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Kendelse:

(Meddelt den 21. maj 1986)

e
•e

Overfredningsnævnets afgørelse af 17. december 1985 om
erstatning i anledning af fredningen af arealer på den
vestlige del af Rømø i Skærbæk kommune, Sønderjyllands
amt er påklaget til taksationskommissionen vedrørende
naturfredning af Stig og Poul Schack (sagens løbenr. 14),
der over for kommissionen har oplyst at være ene-ejere af
den fredede ejendom.

I klageskrivelsen til kommissionen anførte klagerne, at
strandengens øvre del er jordbehandlet siden 1967 samt
drænet ved grøfter, og at erstatningen for et areal på ca.
5 tdr. land derfor burde fastsættes efter taksten 800 kr.
pr. ha.

Kommissionen anmodede i den anledning Sønderjyllands amtsråd
om en udtalelse, og amtskommunens fredningsafdeling har her-
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efter i en erklæring, hvoraf kopi blev sendt til klagerne,
bl.a. anført:

" ......

•
Det fremgår af det kort, der følger med fredningsafgørelserne,
at det pågældende areal er henregnet til vedvarende græs.
Dette er sket efter en botanisk vurdering af de på stedet
værende plantesamfund •
En jordbehandling som påstået af klagerne har sikkert fun-

odet sted som angivet i slutningen af 1960'erne evt. senere,
men ved registreringen i juli 1983 var plantevæksten på area-
let domineret af vildtvoksende, salttålende plantearter, og
måtte udfra et botanisk kriterium defineres som strand-
eng, som ikke havde været omlagt indenfor de senere år. En
jordbehandling ligger således en hel del år tilbage i tiden
og det følger af fredningens bestemmelser, at området skal
henligge i græs uden for almindelig omdrift og kun benyttes
til græsning uden jordbehandling, idet fredningen ikke er
til hinder for omlægning med passende mellemrum.
..........

e
e
•

De nævnte 2,5 ha har ved hele sagens behandling været defi-
neret som strandeng.
Ved genemgang af sagens akter fremgår det ikke, at klagerne
på noget tidspunkt har anfægtet denne definition eller frem-
sat ønsker om opdyrkning/jordbehandling og fredningsnævnets
afgørelse er ikke anket tiloverfredningsnævnet.

"..........

Taksationskommissionen har den 30. april 1986 besigtiget det
fredede areal. Herunder mødte for ejerne Stig Schack.

For amtskommunens fredningsafdeling mødte afdelingsleder
Chr. Blinkenberg og biolog Aksel Voigt.
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• Under besigtigelsen oplyste Stig Schack på forespørgsel,
at det nok kunne passe, at arealet ikke havde været under
plov de seneste 20 år. Arealet havde kun interesse som
græsningsareal, og hvis der kunne gødskes i hidtidigt om-
fang og foretages omlægning ca. hvert lo. år, ville ejerne
stille sig tilfreds med den af over fredningsnævnet fast-
satte erstatning •• De for amtsrådet mødende havde med henvisning til frednings-
bestemmelsernes formulering ingen indvending mod, at ejerne
foretager omlægning af det pågældende areal som nævnt af
Stig Schack.

e
•-

Taksationskommissionen skal henvise til, at arealet efter
fredningsbestemmelsernes § 3 vil kunne omlægges med rens-
ningsafgrøder i naturlig rytme, og at der intet er i vejen
for gødskning i samme omfang som hidtil. Kommissionen
finder herefter i overensstemmelse med det standpunkt, som
Stig Schack indtog under besigtigelsen, at der er ydet
fuldstændig erstatning for fredningen ved det erstatnings-
beløb på 4.700 kr., over fredningsnævnet har fastsat. Kom-
missionen stadfæster derfor overfredningsnævnets afgørelse •

Herefter bestemmes:

Den i denne taksationssag omhandlede fredningserstatning
fastsættes til 4.700 kr.
Beløbet forrentes som bestemt ved overfredningsnævnets af-
gørelse af 17. december 1985.

J. Lunøe

Karl Nielsen Jens Peder Jensen
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Overfredningsnævnets afgørelse

af 17. december 1985

vedrørende fredning af arealer på den vestlige del af Rømø
i Skærbæk kommune, Sønderjyllands amt (j.nr. 2607/84).

e
e

Fredningsnævnet for Sønderjyllands amts nordlige fredningskreds har ved
kendelse af 19. marts 1984 besluttet at frede ca. 640 ha på den vestlige
del af Rømø. Fredningen har til formål at beskytte områdets landskabelige
og naturvidenskabelige interesser, herunder det rige fugleliv ved Lakolksø-
en. Fredningen omfatter helt eller delvis 73 ejendomme (løbenumre), hvoraf
3 ejendomme ejes af det offentlige. Fredningssagen er rejst af Danmarks
Naturfredningsforening i 1970.

Fredningsnævnets kendelse er i medfør af naturfredningslovens § 25 forelagt
over fredningsnævnet til efterprøveise. Kendelsen er tillige for så vidt
angår fredningens gennemførelse og indhold påklaget til over fredningsnævnet
af 4 private ejere og af Skærbæk kommune som lodsejer.

Fredningsamrådet består overvejende af klithede, strandenge og enkelte våd-
områder, herunder Lakolksøen. En mindre del af området dyrkes i almindelig
omdrift.

Hele fredningsamrådet ligger i landzone, og ca. 95 % af området er omfattet
af bestemmelserne i naturfredningslovens §§ 43, 43 a og 43 b om henholdsvis
vådområder, heder og strandenge. Efter disse bestemmelser, der trådte
i kraft den l. januar 1979 for vådområdernes vedkommende og iøvrigt den



•
e•

•

2

l. januar 1984, må arealerne kun opdyrkes, tilplantes eller ændres på anden
måde, når amtsrådet har givet tilladelse dertil.

Fredningsområdet indgår i et større område, som miljøministeriet v/fred-
ningsstyrelsen i 1983 har udpeget foreløbigt som fuglebeskyttelsesområde i
henhold til De Europæiske Fællesskabers Råds direktiv af 2. april 1979 om
beskyttelse af vilde fugle.

De ankende private ejere har enten ønsket fredningen opgivet eller geogra-
fisk begrænset eller har ønsket forskellige ændringer af fredningsbestem-
melserne, bl.a. vedrørende rørhøst og jagt. Skærbæk kommune har ønsket be-
stemmelserne om lakolksøen suppleret med angivelse af en bundkote for aflø-
bet fra søen.

Danmarks Naturfredningsforening har henstillet, at fredningsnævnets afgø-
relse opretholdes uanset områdets beliggenhed i landzone, og uanset at
størstedelen af fredningsområdet i kraft af generelle bestemmelser i natur-
fredningsloven under fredningssagens behandling er blevet beskyttet mod
tilstandsændringer. Denne henstilling skyldes ikke blot, at fredningsnæv-
nets afgørelse reelt udtrykker et forhandlingsresultat, som er opnået efter
talrige drøftelser med ejerne. Henstillingen beror tillige på, at forenin-
gen ikke anser hverken by- og landzone loven eller naturfredningslovens ge-
nerelle bestemmelser om vådområder, heder og strandenge for at frembyde
tilstrækkelig sikkerhed mod, at der bliver foretaget uønskede foranstalt-
ninger i området. Foreningen finder, at en konkret fredning efter natur-
fredningslovens kapitel III, som vil blive administreret af fredningsnæv-
net, fremkalder den bedst mulige sikring af et område, og at der derfor
fortsat bør kunne gennemføres fredninger af arealer, som er omfattet af na-
turfredningslovens generelle bestemmelser. Dette gælder ikke mindst det
aktuelle område på Rømø, som ligger midt i et naturområde, hvis betydning
rækker langt ud over Danmarks grænser.

landskontoret for landboret har på et større antal ejeres vegne bekræftet,
at fredningsnævnets afgørelse er udtryk for et forhandlingsresultat, og har
ligeledes henstillet, at afgørelsen stadfæstes.
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.e Skærbæk kommune, Sønderjyllands amtsråd, landbrugsministeriets vildtfor-
valtning og miljøministeriet v/fredningsstyrelsen har også anbefalet fred-
ningens gennemførelse og herved særligt henvist til den udbredte enighed om
indholdet af fredningsbestemmelserne. Vildtforvaltningen har dog udtalt,
at fredningsbestemmelserne om jagt bør udgå, idet de er uden reelt indhold
som følge af jagtlovens almindelige regler.

I sagens behandling har deltaget 9 af overfredningsnævnets medlemmer.

• Overfredningsnævnet skal enstemmigt udtale:

e• Det tiltrædes, at betingelserne i naturfredningslovens § l for fredning af
det omhandlede område er opfyldt.

•

For arealer, som er omfattet af bl.a. §§ 43, 43 a og 43 b i naturfrednings-
loven, har over fredningsnævnet imidlertid ved enstemmige beslutninger i ny-
ligt afgjorte sager afvist at fastsætte fredningsbestemmelser efter lovens
kapitel III i det omfang, hvori de af sagsrejseren ønskede fredningsbestem-
melser allerede er indeholdt i de nævnte almindeligt gældende bestemmelser.
Disse enstemmige beslutninger beror navnlig på, at der med de almindeligt
gældende beskyttelsesregler i naturfredningsloven, herunder bestemmelserne
om klage over amtsrådenes afgørelser, generelt set er tilvejebragt en høj
grad af sikkerhed for, at der ikke foretages uønskede indgreb i den eksi-
sterende tilstand af vådområder, heder og strandenge, at der - iøvrigt i
overensstemmelse med regionplanlægningen - må forventes en streng admini-
stration af disse lovbestemmelser netop i særligt værdifulde naturområder,
og ~ det derfor ville både medføre en overflødig dobbeltadministration og
rumme risiko for en for lemfældig administration af andre vådområder m.v.,
såfremt enkelte sådanne arealer blev pålagt fredningsbestemmelser, der blot
gentager eller specificerer lovbestemmelsernes forbud.

Den foreliggende fredningssag har været under behandling i 15 år, og såvel
kommunen, amtskommunen og miljøministeriet som et stort antal af de berørte
ejere har henstillet, at fredningsnævnets afgørelse i hvert fald i det væ-
sentligste opretholdes. Under hensyn hertil findes denne fredning - uanset
overfredningsnævnets principielle stillingtagen til sådanne fredninger - at
burde gennemføres i det væsentlige som bestemt af fredningsnævnet.
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KendeIsens bestemmelser om rørhøst bør imidlertid ændres. Det tiltrædes,
at hensynet til fuglelivet i området syd for Vesterhavsvejen gør et indse-
ende med rørskæringens omfang påkrævet til supplering af bestemmelserne i
naturfredningslovens § 43, stk. 3, hvorefter rørskær i perioden l. marts
til l. november kun må ske med tilladelse fra miljøministeren (frednings-
styreIsen). Bestemmelserne herom bør imidlertid udformes med udgangspunkt
i et forbud mod rørskæring uden forudgående tilladelse, men således at eje-
ren (brugeren) af et rørbevokset areal på en ejendom har krav på at få med-
delt tilladelse til rørskæring på 90 % af arealet. Det findes mest prak-
tisk, at denne ordning administreres af amtskommunen.

Efter de i 1982 foretagne ændringer af jagtloven findes kendeIsens begræns-
ninger i jagtretten at kunne udgå.

Den tilladte hegning i området bør begrænses til sædvanlige kreaturhegn, og
der bør iøvrigt foretages nogle overvejende redaktionelle rettelser og ty-
deliggørelser i fredningsbestemmelserne.

Idet fredningsnævnets kendelse af 19. marts 1984 ophæves, fastsættes heref-
ter følgende fredningsbestemmelser for det ca. 640 ha store område, der er
afgrænset på kortet, som hører tiloverfredningsnævnets afgørelse (fred-
ningskortet:

Fredningens formål .

• Fredningen har til formål at bevare og pleje områdets plante- og
dyreliv med de også landskabelige værdier, der knytter sig til
variationen af klitheder, græsarealer, strandenge og vådområder,
og således at området kan opretholdes som et værdifuldt raste- og
ynglested for fugle.

Bevaring af området.

Området skal bevares i dets nuværende tilstand. Der må således
bl.a. ikke foretages terrænændringer eller ændringer af den hid-
tidige anvendelse af arealerne, og der må ikke opføres ny bebyg-
gelse m.v., medmindre sådanne ændringer af den nuværende tilstand
er tilladt i de følgende bestemmelser eller tillades ved en dis-
pensation efter § 9.



·.e

e
e

•

5

Arealernes drift.

a. De arealer, der er vist på fredningskortet med signatur for op-
dyrkede arealer, må dyrkes som hidtil, og fredningen er ikke til
hinder for gødskning og sprøjtning i hidtidigt omfang.

b. De arealer, der er vist på fredningskortet med signatur for græs-
arealer, er omfattet af bestemmelserne i naturfredningslovens
§ 43 b og må kun anvendes til græsning. Arealerne må gødskes i
hidtidigt omfang, men der må kun sprøjtes med kemiske bekæmpel-
sesmidIer (insecticider), hvis der opstår akutte insektangreb på
kreaturer. Arealerne må omlægges med rensningsafgrøder i natur-
lig rytme, og i omlægningsperioden må der anvendes kemiske bekæm-
pelsesmidler (herbicider) til ukrudtsbekæmpelse. Bortset fra de
nævnte tilfælde må der ikke anvendes kemiske bekæmpelsesmidler
(pesticider).

c. De øvrige arealer i fredningsområdet er omfattet af bestemmelser-
ne i naturfredningslovens § 43 eller § 43 a og skal opretholdes
som udyrkede vådområder og hedearealer. Arealerne må ikke gød-
skes eller sprøjtes med kemiske bekæmpelsesmidler (pesticider).
Fredningen er ikke til hinder for, at lyngarealerne slås som hid-
til.

