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År 1970, den l. juli, afsagde Overfredningsnævnet
følgende

kendelse

i sagen 20J.9/69 vedrørende fredning af lfJejsing Bjerg" i

Hostrup sogn(nu Tønder kommune).
I den af fredningsnævnet for Tønder amtsrådskreds den

29/3 1969 afsagte kendelse hedder det:
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Ved skrivelse af 28. juni 1967 anmodede Danmarks Na-
turfredningsforening om, at der måtte blive rejst frednings-
sag for "Jejsing Bjerg" i Hostrup sogn.

Som begrundelse for fredningspåstanden udtaltes det i
nævnte skrivelse blandt andet: "Sønderjyllands største hede-
slette - Tinglevsletten - løber mod vest fladt ud i marsken
ved Tønder og Brede. Den lukkes her af bakkeøen nord for
Tønder, men denne hæver sig kun svagt og næsten umærkeligt
over smeltevandssletten.

Tæt øst for Tønder ligger imidlertid den lo kilometer
lange, meget smalle Jejsing Bakkeø. Den hæver sig i sin
vestlige del markant over hedeflade og marskenge. Dens hø-
jeste punkt, Jejsing Bjerg, med triangulationspunktet + 20,6
meter, ligger yderst på sydranden af øen, hvor denne falder
brat mod den lave slette og engene omkring Grønå og Sønderå.
Fra Jejsing bjerg er der en ualmindelig storslået udsigt.
Blikket kan vandre fra Tønder by og marsken langt ned i det
flade Sydslesvig over Sønder Løgum og videre langt mod øst
over sletten ind mod Tinglev.

Jejsing bjerg er et søgt udsigtspunkt i undervisning, og
det er af vigtighed, at såvel denne udsigt fra bjerget som
udsigten til de stejle skrænter især fra græn~;eovergangen ved
Sæd ikke skæmmes".

Naturfredningsforeningens skrivelse henviser iøvrigt
til sålydende erklæring af 13. april 1967 fra Danmarks geo-
logiske Undersøgelse: rrøst for Tønder i Tinglevsletten ligger
deen lo km. langstrakte Jejsing Bakkeø, der med det højeste

(tt punkt godt 20 meter o. h. rejser sig markant over den flade
og lavtliggende hedeslette. Bakkeøen er opbygget af aflej-
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ringer fra næstsidste istid og repræsenterer således de
ældste landskabselementer i nutidens Danmark - dem, der
længst har været isfrie og dermed også udsat for mange
årtusinders nedbrydende og udjævnende kræfter, først og
fremmest i sidste nedisningsperiode, mens isranden lå
langs hovedopholdslinien fra Padborg til Viborg, og smel-
tevandet i store mængder herfra løb mod vest og opbyggede
hedesletterne - sydligst den store Tinglevslette. De gam-
le istidsaflejringer lå som øer i de store smeltevands-
floder, og afgrænsningen mellem hedeslette og bakkeøer
udformedes sine steder som stejle erosionsskrænter, som
det netop er tilfældet langs Jejsing Bakkeøs sydside. Den
repræsenterer et vigtigt træk i landskabsudviklingen og er
et morfologisk element af stor pædagogisk og videnskabe-
lig interesse, hvorfor den påtænkte fredning meget kraftigt
kan støttes fra geologisk side. Den omhandlede lokalitet
syd for Jejsing hører ydermere til et af de bedst udviklede
hedeslette/bakkeøskræntprofiler i landsdelen og som ofte
benyttes som ekeursionsmål for såvel skoler som højere lære-
anstalter~

I Naturfredningsforeningens skrivelse nedlagdes så-
lydende påstand:

Bebyggelse skal ikke være tilladt.
Opstilling af boder, skure, master eller andre skæm-

mende indretninger må ikke finde sted.
Campingpladser må ikke etableres.
Henkastning af affald eller etablering af bil ophug-

ningspladser på arealerne skal ikke være tilladt.

e
•~H..,
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• Terrænformerne må ikke ændres ved afgravning eller
opfyldning.

Tilplantning med buske, løv- og nåletræer må ikke
finde sted.

Selvsåede træer eller buske kan fjernes på de påta-
leberettigedes foranledning.

