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kendelsesprotokollen for naturfredningsnævnet
for Tønder amtsrLdskreds.

-0-0-0-0-

År 1966 den 25.januar blev i
fredninbssag nr. 8/1962 Fredning af arealer i .t~udbøl

by 05 ved Ru~bøl brwnseover-
gill~Bi Højer landsogn,

afsaGt sålydende
k e n d e l s e:

Ved skrivelse af 31. januar 1962 fremsatte Danmarks Jatur-
f~AdninGsforening be~~ring om fredninG af et areal owkring ~rv3n-
oeoverGan~en ved Hudbøl omfattelide art.nr.e 155, 187, 162, 235,
236, 169, 199, 154, 153, 164, 161 og 227 Rudbøl. I skrivelsen
anførtes det, at GrænseoverganGen ved Ru~bøl på Grund af sit hi-
storiske bymiljø 05 det owlicgende illursklandskabss'-:.lrprcgede
skønhed er et meget søgt udflubtssted. ;::..f s2.c;ensoplysninger iøv-
riGt fremGår, at den umiudelbare ~rsa~ til saGens rejsniuu er en
henvendelse fra Højer Landsogns s03ner~d til Friluftsrudet om
tilskud af tipsmidlerne til en par~~erint,splads, der p.lt<2nktesan.-
laGt tæt ved grc\mseovergill~t:,enud mod l{uJbøl 3ø. Da hverl;:enfred-
~inws~vnet eller friluftsrudet var tilfreds Uled den foreslåede
placerine af par..i:.:erinc;spladsen,skete der fra friluftsrctdet hen-
venQelce til naturfredninLsforeninQen.

I skrivelsen nedlagd~ naturfredninGsforeningen so.lyCi.enc:.e
påstand:
"l. Nybygninger eller tilbygninGer til eksisterende bebyggelse

må kun opføres med mBvnets Godkendelse. Tilladelse til be-
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bygeeIse skal Vi~rebetinget af, at bebY8gelsen ikke virker
ødelæggende på bybilledet. Etageejendomme Qå ikke opføres.
På det øst for vejen liegende områue GBlder, at enhver op-
stilling af boder, master, skure oe andre sl~ende indret-
ninger er forbudt.

2. I området er elihver form for afgravning oG opfyldning for-
budt. Herfra alene undta3et foranstaltning, der tjener til
forhindrins af oversvømmelser.

3. Bortset fra områder, der dyrkes som have, må beplantning
med tr~er og busAe ikke fin~e sted.

4. Vejen bør henligGe som den nu forefindes. V~sentlige udvi-
delser bør ikko finde sted.
P&taleret till~Eges' fredninbsn~vnet og Danmarks ~aturfred-

nincsforeninG i forening."
Den 4.april 1962 lod ~Jvnet den rejste fredninGssag be-

kendtb0re i Ltatsticende. Tilsvarende bekendtGørelse fandt
sted i Jycslm Tidende 03 Der l'~ordschleslJigerden 6. april 1962.

...JC2Vl1.et,hvis forlllandda var ClOillulerJ. :Oni.:Selstoft,Løgum-
kloster, oG som iøvriot blev tiltrådt af lærer YUlud ~ielsen,
Bredebro ,SOD :::.L.t;....,:..,.~..c~s.vnlgtmedlem oS toldt;,~nsebetjent ~mdre-
as l)lougstrup, Rudbøl, som s03nevalgt medlem, foretog den 2.
april 1962 besigtigelse og afholdt herefter efter behørig til-
varsling forhandlincsmøde mod lodsejerne den 7. maj s.å •• Til
dette møde var enuvidere indcaldt iJaturfredninbsforenin;:;en,
Friluftsr~det, Tønder awt, Tønder amts vej- og vandløbs~~sen,
politimesteren i Tønder sailltpanthaverne i ejendommene ia.fl.
Få dette Qø~e udvidedes frednin0spcistandcn til at omfatte yder-
li0ere arealer af Hudbøl og Rudbølkog ejerlav. ~aturfredninbs-
forenini:)enspåstand gik nu m ..,:;rlJ..lereud p:1, at bebys;::.,elsevest
for vejen og norQ for Si~fred Jensens ejendom i huabøl (art.nr •
153 TIudbøl) skulle forbydes suledes, at arealerne skulle for-
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blive licgende i deres naturliGe tilstfuld. Ljhcller måtte der
_) ifølGe p.lstanden foreta::,esbeplantning bortset fra i de eksi-

I

sterende haver, oe der måtte ikke opstilles boder, master,
skure og andre skæwmcnde indretnincer. Det samme skulle b~lde
arealerne øst for vejen mod ~rc~nsen.

liaturfrednincsforenin6en erkl~rede 3ndvidere, at den of-
ter besigtioclsen ~utte overveje at u~vide fre~in0spåstanden
yderligere.