I det område, der er vist på fredningskortet med signatur for
rørbevokset areal, må der kun skæres rør efter forudgående tilla-
delse fra Sønderjyllands amtsråd. Tilladelse kan kun meddeles
for en sæson ad gangen. En ejer eller den, til hvem ejeren har
overladt rørskæringsretten, har krav på at få tilladelse til rør-
skæring på 90 % af det rørbevoksede areal på en ejendom, men
amtsrådet har ret til at bestemme den geografiske afgrænsning af
rørskæringsarealet.

d. Der må ikke noget sted i fredningsområdet plantes eller sås træer
og buske, heller ikke selvom dette ville være lovligt efter
landbrugsloven. Forbudet gælder ikke beplantning, som klitmyn-
dighederne udfører eller påbyder udført med henblik på bekæmpelse
af sandflugt.
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, .e e. Der må i hele fredningsamrådet kun foretages hegning som led i
den landbrugsrnæssige udnyttelse af et areal og da kun med sædvan-
lige kreaturhegn.

f. Naturen må ikke forurenes ved henkastning eller anbringelse af
affald, udrangerede maskiner el.lign.

Terrænændringer.

e,e

Der må ikke foretages terrænændringer.
udnyttelse af forekomster i jorden, og
fyldning, planering eller afgravning.
vedligeholdes, men der må ikke graves

Der må således ikke ske
der må ikke foretages op-
Eksisterende grøfter må

nye grøfter.

Særligt om Lakalksøen.

Der må ikke foretages foranstaltninger, som kan medføre, at sø-
arealet formindskes, eller at vandstanden i søen sænkes. Denne
bestemmelse er dog ikke til hinder for, at Skærbæk kommune tilve-
jebringer forbedrede afstrømningsmuligheder, såfremt afløbets
bundkote ikke bliver under kote + 1,53 DNN.

Bebyggelse m.v. og andre anlæg.

a. Der må ikke opføres bygninger i fredningsamrådet, herunder skure
og boder. Forbudet gælder dog ikke sædvanlige læskure for krea-
turer, som opføres af træ og fremtræder i mørke, afdæmpede far-
ver.

b. Der må ikke anbringes campingvogne o.lign., og der må ikke tel-
tese

c. Der må heller ikke etableres andre faste konstruktioner og anlæg
end bygninger. Eksempelvis må der ikke anlægges flyveplads, mo-
torbane, skydebane, oplagsplads, losseplads eller bilophugnings-
plads, og der må ikke opstilles vindmøller, master eller trans-
formerstationer eller anbringes plankeværker, mure eller tårne.
Om hegning henvises til § 3, e.
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Naturpleje.

på arealer, der ikke ejes af staten, har Sønderjyllands amtsråd
ret til at lade foretage naturpleje til opfyldelse af fredningens
formål, herunder ved afgræsning, såning, slåning, supplerende af-
høstning af rørbevoksede arealer og afbrænding af hedearealer.
Det er dog en betingelse, at pleje foranstaltningerne udføres uden
udgift for ejeren og enten er tiltrådt af ejeren eller - hvis
enighed ikke opnås - er godkendt af fredningsnævnet.

Begrænsninger i offentlighedens færdselsret.

e
e

I det område, der er vist på fredningskortet med signatur for
rørbevokset areal, må den ret til færdsel og ophold på udyrkede
arealer, som efter naturfredningslovens § 56 tilkommer offentlig-
heden, kun udøves i tiden l. september - 28. februar.

Dispensation.

En dispensation fra bestemmelserne i §§ 2-8 kan meddeles efter
reglerne i naturfredningslovens § 34, hvis det ansøgte ikke vil
komme i strid med fredningens formål .

•

ic
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F O R T E G N E L S E
over matr.nr. der helt eller delvis er omfattet af over fred-
ningsnævnets afgørelse af 17. december 1985 om fredning af
arealer på den vestlige del af Rømø i Skærbæk kommune, Sønder-
jyllands amt (sag nr. 2507/84).

Juvre, Rømø.

Matr.nr. l, 2, 3, 4, 5, 7, 9, 12, 16, 19, 21, 26, 27, 30, 31, 41, 42, 43, 47,
64, 85, 112, 116, 130, 131, 149, 159, 167, 174, 176, 189, 201, 206, 219, 237,
257, 260, 271, 306, 333, 344, 345, 347, 348, 349, 357, 361, 365, 371, 427 og
458.

Kongsmark, Rømø •

Matr.nr. 7, 8, 9, 11, 12, 13, 15, 17, 21, 25, 26, 29, 31, 35, 39, 42, 43, 44,
45, 47, 48, 49, 50, 51, 75, 83, 91, 133, 136, 137, 260, 270, 274, 298, 420,
490, 508, 509, 601, 613, 618, 629, 630, 633, 645, 679, 680, 685, 703, 705, 717,
743, 778, 784, 929, 1008 og 1121 •
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Overfredningsnævnets afgørelse

af 17. december 1985

om erstatning i anledning af fredningen af arealer på den
vestlige del af Rømø i Skærbæk kommune, Sønderjyllands amt
(sag. nr. 2607/84).

Fredningsnævnet for Sønderjyllands amts nordlige fredningskreds har ved
kendelse af 19. marts 1984 truffet afgørelse om erstatning i anledning af
den samtidig besluttede fredning af ca. 640 ha på den vestlige del af Rømø.
Erstatning er tilkendt ejerne af de 73 ejendomme (løbenumre), som helt·el-
ler delvis er omfattet af fredningen, herunder Sønderjyllands amtskommune,
Skærbæk kommune og staten v/jordfonden, med ialt 511.920 kr med renter.
Det er udtalt i kendelsen, at erstatning er tilkendt med 800 kr. pr. ha •

Fredningsnævnets kendelse er i medfør af naturfredningslovens § 25 forelagt
overfredningsnævnet til efterprøvelse. Erstatningsfastsættelsen er tillige
påklaget tiloverfredningsnævnet af 5 private ejere med påstand om en væ-
sentlig forhøjelse af de tilkendte erstatninger •

I sagens behandling har deltaget 9 af overfredningsnævnets medlemmer.

Over fredningsnævnet skal udtale:

Ved anden afgørelse af dags dato har over fredningsnævnet tiltrådt
fredningen med nogle ændringer af fredningsbestemmelserne.

Det tiltrædes, at der er tilkendt erstatning med 800 kr. pr. ha for de a-
realer, der er vist på fredningskortet med signatur for "opdyrkede" area-
ler" og "rørbevokset areal". Beslutningen herom er truffet enstemmigt.
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•

De af fredningen omfattede sø- og mosearealer har siden l. januar 1979 væ-
ret omfattet af naturfredningslovens § 43, stk. 2, hvorefter tilstanden på
sådanne arealer ikke må ændres uden amtsrådets tilladelse. Endvidere har
klithederne og strandengene i fredningsområdet siden l. januar 1984 været
omfattet af bestemmelserne i naturfredningslovens §§ 43 a og 43 b, hvoref-
ter sådanne arealer ikke må opdyrkes, tilplantes eller på anden måde ændres
uden amtsrådets tilladelse. Fredningen har således ikke nævneværdig selv-
stændig betydning for ejernes råden over disse arealer. Da der ikke findes
grundlag for at antage, at ejerne af disse arealer ville have foretaget æn-
dringer af arealernes tilstand i tiden mellem fredningssagens rejsning i
1970 og ikrafttrædelsen af de nævnte lovbestemmelser, selvom fredningssa-
gen ikke var blevet rejst, må den af fredningsnævnet tilkendte erstatning
vedrørende disse arealer derfor nedsættes væsentligt. Et flertal på 5 med-
lemmer finder, at der ydes fuld erstatning for fredningen, når erstatningen.
vedrørende disse arealer fastsættes til 200 kr. pr. ha. Mindretallet har
stemt for at tilkende et noget højere beløb pr. ha, men dog mindre end til-
kendt af fredningsnævnet.

•
Det findes rimeligt også i betragtning af sagens langvarighed, at der fast-
sættes en mindsteerstatning på 1.000 kr. pr. ejendom (løbenummer), dog kun
500 kr. for ejendomme (løbenumre), hvis areal under fredningen er mindre"
end 0,5 ha. Beslutningen herom er truffet enstemmigt.

•
Der kan ikke tilkendes erstatning for fredningen af de arealer, som ejes af
Sønderjyllands amtskommune og Skærbæk kommune, og der kan kun tilkendes
jordfonden erstatning for fredningen af arealer, som ikke kan antages at
indgå i jordfondens permanente besiddelser. Beslutningerne herom er truf-
fet enstemmigt.

Erstatning i anledning af fredningen tilkendes herefter således, idet der
tages hensyn til stedfundne ejerskifter:

Lb.nr. l, Svend BrUyn Bleeg:
5,3 ha a 800 kr.
39,4 ha a 200 kr.

Lb.nr. 2, Ernst Bundesen:
3,5 ha a 800 kr.
10,1 ha a 200 kr.

- Lb.nr. 3, Skærbæk kommune

4.240 kr.
7.880 kr. 12.150 kr.

2.800 kr.
2.020 kr. 4.850 kr.'

o kr.
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Lb.nr. 4, Carlo Gundesen:
3,6 ha a 800 kr.
10,0 ha a 200 kr.

Lb.nr. 5, Jørgen Møller Hansen:
2,4 ha a 800 kr.
10,5 ha a 200 kr.

2.880 kr.
2.000 kr. 4.900 kr.

1.920 kr.
2.100 kr. 4.050 kr.

Lb.nr. 6, a. Niels Offersen som ny ejer eller
b. Betty Mikkelsen som tidligere ejer:

11,4 ha a 200 kr. 2.300 kr.

Lb.nr. 7, Børge Hansen:
4,5 ha a 800 kr •

• 17,3 ha a 200 kr.

Lb.nr. 8, Cornelius Møller:
22,1 ha a 200 kr.

Lb.nr. 9, Anton A. Møller:
22,8 ha a 200 kr.

3.600 kr.
3.460 kr. 7.100 kr.

4.450 kr.

4.600 kr.

•
Lb.nr. 10, Carl Petersen og Hans Chr.

Petersen til lige deling
2,2 ha a 800 kr. (dyrket areal)

-2,3 ha a 800 kr. (rørbevokset areal)
22,4 ha a 200 kr.

1.760 kr.
1.840 kr.
4.480 kr. 8.100 kr •

Lb.nr. IDa, Mathias Chr. Møller:
5,1 ha a 200 kr. 1.050 kr •• Lb.nr. 11, Jordfonden v/jordbrugsdirektoratet:
19,0 ha a 200 kr. (matr.nr. 27 og 361) 3.800 kr.

Lb.nr. 12,
4,2 ha a 800
0,7 ha a 800
14,5 ha a 200

Lauritz J. Nissen:
kr. (dyrket areal) 3.360 kr.
kr. (rørbevokset areal) 560 kr.

kr. 2.900 kr. 6.850 kr.

Lb.nr. 13, Ejner Jepsen:
5,5 ha a 800 kr.
17,0 ha a 200 kr.

4.400 kr.
3.400 kr. 7.800 kr.



Lb.nr. 14, Elise Schack Olldag, Stig Schack Olldag
og Poul Schack Olldag til lige deling:

23,5 ha a 200 kr.

•

Lb.nr. 15, Jens L. Jepsen:
11,7 ha a 200 kr.

Lb.nr. 16, Mogens H. Jessen:
22,2 ha a 200 kr.

Lb.nr. 17, Niels Chr. Manø:
7,6 ha a 200 kr.

Lb.nr. 18, Jørgen Jensen Gundesen:
5,6 ha a 200 kr •

Lb.nr. 19, Hans Jensen Krog:
2,4 ha a 200 kr. forhøjet til mindstebeløbet

Lb.nr. 20, Agsel Bleeg:
12,9 ha a 200 kr.

Lb.nr. 21, Wald. P. Carstensen:
8,4 ha a 200 kr.

•
Lb.nr. 22, Dora Holm:
17,5 ha a 200 kr.

Lb.nr. 23, Arne Knudsen:
20,6 ha a 200 kr.

Lb.nr. 24, -Peter Mensel:
9,4 ha a 200 kr.

Lb.nr. 25, a. Brdr. Karstoft I/S og Kjeld Aaskov som
nye ejere til lige deling eller

b. Nicolaj Schmidt som tidligere ejer:
1,1 ha, mindstebeløbet

Lb.nr. 26, Chr. Bork Bundesen:
11,9 ha a 200 kr.

Lb.nr. 27, Egon W. Møller:
11,3 ha a 200 kr.

4

4.700 kr.

2.350 kr.

4.450 kr.

1.550 kr.

1.150 kr.

1.000 kr.

2.600 kr.

1.700 kr.

3.500 kr •

4.150 kr.

1.900 kr.

1.000 kr.

2.400 kr.

2.300 kr.



Lb.nr. 28, Kjerstine Petersen:
4,3 ha å 200 kr. forhøjet til mindstebeløbet

Lb.nr. 29, Chr. Jacob Witt:
1,4 ha å 200 kr. forhøjet til mindstebeløbet

Lb.nr. 30, Erik Hunderup og Arne K.
Knudsen til lige deling:

0,5 ha å 800 kr.
6,9 ha å 200 kr.

