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FREDEDE AREALER
Kommune: Bov Ejerlav: Kollund

Hønsnap
Matr.nr.: 15,21,176,573

l8J9,33,60,131,139-
J

l
Lokalitet:

J.nr.:

Skrænt på strækningen fra Kohagen til Sønderhav.
F.N. j.nr.: O.F.N.j.nr.: 306/38

1124/52
F.P.U.j.nr.: 540-90-18-75
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Reproduceret af Sønderjyllands AmtsrAd med tilladelse (A400/761 af Geodætisk Institut.

Kort nr.: 1211 IV Sø Skala: l:25 .000
Sagsrejser: Amtsvejvæsenet
Kort udarbejdet dato: 17.11.1975
Kort revideret dato:

Ejerforhold: Private
PAtaieret: Fredningsnævnet

• Bekendtgjort:

Fredningsnævnets kendelsesdato: 14.2.1935, 2.3.1938
Overfredn.nævnets kendelsesdato: i~~~q~~~:2 25.2.1939
A I I .=.6.;.'.;.1;;,.1';";'1;;,;9;;,;;5;,;;3;,.rea større se: 4,09 ha + 961 m2---Interessezone: I (landområde af største interesse)
FormAl: Udsigtsfredning

Diverse: Matr. 176 Kollund: pålægges
alene indskrænket byggeser-
vitut således at al bebyg~el-
se kræver forudgående tilla-

Indhold' delse fra fredningsnævnet.
Arealerne skal bevares i deres nuværende tilstand. Enhver bebyggelse er forbudt. Telt-
slagning og båltænding er forbudt. Der må ikke anbringes master og lign. Visse træbe-
voksninger må ikke hugges.
Skræntbevoksningen sættes under tilsyn af Statens tilsynsførende med de private skove.
30.4.1980 bestemmes, at fredningsmyndighederne uden udgift for ejeren må underkaste
de fredede bevoksede skråninger passende pleje ved udhugning, plantning, oprydning og
lign. efter samråd med skovtilsynet og efter meddelelse til ejeren .
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l,r- 1953, den ,. november, afsacde oV8rfl'edningf.~n Evnet p~ grundlac.
af mundtlig og skriftlig votGring følgonde

kendelfJe
i sagen nr. 1124/52 vcdl'lnende fredninL. af et areal i Iløn8nap.

I den af fr-ednlngrmevne:;t fo:!' Abenr::l Cl.mtsr:'~jdskred.s de~1 ~:4. oktob!.::!'
1952 afsagte kendelse hedder det:

"Af f'rednin,~~snJ3vnet for AabcnraCL amtsr:"ldskreds er n13rværunde s",g
rejst til iVlll'ks::ettelr:e uf f:::'edning af d et til Str'andllOtollet i.

"

Sønder'hav h~r-ende luve :;,real f,'[1,rcellornr-;l ?69/101, 571/103 oe 572/104
kortbLl,d:3 Hr-mr-map, af ::::tøl'rels8 laIt 9Gl m2, jfI'. matrikul81:ortet
bilag 6 OG u:;s'kri i't af artikel bogon biL'lg 7, hvilket ,),1'01:11 er bfJlilj-
gende ved den syd:wtliD0 side af (jen forbi hotellet mollem C(;ttc> og
cu'!w,let f~renrJ.e Flonshol'g fjor-dvej mellem denne vej og l!'lensborg fjord
dog adskil t fra f,;orden ved den langs stf'1lnG.bl edden gBende ældr~
kOIr.rl:unevej, ide t nEvnet hf:.LY' fundet, at d en fri udcigt, s an: haves fl u.

fjordvejen over arealet til Flensborg fjord og d0 der liGGbndG to
Okseø er, bør b r:var I3S.

