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År 1966 den 13. december kl. 10.00 a!holdt ~et, hvil

aedlemmer under nærværende saS består at dommertul~ti8 E.

Oppermann, Tønder, som suppleant for formanden i deDne. tra~.

gårdejer Niels Lund, Vester Gammelby pr. Højer, .om amtsrlds-
valgt medlem, og tømmerhandler Jens Jessen, Tinglev. aoa logne-

valgt medlem for Tinglev kommune samt gårdejer Jacob Mørk,

Kliplev mark, som sognevalgt medlem for Kliplev kommune. j!r.
møde på Tinglevhus,Kulturministeriets skrivelse af 7. december 1966i hvor da tore-

toges:
Fredningssag nr. 48/66 Sag angående fredning .t

Tinglev .e oB aose.
Der fremlægges:

1) Begæring af 20. oktober 1966 fra Danmarks Naturtr.dDiD8Sfo~-
en1ng med deri ommeldte bilag a-e.

2) Ekstraktudskrift af parcelbogen over 4el at Bjerndrup, Klip-
lev sogn,

') artike),. og navnebetegnel •• for dele at fingl.v oS Stolt.lund

.~.rlav,
4) kort med angivne areal.t.~r.l••r,
S) postkvitteringsliste.
6) omslag med tingbogsatt ••t.r. 14et b.~k ••, at ...tl1St t1hs-

\tt) bogsattester endnu ikke torelill.r,
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7) eksemr:ar af Statstldende ae4 !1.r.thvo~1 fredningssagen

har været b~kendtgjort ( opk~b.t ),
8) omslag med fotokopier af ældre korrespondance mellem Statens

Jordlovsudvalg og Naturtredningsrådet.
9) fotokopier af ældre korrespondance mellem Statens Landvindings-

udv:'.lgog Naturfredningsnævnet ,
lo) skrivelse af 19. november 1966 fra Statens Jordlovsudvalg,

Tønde:-, til nævnet,
11) skriv~16e af 26. november 1966 fra Statens Jordlovsudvalg,

København, til nævnet,
12) eksemplar af Statstidende med flere, hvori indkaldelse er

sket ( opklæbet ),
13) skrivelse af 30. november 1966 fra Naturfredn1ngsrådet til

nævnet,
14) protestskrive1se af ;0. november 1966 fra lodsejerudvalget

i"Tinglev 50,".

]5) skrivelse af 28. november 1966 fra Statens Jordlovsudvalg'
Tønder, til nævnet, med deri omme1dte bilag ( l5a ) II hi5"to-
risk redegørelse u,

-i.tI) Ekrivelse af 30. november 1966 fra Det Danske Hedeselskab ti_}

nævnet med deri ommeldte bilag ( 16a ) erklæring fra entre-
prenør J. Straarup,

17) hpuvisningsskrivelse at 7. december 1966 fra Ministeriet for
Kulturelle anliggender til nævnet,

18) skrivelse af 6. december 1966 fra Naturfredningsrådet til

19) :."otokop:1.f1.f oversigt fra Statens Lan4v1nd1ngsudvalg.
FO:-!!1~r:.~.enbemærker, at lodsejere oS panthavere var været

indvarslet ved indkaldelse 1 Statst1dende med flere aviser. Der-
~ hos er skriftlig meddelelse om mødet sendt til:
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T.nder Amt.ric!, Ten4.r .'a "an41.b.vasell, Tinglev Kommune,

Kliplev Kommune, Natur!redningarådet, Danmarka Ratur!rednings-
forening, Åbenrå Amtsråd, Fredningaplanudvalget, Åbenrå, Statens
Jordlovsudvalg i København og Tønder, Amtslandlnspekteren, Tønder,
Hedeselakabet, Åbenrå, Nationalmuseet, Kulturministeriet, Jord-
fordelingssekretariatet, København, Naturfredning.nævnet for
Åbenrå amtsrådskreds, samt formanden tor lodsejerudvalget i
tf Tinglev sø "•

