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REG.NR~ /~9

UDSKRIFT
af

O-v.ERFREDNINGSN~JETS KENDELSESPROTOKOL.

\ lIT 1961, den :~( marts, afsagde overfredningsnævnet på
grundlag af IDUPdtlig oe skriftlig votering følgende

k e n d e l s e
i sagen nr. 1379/60 vedrørende fredning af engene mellem Ribe
by og en nord og vest om byen anlagt omkørselsvej.

I den af fredningsnævnet for Ribe amt den l. februar 1960
afsagte kendelse hedder det:

"Ved skrivelse af 25/9 1959 har Ribe byråd rejst sag om
fredning af engene meller.lomkørselsve je:n og Ribe by.

Det drejer sig om følgende ejendomme:
matro nr. li Norremarken1 som ejes af Stiftsprovstiet. Frednin-
gen vedrører kun arealerne syd for omkørselsvejen.
matr, nr. 17a, 2l1b, 2lle, 212a Nørremarken ifølge tingbogen
tilhørende Johannes Hansen.
matr. ~x, l7b, 2l2b, ifølge tingbogen tilhørende Ribe kommune.
Det er oplyst, at der den 8/12 1959 er udfærdiget skøde til

•gårdejer August Bjerregaard Jensen, øster Vedsted, på matr.
nre 17a, 17b, 211b, 21lc, 2l2a, 212b Nørremarken.
m~tr. nr, 2a Nørrem~ken, som ejes af Set. Catharine Kirke.
Fredningen vedrører kun arealerne syd for omkørselsvejen.
matr, nr. 4 Nørremarken, som ejes af Det Falsterske legat.
Fredningen vedrører klID arealerne syd for omkørselsvejen.
matr. nr. lOa~ lab Nørremarken, som ejes af Set. Cathrine kirke.
Fredningen vedrører kUJl 2"':'ealernesyd for omkørselsvejen.
matr, nr. l5æ NørreF9rken~ SOD ejes af Ribe kommune,
matro nr. 15d, 15en som t)jes af kæmnerkassen i Ribe,



,
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matr, nr, 268b Søndermarken, som ejes af Det Mathurinske legat.
Fredningen vedrører kun det ikke allerede fredede areal,
matr. nr. 28r aæ, 2890 Søndermarken, som ejes af entreprenør Knud
Styrup. Fredningen vedrører kun det ikke allerede fredede areal.
mat r n nr. 287f Søndermarken , som e jes af kæmnerkassen i R~:oe8

Fl~edningen vedrører kun det j_kke allerede fredede areal.
Q3tr, m~.290b Søndermarken, som ejes af Bisperesidentsen. Fred-
nincen vedrører kun Qec ikke allerede fredede areal.

Under sageno behsndlinc har samtlige ejere givet møde og
har erklæret sig enige i fredningen.

Der har været enighed om, at fredningen skal gå ud på, at
de ovennævnte arealer, som hidtil, skal henligge som enge til
landbrugsn~:Gssig dyrkning, herunder frilandsgartneri • Der må ikke
på det freded.e opføres bygninger af nogen art, ejheller boder,
iskiosker eller sku~e. Der må ikke opsættes ledningsmaster
udeil fredningsnævnets godkendelse. Der må ikke opslaas telte på
arealerne.

Påtaleret har fredningsnævnet for Ribe amtsrådskreds og Dan-
mar ks na<~urfredu ingsf oren ing.

Den eneste lodsejer, der har nedlagt påstand om erstatning,
er gårdejer August Bjerregaard Jensen, der har påstået sig til-
kendt 8.000 kr. Han har oplyst, at det er hans agt eventuelt at
8~lgo hele area18t~ der er på 7 tdr. land, til byggegrunde, som
han mener at klmne smlge til 3 kr, pr. m2• Han har givet 18.000 kr.
for arealet, der supplerer hans landbrugsejendom i øster Vedsted,
som er på 5 tdr. land. Gårdejer Bjerregaard Jensen har måttet
erkende, at der må foretages opfyldning, forinden arealerne kan
bebyggGs.

Under hensyn hertil har fredningsnævnets medlemmer været
enige i at tillægge ejeren af matr, nr. 17a, 17b, 211b, 2110,
212a~ 212b af Nør:remarken en erstatning på 1.000 kr. "

Konklusionen er sålydende:
"De ovennævnte matrikulsnumre eller dele deraf fredes i

overensstemmelse ~ed det foran anførte.
:;)el~til1w[3ees ejeren af matr. nr. 17a, 17b, 211b, 2110,

212a, 212b Nø~~emarken en erstatning på 1.000 kr., der udredes
med halvdelen af statskassen og halvdelen af Ribe kommune.