Lb.nr. 30a, Erik Hunderup:
1,0 ha å 800 kr.
l,S ha å 200 kr.

I Lb.nr. 31, Kresten Præst, Amalie Præst
og Ella Gorm Nielsen til lige
deling:

0,1 ha å 800 kr.
4,1 ha å 200 kr.
forhøjet til mindstebeløbet

Lb.nr. 32, Sønderjyllands amtskommune

Lb.nr. 33, Gregers Falk:
4,2 ha å 200 kr. forhøjet til mindstebeløbet

• Lb.nr. 34, Jørgeline Margretha Carl:
2,8 ha å 800 kr.
0,5 ha å 200 kr.

• Lb.nr. 35, Lone Merrild Hansen:
1,0 ha å 800 kr.
0,4 ha å 200 kr.
forhøjet til mindstebeløbet

Lb.nr. 36, Hans Chr. Martinsen:
1,4 ha å 800 kr.
2,3 ha å 200 kr.

Lb.nr. 37, Louise Bruun:
1,2 ha å 800 kr.
0,5 ha å 200 kr.

400 kr.
1.380 kr.

800 'kr.
300 kr.

80 kr.
820 kr.

2.240 kr.
100 kr•

800 kr.
80 kr.

1.120 kr.
460 kr.

960 kr.
100 kr.

5

1.000 kr.

1.000 kr.

1.800 kr.

1.100 kr.

1.000 kr.

o kr.

1.000 kr •

2.350 kr.

1.000 kr.

1.600 kr.

1.100 kr.
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Lb.nr. 38, Martin Degn:
0,8 ha, mindstebeløbet 1.000 kr.

Lb.nr. 39, a. Carl Viggo Frej Petersen
som ny ejer eller

b. S. Aa. F. Petersen som
tidligere ejer:

0,5 ha a 800 kr. 400 kr.
0,8 ha a 200 kr. 160 kr.
forhøjet til mindstebeløbet 1.000 kr.

Lb.nr. 40, Christa Adams:

I
1,7 ha a 800 kr.
2,0 ha a 200 kr.

1.360 kr.
400 kr. 1.800 kr.

Lb.nr. 41, Kurt Chr. Bleeg:
1,2 ha, mindstebeløbet 1.000 kr.

Lb.nr. 42, Mogens Uhrenholt:
0,04 ha, mindstebeløbet 1.000 kr.

Lb.nr. 43, Jenny Sofie Petersen som ny ejer:
.0,05 ha, mindstebeløbet 500 kr.

Lb.nr. 44, Johannes Poulsen:
1,2 ha, mindstebeløbet 1.000 kr.

I Lb.nr. 45, a. Per Borgstrøm, Lise-Lotte
Rie Lakalk og Kirsten Ras-
mussen som nye ejere til

• lige deling eller
b. Susanne Muusmann som tid-

ligere ejer:
15,2 ha a 800 kr. 12.160 kr.
18,3 ha a 200 kr. 3.660 kr. 15.850 kr.

Lb.nr. 46, Anna Schmidt:
1,2 ha, mindstebeløbet 1.000 kr.

Lb.nr. 47, Cathrine Marie Lorentsen:
0,9 ha a 800 kr.
1,5 ha a 200 kr.

720 kr.
300 kr. 1.050 kr.

Lb.nr. 48, T.H. Bennetsen:
0,9 ha, mindstebeløbet 1.000 kr.



Lb.nr. 49, Christine Johnsen, Karl Al-
nor og Svend Eskelund til
lige deling:

2,9 ha a 800 kr.
7,7 ha a 200 kr.

Lb.nr. 50, a. Finn Bloch-Hansen som ny
ejer eller

b. Aage Hansen som tidligere
"ejer:

2,5 ha a 800 kr.
3,1 ha a 200 kr.

I
Lb.nr. 51, Bernt Præstin A/S:
0,2 ha, mindstebeløbet

Lb.nr. 52, Louise Duhn:
4,1 ha a 800 kr.
8,6 ha a 200 kr.

Lb.nr. 53, Inge Hansen:
3,3 ha a 800 kr.
9,0 ha a 200 kr.

Lb.nr. 54, Anne Katrin Ohling:
0,57 ha, mindstebeløbet

• Lb.nr. 55, Broder Pørksen:
0,17 ha, mindstebeløbet

Lb.nr. 56, Aage Bjerre:
0,7 ha, mindstebeløbet

Lb.nr. 57, Marie Nielsen:
0,06 ha, mindstebeløbet

Lb.nr. 58, Martin Petersen:
0,7 ha, mindstebeløbet

Lb.nr. 59, Alfrida Hansen:
0,7 ha a 800 kr.
0,7 ha a 200 kr.
forhøjet til mindstebeløbet

2.320 kr.
1.540 kr.

2.000 kr.
620 kr.

3.280 kr.
1.720 kr.

2.640 kr.
1.800 kr.

560 kr.
140 kr.

7

3.900 kr.

2.650 kr.

500 kr.

5.000 kr.

4.450 kr.

1.000 kr •

500 kr.

1.000 kr.

500 kr.

1.000 kr.

1.000 kr.
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Lb.nr. 60, Bruno Bleeg Jensen:
0,5 ha, mindstebeløbet 1.000 kr.

Lb.nr. 61, Anna Boldt:
0,6 ha a 800 kr. 480 kr.
0,7 ha a 200 kr. 140 kr.
forhøjet til mindstebeløbet 1.000 kr.

Lb.nr. 62, Magda Rossen:
0,06 ha, mindstebeløbet 500 kr.

Lb.nr. 63, Eli Dinsen Hansen:
0,05 ha, mindstebeløbet 500 kr.

I
Lb.nr. 64, Erna Møller:
1,2 ha, mindstebeløbet 1.000 kr.

Lb.nr. 65, Dødsboet efter Metha Marie Nielsen:
0,5 ha, mindstebeløbet 1.000 kr.

a. Effie Møller som ny ejer eller
b. Hans Bech som tidligere ejer

0,6 ha, mindstebeløbet

Lb.nr. 66,

1.000 kr.

Lb.nr. 67, Thomas Mensel:
1,2 ha, mindstebeløbet 1.000 kr.

• Lb.nr. 68, a. Kaj Hansen som ny ejer eller
b. Henning Svendsen som tidligere

ejer:
0,6 ha, mindstebeløbet 1.000 kr.

Lb.nr. 69, Estrid Petersen:
1,1 ha, mindstebeløbet 1.000 kr.

Lb.nr. 70, Anne J.E. Brandt:
0,1 ha, mindstebeløbet 500 kr.

Lb.nr. 71, Chr. W. Jacobsen:
0,1 ha, mindstebeløbet 500 kr.
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Erstatningsbeløbene forrentes efter naturfredningslovens § 19, stk. 4, l.
punktum, fra den 19. marts 1984 (datoen for fredningsnævnet s kendelse) med
en årlig rente, der er l % højere end den til enhver tid af Danmarks Natio-
nalbank fastsatte diskonto.

Fredningsnævnet har ved tillægskendelse af 6. april 1984 tillagt en del af
ejerne et samlet omkostningsbeløb på 8.000 kr. I godtgørelse for udgifter
til sagkyndig bistand under sagens behandling for overfredningsnævnet til-
lægges der de ejere, som har været repræsenteret af Landskontoret for Land-
boret, et samlet beløb på 4.000 kr., som udbetales direkte til Landskonto-
ret.

I
Det samlede erstatningsbeløb på ialt 176.900 kr. med renter og omkostninger
udredes med 75 % af staten og med 25 % af Sønderjyllands amtskommune.

Overfredningsnævnets ovenstående afgørelse af erstatningsspørgsmålene i sa-
gen kan efter reglerne i naturfredningslovens § 30 påklages til Taksations-
kommissionen vedrørende Naturfredning, Amaliegade 13, 1256 København K.
Klage kan iværksættes af ejere, for hvem over fredningsnævnet har ændret
fredningsnævnets erstatningsfastsættelse, samt af miljøministeriet og Søn-
derjyllands amtsråd.

• På O;;iZ2t::~c~
Bendt Andersen

overfredningsnævnets formand
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Den 19. marts 1984 afsagde fredningsnævnet

for Sønderjyllands amts nordlige fredningskreds i sag

F. 4/70 Fredning af arealer på

den vestlige del af Rømø,

sålydende

K E N D E L S E:

e
e
e

Den 27. februar 1970 rejste Danmarks Natur-

fredningsforening fredningssag for nærmere angivne are-

aler på det vestlige Rømø. Begæringen om fredning af

området var navnlig begrundet med, at arealerne omfat-

ter en lang række biotoper, hvortil der knytter sig

landskabsæstetiske, videnskabelige og undervisningsmæs-

sige væsentlige interesser. Der er endvidere et rigt

fugleliv i området.

Fredningssagen er bekendtgjort i Statstidende

den 23. og 30. juni 1970 og den 26. januar 1971 samt i

By og Land den 25. juni og 2. juli 1970 og den 28. ja-

nuar 1971.

Nævnet afsagde den 17. januar 1975 kendelse,
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hvorefter den del af arealerne, der ligger syd for amts-

vejen fra Rømø-dæmningen til Lakolk,ikke skulle under-

gives fredning. Ved overfredningsnævnets kendelse af 3.

november 1975 blev kendelsen hjemvist til fornyet behand-

ling i fredningsnævnet med henblik på fredning af det på-

gældende område.

Efter en foretaget begrænsning af området, der

ønskes fredet, omfatter dette 71 ejendomme helt eller

delvis, ialt 639,90 ha.

Følgende matrikelnumre er helt eller delvis om-

fattet af fredningssagen:

Kongsmark, Rømø: 7-9,11-13, 15, 17, 19, 21, 25-26, 29,

31, 35, 39, 42-45, 47-51, 75, 83, 91, 133, 136-137, 260,

270, 274, 298, 420, 490, 508-509, 601, 613, 618, 629-630,

633, 645, 679-680, 685, 703, 705, 717, 743, 778, 784,929

og 1008.

Juvre, Rømø: 1-5, 7, 9, 12, 16, 19, 21, 26-27, 30-31,

41-43, 47, 64, 85, 112, 116, 130-131, 149, 159, 167, 174,

176, 189, 201, 206, 219, 237, 257, 260, 271, 306, 333,

344-345, 347-349, 357, 361, 365, 371,,427 og 458.

I tilslutning til bekendtgørelsen af 23. juni

1970 er det særlig bekendtgjort, at fredningspåstanden

omfatter visse arealer af de angivne matr. nr. 'e begræn-

set mod syd af "Småfolksvejen", mod vest af sommerhusom-

rådet ved Lakolk, campingpladsen og Langli-husene, mod

nord af ejerlavsgrænsen mellem Kongsmark og Juvre ejer-

lav og mod øst af den bestående fredningslinie i 2. klit-

rækkes østside.

Fredningsamrådet ligger på det vestlige Rømø,

omfattende arealer mellem Lakolk og arealer, der er fre-

det ved overfredningsnævnets kendelse af 15. september

e
e
e

•
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1943, samt områder nord for amtsvejen.

Hele fredningsområdet ligger i landzone. Mose-

områderne var ved fredningssagens rejsning ikke omfattet

af naturfredningslovens bestemmelser om moser (§ 43, stk. 2).

Fredningsnævnet har afholdt en række møder.

Dansk Ornitologisk Forening, Botanisk Institut,

Arhus, Sønderjyllands amtsråd, Skærbæk kommune, klitdi-

rektoratet, byudviklingsudvalget for Rømø, fredningsplan-

udvalget for Sønderjyllands amt, Naturfredningsrådet,

statens naturfrednings- og landskabskonsulent, boligmi-

nisteriets kommitterede i byplansager, amtslandinspektø-

ren i Tønder, turistforeningen, fredningsstyrelsen, fore-

ningen "Venner af Rømøs Natur", Landskontoret for Land-

boret og en række lodsejere har afgivet udtalelser i sa-

gen.

e
e
e

Fredningsnævnets medlemmer er enige om, at det

samlede område undergives frednirg for at bevare og pleje

området, der på grund af dets landskabelige værdi og be-

liggenhed har væsentlig betydning for almenheden, og for

at bevare planter og dyr, der af naturvidenskabelige og

undervisningsmæssige hensyn er af væsentlig interesse,

jfr. naturfredningslovens § l, stk. 2.

Fredningsnævnet fastsætter enstemmigt følgende

fredningsbestemmelser for det 639,90 ha store område,

som er afgrænset på.kortet, der hører til fredningsnæv-

nets afgørelse (fredningskortet), og som omfatter de på

vedhæftede fortegnelse anførte matrikelnumre helt eller

delvis:
,\

§ l. Fredningens formål.

Fredningen har til formål at beskytte de væ-
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sentlige landskabelige og naturvidenskabelige interes-

ser, der knytter sig til områdets klitheder, græsarealer

og vådomvåder, herunder særlig at bevare det rige og

sjældne fugleliv, der findes omkring Lakolksøen.

e-

§ 2. Bevaring af området.

De fredede arealer skal bevares i deres nuvæ-

rende tilstand. Der må således bl.a. ikke opføres ny be-

byggelse, foretages terrænændringer eller ske tilplant-

ning, medmindre det er tilladt i de følgende bestemmelser.

§ 3. Lakolksøen.