PIensbor'g fjol:dvej Gr· [~nlagt i ~rene 1933-19:;5 ~J:erli.,,; af turif.'t-
m.Essige hens~'n. Idet v .:j (m blev ført GC!1n8IDStn:tndhotellets grunastyk'"
kc, blev det he rOr.ihundl (-;de r.:.reCil fr.c.l.sk:jret hevede j endor... cm. Arealet I
hal' aflang form med l:r.:ngd(;siderne til Cl;; 2 vaje. 11'ng1en er OH. 80 ro
or!, bredden c.:~. 10 It. Dt:n sydl i er:.; de;l af ul't:i.l.let - ca. hal Vc1olen af'
dl ealet - bGn~{tten som park~;:r'i.l1gGpli~ds for hotellet, md"~'lns :811 nvri[:,e
del er køkkenhave, i det der dog m01J.em pcu'koringnI,Ltd8en og køkken"
llfiven er nOGen bo voksn ing, i hvilken G1" opsat et bt:.deskur, 11vorhof,
c;ræns e:.:::endarmoTi et hel' ved skull et t 1.1 den Bldre kornr:,un0V(~j har en
vagthytte (telefonhur:) st~iandl:). Andyetygninger fine.es j.Jd';:e pf:1 ::JI'I_,d,-

lct.
Samtidi!Z med ~.inl'eCet af fjord vejen blev der ved. fr odninecm.:evnrjts

kendelse af 14. r,)bruar 19)), 8tadfæstet vP,o ove:cfl.·;dni.l'1j'n"!~vnets
kondelsc af l. IDa~ 1936, iV:Erkf:Flt f I edntng af (lreal "Jr pr) fjordf:iden
af vejen til beva~ing af aen fri Udsigt fra vejen OVer ul'3alorne til



fjorden. Det her i sagen omhandlede areal er' ikke indbefattet under
denne fredning 0is ejheller owtal t i k1mrlelserne. himelig8t er det at
ul'ltat3'e, at arealet p~ grund af (;l,;,ts lidenhed og do det pj~hvi18nde ser-
vi tuter om b;-l6.;elinier er' blevet anset uanvc.mdeligt til b'Jbygty~18e.

Imidlertid indgav repræsentant Nicolaj Hansen af S",nderhav andrugend€
af 28. marts 1951 - btlag 1-3 - til IIolbøl sogneråd om tillad~lse til
på ar'ealets purkp.rincsplads at ops"Btte en kir>sk og (;n bGn~intank,
idet han angav at h,we lejet l)lads dertil. Sog;ner,~IJet t'remfhmdte
andragendet til n::evnet, idet frodningsnn:Js'Jize interesser f:mtog;';f; flt
1'oJ: eligcG.

Nævnet har' overensstormT~ende mod fredni.ng~:;lovens § 10 uf'boldt m~d8r
med oe i sagen interesserede. Ej0rne af' ar6alet hotelejer' Christlan
Nissen af S0nr)erhav og konuorehef Hans Frederik NisEon af Nykøbing
Falst~Jr, har protester'et mod frednincen og har p:3Ett.tet sig tilkendt
i erstatninG 8070 kr. for dE:-;ttilf e1de, ut fl'c'uninGcn bt;)nrWnli'o.ce::8.
Ovenn:evnte repl'.Bsentant Nicolaj Hansen af Sønderhav hLl.r p~lSt8et cig
tilkendt en erstatning af 5750 kr. Gr~nsegendarmeriet har orkl~ret ikke
at ville modo'Stte nig fjernel se af vagthytten, nldr .llytni.ngen iøvriet
ikke vil V:Bre til nk:l.de :L'or tjenr,::stHn. Panthuverne i ejendommen har
ikl{,; gi vat ml:>Jdeunder sd,gen.