Offentligheden skal til fods have adgang til triangu-
lationspunktet og dettes nærmeste omgivelser fra markvejen
i nord.

Påtaleret tillægges fredningsnævnet for Tønder amts-
rådskreds, Naturfredningsrådet og Danmarks Naturfrednings-
forening.

Nævnet bekendtgjorde herefter den rejste fredningssag
i Statstidende for den 14. juli 1967 og i "DGn lille avis"
for den 21. juli s. å. Den 12. juli s. å. udsendtes anbe-
falet meddelelse om fredningen til lodsejerne.

Ved skrivelse af den lo. oktober 1967 anmodede nævnet
herefter NaturfredningsrådGt om en udtalelse. Ved skrivelse
af 28. oktober s. å. anbefalede rådet den rejste frednings-
sag såvel udfra naturvidenskabelige som landskabsæstetiske
synspunkter.

På et besigtigelses- og forhandlingsmødo, der afhold-
tes den 28. marts 1968, efter behørig bekendtgørelse og
indkaldelse, erklærede de private lodsejere, at de ikke vil-
le protestere imod fredningen, men kræve eTstatning. Der
opnåedes enighed om, at det skulle være tilladt lodsejerne
at anbringe mødding, ensilage og halmstakke på frednings-
området, således som normallandbrugsdrift villa gøre det
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• nødvendigt. På mødet blev sagen udsat, dels til opmåling
og udstykning af et område af art. nr. 2 Jejsing, hvortil
offentligehden skulle have adgang, dels på forhandling og
overvejelse af forskellige detailspørgsmål blandt andet om
staten eller Hostrup kommune skulle overtage det areal, der
skulle være tilgængeligt for offentligheden. Efter forhand-
ling med Hostrup kOIDnlUneopnåedes der tilsagn fra kommunen
o~ at beplante kommunens losseplads, der ligger amiddelbart
øst for fredningsområdet. Forhandlingen med kommunen om at
få denne til at gøre den af kommunen ejede private fælles-
vej nord for fredningsområdet til offentlig vej, førte der-
imod ikke til noget resultat, idet kommunen erklærede ikke
at ville søge vejen optaget på fortegnelsen af offentlige
veje. Da offentligheden imidlertid i forvejen har adgang
ad den omhandlede fællesvej, der er den gamle Tønder -
Flensborevej, og da den rent faktisk vedligeholdes af kom-
munen, ville dette ikke få væsentlig betydning for fred-
ningssagens gennemførelse.

r oktober 1968 var udstykningen tilendebragt.
Den lo. december 1968 afholdt nævnet et særskilt for-

handlingsmøde til drøftelse af, hvorvidt det areal, hvortil
der skulle gives offcntlieheden adgang og som blev udstykket
fra art. nr. 2 Jejsing under matrikulsbetegnelson art. nr.
4~5 srnst., skulle overdrages staten eller Hostrup kommune.

Til mødet va~ tilvarslet ejeren, pante- og rettigheds-
havere i ejendommen, samt Hostrup kommune. Forhandlingerne
resulterede i, at det ikke skønnedes hensigtsmæssigt, at
staten eller kommunen overtog art. nr. 425 Jejsing til eje.

----------------------------------- - -- --
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Vod brev af 14. december 1968 har Hostrup kommune
,I meddelt? at kommunen ikke ønsker at påtage sig arbejdet

med indhegning etc. af frodningsområdet.

Do ejendomme? der omfattes af fredningspåstanden? er
følgende:
l. Del af art. nr. 2 Jejsing? Hostrup sogn? tilhørende
gårdejer Chr. Jensen? landbrugsejendom i forening med art.
nr. 38 Grøngård? Burkal sogn. Efter udstykning af art. nr.
425 Jejsine har den de17!rt. nr. 2? der omfattes af fredningen?
et areal på 7.8502 ha.
2. Art nr. 425 smst. tilhørende samme ejer? areal 0.6368 2

ffi.