Erstatningen udbetales, når gårdejer August Bjerregaard Jen-
sen overfor fredningsnæ'"v"'"nethal' dokumenteret at have tinglyst
endeligt sk2lde på ejendomm\Jn,"

Kendolsen er inda~ket for ovorfredningsnævnet af gårdejer
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August Bjerregaard Jensen.

Overfredningsnævnet har d en 4. juli 1960 besigtiget de på-
gældende arealer og forhandlet med den ankende og andre i sagen
interesserede.

Da der ikke kan bortses fra muligheden af ved opfyldning at
tilvejebringe byggegrunde i al fald på den del af klagerens
areal, der støder op til den tidligere hovedvej 11, vedtog over-
fredningsnævnet at tilbyde gårdejer August Bjerregaard Jensen
2.000 kr. i erstatning, hvilket tilbud blev modtaget.

Da overfredningsnævnet iøvrigt kan tiltræde den afsagte ken·-
dolse, der må anses for velbegrundet i hensynet til at bevare
udsigten tra omkørselsvejen over engene til byen, vil denne
være at stadfæste med den af det foranstående følgende ændring.

Under sagens behandling for overfredningsnævnet er det
blevet oplyst, at matr. nr. 15eu Ribe Købstads Nørremark nu
ejes af Set. Catharinæ Kirke, og at matr. nr. 290b Ribe Købstads
Søndermark nu ejes af Ribe Kommune.

Et kort nr. Rib. 107 visende grænserne for det fredede område
er vedhæftet nærværende kendelse.

T h i b e s t e m m e s :
Den af fredningsnævnet for Ribe amt den l. februar 1960 af-

sagte kendelse vedrørende fredning af engene mellem Ribe by og
en nord og vest om byen anlagt omkørselsvej stadfæstes med den af
det foranstående følgende ændring.

I erstatning tillægges der gårdejer August Bjerregaard Jen-
sen, øster Vedsted pr. Ribe, en erstatning på 2.000 kr. + renter
5% p.a. fra den l. februar 1960, til betaling sker.

Erstatningen med renter udredes med halvdelen af statskassen
og halvdelen af Ribe kommune.

•
Udskriftens rigtighed.
bekræftes.

~-~1 ';:~>2,~
F. Gflage

overfredningsnævnets sekretær
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U d s k r i :f t

af
forhandlinGsprotokollen for frednincsnævnet

for
:tUbe a.mtsr0.dskreds.

---00000---

Lr 1960 lien L februar blev på dommerlwntoret i Varde
foretaget:

j. nr. 67/1959. Fredning af en del af arealerne
mellem Rinc;vejen og Hibe by.

Der afsacdes sålydende
K e n d e l s e :

Ved skrivelse af 25. septenber 1959 har Ribe byråd rejst
sat; om fredning af eneene mellem omkørselsvejen oe; Hibe by.

Det drejer siG om følgende ejendomme:
matr. nr. l i Nørremarken, som ejes af stiftsprovstiet. Fred-
ningen vedrører kun arealerne syd for ornkørselsvejen,
matr. lIT. 17 a, 211 b, 211 c, 212 a Nørremarken ifølge tingbo-
Gen tilhørende Jolw.:mos Hansen,
matr. nr. 17 b, 212 b iføle;e tinGbogen tilhra'ende llibc komr.1Une.

})et er oplyst, at der uen 8/12 1959 er udfærdiGet skøde



til g~.l.rdejerAugust Djerregård Jensen, !.::isterVedsted, pd T:1atr.
nr. 17 a, 17 b, 211 b, 211 e, 212 a, 212 b Jhrremarken,
matr. nr. 2 a Nørremarken, som ejes af Set. Cathrine ~irke.
J?rednj.ngen vedrører kun arealerne syd for omkørselsvejen,
matr. nr. 4 Uørremarken, som ejes af Det Falsterske leeat. Fred-
ningen vedrører kun arealerne syd for omkørselsvej en,
matr. nr. lo a, lo b I,Yørremarken, som ejes ar Set. Oathrine
Kirke.
Fredningen vedrører kun arealerne syd for ornk0rselsvejen, ..,I.
matr. nr. 15 tlJ lførre~~1arken,som ejes af ::tibe1{OmmUn8,

matr. nr. 15 d, 15 eu som ejes af kc:mmerkassen i Ribe, eelegat.matr. nr. 268 b Sønderrnarken, som ejes af Det lIathurinske
J?redningen vedrører kun de t ikke allerede fredede areal,
matr. nr. 287 aæ, 289 c Sondermarken, som ejes af entreprenør

areal,
Knud styrup. }lredningen vedrører kun det ikke allerede fredede

matr. nr. 287 f Sønd ermar1cen , san ejes af kcemncrkassen, Ribe.
~Ilrednincen vedrører kun det ikke allerede fre dede areal,
matr. nr. 290 b Søndermarlcen, som ejes af Bisperesidentsen.
Fredningen vedrører kun det ikke allerede fredede areal. '.Under sa{::ensbehandling har samt1ie;e ejere givet møde
ae;har erklæret sig enige i fredninGen. e