Nævnet foretog besigtigelse.
Mødt er:

for Danmarks Naturfredningsforening, advokat Han8 Ebbesen, Køben-
havn,
for Nationalmuseet, fru Kirsten Høgsbro, København,
for Ornitologisk forening, læge Lorenz Ferdinand, Skovlunde,
for Naturfredningsr&det er der ikke givet møde,
for Tønder Amtsråd, ingeniør Carlo Petersen,
for Tønder Amts Vandløbsvæsen, ingeniør Knudsen,
for Åbenrå Amtsråd, ingeniør BU8Ch,
for Tinglev kommune, gårdejer N.P. Han••n,
for Kliplev kommune, 8ognerAdsformand Dimer,
for V~toiologisk station, magister Andere Bolm Joensen, Røn~s,
for Fredningsplanudvalset, landinspektør H.P. Jørgensen,
for lIedeselskabet i Åbenrå, ingeni.r Buech,
for Landvindingsudvalget, direkter Be1ck, V1borg, og C. Jacobsen,

København,
for landbrugsministeriet, tuldmægtiS S. Lorenz en , København.
tor Statens Jordlovsudvals .om loda.~er ••der ingeniør Th. Westh,

Tønde~,

for Slogs herreds landboforening, gårde3er Niels Overglrd, Bøgvad.

I
• I
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Følgende lodsejere er. m~~~:

gårdejer Carl r:ansf:.1., TinGl7'v mark,

gårdejer Br0Cer ~a~n, Gårdeby mark,
for Gårc1f::,jC~· L"J~h Petersen, Tinglev, møder pensionist Broder
Petersen, Tinglev,
gårdejer Jens L. Petersen, Tinglev,
gårdej~r Johs. Lausten, Tinglev mark,

.. landmand F. Jacobsen, Bajstrup,

• forpagter li:at'Ls CarstenS'en, Tinglev,
gårdejer Theodor Petersen, Lautrup,
gårdejerske Ingeburg Hartung, Tinglev,
gårdejer Daniel Danielsen, Tinglev mark,
gårdejer Martin Paulsen, Broderup,

landmand Peter Beck, Gårdeby.
gå~d~åår Jens Christensen, Tinglev,
landmtUid I'eter Andersen, Gårdeby,

• landmand Ard~eap J'lC'f)bsen,Tinglev,
gårde,jpr Cll.r'. H. Fetersen, Tinglev,
gårdejer N.P4 Hansen, Tinglev,
gårdejer Knud L. Petersen, Gærreb.k.
landmand Hans Jghansen, Almetrup,
gårdejer Chr. Rey, Almstrup,
landm,col,,' Thorvald Hansen, Gårdeby,
l§ård0,1f'-' J,oronz Johansen. Bjerndrup,
gå 1 -, ,'_'

~~Ilr['? Dirr.er,Bj erndrup,
går(l (,;! f:'r ;; 8Y\~ 'F. Hey, Ej e!'ndrup mark t
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gårdejer Lars Christen.en, Tinglev,
sArdejer Adolf Thomsen, Gårdeby,
gArdejer Poul Jessen, Almstrup,
sårdejer Andreas Hansen, Kravlund,
•• e4 Chr. Christensen, Tinglev,
Ilrdejer Johan Schrøder, Bjerndrup mark,
landmand Jergen Carstensen, Kr~vlund.

Advokat Ebbesen redegjorde for baggrunden tor ••geDe rejsning,
og nedlagde påstand i overensstemmelse med besæringen, bilag l.

Doktor Ferdinand redegjorde for de ornitllog1ake synspunkter.
Fru Høgsbro redegjorde for Nationalmuseets interesser.
Magister A.H. Joensen redegjorde for V~biologisk stations

-,n_punkter.
På landbrugsministeriets vegne redegjorde fUldmægtig Lorenzen

tor flf,rRndingensforhistorie og påstod i denne forbindelse sap.:en

nægtet fremme.
Ingeniør Th. Westh fremlægger:

20) skriftlig påstand af 13. december 1966
og nedlægger mundtlig påstand i overensstemmelse med den skrift-
lige påstand.

Direktør Heick henholder sig på Landvindingsudvalgets vegne
til den af fuldmægtig Lorenzen på Landbrugsministeriets vegne
nedlagte påstand.

Hr. Chr. H. Petersen på lodsejernes vegne påstår fredningen
-.gtet fremme.

Hr. Niels Overgård for 8logs herreds landboforening påstår
~en nægtet fremme.