Vandstanden i Lakolksøen må ikke sænkes. Søare-

alet må ikke formindskes.

§ 4. Terrænændringer.

Terrænformerne må ikke ændres ved afgravning

eller opfyldning. Eksisterende grøfter kan fortsat ved-

ligeholdes. Nye grøfter kan graves efter fredningsnævnets

forudindhentede godkendelse.

ee
e

§ 5. Arealernes drift og pleje.

a. Arealerne må ikke yderligere opdyrkes. Græsning og

lyngslagning må fortsætte i det hidtidige omfang,

ligesom omlægning af græsarealer (1-2 år med anden

afgrøde) skal være tilladt. Der kan i særlige til-

fælde ske opdyrkning af arealer, der i dag udnyttes

til græsning, efter forudgående tilladelse fra fred-

ningsnævnet.
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b. På udyrkede arealer må der ikke anvendes gødning,

kalk eller kemikalier til insekt- og ukrudtsbekæm-

pelse.

c. På dyrkede græsarealer uden for almindelig omdrift

må der ikke anvendes kemikalier til ukrudtsbekæm-

pelse af hensyn til den eksisterende flora, medens

gødskning og anvendelse af kemikalier til insekt-

bekæmpelse er tilladt. I en omlægningsperiode - jfr.

afsnit a - må der anvendes kemikalier til ukrudts-

bekæmpelse.

Dyrkede arealer i almindlig omdrift kan dyrkes som

hidtil.

Af kortbilaget til kendelsen fremgår omfanget af

"dyrkede arealer" og "græsarealer".

d. Beplantning med busk- eller trævegetation må ikke

finde sted uden fredningsnævnets godkendelse.

e
e
e

e. Forurening af naturen ved henkastning eller anbrin-

gelse af affald må ikke finde sted.

f. Hegning, der vedrører andet end landbrugsmæssige

forhold, må ikke finde sted.

§ 6. Bebyggelse og anlæg.

a. Der må ikke opføres andre bygninger end læskure for

kreaturer. Der må heller ikke etableres andre faste

konstruktioner og anlæg.

b. Opstilling af skure, boder, master, transformersta-

tioner eller andre skæmmende indretninger må ikke

finde sted.
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c. Arealerne må ikke benyttes til campingpladser, og

der må ikke opstilles campingvogne eller telte.
e-

d. Bilophugningspladser må ikke etableres.

e. Det er ikke tilladt at benytte arealerne som motor-

bane eller flyveplads.

§ 7. Rørhøst, færdsel~~gl~

a. Rørhøst kan i princippet fortsættes som hidtil. Hvert

efterår, inden rør høsten påbegyndes, aftales mellem

amtskommunens fredningsafdeling og brugerne, hvilke

arealer der skal søges afhøstet, og hvilke der skal

efterlades uhøstede. De uhøstede arealer skal blandt

andet omfatte en i princippet 20 meter bred bræmme

omkring Lakolk sø samt 5 meter brede bræmmer langs

begge sider af et mindre antal kanaler, som aftales

nærmere år for år.

b. Af hensyn til de sjældne ynglefugle, som er følsomme

for færdsel i yngleområderne, er færdsel ikke til-

ladt i rørbevoksede områder samt på vand fladerne i

perioden l. marts til l. september, se dog nedenfor

for så vidt angår pUrschjagt.

Der tillægges ikke offentligheden færdselsret ud

over naturfredningslovens almindelige bestemmelser

herom.

e
e
e

c. I området syd for amtsvejen og ned tilsmåfolksvejen

er jagt ikke tilladt i tiden l. marts til l. septem-

ber. PUrschjagt på råbuk er dog tilladt efter jagt-

lovens bestemmelser.
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§ 8. Naturpleje.

a. Fredningsmyndighederne kan uden bekostning for ejer-
ne og efter aftale med disse foretage landskabspleje

på udyrkede arealer. I tilfælde af uenighed afgøres

sagen af fredningsnævnet.

b. Sønderjyllands amtskommune kan som plejemyndighed

og efter aftale med ejer og bruger foretage supple-

rende afhøstning af rør i rørskovsarealerne, hvor

dette skønnes nødvendigt, jfr. 7, pkt. a. I tilfæl-

de af uenighed afgøres sagen af fredningsnævnet.

§ 9. Dispensation.

En dispensation fra bestemmelserne i §§ 3-8

kan meddeles, når det ansøgte ikke vil komme i strid

med fredningens formål, jfr. naturfredningslovens § 34.

e
•
e

Fredningsnævnets afgørelse kan påklages til

overfredningsnævnet, Amaliegade 7, 1256 København K.,

efter reglerne i naturfredningslovens § 26. Klagefri-

sten er 4 uger fra den dag, afgørelsen er meddelt den

klageberettigede.

Lind Larsen 8. Diemer Jørgen Schmidt



Den 19. marts 1984 afsagde fredningsnævnet

for Sønderjyllands amts nordlige fredningskreds i sag

F. 4/70 Fredning af arealer på den

vestlige del af Rømø,

sålydende
K E N D E L S E:

Ved en samtidig hermed afsagt kendelse har

nævnet bestemt, at nedennævnte arealer undergives fred-

ning.

En række lodsejere har fremsat erstatnings-

krav. Endvidere har Landskontoret for Landboret på en

række lodsejeres vegne fremsat erstatningskrav. Erstat-

ningskravene omfatter foruden arealerstatning særlig

erstatning for indskænkninger i den landbrugsmæssige

drift, rørskær og jagt. Fredningsnævnet har ved udform-

ningen af fredningsbestemmelserne taget hensyn hertil

og bestemmer, at der alene udbetales almindelig areal-

erstatning 800 kr. pr. ha for området i sin helhed.

Der tages ikke hensyn til, at visse områder er omfat-

tet af naturfredningslovens § 43, idet fredningssagen
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er rejst forud for ændringen af den nævnte bestemmelse. --Erstatningen udbetales således:

Lodsejer n r • : Areal under Beløb:
fredning:

L Svend Bruyn Bleeg, 44,7 ha 35.760 kr.
Juvrevej 95,
6791 Kongsmark.

2 . Ernst Bundesen, 13,6 ha 10.880 kr.
Vestervej 40,
6791 Kongsmark.

3. Skærbæk kommune, 32,9 ha 26.320 kr.
Storegade 51,
6780 Skærbæk.

4. Carlo Gundesen, 13,6 ha 10.880 kr.
Vestervej 35,
6791 Kongsmark.

5. Jørgen Møller Hansen, 12,9 ha 10.320 kr.
Vestervej 50,
6791 Kongsmark.

6. Betty Mikkelsen, 11,4 ha 9.120 kr.
Juvrevej 68,
6791 Kongsmark.

7 . Børge Hansen, 21,8 ha 17.440 kr.
Thadesvej l ,
6791 Kongsmark.

8. Cornelius Møller, 22,1 ha 17.680 kr. •Thadesvej 4,
6791 Kongsmark. e

9. Anton A. Møller, 22,8 ha 18.240 kr.
Vestervej 34, e6791 Kongsmark.

lo. Carl Petersen m. fL 26,9 ha 21.520 kr.
Vester vej 53,
6791 Kongsmark.

loa. Mathias Chr. Møller, 5,1 ha 4.080 kr.
Dunbjergvej l,
6791 Kongsmark.

II. Statens Jordlovsudvalg, 60,0 ha 48.000 kr.
Allegade 4,
6270 Tønder.

12. Lauritz J. Nissen, 19,4 ha 15.520 kr.
Havnebyvej 95, •6791 Kongsmark.



- 3 -

'e 13. Ejner Jepsen, 22,5 ha 18.000 kr.
Juvrevej 58,
6791 Kongsmark.

14. Elise Schack Olldag, 23,5 ha 18.800 kr.
Vester vej 21,
6791 Kongmark,
Stig Schack Olldag,
Palludansvej 28,
6800 Varde, og
Poul Schack Olldag,
Skovløbervænget 11,
6800 Varde.

15. Jens L • Jepsen, 11, 7 ha 9.360 kr.
Krofennen 107,
6780 Skærbæk.

16. Mogens H. Jessen, 22,2 ha 17.760 kr.
Thadesvej 2 ,
6791 Kongsmark.

17. Niels Chr. Manø, 7,6 ha 6.080 kr.
Juvrevej 60,
6791 Kongsmark.

18. Jørgen Jensen Gundesen, 5,6 ha 4.480 kr.
Søvej 20,
6791 Kongsmark.

19. Hans Jensen Krog, 2,4 ha 1.920 kr.
Juvrevej 109,
6791 Kongsmark.

20. Agsel 81eeg, 12,9 ha 10.320 kr .

le Juvrevej 21,
6791 Kongsmark.- 21. Wald. P • Carstensen, 8,4 ha 6.720 kr.
Havnebyvej 41,

'e
6791 Kongsmark.

22. Dora Holm, 17,5 ha 14.000 kr.
Juvrevej 17,
6791 Kongsmark.

23. Arne Knudsen, 20,6 ha 16.480 kr.
Vesterhavsvej 11,
6791 Kongsmark.

24. Peter Mensel, 9,4 ha 7.520 k r .
'. Havnebyvej 20,

6791 Kongsmark.

25. Nicolaj Schmidt, 1,1 ha 880 kr.
Tøndervej 39 D,
6780 Skærbæk.



- 4 -

26. Chr. Bork Bundesen, 11,9 ha 9.520 kr.
_.

Vesterhavsvej 20,
Nr. Tvismark,
6791 Kongsmark.

27. Egon W. Møller, 11,3 ha 9.040 kr.
Steilhooberalle 61,
B 2000 Hamborg 60.

28. Dødsboet efter lehmann 4,3 ha 3.440 kr.
Petersen, v/Kj er stine
Petersen,
Vesterhavsvej l,
6791 Kongsmark.

29. Chr. Jacob Witt, 1,4 ha 1.120 k r .
Juvrevej 18,
6791 Kongsmark.

30. Erik Hunderup, 7,4 ha 5.920 kr.
Damvej 2 , Brøns,
6780 Skærbæk, og
Arne K . Knudsen,
Roagervej 131,
6760 Ribe.

30a. Erik Hunderup, 2,5 ha 2.000 kr.
Damvej 2, Brøns,
6780 Skærbæk.

3lo Kresten Præst m. f L 4,2 ha 3.360 kr.
Skrænten 130,
6700 Esbjerg.

32. Sønderjyllands amts- 11,4 ha 9.120 kr.
kommune, •amtsgården,
6200 Aabenraa. e,

33. G·reger s Falk, 4,2 ha 3.360 k r .
Prilen 18, e6791 Kongsmark.

34. Jørgeline Margretha Carl, 3, 3 ha 2.640 k r .
Havnebyvej 61,
6791 Kongsmark.

35. Lone Merrild Hansen, 1,4 ha 1.120 kr.
Rylen 67,
6270 Tønder.

36. Hans Chr. Martinsen, 3, 7 ha 2.960 kr.
Hattesvej 50,
Tvismark,
6791 Kongsmark.

37. Louise Bruun, l, 7 ha 1.360 kr.
Havnebyvej 110,
6791 Kongsmark.
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- 38. Martin Degn, 0,8 ha 640 kr.
Toftsvej 26,
6700 Esbjerg.

39. Sv. Aa. Petersen, 1,3 ha 1.040 kr.
Fjelstrupvej 87,
6100 Haderslev.

40. Christa Adams, 3, 7 ha 2.090 kr.
Råbjergvej 99,
Tvismark,
6791 Kongsmark.

e 41. Kurt Chr. Bleeg, 1,2 ha 960 kr.
Hattesvej 28,
6791 Kongsmark.

42. Mogens Uhrenholt, 0,04 ha 32 kr.

• S01vænget 16,
Roager,
6760 Ribe.

43. Emanuel Petersen, 0,05 ha 40 kr.
Frilandsvej 36,

~, 6270 Tønder.~',,
, 44. Johannes Poulsen, 1,2 ha 960 kr.", '

Råbjergvej 107,
;;1

6791 Kongsmark.
45. Susanne Muusmann1 33,5 ha 26.800 kr.

Seminarievej lAo
6760 Ribe.

46. Anna Schmidt, 1,2 ha 960 kr.
',e Råbjergvej 105,
i 6791 Kongmsmark.
l'
~~l e 47. Cathrine Marie Lorentsen, 2,4 ha 1.920 kr.
~ Davidsstræde lo,rel Tvismark,

~
6791 Kongsmark.

'I!: 48. T. H. Bennetsen, 0,9 ha 720 kr.
, ' Toftlundvej 24,
II 6760 Ribe.
~ 49. Hans o. Johnsen m. fl. 10,6 ha 8.480 kr.'(;, Benediktevej 48,
I 6320 Egernsund.
',' 50. Aage Hansen, 5,6 ha 4.480 kr.

Aabenraavej 5,
6780 Skærbæk.

51. Bernt Præstin, 0,2 ha 160 kr.
Industrivej 7 ,

e 6760 Ribe.
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52. Louise Duhn, 12,7 ha 10.160 k r .
Havnebyvej 211, tf,6792 Havneby.

53. Hans Hansen m.fl., 12,3 ha 9.840 kr.
Hattesvej 17,
6791 Kongsmark.

54. Anne Katrin Ohling, 0,57 ha 456 k r •
2070 Gross Hansdorf 2,
Alter Achterkamp 64,
V. Tyskland.

55. Broder Pørksen, o, 17 ha 136 kr.
Margrethevej 3,
6280 Højer.

56. Aage Bjerre, 0,7 ha 560 k r •
GI. Færgevej lo,
6791 Kongsmark. •57. Marie Nielsen, 0,06 ha 48 kr.
Frydendal 11, lejl. 33,
6200 Aabenraa.