Der har v~ret enighed om, at fredninGen skal gå ud pu, at de
ovennævnte arealer som hidtil skal 11enligge som enc:;etil land-
brugsm12ssig dyrkning, llerunder frilandsgartneri. Der må ikke
på det fredede opføres bygnincer af nOGen art, ejheller boder,
iskiosker eller skure. Der må ikke opsæt"tes ledningsmaster
uden fredningsnævnets godkendelse. Der må ikke opslåes telte
på arealerne. ..Påtaleret har fredningsnævnet for Ribe amtsrådskreds ..

og Danmarks naturfredningsforening.

-
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Den eneste lodsejer, der har nedlaGt ,åstand om erstat-
ni.ng9 er G8.rdejer Aue;ustBjerreg,,\rdJensenj der har påstået sig
tilkendt "8.000 kr. :ranhar oplyst, at det er hans agt eventuelt
at sælge hele arealet9 der er på 7 tdr. land, til byggegrunde,
som han mener at kunne sælge til 3 kr. pr. m2• Han har givet
18.000 kr. for arealet, der supplerer hans landbrugsejendom i
øster Vedsted, som er på 5 tdr. land.

Gårdejer Bjerregård Jensen har måttet erkende, at der må
foretages opfyldning,forinden arealerne kan bebygges.

Under hensyn hertil har fredningsnævnets medlemmer været
enige i at tillægee ejeren af matr. nr. 17 a, 17 b, 211 b, 211 c,

212 aj 212 b af Nørremarken en erstatning på 1.000 kr.
Thi eragtes:

De ovennævnte matrikulsnumre eller dele deraf fredes i
overensstemmelse med det foran ill1førte.

Der tillægges ejeren af matr. nr. 17 a, 17 b9 211 b,
211 c, 212 a, 212 b Nørremarken en erstatning på 1.000 kr., der
udredes med halvdelen af statskassen og halvdelen af Ribe kom-
mune.

Erstatningen ud~etales, når curdejer August Bjerregård
Jensen overfor fredningsnævnet hc.l.rdokumenteret at have ting-
lyst endeligt skøde på ejendommen.

Helge Olrik.
N. Jeppesen. c. nielsen.
Således passeret.

Helc;e Olrik.

Udskriftens rigtighed bekræftes.
~::'"1~~;:z[:;~\·rx2::N.<~V:~::!'..'

. ' .• v

RfSE: 1'.;'if.T "::::'._..<l.[" :"S;{,,<ZD8 1 U ij~Ho~g62

~~7 Poul Buch

f/im .



•
01237.00

DISPENSATIONER>

Afgørelser - Reg. nr.: 01237.00

Dispensationer i perioden: 16-09-1949 - 28-09-1972



U d s k r i f t
af

f~rhandlingspr~t0knllen fnr fredningsn~vnet f~r Ribe amtsradskreds.

År 1949, den 16.september blev i sagen angående
f)m.:ørselsvejen ved Ribe
afsagt s21ydende

K e n d e l s e.
Ribe byråd har i skrivelse af 21.juli 1949 fnrelagt frednings-

tt nævnet et rids ~ver en pr~jekteret nmkørselsvej ved Ribe begyndende
umiddelbart syd f0r Ribe plantage f)g nnrd ~g vest 0m byen påny til-

tt s~uttet hnvedvej 11 ca. 3vu meter syd fnr Sønderpqrtsbrn, samt et længde-
tt pr0fil af den pr~jekterede vej med anm~dning 0m nævnets gIdkendelse.

Sagen har været behandlet på et møde i Ribe den 16. sept~mber
1949 i hvilket deltng; .

Fnr Ribe byråds gade- og vejudvalg: Ingeniør H.Hansen, lands-
retssaefører B.K.Hjerrild ~g stadsingeniør K.Dal~ø,

f~r Ribe amtsråd: Amtsvejinspektør G.Jæger 08 civilingeniør
Jørgensen,

fnr statsministeriet: Civilingeniør C. Blixencrone Møller,
for vejdir8kt',ratet: Uvering~niør K.0.Lsrsen og vejingeniør