I. 0ærliGt ID2d hensYn til toldvc~senets bygning pci art.nr.
155 Rudbøl (parcel 380/189, kortblad 9) var der eni~hed illcllew, naturfreilllinGsforenin~en o~ toldv~seilet OID, at ~jcndoill!uenblot
blev pålagt servitut Oill, at ændrinGer &f bebY38elsen kun kWll18
foretaGes lned sawtyklce af fredninc:,sru::Nnet.

ili.::,el3.E:eterk1<.<;rcdesig for sit vedkOllialel.1.deindforstået
med frednincen oL frafaldt erstatninG, hvorimod der fra flere
lodsejeres side protesteredes imod fredninsen.

H.udbø1 komlllunenedla.:..:,<.lepc;stal1dpå, at det tillades kom-
munen at udvide vejbanen til 5i wcters bretide, således at der
blev en rabat på 75 cm, os således at vejudvidelserne liod øst, kun kOllitil at lli1dra~e25 Cffi •• 0pørgsmi1et om æ11~6gelse af en
parherinbsplads blev udskudt.

Ved skrivelse af 12. juli 1903 har n~turfrednin6sforenin-
gen herefter udvidet sin påStillld,OL efter brevve~slinG uel1em
foreninsen og ru~vnet sailltefter forelæ~gelse for amtslandinspek-

l
tøren skull~ den u~vi~ede freilllin6spastffildherefter omfatte føl-
gende art.nr.e af Rudbøl ejerlav: art.nr.153, 154, 155, 161, 102,
164, 169, 137, 199, 227, 235 Oi' 236, 18, 25, 32, 36, 42, 87, 171,u

I
I

175, 178, 200 og 201 S3hlt følGende art.nr.e af .d.udbølkogejerlav: 1
A n 9, 12, 14, 5" er"'. 70, 77, 95, 103, 127, 130, 1)1, 145,.;I, 0, ';; , 0(, ,

149, 165, 173, 183, 188, 195, 196, 197, 19G, 202, 203, 207, 208,
213, 214, 215 og 227. r

\



I.
•

f

-4-

For så vidt angår arealerne af Rudbøl ejerlav blev den
udvidede påstand ændret s~ledes, at tillige væsentliGe foran-
drinber af eksisterende bYGninger burde forel~Gges frednin~s-
m;v~et til Godkendelse. For sa vidt angar arealerne i dudbøl-
kog nedla5des påstand på, at den nuværende tilstand bevares.

Den l2.juni 1964 bekenutLjordc n~vDet i vtatstidcnde den
udvidede freoninvssu5. ~ilsvarende bokendtgørelse fillldtstod
s.d. i Jydske Tidende oG i Der J.Jordschlesl.'dserden ll. juni 1964.
I au~ust 1964 har UvJvnet derhos gennem postvc_senet ladet den UQ-

videde frednin~spusta.nd forkynde for de i Danillarkbosidden<.~e
lodsejere, medens enkelte i Tyskland bosiddende fik meddelelse
ved anbefalet brev.