58. Martin Petersen, o, 7 ha 560 k r .
Prilen 22,
6791 Kongsmark.

59. Alfrida Hansen, 1,4 ha l -120 kr.
Prilen 19,
6791 Kongsmark.

60. Bruno Bleeg Jensen, 0,5 ha 400 kr.
Kaholt 6 ,
6200 Aabenraa.

6L Anna Boldt, l, 3 ha 1.040 kr. •Råbjergvej 35,
Tvismark, e6791 Kongsmark.

62. Magda Rossen, 0,06 ha 48 kr. •Lergravene 42,
6780 Skærbæk.

63. Eli Dinsen Hansen, 0,05 ha 40 kr.
Hohe Mark 16,
2391 Harrislee,
V. Tyskland.

64. Erna Møller, l ,2 ha 960 kr.
Jernbanegade lo,
6780 Skærbæk.

65. Dødsboet efter Metha Marie 0,5 ha 400 kr.
Nielsen, v/Anna Jensen,
Brogade 2,
9500 Hobro. e,
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• 66. Hans Bech, 0,6 ha 480 kr.
Tøndervej 42,
6780 Skærbæk.

67. Thomas Mensel, l ,2 ha 960 kr.
Råbjergvej 66,
6791 Kongsmark.

68. Henning Svendsen m. fl. 0,6 ha 480 kr.
Sct. Knudsgade l ,
4100 Ringsted.

69. Estrid Petersin m. fL l ,l ha 880 kr.
Agtrupvej 990
6000 Kolding.

70. Anne J. E. Brandt, 0,1 ha 80 kr.
Sdr. Tobølvej 50,
Hjerting,, 6700 Esbjerg.

71- Chr. W. Jacobsen, 0,1 80 kr.ha
Strandvej 15,
6400 Sønderborg.

laIt 639,90 ha 511.920 kr..'

Staten betaler 3/4 og Sønderjyllands amtskom-

mune 1/4 af fredningserstatning~n.

Erstatningsbeløbene forrentes fra kendeisens

dato med en årlig rente, der svarer til den af Danmarks

Nationalbank fastsatte diskonto + 1%.

Herefter

b e s t e m m e s:

",
Der betales fredningserstatninger som oven-

for bestemt.

Fredningsnævnets afgørelse kan påklages til

overfredningsnævnet, Amaliegade 7, 1256 København K.,

efter reglerne i naturfredningslovens § 26. Klagefri-

sten er 4 uger fra den dag, afgørelsen er meddelt den
klageberettigede.

Lind Larsen B. Diemer Jørgen Schmidt



Ejendomme der helt ,eller delvis,ønskes fredet.

lb.nr.

side 12

ejernavn
postadresse

matr.nr.
ejerlav

ønskes fredet
antal

ca.ha lodder

heraf fredet i h. t.
naturfredningslovens

§§ 46, 47a og,53 1 §§ 47-1 og 47·2
ca.ha ca.ha

tidligere
fredet

anmærknin~r

66.

67.

68.

69.

70.

71.

Henning Svendsen,m.fl del af 29 smst.
Set. Knudsgade l,
4100 Ringsted.

Hans Bech,
Tøndervej 42,
6780 Skærbæk.

Thomas Mensel,
Råbjergvej 66,
6791 Kongsmark.

[strid Petersen,
m. f1. l
Agtrupvej 990

6000 Kolding.

Anne J. E. Brandt,
Søndre Tobølvej 50,
Hjerting,
6700 Esbjerg.

Chr. W. Jacobsen,
Strandvej 15,
6400 Sønderborg.

del af 19 Kongsmark,
Rømø

del a f 15 smst.

del af 50 smst.

274 smst.

del af 35 smst.

laIt
------------

0,6 2

1,2 2

l

I
- e'. ,-~l~J~._'"_..~j

0,6 2

1,1, 2

0,1

0,1

'639,9

i

!,

i
i
i
i

,
:

- -



e - •
Ejendomme der helt, eller delvis, ønskes fredet. • • • side 11

heraf fredet i h. t.
lb.nr. ejernavn matr.nr. ønskes fredet naturfredningslovens tidligere anmærkningft'

postadresse ejerlav antal §§ 46 ,47a Og531 §§ 47-1 og 47-2 fredet
ca.ha lodder ca.ha ca. ha

!

60. Bruno Bleeg Jensen, Idel af 13 Kongsmark, 0,5 l fKaholt 6, Rømø ,
6200 Aabenraa.

I

l

61. Anna Boldt, del af 26 smst. 1,3 2
IRåbjergvej 35, ITvismark,

6791 Kongsmark. I lI
I ,

62. Magda Rossen, del af 679 smst. 0,06 l !Lergravene 42,
6780 Skærbæk. l

,
63. Eli Dinsen Hansen, del a f 680 smst. 0,05 l l lHohe Mark 16, I I !l

l2391 Harrislee, lv. Tyskland. l.
64. Erna Møller, 490 smst. 1,2 2 l ,

i I IJernbanegade lo, f I !6780 Skærbæk. I

l I ll , ! Il

65. Dødsboet efter 613 smst. 0,5 l I I I
Metha Marie Nielsen,

I .
vi Anna Jensen, !

Brogade 2, I l .
i

19500 Hobro. l I

I l I
i

f :
l

I:
I
I

lj \

l



. Ejendomme der helt ,eller delvis,ønskes fredet. side lo
heraf fredet i h. t.

lb.nr. ejernavn matr.nr. ønskes fredet naturfredningslovens tidligere anmærkninger
postadresse ejerlav antal §§46,47aOg531 §§47-1og47-2 fredet

ca.ha lodder ca.ha ca.ha

j
53. Hans Hansen m.fl. del af 44 Kongsmark, 12,3 l IHattesvej 17, Rømø I6791 Kongsmark. l

54. Anne Katrin Ohling, 705 smst. l 0,07 l2070 Gross Hansdorf 2 samt
Alter Achterkamp 64, del af 703 smst. 0,5 l iV. Tyskland. I

\ I
I

l
I55. Broder Pørksen, Idel af 630 smst. 0,08 l IMargrethevej 3, samt ,,6280 Højer. 629 smst. 0,09 l I

56. Aage Bjerre, del af 12 smst. l 0,7 2 I
l

GI. Færgevej lo, , l
I i6791 Kongsmark. I l

/

I57. Marie Nielsen, 784 smst. 0,06 l

IFrydendal 11, I

lejI. 33, I i6200 Aabenraa. I II

I i
58. Martin Petersen, del af 51 smst. 0,7 2 i I landbrugPrilen 22, l I

•I6791 Kongsmark. I

I
l l
I ! !I ;I ,

59. Alfrida Hansen, del af 645 smst. 1,4 : 2 l ,
:Prilen 19,

~91 Kon~~ark ••
I

I

._.~~.L..J..~""_--L ,
l4t". • , , _.)

~~..J"- __ y ~ ~ "'?--::k "i,~--:;" y - :".t.":t.- ~ :k&
. ",,;;:-. -~~

Z~ "" ~



•Ejendomme der helt ,eller delvis,ønskes fredet. -. • • • side 9

heraf fredet i h.t.
lb.nr. ejernavn matr.nr. ønskes fredet naturfredningslovens tidligere anmærknin~r

postadresse ejerlav antal §§46 ,47a og53 §§47-10947-2 fredet
ca.ha lodder ca.ha ca.ha

- . ------- -- --

46. Anna Schmidt, del af 48 Kongsmark, 1,2 lRåbjergvej 105, Rømø
6791 Kongsmark.

l
47. Cathrine Marie del af 42 smst. I 2,4 lLorentsen,

Davidsstræde lo,
Tvismark,
6791 Kongsmark. .

48. T.H. Bennetsen, del a f 8 smst. 0,9 lToftlundvej 24,
6760 Ribe.

49. Hans O. Johnsen m.fl. del af 618 smst. 8,8 lBenediktevej 48, samt
6320 Egernsund. del af 601 smst. 1,8 l

j
l50. Aage Hansen, Idel af 133 smst. 5,6 l

Aabenraavej 5,

I6780 Skærbæk.

l51. Bernt Præstin, 508 smst. 0,2 l
Industrivej 7,
6760 Ribe.

52. Louise Duhn, del af 7 smst. 12,7 i 3Havnebyvej 211, !
6792 Havneby. !

,
I

i
!

l



Ejendomme der helt,eller delvis,ønskes fredet. Ilde 8

heraf fredet i h. t.
lb.nr. ejernavn matr.nr. ønskes fredet naturfredningslovens tidligere anmærkninger

postadresse ejerlav antal §§46,47a og53 §§ 47-1 og 47-2 fredet
ca.ha lodder ca.ha ca.ha

- --- ---- -- ----
39. S. Aa. F. Petersen, del af 39 Kongsmi::lrk, J ,3 lFjelstrupvej 87, Rømø

6100 Haderslev

-
40. Christa Adams, del af 25 smst. 3,7 2 landbrugRåbjergvej 99,

Tvismark,
6791 Kongsmark. .

41. Kurt Chr. Bleeg, del af 47 smst. 1,2 lHattesvej 28,
6791 Kongsmark.

42. Mogens Uhrenholt , del af 778 smst. 0,04 lSolvænget 16,
IRoager,

6760 Ribe.
,

43. Emanuel Petersen, ! 420 smst. 0,05 lfrilandsvej 36,
6270 Tønder.

44. Johannes Poulsen, del af 45 smst. 1,2 lRåbjergvej 107,
6791 Kongsmark.

45. Susanne Muusmann, del af 91 smst. 32,7 \

I 8Seminarievej lA ol samt6760 Ribe. 633 smst. 0,8 l 2
I• .'. 'e I III ,. e·l."''''~ . ,. -

M •• ",l-·y_ .. -:"'~ .~""-.~",,, '-~'''.4i< ~,~ s _
-<,..:~~-_ ;;"N. .:;:p,..

'" -- - ~-,.,...;.-~ .~ ~~= -~, -



• -. •Ejendomme der helt elleF delvis ønskes fredet side, , 7
heraf fredet i h. t.

lb.nr. ejernavn matr.nr. ønskes fredet naturfredningslovens, tidligere anmærkninger
postadresse ejerlav antal §§46,47a 0953 §§47-10947-2 fredet

ca.ha lodder ca.ha ca.ha
- -- - -- - ----

34. Jørgeline Margretha del af 260 Kongsmark 3,3 l 2,2
Car l, Rømø
Havnebyvej 61,
6791 Kongsmark.

35. Lone Merr ild Hansen, 137 smst. 1,4 l 0,05Rylen 67,
6270 Tønder. .

36. Hans Chr. Martinsen, del af 43 smst. 3,7 l 0,2Hattesvej 50,
Tvismark,
6791 Kongsmark.

37. Louise Brunn, del af 21 smst. 1,7 ! 1 0,01 landbrugHavnebyvej 110,
6791 Kongsmark.
Lejere af grund:
Petra Møller, !

Tøndervej 30, I

6780 Skærbæk,
Chr. Møller,
Gårdkrogsvej 9, Bars-
bø1, 6780 Skærbæk og
Anna Mortensen, Høy-
'bergv_eJ,9, Visby,
6270 Tønder.

38. Martin Degn, del af 685 smst. 0,8 l llToftsvej 26,
l6700 Esbjerg.

!
I



Ejendomme der helt ,eller delvis,ønskes fredet. side 6

heraf fredet ih. t.
lb.nr. ejernavn matr.nr. ønskes fredet naturfredningslovens tidligere anmærkninger

postadresse ejerlav antal §§46,47a og53 §§47-10947-2 fredet
ca.ha lodder ca.ha ca. ha

- - --

29. Chr. Jacob Witt., 237 Juvre, Rømø 1,4 l landbrugJuvrevej 18,
6791 Kongsmark.

30. Erik Hunderup, 458 smst. 3,1 4 2,5 del af samlet ejendomDamvej 2, Brøns, 136 Kongsmark, Rømø 4,3 l6780 Skærbæk.og .Arne K. Knudsen,
Roagervej 131,
6760 Ribe.

30a. Erik Hunderup, 717 smst. l 2,5 2Damvej 2, Brøns,
6780 Skærbæk.

I
,

31. Kresten Præst m. fl. del af 371 Juvre,

I
4,2 3 1,2Skrænten 130, Rømø !6700 Esbjerg. l

!

32. Sønderjyllands amts-l del af 270 Kongsmark 11,4 3 9,5kommune, Rømø
Skelbækvej ,
6200 Aabenraa.

33. Gregers Falk, del af 31 smst. 4,2 I l l 0,7Prilen 18,
6791 Kongsmark. ,

I

,• a'. le I -~- e·!~ • F':'':::='- '" -- _c&2,,l ,~.-. ~~ .....
. ~"" .... -,,*~"" :':~ .....::t.."1f;4--~3 __~ ~ o', - .-""" ~2:~.~-~~'~~~~-~-~~~-=.~.5 - ~v:-': ~ '- .,

~-:q-- - . ,.