3. Art. nr. 75 smst.? tilhørende Den danske Stat? ved For-
svarsministeriet? 2 m2? bolicgende indenfor art. nr. 425.
4. Del af art. nr. 242 smst.? tilhørende gårdejer Andreas
Tingleff Nissen. Landbrugsejendom. Den del af art. nr. 242?
der omfattes af fredningen9udgør efter skelforandring i
sommeren 1968 5.3683 m2.

• 5. Del af art. nr. 24 smst. 9 tilhørende gårdejer Egidius
Schmidt. Husmandsbrug i forening med art. nr. 122 og 146
smst. Don del af art. nr. 24? der omfattes af fredningspå-
standen,udgør 2.2431 ha.
6. Del af art. nr. 146 SillSt.?tilhørende gårdejer Egidius
Schmidt. Husmandsbrug i forening med art. nr. 122 og 24
srnst.Den del af art. nr. 1467 der omfattes af frednings-
påstanden9udgør 4.4187 ha.
7. Del af art. nr. 88 smst. Markvej? tilhørende Hostrup
kommune. 0.2480 ha. Markvejen er beliggende mellem art. nr.
242 og art. nr. 24.
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• Ingen del af fredningsområdet ses at ligge indenfor
de i naturfredningsloven. indeholdte byggelinier. Det til-
føjes? at det overfor nævnet er oplyst, at der ikke er by-
plan eller byudviklingsplan i området.

De pågældende arealer drives alle landbl~gsmæssigt.
Der er nedlagt følgende erstatningspåstande:

l og 2. Gårdejer Chr. Jensen har forlangt en erstatning
på 25 øre pr. m2 for det areal? hvortil der ikko gives of-
fentligheden adgang. For så vidt angår art. nr. 425 Jejsing
har han påstået sig tilkendt l kr. pr. m2, hvadonten area-
let afståes eller blot pålægges med servitut.
3. Forsvarsministeriot har i~{8 påstået sig tilkendt er-
statning.
4. Gårdejer A. Tingleff NiGsen har forlangt 25 øre pr. m2

i erstatnine;.
5. og 6. Gårdejer Egidius Schmidt har forlangt 25 øre pr.
2. t t .m l Grs a nlng.

7. Hostrup kommune har ikk epåstået sig tilkendt erstatning.

Nævnet finuer efter det foreliggende, at de omhandlede
områder af såvel naturvidensk~belige - som landskabsæsteti-
ske erunde er fredningsværdigcy og at påstanden vil være at
tage til følge.

Med hensyn til grænserne for fredningsområdot henvises
til vcdhæftede kort y bilag A. For så vidt angår art. nr. 425
Jejsing henvises til vedhæftode kort, bilag B.

Der er mellem parterne enighed om, at grænsen ved det
nordøstlige hjørne af art. nr. 146 følger forholdene i
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• marken, jfr. målebordsbladet og ikke matrikulskortet.
For hele fredningsområdet bestemmes:
Bebyggelse skal ikke være tilladt.
Opstilling af boder, skure, master eller andre skæm-

mende indretninger må ikko finde sted.
Campingpladser må ikke etableres.
Henkastning af affald eller etablering af bil ophug-

ningspladser på arealerne skal ikke være tilladt.
Terrænformerne må ikke ændres ved afgravning eller op-

fyldning.
Selvsåede træer eller buske kan fjernes på de påtale-

berettigedes foranledning.
TiJplantning med buske, løv- eller nåletræer må ikke

finde sted.
påtaler€t tillæggeG frodningsnævnet for Tønder amtsråds-

kreds, Naturfredningsrådet og Da~marks Naturfredningsforening.
Offentligheden får adgang til at færdes på hele art. nr.

425 Jejsine.
Art. nI'. 425 skalligee hen som græsbevokset område.
Når fredningssagen er emdelig afgjort vil nævnet søge

art. nr. 425 indhognet. For hele fredningsområdet med und-
tagelse af art. nr. 425 tillades det lodsejerne at anbringe
mødding, ensilage og halmstakke imidlertidiet, således som
normal landbrugs drift vil gøre det nødvendigt.

Nævnet finder, at der efter alt foreliggende vil være
at yde erstatning således:
l. til gårdejer Chr. Jensen for fredning af arealer af art.
nr. 2 o ••••••• o o • II •••• o ••••• o ••• o • o ••••••• o ••••• o. 4. o oo kr.
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-Je 2. til samme for fredning af art. nr. 425 ..... 6.368 kr.