~fter behørib in(~caldelse afholdt n~vnet, der nu som for-
illandhavde dommer Fobh, ~ønåer, og som tiltrcidtes af eardejer
Niols Lund, Vester Ga[,1rJ0lby,som amtsråd.sval~t medlem i stedet
for lærer lilluul\jiolsen, og SOUl til at yde sagkyndig bistand hav-
de anta6et amtslandinspektør Faldt Larsen, rønGcr, hereft0r åen
6. novewber 1964 et forhandlin6silløde med lodsejerne. ril dette
møde var onuvidere indkaldt naturfredninLSforGnin~en, frilufts-
rådet, IIøj2r lanusoGns kowmune, Tønder alJ1tsr~d,~ønder aats vej-
og vandløbsvc:~sen, politimesteren i rØnliOr, tolddepartGlaentet salJlt
endvidere panthavere og øvriGe interesserede i de c'jendomme, der
var omfattet af fredningspåstandcn, SOffi den nu forelå. På dette
møde protesterede flore af de mødte lodsejere mod fredninGen o~
nedlaGde påstand om betydeliGe erstatninGer, safremt frednin~en
blev gennelliført. DiGela&ct oG amtsrådet, som ejer henholdsvis
diberne og Vidåen, protesterede dog ikke mod fredninGen, liGe-
som der ikke derfra blev nedlagt erstatninGspåstande. ~~~vnet fo-
retog besictieelse i forbindelse med mødet og efter forhandling
lliedlodsejerne ob naturfredningsforeningen modificeredes frcd-
ninesp~standen for Sd vidt angår enkelte ejendomme. Jåledes la6-
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des fredningslinien uden om den projekterede ombysnin3 Rf gr~n-•-

, sckroen, li~esom flere mindre arealer, tilhørende heliholdsvis

r.
•,

,

fllV. huswand iilldreas Lailand JcnsCll, lG.i1.dLilD.ndHans Nielsen samt
landmand 3iegfrcd Jensen, halt undtoGes fra fredningspåstandell,
do~ på visse n8rmere angivne vilknr.

På mødet blev sagen optaget til kendelse. Under udarbej-
delsen af denne viste det siG imidlertid, at der som følge af
misforst&elser wellem naturfredninbsforeningen oG n~m1.et ikke
ved sa6ens tiQlieere behandling var medtaGet en del arealer,
der i virkslic,hedcl1 skulle betragtes SOlllvc:.:;rendeomfattet af
naturfrGdninGsforeninuens påstand. ~fter yd8rli~ere forhlli1.d-
linGer mellem n~vnet ob naturfreQnin~sforeninGen blev påstan-
den nu pn3ciseret således, at der un~er pustlli1.denomfattedos
yderlisere art.nr.e 14, 15, 31, 34, 129, 140, 145, 151, 156,
157, 153, 159, 160, 163, lG7, 170, 176, 194, 195, 228, 216,
22'), 245 o~ 246 alle af lfudbøl by, Højer landsoe;n.

Den lo. juni 1965 bckendt~jorde mcvnet påny den udvidede
fredninGssa3 i 0tatstidende. Tilsvarende beÅendt~3relser blev
indrykt.::eti Den lille i"-visden 17. juni, Vestkysten den lo. ju-
ni ob Dor Øordsclesvicer den ll. juni 1965. Bekendt30relsen,
dor tillige indcholot indkaldelse til et forhffildlin0suøde, blev
derhos forkyndt for ue lodsejere oG panthavere m.fl. interesso-
rede, der ikke havde vvJret inc:)Jtaldttil de tic1li~;ere forhand-
lin0smøCJ.er, Genilem post%,.;senet, oedens enkel te i Tyskland bo-
siddende fik oeddelelse ved anbefalet brev.

~

J:å. det ll03vnteforh8..L1.dlinGs:..løde,der afholdtes den 2J. ju-
ni 1965, OG hvortil foruden lodsejere Ob pailthavere tilli[:,ede
til d.e titlliGere moder inc.Jcaldte hGrund.er Tøni...LeraUrcsrJC!.,poli-
tiffiCstercn i 'iøntlerm. fl. var indkaldt, bI av der af flere 10C:~s-
ej8re protesteret mod. frcdainc:;en, li~.Jcsomde nedlaGde påstand
om tilkendelse af ret betydeliGe ersto..tnin6er, sufroult frcdnin-
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sen blev 3em1.elL,førtalliGevel. LødGt sluttede lD.ed,at sa;:.;en
tf påny blev optaget til kenuelse.

Nedenst~8llde beskrivelse af de ejendomme, der omfattes af
den endeliGe frednin~spåatal1.d beGynder nord i Olilrudet s,J.lcdcs,
at der først 1.1ledto.ucsarealerne vest for Højer L::u1.dsognsbivej
nr.l, - lancev8Jen fra Højer til grG3l1.Sen- o~ derefter arealer-

I. ne øst for denne vej. hrea1erne lb.nr.1-26 inclusive liGGer vest
for vejen oG 27-41 inc1usive øst for vejen. Der er dOG ~jort en-
lwl te undtagel ser fra OVCJ.1I1G'3Vntesystewatil.::.

l~avn: ~l.rt.nr. :
l. Johan Ludo1f uutzon Carstensen.