. -.
Ejendomme der helt,el/er delvis,ønskes fredet. • • •

heraf fredet i h. t.
lb.nr. ejernavn matr.nr. ønskes fredet naturfredningslovens tidligere anmærkninger

postadresse ejerlav antal §146 ,47a og53 §§47-1 og 47-2 fredet
ca.ha lodder ca.ha ca.ha

----- --- -- ----

22. Dora Holm, del af 3 Juvre,Rømø 17,5 3 10,4 landbrug
Juvrevej 17,
6791 Kongsmark.

23. Arne Knudsen, del af 176 smst. 20,2 2 landbrug
Vesterhavsvej 11, samt
6791 Kongsmark. 257 smst. 0,4 l .

24. Peter Mensel, 271 smst. 9,4 2 landbrug
Havnebyvej 20,
6791 Kongsmark.

25, Nicolaj Schmidt, del af 189 smst. 1,1 l
Tøndervej 39 D,

l6780 Skærbæk. ,

26. Chr. Bark Bundesen, 149 smst. 7,7 l landbrug
Vesterhavsvej 20, , del af 47 smst. 2,8 l do.
Nr. Tvismark, samt I6791 Kongsmark. del af 116 smst. 1,4 l do.

I

27. Egon W. Møller, I del af 4 smst. 11,3 3 2,3 landbrug
Steilshooberalle 61,
B 2000 ~amborg 60. ,

I I

28. Dødsboet efter del af 43 smst. 4,3 2 landbrug
Lehmann Petersen, I

v/Kjerstine Petersen, ,Vesterhavsvej l,
6791 Kongsmark. I

,
I
I

l

side ~



Ejendomme der helt ,eller delvis,onskes fredet.

lb.nr.

side 4.

ejernavn
postadresse

matr.nr.
ejerlav

heraf fredet i h. t.
ønskes fredet naturfredningslovens

antal §846 ,47a og53 §§47-10947-2
ea.ha lodder ea.ha ea.ha

4,8

2

tidligere
fredet

anmærkninger

15.

16.

17.

18.

19.

20.

21. Wa1d. P. Carstensen, 131 smst.
Havnebyvej 41,
6791 Kongsmark .

Jens L. Jepsen,
Krofennen 107,
6780 Skærbæk.

Mogens H. Jessen,
Thadesvej 2,
6791 Kongsmark.

Niels Chr. Manø,
Juvrevej 60,
6791 Kongsmark.

Jørgen Jessen Gunde-
sen,
Søvej 20,
6791 Kongsmark.

Hans Jensen Krog,
Juvrevej 109,
6791 Kongsmark.

Agsel Bleeg,
Juvrevej 21,
6791 Kongsmark.

del af 219 Juvre,
Rømø

206 smst.
samt
del af 12 smst.

del af 41 smst.

del af 130 smst.

.- - --

11,7

17,4

12,9

8,4

-'-'

2

l

l

7,6 2

•

. del af 7 smst..

del af 26 smst.

5,6 l

2,4 l

l

1,8

alt

7,6

3,3

2,1

landbrug

landbrug
do.

landbrug

landbrug

landbrug

landbrug

landbrug



•Ejendomme der helt,elfer delvis,ønskes fredet. • • side 3 .

heraf fredet i h. t.
. lb.nr. ejernavn matr.nr. ønskes fredet naturfredningslovens tidligere anm.rknin~r

postadresse ejerlav antal §146,47a og53 §§47-10947-2 fredet
ea.ha lodder ea.ha ea.ha

0-- - --- ----
lI. Statens Jordlovsud- del af 27 Juvre, Rømø 7,1 2

valg, 260 smst. 1,3 l
AlIegade 4, del af 361 smst. 11,9 2
6270 Tønder. del af 349 smst. 2,3 l alt

del af 348 smst. 0,7 l alt
del af 345 smst. 0,7 l alt
del af 344 smst. 1,3 l alt
del af 9 Kongsmark, 32,0 2

Rømø 6,9
, .

samt
743 smst. 2,7 l

12. Lauritz J. Nissen, 357 Juvre, Rømø 17,6 2 landbrug
Havnebyvej 95, del af 11 Kongsmark
6791 Kongsmark. Rømø 1,2 l do.

samt
del af 17 smst. 0,6 2 do.

13. Ejner Jepsen, 333 Juvre, Rømø 11,2 2 landbrug
Juvrevej 58, l samt
6791 Kongsmark. del af 16 smst. 11,3 2 do.

14. Elise Schack Olldag, del af 9 smst. 23,5 2 landbrug
Vestervej 21, 6791

Kongsmark,
Stig Schack Olldag,
Palludansvej 28,

I6800 Varde, og
Poul Schack Olldag, I

Skovløbervænget 11, l
6800 Varde. I

!
j
j



Ejendomme der helt eller delvis,ønskes fredet. ••de 2,
heraf fredet ih.t.

lb.nr. ejernavn matr.nr. ønskes fredet naturfredningslovens tidligere anm.rkninger
postadresse ejerlav antal 1146 ,47a og53 1147-1 og 47-2 fredet

ca.ha lodder ca.ha ca....
-----I- ----

5. Jørgen Hansen Møller, del af 31 Juvre,Rømø 6,4 l landbrugVester vej 50, samt 6,5 l do.6791 Kongsmark. del af 365 smst.

6. Betty Mikkelsen, del af 85 smst. 11,4 l landbrugJuvrevej 68,
6791 Kongsmark.

,

7. Børge Hansen, del af 19 smst. 21,8 2 landbrugThadesvej l,
6791 Kongsmark.

8. Cornelius Møller, ::lelaf 5 smst. 22,1 2 landbrugThadesvej 4,
6791 Kongsmark.

9. Anton A. Møller, ::lelaf l smst. 22,0 2 landbrugVestervej 34, samt
6791 Kongsmark. '::lelaf 174 smst. 0,8 l 0,8 do.

lo. Carl Petersen m.fl. del af 42 smst. 17,1 4 4,3 landbrugVester vej 53, del af 21 smst. 2,4 l alt do.6791 Kongsmark. 64 smst. 2,2 l do.del af 112 smst. 0,5 l alt do.del af 509 Kongsmark, 4,7 l
Rømø

loa. Mathias Chr. Møller, 298 smst. 5,1 j l!Dunbjergvej l, ,11 Kongsmark. ,_4. , IItr - ~ el't::. "" ~1'- ~-Ii'>-- ~~':. .. " --- - .- _ ~ :_,-::"'c~ ~"""'~lIi~_ ~~-
" - .1,; ~t -e~~~"-.t>-_~::;"-' i'Ø.;~ ~-,"""--' ~~ ;~- ..:;,~ -~ -:A ~ ~~M'f:~~'~Sk-~_-~~ . -~_# -~



• •• •Ejendomme der helt,eller delvis,ønskes fredet. side l

heraf fredet i h. t.
lb.nr. ejernavn matr.nr. ønskes fredet naturfredningslovens tidligere anmærkninger

postadresse ejerlav antal §g46 ,47a 0953 §§47-1og47-2 fredet
ca.ha lodder ca.ha ca.ha

--- -- f---- --

l . Svend Bruyn Bleeg, del af 2 Juvre,Rømø 43,0 l landbrug
Juvrevej 95, samt del af 30 smst. 1,7 l do.
6791 Kongsmark.

2. Ernst Bundesen, del af 159 smst. 13,6 l landbrug
Vestervej 40,
6791 Kongsmark.

•
3. Skærbæk kommune, dele af 167 smst. 5,8 4 veje og grøfter

Storegade 51, del 'af 306 smst. 0,5 l alt
6780 Skærbæk. del af 347 smst. 0,4 l 0,1

del af 427 smst. 1,3 3
Skærbæk kommune, del af 49 Kongsmark,
veje og vandløb, Rømø 1,4 2
6780 Skærbæk. del af 75 smst. 0,.1 l

del af 83 smst. l,S 3
Skærbæk kommune, 929 smst. samt 0,7 2
udstykning, del af 1008 smst. 21,2 3 11,0
6780 Skærbæk. ,

Skærbæk kommune,
I Ilosseplads, l6780 Skærbæk.

Skærbæk kommune,
konto nr. 58326,
6780 'Skærbæk.

4. Carlo Gundesen, del af 201 Juvre, 13,6 I ]. l landbrug
Vestervej 35, Rømø
6791 Kongsmark. :

I

I
I
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U D S K R I F T
af

FORHANDLINGSPROTOKOLLEN
for

fredningsnævnet· for Sønder jy llands

amts nordlige fredningskreds.

Den 6. april 1984 kl. 15,30 afholdt fredningsnævnet for

Sønderjyllands amts nordlige fredningskreds møde på amtsgården i
Aabenraa. Nævnet var repræsenteret af formanden, civildommer Ib

Lind larsen, Haderslev, det amtsrådsvalgte medlem, gårdejer Børge

Diemer, Bjerndrup, og suppleanten for det af Skærbæk kommune valgte

medlem, skovfoged Jørgen Schmidt, Skærbæk.

Som sekretær medvirkede civildommer Torkil Rasmussen,

Kolding.
F. 46/84
jfr. F. 4/70: Fredning af arealer på

det vestlige Rømø.

Ole Kirk, Landskontoret for landboret, har gjort opmærk-

som på, at han i sin skrivelse af lo. marts 1982 for forskellige

lodsejere til nævnet har påstået sagsomkostninger vedr. frednings-

sag F. 4/70: Fredning af arealer på vestlige Rømø, i hvilken sag

er afsagt kendelser af nævnet den 19. marts 198~. Ole Kirk har op--lyst, at han har deltaget i 3 lodsejermøder og 2 nævnsmøder. Han
har repræsenteret 21 lodsejere.



e
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Sagen drøftedes, og det besluttedes at tillægge Lands-

kontoret for Landboret et hOnorar på 8.000 kr.

Der afsagdes herefter straks sålydende

t i l l æ g s k e n d e l s e:

Der tilkendes Landskontoret for Landboret et honorar,

stort 8.000 kr., hvoraf staten betaler 3/4 og Sønderjyllands amts-

kommune 1/4.
Sagen sluttet.

Mødet hævet.

Lind Larsen

Udskriftens rigtighed bekræftes,

Fredningsnævnet for Sønderjyllands amts
nordlige fredningskreds, den 13. april 1984.

)I " (~ f:-~.Lind Larsen

Kopi sendt til:

Sønderjyllands amtskommune, fredningsafdelingen.

Danmarks Naturfredningsforening.

Skærbæk kommune, tekn. forvaltning.

Fredningsstyrelsen, 6 ekspl.

Overfredningsnænvet.

Landskontoret for Landboret.
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DVERFREDNINGSNÆV1~TS KENDELSESPROTOKOL

År 1975, den 3. november , afsagde overfrednings-
nævnet følgende

k e n d e l s e
i sagen nr. 2253/75 vedrørende fredning af arealer på det
vestlige Rømø.

Den af fredningsnævnet for Sønderjyllands amts nord-
,

lige fredningskreds den 17. januar 1975 afsagte kendelse er
~

~ålydende:



Ved skriveJse &f 27. februar 1070 an~Gde~e TI&~[ark~
"/

.'
arealer på det vestlige Rømø, omfattende ~els e~ omrade &yd
for amtsveJen melLem Qom~erhu8bebyggelsen i La~olk og nog~e

val'

JHen grO:lllSern.e blev Setlere beri gtiget af J)al1jil8.rK~; l.aturf.rsd-

mrk. 1970 I. II ae XI, der er v~dh&ft8t Lwpværendc ~0fioel~e
30m ~wrtbi LtfS I.

Som begrunct8Js8 fer begærin~2n nm rcjs~ing af f~ed~i~ss·
.1

~e næv~Ld arealer o~f~tte~ 2P!l,
di3se v~sentligc viden3ka~cligc og un~ervisnin~smw8s1ge

• inte~esssr, li~~sorn de udfra en lRndska~sæ3tetidK vurder~~~



- j~.

!::llmj~(I€LJ.gc H.1ite.c, ~){l·i~l 80![i en r:zkKe Stiu;L,.:tf'.f;::'")8 ~lj'~er~

yderligere udbygning af ~cby~gel~Gn ge~nsn 8~ t~rlægn~ng af

af 11. april 196d. Tværtimo~ hør søen bi~eholde3 til glædo
for s2.'181 f8stboerld~ som for e8n(la~st'lr:ste::, i orr/rådet. • ,& III •

•
•

Vf'(jkOITlmCllde er det afg2Jrende j ::1.t ue nLlvæl'end~ ClY'::'ftsfor!"'le..c

iøvrigt Jgsa på andre cmrådp.r ikke sll:re!' lp..r..d.31c::bE'1'

, cemb~r )963 og 26. marts 1;69 fra 30~8nisk !~3~i~~t

på Romø l hvert f~lO udvides til a~ omratte npl~ ~et o~ra~~,

d·~-~
v.t fra somnerhu3b~byggalsen i
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Hyd for nys 0st-vest gaende hilvej.

3) omrc3.de!'nord fer denne ve j -- og ve S\; for pl.Ltlnage - Hl8d
tale ~ge fugtige ~litlavninger og aed forskellige ~~rtypeT

foc.rI!t meget rir; variation of z.li.t.h8cJP, ...:~n'!'l'.t fOL'ekr);!1~-;t af

•
• U!l.(: e ~'! ls Yl Lng •

ordlyJ ~

"B<-:bygGels8 skal 11.1'.:e v~re tiJ.Ltut.

,l ~a li~eledeu kun [0retages med n~vnets god~E~Jel22.

\
:J.L l oDllU,.,;n~ngdplaclscr [118. ikke etab':"~l'E:t:J.

f~:'rvepla(Js •

. .(\e J: J. J.\..~A. ~ L '5: .r.:
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ledige, at den 0nGk~ue naturtils~an0 op~~lnolda~.