Ved fastsættelse af erstatning er der
blandt andet taget hensyn til? at art.
nr. 425 Jejsing ikke kan udnyttes er-
hvervsmæssigt på anden måde end ved
e;ræsnine;.

4. til gårdejer Andreas Tine;leff Nissen .•.... 3.000 kr.
5. og 6. til Egidius Schmidt ..•.............. 3.500 kr.

De fornævnte erstatningsbeløb udredes med renter 6 10

fra den 28. marts 1968 indtil betaling sker? under hensyn
til? at lodsejerne har måttet tåle fredningsvilkår fra den
28. marts 1968.

Erstatningen udbetales for så vidt angår Nissen og
Schmidt til de påeældendu. For så vidt angår Jensen be-
mærkes? at erstatningen for et beløb af 7.574?29 kr.? +

ronter 12 % er transporteret firma M. N. Mahler7 ved lands-
retssagfører Kiilerich-Hansen? Tønder.

Erstatningen udredes i overvnsstemmelse med naturfred-
nineslovens § 17? stk. l? med 3/4 af statskassen og 1/4 af
Tønder amtsfond oe de i amtsrådskredsen beliggende købstad-
kommuner efter folketal i henhold til den senest offentlig-
gjorte folketælling.

Kendelsen vil med fortrinsret være at tinglyse med på-
taleret for fredningsnævnet for Tønder amtsrådskreds, Natur-
fredningsrådet og Danmarks Naturfredningsforening.

Nærværende kendelse skal i medfør af naturfredningslovens
§ 19? stk. 3? forelægges Overfredningsnævnet. Uanset dette
må enhver? der for sit vedkommende er utilfreds med den truf-
ne afgørelse? indanke sagon for Overfredningsnævnet inden
4 uger fra kendelsens forkyndelse."
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Denne kendelse er forelagt Overfredningsnævnet i med-
før af naturfredningslovens § 19, stk. 3, samt anket af de
af fredningen omfattede 3 ejere med påstand om højere er-
statning.

Overfrodningsnævnet har den 3/7 1969 besigtiget det
fredede og forhandlet med de ankende samt repræsentanter
for fredningsnævnet, fredningsplanudvalget, Naturfrednings-
rådet, Danmarks Naturfredningsforoning, Tønder amtsråd og
Hostrup sogneråd.

De nnkendo gentog herunder den for fredningsnævnet
nedlagte erstatningspåstand på o~25 kr. pr. m2 for status
quo fredning, bl. a. under henvisning til materialefore-
komster i banken, der flere steder bar spor af tidligere
gravninger. Endvidere udtalte ejerne, at de ikke var inter-
osserede i indhegning af det offentligt tilgænGelige areal,
hvilket ville være til gene for kælkning på bakken.

Overfredningsnævnet har vedtaget at stadfæste den ind-
ankede kendelse, dog med bemærkning at spørgsmålet om ind-
heening af det offentligt tilgængelige areal først vil være
at optage af fredningsnævnet, når der fra ejernes side måtte
blive fremsat ønske herom.

Forsåvidt angår de tilkendte erstatninger har Over-
fredningsnævnet, under hensyn til en vis værdi af fyldmate-
rialer i det fredede dog fundet, at erstatningerne for det
status quo fredede burde forhøjes til 1.000 kr. pr. ha, hvor-
for Overfredningsnævnet har tilbudt følgende forhøjede er-
statninger:
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Gårdejer Christian Jensen •••• 0 ••••••••••• 12.000 kr .
Gårdejer Andreas Tingleff Nissen 6.000 kr.
Gårdejer Egidius Schmidt ...............•. 7.000 kr.

Gårdejer Christian Jensen har accepteret tilbuddet,
mens de to øvrige lodsejere har ønsket erstatningerne fast-
sat ved taksation.

Ved en den 31/3 1970 afsagt taksationsko~~isionskendel-
se er erstatningerne fastsnt til de nf Overfredningsnævnet
tilbudte beløb~ henholdsvis 6.000 kr. og 7.000 kr.