Dn nævnet Bte-....dig finder, at den herornhandlede udsigt bør bcvares,
"

bnstemmer nævnet eenstemrJ:igt, at det ()venn~vnte areal, stort 961 m~,
bGst::iende af pr·a'cellerne nr. ::;69/101, 571/103 og 572/104 kortblad 3
Hønsnap, del af ellt. Dl'. 18 Hønsnap ejerlav, Holb91 f'JOgn, indført i
tingbogen for n"'nsnap bd. I bl. 15, vil v'er,~ at frij(,~I3, ::-:ålotjr;f; at
der ikke p~ arec..let m:~opføres nOt,en bY2'ning, h (~rundel' dri VhU88 , boder,
lysthuse , FJkure ae::;lignend e, elI er anbri,nees hegn, bc:plantning eller
andet, (ler kELnvera til hi.n:lcr for den fri udsiGt fru Flf.;;noborg f jord-
vej over arealet til Flenf'~borg fjor'd, ellor som kan vlrk,j sk'1lmmenc1e,
herund(~r ledrlingflmaster, bem~intankan11lb' pølsevogne oe :i.svogne. Fred-
ningDD skal dog ikk8 v~re til hinder for arealetA hidtidige benyttelse
dels som pnrkeringspl~d~, dels som køkkenhave. Tr~er og bGplant~ing
der indskrænker udsigten, kan af n.nvnet forlangl:s n(~d.skflre:;t elI er
fjer'net, ligesolL n 'Jvnet skal v.:ere b<:~rettigGt til n::;r 30mhr;lst at for-
lange badeskuret og vaGtbytten fjernet.

Til støtte for erstatningskrav.:me brir ejerne og reprllf;entnnt lianf.3en
anf?lrt, ut dGr mellem dum den 16. marts 1951 er indC8et lejekontr'akt,

_ hvo! ved ~;jerno uopsigeliet for et t idsrum af 10 år fra den l. ma,] 1:J::1
1 til Hans(m h8,r udlejet pladf1 p~ den sYdlige del af al'Galet (parkerings-

\ _J __ pladsen) til ops.tninG af en kiosk, og at der er- tr-uffet ,,_ftale om, at
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Hansen om sommer(w skulde paGfHj et bnnzintnnkr..mlæg, Gom njerne vilde
ops~tto i forbindelse med kiosken, der kun skulde VEru i 1rift i sommer
hn1v~ret, rne0.(Jns ejerne i vintortiden selv økuld~j pasf';'J b,:m;~int:_mk8n.
Hanuen skulde i ~:clig loje betale 300 kr., rn(7dp.~B han 1'01" at passe

ben:::;iu tanken som ovenfor- 11 evn t 8ku1d e h ..lve ~lettoinc t,O{;t0n ai' to,nKon i
dr,t tidsrum, klosken var i~ben.

Ejernes el'stl":ltningskrav fremkommer 881edes:
l. Tab af {(l'lig leje 300 kr. i 10 rjr••••••••••••••••• 3000,00 kr.
2. Tub af fortjE:neste 500 kr. BrIig ved '..\a18 af benzin

fra tanken i vinterti~un i 10 dr •••••••••••••••••• ~OOO,oo "
5. Dan~k Olia-Import i Aabenraa, som skulde opnutte

benz::i.ntank(.m uden v0de rIllE,', fol' forberedende
arbejde jfzt bilag 13~.'•......•i •.•.•.•• l •••••••• 70 00 "--~-~~1! §Q7Q~QQ_!r~

hepr.Bsentant Hanncns eT"fJtatuingskrav'" jfl'. bil. 14 - fr'-.JmkoIr:mer
oiUlJdes:
1. Tubt arbujdsfortjcner-:lte i tiden fra l. Ulaj til

l. aue:;uf1t 1951 a 800 k!'. pr. nJi;nr:do •• o• o, •• 00.0 ••• L'400,oo kr.
indtBgt v8d benzin- og kiosk salg

i 10 ;-'::1" o ••••• o o ••••••• o •••• o o • • • • • • • • •• 3000,00 "
til Als ]'lødeir~ for i'orbered·::ls(H' ••••• o 350 00 "•__ .L,;;__