II

. .
V~t1.1 C.l:)~;rleli l 11(.1·.~llc~ Gli:

"• sien var nævnets f.ledlef.l::.AL' af den l.:81lLrlg " .•••• ;.lt fre,,111i~g

J - ~ l..
" ~ ~ ... ... . 1,:;_~V1.e l",

"
II

,
syd for alli~sveJen) H~ulle frc~u8~ ved

_ • .; I......... ' f' {. ~ ~,...I t ~. , ... __... _" ,.,. .;::, "') Y'J ::~ , 1'.~-' 11ri ... r··" ....~I' '.~~ -'1"'1 '., ..., ...I.3:1....L.ll?· a' .J.....I.r- ... l.. ... J.]tJr)·J;:;r . .i." ... ~ _ ..
[lt", J.' .. \:: .j,"'~ Vt:,k' .J<. ' ...... ) " \". ~1 ,j. t:J •

< •
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rykKet uen Jo. juni 1'370. 2- ':le"\; lO"<dle blad "'5:" og Lc.lL:dl! ble-,:

'"

supplE:If1er,t den 2. •• Juli .j~70. Der ble'l ~a[Jlticiig ::.:2Iwt .:>cx;r'.:itllt

.'
deligt brev.

Efter:' 8.t Danmarks nat'lrfrednillf;sior2ninp; i sl::riv~lse af

•
,I

januar 1971, og der blev 0en ~~. J~nuEtr 1~7l ~r, hnbdi~18t
brev ;:,tnc1t direkte Illeadelelser "Gil ejel'::; og bruge!'!,; ar je

".

\ vedrørende sagen. I et af ~~d9rne har santlJge in~c~ea~cr~J~

f:je1'e ti::'sagt. Nwvnet [:a1' til..:iendt n;f:lUigrL8de::·.1~- og J.oc:->eje:..'-·• ne kopier af Ire dni.:1E'-=be gC'~rj.np;(~n!il8d t i lhøre11d e ~ortI::a te riD.l r-: •

klærin~ af 6. april 19?1 o~ 3enare mun~tligt udtalt, at Ud-

UdVF11gp.t ikk? rW)l1er. 8t reglnr.r..p. j ioven og 'cJ- cg Landzone~-

~.,~:.' '.',lC' '.~:",J. ~ l· ','~~.: • ......,..... .... ... .••- - -- -- · ...t.J ..... ,' .. _,tJ...· ....



og naturvidenskabeligt meget værdifulde.

0øllc1crjyllc.:.nds amtsrad har j. ::>kCl.velse ed <:..0.Janu8.r

I
• . ,l ' . t .Sll:re~ t~10u crt 11(l~~1'1~'":~rr;4:JITlc~Sf:-l~ tehygg21se af d~ arealer, der

lJetale ni tiendedele 8f freonitJg38r3t;::~:n:in;_errle. idet t1.'2(j·-

ninKen efc€r 8rltsr~H]ets opfattel;;:JE; ikke ()2I' sæl'li.&, lokal

intere~beo I e~ ~enere møde hur ~ætaråjets leJr~s~Dt~3t uJ-

\ betale J'or udgifterne vc;d Cll Gd.dan fred..'1il~e~.3cCl.f?;. og 2.i:lLn:5.ae

~end8 Dinisterlum køber arealerne.

ByudviJ.:Li.ll;,::;'-.ldvBlget for Røm<J har udtalt, at I:1'..::.n}:al1

henholde sig t::"l 8T:,tsril·lets erklæring uf 20. ~i:1mAnr l~r,'L. 0[,
h\i~lj'likli.n.9.:s"JclvEilge 1JS :'lvnji,,;12d Ei:t H!l--

II ....... ~ J ...
I
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• sydlige eJel ~'Cl:['e fer, Gt Jer skulle f re r.: K or:;,fC ~1[;skc;~ 02 ')(3-

.'
umu~igg0r leoyggcl~e m.v., bortset fra hr~21ern8 j ven 0dt-

1.·G~3eTvere:::> 3.reo1.er t.i.l U\J·.fiCl8:;'-~e ::..1.' o~'.tL~S(.:2[LLl'e~ i La.n:olr:

I
foret9ges enkelte ancJre (lindre bee:>,'8Esniflge:c .i. O~ll·0.Jet; 'Iii

illbD ikke protes{ere imod, ~t og3å deL nordlige d~~ (

r \
I li \1 ,n,::, t

...... '\ .... ' I

varet2~e18e af offe~tli~neden5 rekr28tiJs in~eres~er ber

••

Kiitdirektøren har udtalt, u~ ~lrektGrQ~cc ~~n t:ltræd3

\
•

ligg8.LJ.d~~ ,
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blev det r~.!ort gælc1E:nC;A, a"'C c1cl,ce et' <lrlvp.Il.dt..:.. [~,:;sKil11fot

I

ning, sar:: aldrig olJ'p1øjes9 og 30m anVcIlds::: t:'..l fur og ~.xce·_·

turg.I't.3snjng. I efi ;;:;kriftlig 11elh'er..Je.U:,e IfCi 21 .LoGs'=Je::'e i

.TuvJ'e ucJtales lI!lidloI'tid bLa. f0:LgerlC!e li •••• , 1)er ali···

, /2'lere. bl.i.ver disse arealer bed:.'8 2.fvandet~ K1'.rl. ;J~t give ~?HcJ-·

grø~erne heskyttet

l i 1- f r .l. t :.d ~~IlU s e O'"t-,
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• r t ~. .c~ '" ( r l .t -.r" l,r' \amJ>:>veJull ,c'. le. l '.L~~eKe,' L i L a~ (Jer

at ov~rf~edningsn~vnet i kendelsG af 21. novemoer 1~~2 af-
slog dt. :reue (jette areal.

Det ~r af byudviklings~uval~eG for R0L~ ved ~~rivelGe

• (~len t -Ldlige re) R0lTIØ kO:!ltlu.ne i '~\::;:ldeY' amt". hTLll;:e1; 1,-1"' v. r
...J..V. J

ten vc;d Bt f-5tstcejede plantager eller ved tjc~i~er9
"

" J:t0Ul0 er, Ddr 118.vSdncJet l] C",--,

, po.

4.400 na som ~~ndstrand o ~1

'"
ca~ ,),0JO

Ca.

lJlerti.delj ril græsniDg af får "'.1..1';' (P.l' 1.-:> r'''' ,1 Cl) -r' 1" -:> r' ...,\..'1 w...... \ -..l.. .J.......,.,. ' ........ v, ~.J- ( .. J G '-'

area]er ne.r en sali11et størrel.se pu ca. f)5o ha. Heru~love1.' Lu:-

"



_.J 1-

arntsvejen, neml:;"g sb.vel ~. J.clitræk1:e 30;:: eng-· ();l, u08reEtlet

tIl ~an(j.rlng1JdloveIl. .r·~e(jning'3lJu;\'n~t CtfoL)i, ir.iH,J.errjia l'rec1-

ning af eng- og søarealerne, iaet hndre arealer (II og III),
der blev fredet ø~)t og s/d herfor, ,3kk:;rlneoec at give et sap[-
let Or:lfdtcende og fuldbyldigt udsnit e.f H;;[''l0S ejcEdo:flIJ,elige

11atur (af 0'2ill18 art). ~. klitrcekke blev helle:.: ikL2 cgentJig

begrwl18cde w~ligheder for sommerhu~bebygBelse p~ ~0mø. 2 •

• klitrække 111ev dog under~ivet ~n cen~u~beste~~else, 6er gik

ud på, at hygnir1gstegninger 8:-;:a1 godkenrjes hf nb:;VDet, bygnlrL-'

~ern~ sk8l være eenfamilienuse i een etage, even:~81t Qed

skal være 50 meter. Frednin~snæv~ets afElag /)5. frer.nil1g

eng- og søarealerne og af 2. kllt!-ække blev ikke æn~ret af

Ved frednin~snævnets kendelse af 21. septe~be~ 1951 SOD

<...:ndret ved o'ieri:'rea.n.illcjsClccvnets ...:.el1oe158 E'.f ::.7. noveli,ber 19j,2, bl.ev der tabe t -.:Jti Llil1g til. en efter bef;cel'inG 2..[ I1aturf'r~o.-

ning8~~deL ~eJ8t fredningddag vedrørende en ~el af 2. ~lit-

Tc;;kke, l1Rmlig frb. li6t ~lOru for cGl-:;sve jen tlL d8il €hf111e sld.r~-

IlC)ve j mod :Jjc1. 00m begi'ufldel.::it for beg<,;_ci!l~;en anfCl'"08 natur-

fl'ednintSs.caJet ifølge xendcJ.sen II ••••• at I]e~i. samle fredrLiflg

ikke har vist sig at være til hinder for et ret oetydeligt

SOInlnerl1usi)yggeri, dels ht dec har vist oi;, at R0nl~, €Ieee at

de;mnjngen er ble"v'et fi.llJf~rt, besøge.:: af et oG-t;y'lelJ.L;t antal

bør have f.ci til Je ~arbkteri~tlskA ~~itter, eJbr
, ,_1.1.1:::-

~er øst for 13kolk, hinsides stra~~2nG~ne ~e luk~er for u~-
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begæringen i sin hGlhe~ ~pd ~e~ begru~delG8t et der ~kke
var anført ornstæl1rligheder, SOf:i ikk~ a1Jf're:Je fO.f~l(; under

",
henandlingp.Jl ar ;'l~n VAd O'lerf'rs::nin,;sn~V:1F~+;3 ken-Jelse af 22.

und~r overfredningcnævn~t8 besigtigslse af forholdene erklæ-

ret, at de på grun~18g Df lokale byggebestemmelser vil dra~e

omsorg for, at der i~ke bygges ~~ Llttt~ppene, og at bygge-
g..c'ullde 1',1.1' en :2d.dail sterl'else, al:; belJyg5E::L38fl bliver spredt.

etemmelse om, et rier jkke må bygges i 8Jl afstand af 75 meter

• samtykke fra fredningsnævnet.

eJe a!'€1l1cr1 de..c er oll!i'at~et af fredningG(,eg::cL~!lgerL'

Arealef'ne syd for amtsvejE::rl oesta:' af 2. klitrCi;;kke saGt:

2 mllJ0..c'esøer og o:-ngivcnde mose- ag engarealer, Cer isoleret

set er snmkke. B8byggelse vl1, bortset fra den højere l.Lggsn··

\
Under hehanctlinpen af nJrværen~e 3ag er der bl.a. SOffi

f31ge 8f ~ndrin~ af fredninfsk~ect[enes ~rænser pr. l. okLobcz
19'71 sket ændringer i frellnings.'1Ct3'/1181,3S(1r]L"lensætn:_ng, ~~Jlede:j

at lrlGen hf de J:ledlernLer, der i cin 'tid t.ccd beålUtntl1g om
al:; indlede fredningS;:;lf ..g9 _'l.U er i!,edler;: nI J}Cl.:VIlf:; G. »;'/Ilcts IJ.U-·-

vc.;cenJe rned18J.Jl.~eL, der- a::: forGE:.eL~~8e grunue, jfr. nedenf'()t',

bSU 1-.endel.::3e O.1J CBl-,dl'illg :1: :3s.gen::3 gecgr8. ::i.Sn:.6 O:Jl';:"'ClC. ~I8.n rl:J.:'

lJef'ved lalSt vccgt .v~) a~ ~leli::3ynl2,c cit Gr()Jl\.i~.Jc>rnc ,I,,'. tilsib8,
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:3 om I,j c;. 11g t .

Ullder heflsyn til oet anføctc hrir'nxvnet veciLat:Setfrol-
gUld E: :

Dcn del af fredningssagens geografis2~E: o[1.".:lOe , (Jer 11g-

ger syd for aMtsvejen, Od iso:e~et set anses som smukt og
også 'J.d frs aneJre fredningsmæssige hen::;yn hcvarint-~sværd:'~:t.

-neEt af Mcrl10mrn8d rind~r jmi~lertid, .~t ~mr~~et ~elle~ 2ommer-

• at: 8'y(j, og dette ueJlCT:l !:leflel' derfor, at f.ceclltinf!.>if 80-,

swap- og eng,arealct alle:.:'edeaf Genne gnlr'ld b~Jr unJl&df;s <

For 81 vidt ang~r dette areal er alle n~vn8ts ffiedl8m~er imld-
l.erLid enige om, at uet pa grwicl af jorobuJ1dofo.choldene '1il
være meget v~n3Aeligt at gø.ce det beoyggeligt, og at uette
bevirKer, at fredning m2 an~es nindre p~~r~~~t. 0cr~il ~om~CT

yderligere, at spørgsoålet om fredning af de~te og de ø~rige, arealer syd for amtsvejen 30m ovenfor beskrevet h~r v~ret be-
handlet ved fJ'2dnlngsm·.;vnets kende12e af 15. septerrf;er :-943

o~ overfr~dningsnævnetA kendelse af 2~. o~tober 19~7, hvor

frednin~ blev afs1tet, O~ eL freJnln~ ar 2. tlitræhke p~ny

end ikke var re)st
"

he,:.~æring Ol:!

frRdning af det tilstødende 80-, sump, og engsleal. ~dover

~t de~, ~fter ue foran referereJe oplysfiic;~r, allcro~e er
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C1T(;dl~r' Dorel for .'.1111(8;:2"en.