3. J'~ndreas ilailand Jensen.

165
195

8

149
197
198

2. GeorG Vogelocsans.

4. Carsten Jossen l~udscn.
5. Balli1.8Jahnsen.
G. ChristiQU HCbbelsen.
7. GUntherrothes skole- OG boliGstiftelse. 103

e• 9. P. J. .l:-Ianscn.

( 77
(
(202

31

o. Boy ~ørenscn Petersen.

lo .Hans Glinthcr 0chmi6t :,0rtenSe.ll. 34
216

12.IIans 00rensen - stavl1.sretti-..)hed- JJic:;e1a- 158

13.a. 1-1.1-' •. ,endicke. 246
b. II ( 14

(
(130

195
1~1~s00n er ejer af ~runQcn.

15.Johro1.nes Thomsen - stQvnsretti0hcd - Aøjer 194
lanclsoGns kOaJ.lLluneer ;;jGr af c;runuoi1.
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Kortblad: ~arcel nr.:
...{udbølko2,•

"
-; 11

"
"
11

"
"
li

l1udbøl.
li

"
II -
II

Rudbøllco2,•

"
Hudbøl.

"

hele art. nr.
delvis.

-"-
hele art.nr.

-"-
-"-

delvis.
-"-

hele art.nr.
delvis.
hele art.nr.

_"_

-"-

-"-
delvis.
hel.:;art.Dr.

-"-

-"-

5: 21+7/13•
5: lSl/1l, 21+5/12.
5: 19, 21+8/11+, 249/17 og

250/13.
5: 252/24, 253/25.
5: 254/20.
5: 251/23.
5: 190/27,218/23,271/3o,7J,81,

130/77,132/82,171/79,172/80.
5: 194/29,270/30.
5: 265/30.
8: 110, 111.
8: 108, 109.

I 8: 106, 107.
9: 385/195, 397/195.

9: 398/195.
5: 47, 234/48.
5: 236/49,238/49,240/29,243/90.
9: 386/195.

9: 383/195.
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Navn: Art .nr. :

15715. Anders Jørgensen - stavnsrettighed -
Digelaget ejer grunden.

17. Tolddepartementet.

18. Siegfred Jensen.

19. fru Cathrine Nielsen.

20. fru Jutta Hansen.

21. Hans rlielsen.

155
175
207

59
52

127
95

214
173
164
153
154
199
235
236
161
151
159
150

70
131

12
228
229
163

3

215
227
227
156
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Eierlav: . Kortblad: Parcel nr. :-__ --S.--_ .

~(udbøl. ; 9: 382/193hele art.nr.e
II "- 9: 380/189.-
" - "- 8: 70,218/71,219/71,220/101,

221/101,222/1010Rudbø1kog. - II- 5: 201/50.
" - II- 5: 156/67.
" - II- 5: 124/70.
" - II- 5: 122/69.

.,e " - 11- 5: 268/52.
" - "- 5: 259/52..) " -"- 5: 21,214/20, 215/22"

L{udbø1. -"- 9: 180.
" -"- 9: 324/182., 325/182.
" -"- 9: 183~ 184.
" " 9: 185.- -
" -"- 9: 38]/186.
II -"- 9: 39!+/186.
II -"- 9: 389/179.")

" -"- 9: 372/173.e !! -"- 9: 250/172.- " -"- 9: 251/173.

• -:?udbøJ.koe;• II_. 5: 118/GS.-
" "- 5: 128/76.-
rI delvis. 5: 99/570

RuJbøl. hele art.nr. 9: 391/179.
II - II- 9: 177.

li " -"- 9: 175, 176.
Hudbøl1wg. - r' - 5: 54,55,56,93/57, lC8/('·~:·"

" -"- 7: 150/51.

-- .: -".. 5: 115/63"
:Hudbøl. - II- 9: 390/1'79.

" " 9: 191, 192~- -
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Navn: Art .nr. :

22. fru Anna Christine Linnet.
23. Cornelius Rudolf Victor.
24. ~ptcr Hinrichscn Petersen.
25. ~mmerlGv Pr~stecmbede.
26. Niels Thyssen.

