingerne i Alslev for-
samlineshus. Der var enighed om at søge fredningen fremmet for et i
marken nærmere udpeget areal og de to af de tilstedeværende lodsejere
Georg Hansen og Gregor Gregersen havde intet at indvende mod den paa-
tænkte fredning, for hvilken de ikke krævede nogen erstatning.

Derimod kunne Alfred p. liossen ikke gaa med til en fredning, ikke
fordi han mente en saadan vilde paaføre ham noget økonomisk tab, men
fordi han derved indskrænkedes i sin fri ejendomsraadighed , ligesom
fredningen kunne bevirke, at offentligheden søgte til arealet til gene
for hans udnyttelse deraf. Han ville endelig hævde, at nogle smaastyk-

ttJ ker paa arealet kunne opdyrkes.
Sogneraadsformand Chr. Nielsen udtalte, at sogneraadet efter hans



•

formening var interesseret i fredningen og i bevarelsen saavel af
det særprægede stykke natur som af præstevejen. Han oplyste, at hede-
areal€t ti.l ejendoms- og grundskyld er vurderet til 50 kr. pr. ha.

Skjerrting Leth for mergelselskabet og sognefoged V. Hansen for
Spare- og Laanekassen for Varde By og Omegn erklærede, at der ikke
fra de af dem r~præsenterede institutioners side var noget at indven-
de mod fredningen, og at de ikke ville gøre krav paa andel 1 en even-
tuel erstatning.

Sagen blev derefter udsat til den 6. maj 1949 kl. 15.
I dette møde, der ligeledes afholdtes i Alslev forAsmlingshus,

deltog amtsraadsmedlem Bendixen, sogneraadsformand Chr. Nielsen og
overdyrlæge L. Hansen, samt landinspektør Schousboe, Esbjerg. Endvi-
dere mødte af lodsejerne Gregor Gregersen, Georg Hansen og Ottar Han-
sen.

Ottar Hansen protesterede mod fredningen af den bræmme af hans
jord, der er beliggende langs med pr~stevejen, navnlig den del, som
han i vinter havde pløjet, og maa under alle omstændigheder kræve er-
statning, hvis arealet fredes.

Fredningsnævnet besigtigede derefter sammen med de mødte paany
arealet, og den del af dette, som skulle inddrages under en eventuel
fredning, afm~rkedes med pæle af landinspektør Schousboe.

Under den derefter fortsatte forhandling i Alslev forsamlingshus
erklærede sogneraadsformand Nielsen paa anledning, at han ikke paa
egen haand kunne tilbyde at lade kommunen deltage i udredelsen af
en eventu81 erstatning, men ville forelæg8e sagen i det førstkommende
sogneraadsmøde.

Fredningsnævnet optog derefter sagen til kendelse.
Det til fredningens egnede areal or af landinspektør Schousboe

indtegnet paa et terrænkort og omfatter herefter følgende arealer
2af matr. nr. 8f 3981 m

" " " 6a 19133"
" " " 4f 37400 "

trsp, 60514 m2



trap. 60514 m2

af matr. nr. 68. 1$460 "
" " " 3i 13$50 II

" " " 2p 9770 II

" " " Si '907 II

ialt 10.8501 ro 2

Alslev-Hostrup sogneraad har i skrivelse af 12. maj 1949 meddelt,
4It at kommunen var villig til at deltage i udgifterne, saafremt frednings-

nævnet kunne faa en frivillig overenskomst med lodsejerne om frednin-

e gen og erstatningen.
Da fredningsnævnet i det hole maa anse fredningen af det omspurg-

• te areal som ovenfor nærmere betegnet og paa det vedlagte kort anført

•

og den derover gaaende "præsteve j" vel begrundet, ,saavel af landska-
belig æstetiske som af historiskvidenskabelige grunde, vil det være
at frede saaledes, at det ingensinde maa bebygges, beplantes, drænes,
grøftes, opdyrkes eller indhegnes, ligesom lyngen ejheller maa slaas
eller afbrændes, at der ikke paa arealet maa rejses beboelsesvogne,
skure, boder, master til telefon- eller elektriske ledninger eller
andre indretninger, som kan virke skæmmende, og at den over arealet
gaaende gamle "præstevej" skal forblive henliggende i samme tilstand
som nu. Det af matr. nr. aflangs præstevejen oppløjede under frednin-
gen inddragne areal maa ikke yderligere behandles, men skal henligge
urørt, saa det atter springer i lyng.