E.Egebo,

•
f",r nation!3-lmueet: MuseuJlsinspektør Hugt) M~;thiesen,
f"'trDanmarks naturfredningsf"rening: Apnteker E. Lind, Ri 'tie•
Efter sket besigtigelse ng fnrhandling skal n~vnet udt81~:
N~vnet må efter de ff)religcende oplysninger anse det f'r 'pakræ-

vet, at.der til ~pta[ning af den ad h~vedvej 11 Gennem Ribe passerende '_:
gennemgtende trafik og til aflastning af trafikken i de smalle bader i
Ribe anlægges en "mkørselsvej ~g d~ det efter det 0plyste må antages, at
de fnr n~vnet "'tmtaltetidligere prf)j8kter ')m anl~g af 0mkørselsvej øst
f'r byen, savel Sf)m et Eldre vestligere prf)jekt, begyndende ved ,Trt)jels
knæ, hvilke pr'jekter trafikmæssigt ng landsk3beligt-~stetisk i ·ng for \
sig matte f)retrækkes, i hvert fald f,reløbigt vil være økon0misk unver-
knmmelige, vil fredninisnævnet ikke m·,dsætte sig den i det fnre'liggende
projekt ff)reslåede linieføring, men ma df)g henstille, at vejt)verføringen
~ver Ribe å søges flyttet ca. 10V meter vestligere, hv,rved brnen og
br'd~rnningens'virkning i 18ndskabet vil blive mindre skæmmende ff)r

•



eudsynet 'wer engene vest p~ fra byen og sl'1tsbanken, liges"'m man må
kræve et fladere anlæg af vejdæmningens sider ng en br0k"'nstrukti0n af
SåJ3t karekter S0m muligt, alt efter nærmere gldkend~lse af nævnet.

Fredningsnævnet må derhns stille 81m betingelse, at vejen snm
påtænkt gøres facadeløs med strengeste f'rtoll~ing "'gat de arealer,
der af den pr0jekterede vej afsk~res m0d h lvedvej 11 n0rd for byen,
Tved å, Ribe å, stampemøllestrømmen og H0ulund bæk indtil H"'lmevejen,
alene med undtagelse af et areal langs Hnlmevejen i en til byggegrunde
passende dybde, fredes således at de ikke må bebygges eller beplantes
eller udnyttes på anden måde end til landbrussmæssige f1rmal, f0r så vidt
de tilhører Ribe knmmune uden erstatning, medens k')m::J.unenf'"'rde øv-tt rige arealers vedknmmenae f1ranlediger rejst fredningssag snarest.

T h i b e s t e m m e s :e Det f0relaGte pr0jekt til en lrnkørselsvej ved Ribe kantt g0dkendes S0m ~venfor bestemt.
B r u u n Chr. Bendixen Aa.Jac0bsen •

•
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OVERFREDNINGSNÆVNETS KENDELSESPROTOKOL

Ar 1972, den 28. september~ afsagde Overfredningsnævnet
,e følgende

, t i l l æ g s k e n d e l s e

til
Overfredningsnævnets kendelse af 24. marts 1961 i sagen nr. 1379/60
vedrørende .fredning af engene mellem Ribe by og en nord og vest
om byen anlagt omkørselsvej.

Ribe jernindustri har ved skrivelse af 28. marts 1972 med
tilhørende tegning nr. 2-4-1318 ansøgt fredningsnævnet for Ribe
amts fredningskreds om dispensation fra nævnets kendelse af
6. november 1942 vedrørende udsigten fra Skibbroen, således at der
i tilslutning til den umiddelbart nord for Ribehallen liggende del
af jernstøberiet kan opføres en fabrikshal, hvis vestlige halvdel
(ea) vil blive beliggende inden for fredningslinien på matr. nr.
636 Ribe Købstads bygrunde.

Fredningsnævnet har med skrivelse af 16. juni 1972 indsendt
sagen tilOverfredningsnævnet og gjort opmærksom på, at hallen tilli-
ge vil blive beliggende på matr. nr. 15 ~ Ribe Nørremark, som er om-
fattet af Overfredningsnævnets kendelse af 24. marts 1961. Det
fremgår af tegningen, at hallen vil overskride fredningsgrænsen
med ca. 10 m, og at den største del af hallen er beliggende på
matr. nr. 636 og kun et hjørne på matr. nr. 15 ~.
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Overfredningsnævnet har den 30. aug~st 1972 afhold besigti-

gelse under deltagelse af repræsentanter for støberiet, Ribe kommune,
Naturfredningsrådet, Danmarks Naturfredningsforening, Ribe Amts-
kommune og fredningsnævnet for Ribe amt. Man beså de ovennævnte
arealer, herunder også udsigten fra Skibbroen.

Det oplystes under forhandlingen, at den pågældende hal er
den første af 3 planlagte, hvoraf de to, der opføres senere, kan
placeres med respekt af de fredede områder. Endvidere oplystes,
at Ribehallen vil blive nedrevet i forbindelse med de pågældende
udvidelser.

T h i b e s t e m m e s :

Overfredningsnævnets kendelse af 24. marts 1960 skal ikke
være til hinder for den planlagte udvidelse på vilkår, at der finder
en passende r~eplantning sted efter aftale med fredningsplanudval-
get for Ribe amt.

Udskriftens rigtighed
bekræftes.

J. Garde.
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