Iostsidcn:
27. Højer lilllds06nskommune.

28. fru Henriotte Justine Jensen.
29. Carsten Anton Nielsen.

)0. ~~dreas Peter Jacobsen.
31. Hans t1ains.
32. Thomas Iwersen.

33. fru Catharina Jansine ',Jilhelmsen.

34. Nicolai Franzen.

35. Adolf Franzen.
36. Johannes Christian Hansen.
37. lU1dreas C.Knudsen.
38. Klaus D.Grothusen.
39. Poul dendicke - stavnsrettit,hed - digela-

get er ejer af grunden, se iøvrigt lb.nr.16
40. Digolaget.

(identisk med lb.nr.16)

208
213
145
196
203

176
87

140
201

32
200

36
129
42
18

171
25

178
15

145
14

170
9

188

187
183
157
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:S;i erlav: o • h.ortblad: I)arce1 nr.:---.-..-,........----- ----- ....---.- ...-- --<;--______-.-..___ =___ r __ ..··....---

e Rudbølkog. I hele art.nr. 5: 75.
11 \ " 5: 162/72.- -
" - "- 5: 159/68, 165/73.
" -"- 5: 153/53.
" delvis. 5: 266/30.,

(vejareal) !----.- ---'--"'-1--·
liudbø1. I 9: 373/173.hele art.nr. I.'- 11 delvis. I 8: 216/140,217/140,267/140.I

" 11 l 8: 139., I

" hele art.nr. I 8: 268/140.
" - II- I 8: 83,227/84,265/73.

l
11 - II.- 8: 269/76.
" - II- 8: 77, en, 82.
11 delvis. 8: 80.
" hele art.nr. 8: 95~ 96.

-,

" -"- 8: 92, 93, 94.
" -"- 8: 87 91ft

" dolvis. 8: 97 100.

I 11 hole art.nr. 8: 228/85, 86.
" -"- 8: 103.

-- " " 8: 223/102, 22L~/102.- -

" " 8: lOL:- n- -
" - rI - 9: 379/1<;6.

Hudbølkog. delvis. af parcol:225/39, kortolad 50?
I 5: 126/71~" I hele art.nr.

J

Rudbø2.. ldolvis.
t

I ,.I -_.
I h810 e..rt.nr. HO lbdlr.16.Eudoøl.
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Navn: lirt.nr. :

- (159
(identisk med 1b.nr.19) (

(160
162
163
167
245
166
158

rie 151
41. Int3rcssentskabct Gudskog. f 169

• -----------------

..'

,
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~, Ejerlav: Kortblad: Parcol nr. :

Rudbøl. h81e art.nr. se lb.nr.19.
" - rI - - 19.
II - II - 9: 392/186.
II -"- GO lb.nr.20.
" 11 9: 199, 200.- -
" - 11- 9: 396/211.
" -"- 9: 387/211, 395/211.

")
11 -"- so 1b.nr.12.

,e " - "- - 19.~

" " 9: 370/210.

II -----------------

r'

r
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Påstandene i sagen:

Naturfredningsforeningens ondeli~G påstand i sagen går
for så vidt angår samtlige arealer i Rudbøl ejerlav ud på,
at nybygninger og tilbygninger samt væsentlige forandringer
af eksisterende bygnin~er kun må udføres med nævnets tilla-
delse. Ltageejendommo må ikke opføres. Opstilling af boder,
master, skure og andre skæmmcnde indretninger samt afgrav-
ning og opfyldning er forbudt, og ligeledes beplantning med
træer og buske bortset fra haver. Den offentlige vej gennem

_Itt arealet skal henligge uden væsentlige udvidelser.
For så vidt angår arealerne i Rudbølkog går påstanden

~ ud på, Jt den nuværende tilstand bevares.
Under sagens behandling blev der opnået enighed om, at

fredningslinien skulle gå udenom en projekteret ombygning af
kroen. lifævnetmeddelte derhos kroejer H.}' •.I~endicke tilladelse
til at ombygge kroen efter et af arkitekt Skodbor3, Tønder,
udarbejdet projekt, jfr. iøvri;t naturfredningslovens ~ 25,
stk.4.