Der gives almenheden adgang til paa eget ansvar at færdes paa det
fredede areal ad bestaaende og fremtidig anlagte veje og stier.

Kampering og teltslagning er ikke tilladt. Det fredede omraade
skal skaanes af de besøgende og det forbydes at henkaste affald,
papir, flasker, flaskeskaar o. lign. derpaa.

I erstatning for fredningen vil der være at udrede til ejeren
af matr. nr. 4f 185 kr. og til ejeren af matr, nr. 8f 310 kr., der

tt' under hensyn til den væsentlig lokale interesse i fredningen udredes
med een trediedel eller 165 kr. af Alslev-Hostrup kommune, een tredie-



del af Idbe amts repartitionsfond og een trediedel af statskassen. II

Kendelsen er ,indanket for overfredningsnævnet af Ottar Hansen og
ti Peder Alfred hossen. De ankende paastaar kendelsen ophævet, i hvert

fald for saa vidt angaar de dem tilhørende arealer. Subsidiært paa-
~staar de)(dem tilkendte erstatninger forhøjet.

Overfredningsnævnet har den 7/7 1950 besigtiget de ommeldte area-
ler og forhandlet med de ankende lodsejere og andre i sagen interes-

el serede.
Man opnaaede enighed med Peder Alfred Rossen om en erstatning paa

660 kr. imod, at det tillades ham og hans arvinger at bygge i det
4t~nordøstlige hjørne af matr. nr. 4f af Vesselbjerg Hovedgaard, Al~lev
ti' sogn eller, saafremt han kan erhverve et areal ved byvejen, kaldet

"Præstevejen", af matr. nr. 613. sammesteds,. paa dette areal. Bygnin-
gerne med have skal holdes indenfor et areal af en tønde land. Peder
Alfred Rossen har senere oplyst,. at han har faaet tilsagn fra ejeren
af matr. nr. 60., Gregor Gregersen, om overdragelse af et saadant
Areal ved byvejen ("Præstevejen").

Det vedtoges at lade det Ottar Hansen tilhørende areal af matr.
~,'"f nr. Sf Vesselbjerg Hovedgaard, Alslev sogn, udgaa af fredningen.

Da overfredningsnævnet iøvrigt kan tiltræde det i kendelsen an-
førte, vil denne være at stadfæste med de af det foranstaaende føl-I.gende ændringer.

T h i b e s t e m m e s :
Den af fredningsnævnet for Ribe amtsraadskreds don 15/S 1949 af-

sagte kendelse vedrørende fredning af et hedeareal ved Alslev stad-
fæstes med de af det foranstaaende følgende ændringer. Grænserne
for det fredede omraade er vist paa et n~rværende kendelse vedhæftet
kort nr. kib. 103.

I erstatning ,udbetales der Peder Alfred Bossen 660 kr., der udre-
des m~d 1/3 af Alslev-Hostrup kommune, 1/3 af Ribe amtsfond og 1/3



af statskassen.~
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REG. NR. /-'.l?

UDSKRIFT
af

forhandlingsprotokollen for fredningsnævnet for Ribe amt •

•Aar 1949, den 15.august blev i sagen:
Fredning af et
Alslev, afsagt

K E N D E L S E.

hedeparti syd for
saalydende

Denne sag angaaende fredning af et hedeareal ved Alslev er
rejst paa foranledning af Danmarks Naturfredningsforening, der i skri-
velse af 20.april 1944 har anmodet fredningsnævnet om med hjem'nel i

~ ~ naturfredningslovens § l jfr. § 8 at tage fredningssag op til behand-
ling under henvisning dels til omraadets landskabelig ~stetiske be-
tydning og dets egenart for denne egn, dels til, at fredningsønske-,allerede fra de 5 af 6 lodsejere synes at være modtaget"med stor forstaa
else. ,

Naturfredning~foreningen har gennem sit naturvidenskabelige
udvalg indnentet en erklæring fra adjunkt,'dr. phil. Steen B. Bøcher,
Esbjerg, der i sin skrivelse af 15/februar 1944 bi.a. udtaler;