~g1~ 27~Q~QQ_~f~

,1
2. Tabt 8rlig

"" på 300 kr.
3. .Grstatning

•
Det skal imidlertid bem:erkes, at den 11iltm'lktc bebygcelHo af arealet

l'
vil være i strid med de arealet p;~hvil(mde ind.skr-:enknin(jor m(~dhensyn

til bebygcolEe, i~et der p~hvilor arealet byggolinicscrvitut ovarfor
fjordvejen ifølge lov nr. 27~ af 28. nov~mbar 1928, tinglyst den 28.
marts 1940 .. jfr. bi1a~ 8 og 10 - og overoictsservitut if~lee lov nr.
26 af l. februar 1930, tlu61yst den 7. nprtl 1938 - jfr. bilaB 8 Dg 9 ~
samt bygl,el inie sarvi tut o vCH'fo.l:" den -e1dro korrJ:l~uncve j t f "1 l e,l: Btiuordnung
fUr dus plEJ.ttu Lani af 10 ~ ,)}lI'i l l'JIO a:fsni t 1I § 2 - jfr. une.terbilag
til bil:..I'2 16 -, hvl1k8 J;"J.d.i~~tJ ·~dflln'JskræT1knin{~;r::lr·if'?llg'.1 oprn~~linger, fore-
t~gnf3 af umtsvcjin:?})ukt'H l'. HoluJ i Aabenraa, tevj rkel', at d8r kun 81'

et r:l::I'vi tutfri t b'dte af' (3d r.i nge breddo, at t] en '~ncked e bebyggol~e
er udelukket - jfro kortet ti1ag, Ib or.; amtsv0ji.nzpekt'1'rul1s r:Ju'ivolse af
16. juli 1952 bil:1.g 19. Der er under o;-<e'O ai' amt81and.in~jpukt('lren i
A:lbcnrua p_:'\ n~vnets for&nl(~(in ing fo:rctaget kon stEl. tering af nkell et

mellem D.realøt 0['; den ..eldre l~ommunev8j.
Alleredf) som følge af det lige anførte man(,ler der ::J 'J.ndlag for



•

,:~

l
II

4.
tilkendelse af de p;:lståede erstatninger, og de fremsa tte erstatnincq ..
p~~stand0 vil s~J.18des iklw kunne tages '~il følge. Derimod vil der i
ersta tning for den arealet, der 8J:' ansat til en grund v.erdi af 1100 kT'.
pr. ha eller 105 kr. 71 øre, jfr. bilaG 11, ved nærv~rdnde kendelse
p~lagte rådighedsindsk.rllnkning være at till'l3gg8 ejerne hotulejer
Christian Nissen af Sønderhav og kO'1torchef Hans ]'rederik Nissen af
Nykøbing, Falster, 400 klo. med renter 4% p.a. fra kendeIsens !J.fsigelse
at ! ci:,.rnetil betalineS ~'kcr.

Erstatntngen udredes med hEtlvdelEm af statskasc:en og halvdelen af
Aabenraa. amtsfond .."

Konklusionen er s81ydende:
"Det ovenommeldte areal vil v~rG at frede i overensstemmelse med

det ovenanførte.
p~tale berettiget er f .redning~m·llvnet i'or Aebenraa amtD:U~dskrecJs.
I erstatning tillnggos dor ejerne hotelejer Christian Nissen af

Sønderhav og kontorchef Hans Frederik Nif'JE3enaf Nykøbi.ng, Falst,.r,
400 kr~ med renter 4% årlig fra denne kendeIses cfsieolse at re2ne indti:
bGtaling sker.

Brstatningen udredes med halvdelen af etatskassen og halvdelen af
Aabenraa amtsfond. II

Kendelsen e r indanket af e jerne, hotelej er Christian Nil'3sen og
kontorchef Hans Frederik Nissen, samt af bogholder, tidli~ere replwsen~
tant, Nicolaj Hansen.