,,\ For så vidt angår husmand Andreas I',.ailo.ndJensens ejen-

: dom modificerede s påst211den således, at der undtoges fra fred-
ningspåstandon parcellerne 15 og 16 og de dele af parcellerne
~ og ~~ alt kortblad 5 Rudbølkog, der liGger øst for en
linie 25 m vast for udhuset på parcel 15, dog mud den begræns-
ning, o.t de nævnte undtagne arealer kun måtte bebygges mGd
bygninger til landbrugsmæssige formål.

Ligeledes ænuredes påstanden for så vidt angår arealerne
på nordsiden af grænsevejen, således at det tillades ejeren af
parcel l~§ (Hili~S Nielsen) at udvide sine landbrugsbygninger på
denne parcel i det omfang dette var nødvendie;t af hensyn til
landbrugsdriften. Ljeren af parcel l~~ (Kathrine Ni01sen) fik
tilladelse til at opføre et enfamiliehus på parcellen og eje-
ren af parcel ~~6 og ~~2 (Sigfred Jensen) fik efter påstanden
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tilladelse til at opføre en landbrugsejendom på parcellerne in-
denfor en afstand af indtil 60 meter fra gy~nsevejen.

Af lodsejere m.fl. or d0r nedlagt følGende påstffilQe:
Fru Jutta Hansen, Rudbøl, har protesteret imod frednin3s-

påstanden og subsidiært fremsat krav om en erstatning på
50.000 kr •• To panthavere i ejendommen nemlig Højer Sparekasse
og slagtermester Adolf 1111';l..lerhar sluttet sig til påst<IDden.

Kroejer og købman.d l-~. P •. !endicke, Rudbøl, har proteste-
Eet imod fredningspåstanden og subsidiært påstået sig tilkendt
?-5.000 kr.,

Siegfred Jensen har protesteret imod frednin6spåstanden
og subsidiært påstået siG tilkendt erstatning o Han har fast-
holdt dette standpvnkt, uanset at fredningspåstanden er ind~
skrænk0t for hans vedkommende.

Fru Cathrine Nielsen har protesteret imod fredningen og
subsidiært påstå~t sig tilkendt en erstatning oprindelig på
100.000 kr •• Senere har hun fremsat krav om yderligo~e erstat-
ning uden at hun har opgivet nogen størrelse.

Sognerådsformand Boy Søre~sen Petersen har protesteret
imod fredninespåstanden og subsidiært påstået sig tilkendt en
erstatning på 25.000 kr ••

H3.IlsNielsen ha:r protesteret imod frudningspsstanden og
subsidiært påstået sig tilkendt en ers+'atning på 60,000 kr ••
Han har fastholdt dette standpu~~ct, uanset at =redningspåst~n-
den er indskrænket for hans vedkommonde.

Glintherrothes skole- og boligstiftelse har protesteret
imod frednine;en og subsidiE3rt påståot sig tilke:r:.dten crstat·~
ning på 15.000 kr ••

Claus D.Grothusen har påstået s:.g tilkendt en erstatning
på 500 kr. pr. ha ••

Georg Vogelgesang har påstået s:i.gtilkendt en orstatning
på 500 kr. pr. ha .•
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l~dreas 11ailand Jensen har protesteret imod fredninGen

og subsidiært påstået sig tilkendt en erstatning på 50.000 kr ••
Han har fastholdt dette standpunkt, uanset at fredningspåstan-
den for hans vedkommende er indskrænket, således at fredning s-
linien er lagt udenom en påtænkt ombygning af landbrugsejen-
dommen.

Niels Thyssen har protesteret imod fredningen og subsi-
diært påstået sig tilkendt 80.000 kr. i erstatning.

Cornelius B. Victor har påstået sig tilkendt en erstat-
ning på 500 kr. pr. ha ••

Nancy Grothusen har påstået sig tilkendt en erstatning
ti på 500 kr. pr. ha ••

Anna Christine Linnet har påstået sig tilkendt en erstat-
ning på 500 kr. pr. ha ••

Niels Jørgen Christiansen ~ar forlffi1gten betydeli8 er-
statning, hvis fredningen gennemføres.

Hans GUnther Dchmidt 110rtensen har forlangt en betydelig
erstatnin0' hvis fredninGcn gennemføres.

,
/ ~. J. Hansen har forlanGt en betydelig erstatning, hvis

fredningspåstanden ta~es til følGe., Frk. warie Franzen har forlangt on botydelig erstatning,
hvis fredninGen gennemføres.