"Arealet ligger c; l km sydvest for Alslev, lige vest for
Landevejen Varde-Hjerting. Kommer man'fra Alslev ad den saakaldte
"Præstevej" begynder Hedearealet lige syd for den fredlyste "Graasten",

r-... ,--. hvor Vejen til Vissenbjerggaard gaar fra PræsteY:ejen.,..
Selv bm en Fredning af"dette Hedeareal f~rst og fremmest vil

have sin'Berettigelse ud fra ~~ rent landskabemæssige Betragtninger,
~~ idet det er et usædvanligt smukt Stykke Hede, kan der ogsaa ud fra

naturvidenskabelige Synspunkter anføres flere Grunde, der taler
for Ønskeligheden af denne Fredning. ,

Arealet er mig bekendt den sidste større Rest af de meget
store Hedest:L°,ekIllnger,der tidligere fandtes mellem Alålev og Guldager.
Naar det ikke hverken er blevet opdyrket eller beplantet, ligger det
sikkert bl.a. i, at Terrænet er meget bakket. Ifølge ~Kortbladet Varde
er største Delen af Arealet Flyvesand. En Profil i en tysk Kanonstil-
ling viste under Lyngskjolden 35 cm. Sand, 20 cm. Al, '20 cm. Sand,
30 cm. Al og ~ørst herunder Rødsand.

Botanisk frembyder Arealet ikke nogen Overraskelser, men er i

alle Retninger typisk Hede. Paafaldende er det kun, at der paa dette
lille højtliggende Areal findes :ret mange smaa Vandhuller, ,hvoraf et
altid er vandfyldt; dette medfører en Del Afveksling i Vegetationen,
hvad der jo ogsaa forhøjer Stedets Skønhed.

l ' l-I Stykkets nordlige Udkant gaar som omtalt den saakaldte
• 1 \ ~ f"Præstevej". Navnet stammer fra, at Præsten i Alslev benyttede denne

Vej til sin Annekskirke i Hostrup. Vejen 'har dog paa anden Maade
været af større Betydning for Trafikken; den er for det første Vejen
mellem det gamle Alslev og et af dets Torper (Hostrup), for det andet

,
.~



I '

\
. \

I
Sælborg'og for det tredie var ~en den naturlige Vej fra disse Steder \
til Købstaden Varde og til deres Mølle, Alslev Mølle. Vejen har flere \
Spor og er en typisk gammel Vej, der henligger i sin oprindelige Tilstan~

Samlet mener jeg, at Fredningen bør anbefales \
l. af skønhedsm~ssige Grunde \
2. fordi den er den sidste Rest af en stor Hedestrækning,
3. den er 4et eneste ubeplantede Indsande 'i denne Egn,
4. den er en Rest af et gammelt, maaske aldrig opdyrket O~erdrev,
5. "Præstevejen" er Resten af en vigtig gammel Vej i denne Egn.'"

Til denne erklæring angives foreningens naturvidenskabelige
udvalg ved dets formand, professor dr. phil. Knud Jessen at have (~)
sluttet sig.

Det ommeldte hedeareal er
under Vesselbjerg hovedgaard m.m.,
nævnte ejere:
Matr.nr. S f Ottar Hansen. Alslev,
" II 6 a Gregor Gregersen, Alslev,
n II 4 f Peder Alfred Rossen, "
II " 3 i Gregor Gregersen, II

~2 p Georg Hansen,
5 i samme.

-2-

fortsætter den videre til de to gamle Udskibningssteder Terphage og

Ibeliggende paa følgende matr.nr.
Alslev sogn, Skads herred med eft~~

I 1

" " "
n "

Fredningsnævnet af~oldt det første møde til sage~s behandling
i Als~ev forsamlingshus den 28.april 1949, til hvilket møde ~amtlige i
følge tingbogen i sagen' interesserede lodsejere og pant- og rettigheds-
havere var indkaldt, ligesom indkaldelse var sket gennem bekendtgørelsq

, l
i Statstidende nre. 6 og 7 for den 7. og S.april 1949.

Lodsejerne var mødt med undtagelse af Ottar Hansen, af pant-
og rettighedshavere mødte Varde og Omegns Mergelselskab ved formanden J.
Skjerning Leth og kassereren Thomas Locht, og Spare og Laanekassen fo.
Varde By og Omegn ved sognefoged Valdemar Han~en.

Endvidere mødte amtsraadsmedlem Bendixen, Gesten tillige for
Ribe amtsraad, overdyrlæge L. Hansen, Esbjerg for Danmarks Naturfred-,
ningsforening og sogneraadsformand Chr. Nielsen, Alslev for Alslev-Ho-
strup sogneraad.