Overfredningsnflvnet har den 3. juli 1953 besigtiget det p~2~ldende
areal og fOIh~ndlet med de ankende og andre i sagen interesserede.

Der opnt.ledes enighed Uled hot0lejcx' Christian NisE.1enp,~ ugne 03 r.;cu-
eje:rens vegne. Ejerne ft.n tilladelse til at opføre den omhandlede
benzintank samt iskiosken, begge dele under -roruds.lJt~1ing af, at d0r er
fornøden plads p~ det b.)ie;g~flie areal. I~Vl'igt opretholdes kendeIsens
bestemllielser. Erstatnincen fastsættes til GOD kr.

Der opnå edes ligeled(JS enighed med bogholder' Ni colaj Hansen, ide t
der tillægges ham en erstatning p~ 600 kr. for t~bt fortjeneste i den
tid, hån har haft aftalen med ejerne.

Da over·t'redningsn.:evnet iøvrigt kan til t:L ..:ede det i kendelsen anførte,
vil denn e V~Ereu t stadf"p,st e IrJed de u.f det foranst~ende følgende ændr'in-
gert Det fredede ureal er vist P~] et kOl't nr. Åb. 104, som er vedhæftet
nærvBrende kendels9.

T h i b o s t e li ~ e 8 :

Den af fredningsnævnet for Åbenr8 amtsr~dskreds den 24. oktoter 1952
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afsagtc k~ndelse vedrørende fredning af et areal i Hønsnap stadfæ~tes
med de af det foranst~,ende følgende ,'l3ntjri.ng'~r.

I erstatning till:egi3:8s der ejerne, hot\jlej~r Christian Nissen, Son-
derhav, og kontorchef Hans ]'rederik Nisaen, Nykøbing F., 600 kl'. og
bogholder Nicolaj Hansen, Holbal Mølle, Holbøl, 600 kr. (tIt rred remter
4% p.a. fra den 24. oktober 1952, til bctalin6 eker.

Erstatningen med rentel' u.dredes med h~"lvdel en af s tatDkass en og
halvdolen 8.f Åoenraa iillltsfond.

Udskriftens rigtichud
bek:r ::ef tNi•
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Naturfre..t1ningskonsuJentens kontor'
København d. 2? -) o ·53 f
By: HØNS/VAP,
Sogn: HOLBØL,

Plan nr. Å b. !04
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U d s k r i f t

a f

~rotokollen for fredningsnævnet for Aabenraa amts-

rådskreds •

1952, den 24. oktobex' blev i

SaG anc~ende fredning af det til Strand -
hotellet i Sø~derhav art. nr. 18 Hønsnap

ti1hørond.8 ubebygGed.e areal :pare. nr.

519/101, 57l!l03 06 5721104 kortblad 3 af

TTønsna];), af størrelse ial t 961 m2, mGllem
Flermborc f,jordvej OGdan lanGs strand -

bred.den cåend.s kommuneve j til bevarins af

udsi6ten fra fjordv9Jen over arealet til
FloT1sbort: fjord

t e
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c.. t"T ER ET

\ OFI~

FULDT UD

k. AF
afsagt sålyd€'nde

K e n cl e l s e :

Af frndnint;snævnet for Aabenraa amtsrg,dskreds er nær -
væ:Ændesal; ru ,Jf.lt til iværkf.lættelse af fredn1ne:; af det til

Strandbo'cellet i Søll110rhav hørøncle lavB arGal :parcellerne

_ ,69/101, 571/103 OL' 572/104 kortblad 3 Hønsnal', af størrelse

1al t 961 m2 , ,1fT. 111fttrikulskor·to t bila~ 6 Ol: udsla-if't af

artikelbot;en bilaG 7. hvilket al"Gal er bel1fbundo ved den
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