De øvrige lodsejere har ikke protesteret imod fredning s-
påstanden, ligesom de ikke har nodlagt erstatningspåstande.

Spørgsmålet om anlæg af en ny parkerinesplads nær ved
grænseovergangen er stillet i bero.

Til saGen har Højer landsogns sOGneråd nedlagt påstand på,
at det tillades kommunen at udvide vejbanen til 5+ meters bred-
de, således at der bliver en rabat på 75 cm. mod øst og 75 Cill.

~ Dod vest.
tt Ved skrivelse af 28. aUGust 1965 har Højer landsogns sogne-

råd tilkendegivet sin indstilling til fredningspåstanden således:
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"Gocnerådet er enige 011, at owrådet fra Rudbøl By til

grænsen, området omkring Rudbøl Sø, og li801edes udsigten over
kogen, den flade marsk, bevares i sin nuværende tilstand.

Og da dette oQråde efter oplysning fra sidste møde i Rud··
bøl, er omfattet af en tidligere frednin5, skøru1er sognerådet,
ab dette kunne v~re tilstrækkelig.

Oe; sålodes en udvidet fredninc;, af arealer i Hudbølkog,
hvor der formentlie; hverken vil eller kan ske størTO for~ldring,.

I ikke synes at være ~åkrævet.
SOGnerådet astoT-'ikko at kræve nogcn erstatning, for de

koæmunen tilhøronde QrGaler i forst nævnte områ.de, men gør op-ti mærksoQ på, at man eventuelt må soge om dispensation, når en
vejudvidelse skulle blive aktuelt.

Gift i forbindelse med eventuelle erstatningsudbetalingerne, så-
fremt der ikke er lovhjemme~ for at pålægge kommunen udgifter i

denne forbindelse."
",

I forbindelse med nærværende sacs behandling har nævnet
.' endvidere !L1oddelt fru Cathrine lTielsen dispensation til at rykke, s~n kiosk ~ilbaGc fra vejen. Nævnet ha~ derhos meddelt fru Clara

Strøh, Hudbøl ~ tilladelse til io-,-'t,snt- nå visse vilkår - at ba-
-~e opsJcillct en pølsubod sl;;:råtoverfaT-'Græ:.'1sekroeno

J.'JævnetsJml til so.e;enbeillE2rkeføle,ende:
bfte~ alt foreliGscnde findes den rejste fredningssag ikke

at burde frewmes på det fo~elie;gende grundlag. ~ævnet kan i og
for sif:,tiltre.::de,at c;rC2nseo7ercangen ved Rudbøl på c;runc1af sit

,
,.' llistoriske bywiljo og det oTJli[;gende IJarsklD.~1dskabs særpræe; frcQ1-

byder un ilcke ub8"cydelit; landsk::1bsC2sGctislc inJccresse. Imidlcr-::;ic3-
finder nævnet, at de områdcr, dG~ omfattes af frednin~spåstandeIl,

e i dot store og hole jJ\:ke adskiller s:i.f.jså væsontligt fra det umid-..
cl91o:lrtsyd for liggende onr[<.dc, dor er beligGende i Tysklo....1J.dog
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omradet mod vest i Danmark mod 3iltoft og Højer, at Gn fredning
forekommer hGnsiGtsmæssiG_

Nævnet har endvidere ved sin afc;ørelse taget i betragt-
ninG, at de frewsattG erstatninsskrav er af en såd&~ størrelses-
orden, at fordelene ved at ~ennemføre en fredning i det foreslåe-
de omfill~S,ikke ses at stå i et rimeliGt forhold til otlkostnin-
3erne ved frednin~ens genneuførelse, selvom der foretoGes en
passende reduktion af de krævede erstatninger.

Nævnet har endvidere lagt vægt på, at de i sagon olihandlo-
de fredninGsmæssice værdier i ikke uvæsentligt omfang vil kunne
tilgodeses igcrmem bebyggelsosregulerende bosteooelsor således

~ især i naturfrednin~sloven_
T h i b e s t e m ID e s:

Den af Danmarks Naturfredningsforening begærede fredning
af arealer af Rudbøl o~ Rudbølkog ejerlav bør ikke nyde fremme.

H.N.Lund. p o C; h. A.K.l?lou8strup_

$,
/dr:l

,
OEC 1966

",
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