Efter sket besigtigelse, forsattes forhandlingerne i Alslev
forsamlingshus. Der var enighed om at søge fredningen fremmet for et i
marken n~rmere udpeget areal og de to af de ,tilstedeværende lodsejere
Georg Hansen og Gregor Gregersen'havde intet at indvende mod den
paatænkte fredning, for hvilken de ikke krævede nogen erstatning.

Derimod kunne Alfred P. Rossen ikke gaa med til en fredning,
ikke fordi han mente en saadan ville paaføre ham noget økonomisk tab,
men fordi han derved indskrænkedes i sin fri ejendomsraadighed, iigesom
fredningen kunne bevirke, 'at offentligheden søgte til arealet til gene
for hans udnyttelse deraf. Han ville endelig hævde, at nogle smaastykker
paa arealet kunne opdyrkes. .

Sogneraadsformand Chr. Nielsen udtalte, at sogneraadet efter hanE
fo~mening' var interesseret i fredningen og i bevarelsen saevel af det

særprægede stykke natur som af præstevejen. Han oplyste, at hedearealet
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, . til ejendoms- og grundskyld er vurderet til 50 kr. pr. ha.

Skjerning Leth for mergelselskabet og sognefoged V.Hansen for
Spare- og Laanekassen for Varde By og Omegn erklærede, at der ikke fra
de af dem repræsenterede institutioners side var noget at indvende
mod fredningen og at de ikke ville gøre krav paa andel i en eventuel
erstatning.

Sagen blev derefter udsat til den 6.maj 1949 Kl. 15.I ~ dette møde, der ligeledes afholdteg i Alslev forsamlings-
I hus, deltog amtsraadsmedlem Bendixen, sogneraadsformand Chr. Nielsen

l og overdyrlæge L.Hansen, samt landinspektør Schousboe, EsbjeTg. End-
videre mødte af lodsejerne Gregor Gregersen, Georg Hansen og Ottar Hansel

, ~ Ottar Hansen protesterede mod fredningen af den bræmme ~~ hans
jord der er beliggende langs med præstevejen, navnlig den del, som han

l'i vinter havde pløjet, og maa under alle omstændigheder kræve erstat-
ning, hvis arealet fredes •

........" Fredningsnævnet besigtigede derefter, sammen' med de mødte paany
arealet, og den del af d~tte, som skulle inddrages underl en eventuel
fredning, afmærkedes med pæle af landinspektør Schoueb~:

Under den derefter forsatte forhandling i'Alslev forsamlingshus
erklærede sogneraadsformand Nielsen paa·anledning, at han~ikke paa

f . .egen haand kunne tilbyde at lade kommunen deltage i udredelsen af ep
eventuel erstatning, men ville forelægge sagen i det førstkommende
sognera13dsmøde.

Fredningsnævnet optog derefter sagen til kendelse.
Det til fredningen egnede areal er af laninspektør Schousboe

indtegnet pad et terrænkort og omfatter herefter følgende arealer:---.. .-..,
af matr.nr. 8f 3981 m2

" " 6a 19133"
" " 4f 37400 ,"
" " 6a 18460"
" " 3i 138150"
" II 2p 9770 "
" "5i 5907 "

ialt 10.8501 m2

!
I

Alslev-Hostrup sogneraad har i skrivelse af 12. maj 1949
meddelt, at kommunen var villig til at deltage i udgifterne, saafremt
fredningsnævnet kunne faa en frivillig overenskomst med lodsejerne om
fredningen og erstatningen.

Da fredningsnævnet i det hele maa anse fredningen af det om-nærmerejspurgte areal som ovenfor betegnet og paa det vedlagte kort anført og
den derover gaaende "Præstevej" vel begrundet, saavel af landskabelig
æstetiske som af historiskvidenskabelige grunde, vil det være at frede
saaledes, at det ingensinde mea bebygges, beplantes, drænes, grøftes,
opdyrke s eller indhegnes, ligesom lyngen ejheller maa slaas eller af-
brændes, at dt:rikke paa arealet msa rejses beboelsesvogne, skure, boder
master til telefon- eller elektriske ledninge~ eller andre indret-
ninger, som kan virke skæmmende, og at den over arealet gaaende gamle
"Præstevej" skal forblive henliggende i samme tilstand som nu. Det



af matr.nr. 8f
areal maa ikke
atter springer

-4- \ \
langs præatevejen oppløjede under fredningen inddragne ~'
yderligere behandles, men skal henligge urørt, saa det
i lyng.