Konsulent Nissen tor Slogs herreds landboforening påstår
.egen nægtet ~remme.
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Jor 'eD4er Aat.rld udtaler 1n~enier C. Petersen, at dette

..t.rld ikke kan anbefale fredningen.
IDaenier Busch, Åbenrå, oplyser på Amtsrådets vegne, at han

iDa.n bemyndigelse har til at udtale sig, men han tiltræder p&
påstand.

Be4•• elekabets vegne ingeniør Wesths ~.
ror Tinglev kommune, hr. N.P. Hansen, der modsætter sig

fredningen og anbefaler afvandingen.
For Kliplev kommune, sognerådsformand Dimer, der udtaler

.11 imod den nedlabte frcdnin~8påstand.
Efter forhandling indBås sålydende forlig:
De vilkå~,i s~~ivelse af 14. okT.ober 1961 fra profes8or

8plrck vedrørende afvanding af Tinglev Nørresø, skal v,ære ~l-
4ende også for Tinglev Søndersø, idet hovedafløbet her skal
t,lse vestre randkanal og il~e midterkanalen.af

Anvendelse og udnyttelse ~ de to søarealer aftales ~ere
.elle. Danmarks Naturtredningstorening og Statens Jordlovsudvalg
aeL~.l til Naturfredningsnævnet for Tønder Amtsrådskreds, hvis
afgørelse kan indbringes for Overfredningsnævnet som sidste ogII endelige instans.

Jordlovsudvalget søger at samle det størst mulige moseareal
1 området vest for vestre randkanal, ~st for det vestlige skel
af art. nr. 65 og syd for den øst - vestgående mosevoj og for-
pligter sig til at lade dette areal forblive i sin nuværen~e
t:i.latand.

Under dt sse for:!dsætning~r frafalder Danmarks Naturfredni.ugs-
lor.ning den rejste fredningssag.

Ovenstående fO:r:'l~.gind.gås fer så ~Tidt angår Danmarks øatus--

tl'e4n1ngsforening under fo~·..:'~1.sætn~t.T1g af foreningens forretninøe-
e • .,alge 60dkendelsc og for så vi~l: tJ.;·:.c:Z:.r Statens Jordlovsudvalg.

•• _A f 0""" o; ,'",' , ", " " • "lIII'Ler ......""'~'.u. 1~'!'L.' .t~ \J..L. e;odkcndclse ..
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Det hen~tilles meget kra'ftigt fra Dansk Ornitologisk ror-

enings side, at arbejdet med a:"0.l"'..clir.gen foregår udenfor yngle-
tiden, det vil sige i perioden l. april - l. juli, samt at ar-
bejdet med maskinel oprensning oss~ undlades,i denne periode.

Nationalmuseet henstiller til Landvindingsudvalget, at op-
fordre lodsejerne til at give meddelelse til National~useet, sl-
fremt disse støder på rester ( pæle ) af Olmersdiget.

S' ~.~-

For Statens Jordlovsudvalg t

I Hans H. Sune Ebbesen. Thork. Claudi Westh.
1

For lodsejerudvalget
Christian H. Petersen.

Nævnet tiltræder ovenstående forlig.
N.N. Lund. J. Jessen. Jacob Mørk.
E. Oppermann

l":~.l•
Uagen udsat.

•
Mødet hævet.
E. Oppermann

fro.
som suppleant for formanden.

-..

-0-0-0-0-0-0-

År 1966-4en 15. åecember kl. lo foretog ~4Jftægtig E.
Oppermann, der i denne sag fungerer som suppleant tor .tQ.rJDandetH

F~:DiD.8~ n%'" 48/66 - fortsat -
Der fremlægges:

21~ Eketraktudskrift at nævnet. møde den 12. ds. påtegnet t11-
~elseserklæring fra Statens Jordlovsudvalg.

2\a~~ Med ~sen tor det at forliget omfattende område •.
at) E~k1ær1ng tra Danmarks Naturfredn1ngstorening 1Ddeholdende

t11trædelse at forliget.
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Formanden bemærker, at sagen herefter kan betragtes som

sluttet som forligt.
Formanden vil foranledige meddelelse om forliget indrykl:ct

i Statstidend.e.
Således passeret.
Sagen sluttet.

Mødet hævet.

E. 0PÆ;rmann
som suppleant for formanden • liv

."...- " ..'
.::- --··_ .......t.~Tf: ...~ ....' .......~.~ • ~

<#"

foSh.

formand.
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