Da Overfredningsnævnet iØvrigt kan tiltræde det i
kendelsen anførte, vil denne være at stadfæste med de af det
foranstående følgende ændringer. Et kort nr. Tø 106 udvi-
sende grænserne for det fredede~ der udgør ca. 21 ha, er ved-
hæftet nærværende kendelse.

Thi bostemmes:

Den af fredningsnævnet for Tønder amtsrådskreds den 29/3
1969 afsagte kendelse om.fredning af "Jejsing Bjerg"~ Hostrup
sogn stndfæstes med de af det foranstående følgende ændrin-

" gere
I erstatnine udbetales
Gdr. Christian Jensen, 11 Jejsing" ..•••..•. 12.000 kr.
Gdr. Andreas Tingleff Nisson, smst .....•. 6.000 kr.
Gdr. Egidius Schm.idt, smst .. o • o •••••••• o • 7.000 kr.

ialt 25.000 kr.

Erstatningerne forrontes med 6 % p. a. fra den 28/3
1968 til den 30/9 1969 og med 8 % p. a. fra don l/lo 1969
til betaling sker.
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Af orstatningsbeløbot udredes 3/4 af statskassen og
1/4 af Sønderjyllands amtsråd, hvorved bemærkos, at erstat-
ningsboløbet på 12.000 kr. liGdrdnter er udbetalt i oktober
1969.

Udskriftons rigtighed
bckræftes~

G·i Hermann

gh/hø
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af
forhandlingsprotokollen for naturfredningsnævnet

for Tønder amtsrådskreds.

År 1969 den 29. marts afsagde naturfredningsnævnet for
Tønder amtsrådskreds i sagen
23/67 Fredning af II Jejsing Bjergll

i Hostrup sogn
sålydende

k e n d e l s e:

Ved skrivelse af 28. juni 1967 anmodede Danmarks Naturfred-
ningsforening om, at der måtte blive rejst fredningssag for
l1Jejsing Bjerg" i Hostrup sogn.

Som begrundelse for fredningspåstanden udtaltes det i
nævnte skrivelse blandt andet: II Gønderjyllands største hede-
slette - Tinglevsletten - løber mod vest fladt ud i marsken ved
Tønder og Brede. Den lukkes her af bakkeøen nord for Tønder, men
denne hæver sig kun svagt og fr~sten umærkeligt over smeltevands-
sletten.

Tæt øst for Tønder ligger imidlertid den lo kilometer lange,
meget smalle Jejsing Bakkeø. Den hæver sig i sin vestlige del
markant over hedeflade og marskenge. Dens højeste punkt, Jejsing
bjerg, med triangulationspunktet + 20,6 meter, ligger yderst på
sydranden af øen, hvor denne falder brat mod den lave slette og
engene omkring Grønå og Sønderå. Fra Jejsing bjerg er der en
ualmindelig storslået udsigt. Blikket kan vandre fra Tønder by
og marsken langt ned i det flade Sydslesvig over Sønder Løgum
og videre langt mod øst over sletten ind mod Tinglev..

Jejsing bjerg er et søgt udsigtspunkt i undervisning, og
det er af vigti~hed, at såvel denne udsigt fra bjerget som ud-
sif,ten til de stejle skrænter især fra grænseovergangen ved
Sæd ikke skæmmes.1I
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Lod nr . .2 af art. nr. .2 .7o/SUzg FREMTIDIG EJER: Pen dansk $ted" H"UUurrn~Ju"-
5t r' .

ART. NR• .{ 2 5

JEJSING

SOGN: HOS TRUP

HERRED: S L O G S

AMT: TONDER

J-IorcbZa.,cZ 9

Areal Ifølge matriklen 6368 m2

Afrids efter matrikel kortet

Udfærdiget I anledning af

udstykning

Mllforhold 1: 2 O O O

G:J.01:.131/1968.
"~Ml,lHl .. O~

Amtslandinspektøren T i/n d e r,

den ok t.

..

./ "
I ;? .,,' ,..

',11.. ../

D

1968.


	Forside
	Overfredningsnævnet 01-07-1970
	Fredningsnævnet 29-03-1969