Der gives almenheden adgang til paa eget ansvar at færdes paa
det fredede areal ad bestaaende og fremtidig anlagte veje og stier.

Kampering og teltslagning er ikke tillådt. Det f~edede omraade
skal sk~ane~ af de besøgende og det forbydes at henkaste afrald,
papir, flasker, flaskeskaar o. lign. derpaa ••I erstatning for fredningen vil der være at udrede til ~jeren
af ma~r.nr. 4f 185 kr. og til ejeren af matr.nr. Bf. 310 kr., der
under hen~yn til den væs~ntlig lokale interesse i fredningen udredes
med een trediedel eller 165 kr. af Alslev-Hostrup kommune"een tredi~

- Idel af Ribe amts repartitionsfond og een trediedel af statskassen. ,-
T h i b e s t e m m e s ;
Det paa vedhæftede kort angivne areal af Alslev hede u~gøren~~

I"'dele af matr.nr. 8f,6a,4f,3i,2p og 5i Vesselbjerg hovedgaard m.m., \
Alslev sogn, Skads herred ,og den derover førende gamle ."Præstevej"
fredes som pvenfor bestemt.

'I ~~

I erstatning be~ales til ejeren af matr.nr ••Bf pttar Hansen,
Vibæk 310 kr. og til Peter Alfred Roseen" Alslev 185, kr.,,_der udredes
af statskassen, Ribe amtA repartitionsfond og,Alslev~Hostrup kommune
med een trediedel eller 165 kr. af hver. . ,:'

Paataleretten tilkommer naturfredningsnævnet.for Ribe amta-
raadskred'il' :1 'iL, ;,

'l

•.1

Bruun Karl Gregerseri.... II Chr. Bendixen
• l':

,.

l. t 1.

• I " .ll.,
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REG. NR./~~7 Varde.den - 2 SEP. 1985_

Pormanden

Til fredningsregi~te!'et
t \ () • ti orientering
lÆ-GLÅ /% ~3f>

M..

Ib

Brev.nr. • 1 1 1 !

J.Dr. 202/1985.
Under henvisning til naturfredningslovens § 58 akal nevnet

herved meddele, at nævnet dags dato har tilskrevet Ribe AmtsrAd,
tt; teknisk forvaltning, Sors1gvej, Ribe, sålydende:

"I besvarelae at Deres andragende at 22. ~uli 1985 analende
t111adelse t1l etablerlnj at midlert1dig fAreindhegning pi det• 1redeae bedeareal ved Alslev pl matr.nr. 2,p,ji.41,51,6e Ol 8t Vl-
birk by, Alslev, a•.u nævnet herved tor alt ved.ko_ende under hen-
vlan1D& til Over1'reån1n6snævneta kendelse af 4/11-1950 vedr. heele-
areal ved Alalev aedd~le ~l1adel8e t1l ået ana.gte pI v1lkAr, at
dette sker 1 overensstemmelse ••d det tremsendte materiale 08 de
nævnet 1.vrigt glvne oplysninger.

Nmvnet6 aigarela8 kan, aenest 4 user siter at alg.relsen er
meddelt de pågældende, 1ndbr1nge. for Overiredn1ngsnævnet, Aaalle-
gade 7. 1256 København K, af andrageren, Ribe Am'tarAd.,pr1_rkora-
aUDen, Danmark. Natur.t'redn1ngsforenlng og Frednlngsatyrelaen, j!r.
natur!redningslovens § 58.

Lvt. 19angsætn1n~ må der ror ikKe påb~gyndea inden klaaefr1-
stens udl.b.

bl.tremt en klage er lnelllv.t, III navnets sodle.nelel..1kke
udnytte., f.rend aagen er !ardigbehandlet af Overtredn1.ngsnævnet.

Denne ioaken~elo~ bort!alaer, aAlremt aen ikk. er udnyttet
inden 5 Ir. n

~et IfrMnlng98tyrelaen P.n.v.

Fredning$styrelsen,
~maliegade 13,
.1256 København K.

{~~
~ren Pedersen

sekr.
.- 3 SEP. 1985
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