Jo~ følge af nc~ anf~rLe finoer nwvnet, ~~ ~e ~~0~r n~L'

beKelldtf-orelsernc i sin tid om rejsfling 8.f fr'2clniI'.g.;i~1ggcn

I
lyse, at ~ævnet ved 8nhefalede skrlveis8T af ~4. novADbcl'

l~'ll nar tilsenrlt samtlige lodsejere kopi af ~&n~~cks IJ~tvr-
fredningsfor8nin~s freuDing~beg~ring af ~~. febru&~ 19~a,

,
ddn d&g, fredningsnævnet8 afgøre128 er ~eduslt de~ pagæLdcn-

de.

T h i m ru e :3

rlTl.J.- c-uc -lejr
c:.... '-r"'~"'" , ....- { '-' 1

N, p,a. ~[adsE'n.
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Foranstående kendelse er indbragt for overfredningsnæv-

net af fredningsplanudvalget for Sønderjyllands amt og Danmarks
naturfredningsforening med påstand OID, at sagen hjemvises til
fredningsnævnet til gennemførelse i forbindelse med den øvrige
rejste fredningssag. Fredningsplanudvalget har samtidig påstået
fredningspåstanden udvidet, således .at rørskær reguleres af hen-
syn til fuglelivet.

Overfredningsnævnet har den 25. september 1975 besigti-
get det pågældende område, hvorefter der afholdtes møde med del-
tagelse af de ankende og et stort antal lodsejere, samt med repræ-
sentanter for Skærbæk kommune, Sønderjyllands amtsråd, naturfred-
ningsrådet og fredningsnævnet.

Fra naturfredningsforeningens og fredningsplanudvalgets
side udtaltes, at udviklingen siden den seneste afgørelse fra
1952 havde været så stærk - hvorved navnlig pegedes på den vold-
somme turiststrøm i sommermånederne - at forudsætningen for de
tidligere afgørelser ikke længere var til stede. Endvidere frem-
hævedes, at de ornitologiske hensyn, som~var et væsentligt punkt
i. den nu fremsatte fredningsbegæring'; .ikke særligt havde været
fremdraget før, samt at plejeproblemer kunne opstå på de pågæl-
dende, udyrkede arealer. De ornitologiske interesser knyttet til
Lakolk-søen med omgivelser uddybedes af naturfredningsrådets re-
præsentant, som udtalte, at fuglelivet er særdeles bemærkelses-
værdigt. Herunder omtaltes, at der i området fi~des ynglende rør-
drum og hedehøg. Forv.den at være på den danske liste over speciel t

truede ynglefugle, er disse to fugle også.optaget på en særlig
liste over truede fuglearter i Europa, hvorom henstilling fra
Europarådet om særlig beskyttelse foreligger. De ornitologiske
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hensyn ligger bag ønsket om fastsættelse af regler for rørskær.
Der var ikke under naturfredningsrådets anbefaling af frednings-
sagen fremsat forslag om begrænsninger i jagten, udover hvad der
følger af jagtlovens bestemmelser.

Blandt de fremmødte lodsejere var det overvejende ønske
at undgå fredning, hvorfor man gik ind for stadfæstelse af fred-
ningsnævnets kendelse.

Kommunens repræsentanter anførte, at byplanspørgsmålet på
Rømø, som særlig var et kommunalt anliggende, ikke ville komplice-
res af en fredning af arealerne syd for amtsvejen. Angående de
øvrige, særliee Tredningsmæssige spørgsmål måtte man henstille, at
servitutten, hvis overfredningsnævnet c8s1uttede sig for fredning,
udformes så'hensynsfuldt over for lodsejerrle som muligt, herunder
at der bJev fundet en tilfredsstillende løsning vedrørende rør-
skæret. Et særligt problem måtte endvidere i givet fald overvejes:
for at få sivedrænene i Lakolk til at virke mere tilfredsstillende
kunne en vandstandssænkning være ønskelig, da grundvandstanden er
høj. Spørgsmålet var så, om en sådan sænkning kunne ske uden ska-
de for Lakolk-søen.

Man-så i tilfælde af fredning gerne, at hegning, der ikke
var begrundet i kreaturhold, blev undgået.

Overfredningsnævnet er af den opfattelse, at de af fred-
ningsnævnets kend~lse omfattede arealer er klart fredningsværdige,
og at hjemvisning til fornyet behandling for fredningsnævnet med
henblik på fredning bør ske. Man skal herved fremhæve, at forhol-
dene er så ændrede, at de tidligere afgørelser i sagen - senest
af 1952 - ikke kan være afgørende for en stillingtagen i dag,
hvorved man bl.a. lægger vægt på det om fuglelivet anførte. De
under de referede forhandlinger fremdragne problemer vedrørende
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rørskær og andre særlige berørte spørgsmål må efter overfred-
ningsnævnets opfattelse finde deres løsning under den fortsatte
behandling for fredningsnævnet, hvis afgørelse til sin tid vil
kunne indbringes for overfredningsnævnet, som da må tage stilling
såvel til den generelle fredningsservituts udformning som til
særlige spørgsmål vedrørende enkelte ejendomme, herunder til pro-
blemer vedrørende det frededes nærmere afgrænsning.

Et medlem af overfredningsnævnet finder, at fredningsnæv-
nets kendelse bør stadfæstes, idet dette medlem særlig lægger
vægt på, at en fredning vil kunne lægge hindringer i vejen for en
eventuel videre udvikling af Lakolk by mod øst.

T h i b e s t e m m ~ s:
Den af fredningsnævnet for Sønderjyllands amts nordlige

fredningskreds den 17. januar 1975 afsagte kendelse om arealer
på det vestlige Rømø syd for amtsvejen hjemvises i henhold til
naturfredningslovens § 28 til fornyet behandling i fredningsnævnet
med henblik på fredning af det pågældende område.

Udskriftens rigtighed
bekræftes.

..

kh.
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Den

J.nr. FR. 85/84

Ved skrivelse af 23. juni 1984 har Carl Petersen, Anders

Møller og Lauritz Nissen, alle Kongsmark, fremsendt ansøgning om

dispensation fra naturfredningslovens § 34 (fredning af arealer på

det vestlige Rømø) til afskrælning,. a f græstørv på matr. nr. 42 og, 357 Juvre.
Det er oplyst, at der ønskes tilladelse til at afskrælle

ca. 500 m2/år til brug ved rygning til stråtage på Rømø og yder-

ligere ca. 2.500 m2 til landbrugsmuseet "Hessel" ved Hvalpsund med

10-15 års mellemrum.

Ansøgerne har gjort gældende, at der efter deres mening

ikke sker ændring af arealets tilstand, da dette i løbet af kort

tid vil være.bragt tilbage til sin oprindelige tilstand.

Sønderjyllands amtskommune, fredningsafdelingen, har, i udtalelse af 8. juni 1984 oplyst, at arealet er strandeng, om-

fattet af bestemmelserne i naturfredningslovens § 43b, hvorefter

ændring af dets tilstand, herunder skrælning af græstørv, kræver
amtsrådets forudgående tilladelse. Endvidere er arealet under-

givet fredning, jfr. fredningsnævnets kendelse af 19. marts 1984.

Græstørvsskrælning kan ikke betragtes som omlægning af græsarea-

ler, jfr. kendeisens § Sc og kræver derfor også en tilladelse fra

fredningsnævnet, jfr. kendeisens § 2. Fredningsafdelingen har end-

videre i udtalelse af 6. september 1984 oplyst, at man ikke finder,

tørveskrælning kan sidestilles med omlægning af græsarealer, for-

di der ikke er tale om landbrugsmæssig udnyttelse, som på længere

s igt k an s ik re e n fo rt s at a fg ræ sn ing og d e rm ed e n b e var e ls e,.a f

strandengen, fordi en eventuel omlægning næppe vil komme på tale



i den her ansøgte del af strandengen,og fordi der ved afskrælningen

fjernes organisk materiale fra området. Endvidere blev det ved ud-

formningen af fredningskendelsen sandsynliggjort, at en eventuel

omlægning af græsarealer ville ske på de østlige, mere kulturpå-

virkede arealer, og ikke på de her ansøgte, som henligger i natur-

tilstand.
Det er fredningsafdeli,ngens. opfattelse, at de ansøgte

500 m2jår rigeligt dækker behovet på kulturhistorisk værdifulde
, I

'huse på Rømø, og at man principielt ikke kan anbefale, at f.eks.
l I· l

kulturhistoriske værdier uden for landsdelen, i dette tilfælde
, landbrugsmuseet " Hessel", skal vedligeholdes på bekostning af

~aturhistori~ke værdier inden for fredede o~råder på Rømø, hvor-

for landbrugsmuseet bør henvises til at finde de nødvendige ryg-

ningstørv andetsteds.

Fredningsafdelingen indstiller, at der meddeles dispensa-

tion til udnyttelse af græstørv på 500 m2jår inden for det angiv-

ne område til brug på bevaringsværdige huse på Rømø.
I l '

Fredningsnævnet meddeler i medfør af naturfredningslovens

§ 34 (fredningen af arealer på det vestlige Rømø) dispensation til,I udnyttelse af græstørv på ,500 m2jår inden for det på vedhæftede
kort angivne område, på matr. nr. 'e 42 og 357 Juvre, Rømø. til

tt' brug på bevaringsværdige huse på Rømø, hvorimod den ønskede dis-
pensation til br;ug. for landbrugsmuseet "Hessel" ikke kan meddeles.

~l~.
Lind Larsen

Fredningsnævnets afgørelse kan påklages til over-
fredningsnævnet senest 4 uger fra den dag, afg~rel-
sen er meddelt. En tilladelse eller dispensation må
ikke udnyttes. før klagefristen er udløbet. Er klage
indgivet, må tilladelsen eller dispensationen ikke
udnyttes, med mindre den opretholdes af overfred-
ninosnævnet. Tilladelsen bortfalder, såfr~mt den ikke
er udnyttet inden 5 år fra dens meddelelse.

Sendt



. ,
Til fredn; .. . ngsreg/steret

~ba:wrtredningsnævnet for Sønderjyllands t" onentering
amts nordlige fredningskreds l..y~ f _

civildommerkontoret, Gammelting 2, / ....0$ r:~
adr~~~~~X 6100 Haderslev. L../ Den - 2 Sc~,1985

XKrIli'iM~Il:XJXX ( 4) /P/Jf
Xl~:A:<jQN11Pa tlf. o 523802 J.nr.FR. 91/85

~~'XlR1{~jh:x jfr. F. 4/70.

• Ved skrivelse af 25. juni 1985 har Grundejerforeningen

for sommerhusområde !lID • .7 Bolilmark, Rømø, ansøgt om tilladelse til

anlæg af et sommerdige og et stemmeværk vest og sydvest for sommer-II husområdet.
Det ansøgte ligger inden for fredningen af arealer på

det vestlige Rømø og kræver dispensation fra kendeIsens § 4.

Sønderjyllands amtsråd har den 26. august 1985 meddelt

tilladelse efter naturfredningslovens §§ 43 og 43b.

I udtalelse af samme dato har amtskommunens fredningsaf-

deling oplyst, at det ansøgte sommerdige, med den valgte placering

mellem eksisterende klittoppe, ikke vil stride mod fredningens for-

~ mål, og man indstiller over for fredningsnævnet, at den fornødne

dispensation meddeles.-• Fredningsnævnet meddeler i medfør af naturfredningslovens

§ 34 (fredning af arealer på det vestlige Rømø) dispensation til

det ansøgte sommerdige og stemmeværk.

~~~~.
Lind Larsen

Fredningsnævnets afgørelse kan påklages til over,::,
fredningsnævnet senest 4 uger fra den dag, afgorel-
sen er meddelt. En tilladelse eller dispensation må
ikke udnyttes. før klagefristen er udløbet. Er klag0
indgivet, må tilladelsen ellor dispensationen ikke
udnyttes. med mindre den opretholdes af overfred-
ningsnævnet. Tillade!sen bortfalder, såfremt den ikl,e
er udnyttet inden 5 år fra dells meddelelse.



•
~;iJ~redningsnævnet for Sønderjyllands

amts nordlige fredningskreds
civildommerkontoret, Gammelting 2,

~~X~~~~~~t 6100 Ha~erslev.
x~r~~~~x tlf.(04) 523802
ti2UO Aabenraa

~~fR~(9.4k ~*?<?? x

Den 7. november 1985.
J.nr. FR. 141/85

Ved skrivelse af 20. september 1985 har landinspektør-

kontoret i Tønder fremsendt udstykningssag vedrørende matr. nr.

189 Juvre, Rømø, til udtalelse i fredningsnævnet.

e.-
Det ansøgte ligger inden for

l. et område, der er fredet ved kendelse af 19. ~arts 1984, (fred-
ning af arealer på det vestlige Rømø) jfr. naturfredningslovens

§ 34,
2. område I (landområder af største intereese)og

3. i landzone.
Ifølge fredningskendelsen skal de fredede arealer beva-

res i deres nuværende tilstand, og der må således ikke opføres ny

bebyggelse, foretages terrænændringer eller ske tilplantning. Area-

let henligger i dag som udyrket område .

• Sønderjyllands amtskommune har den 17. september 1985

meddelt tilladelse i henhold til by- og landzoneloven~

Det er under sagen oplyst, at den udstykkede del af matr.

nr. 189 Juvre agtes afhændet til sammenlægning med matr. nr. 780

Juvre, som er en sommerhusgrund, at arealet fortsat skal henligge

som naturgrund, og at der ikke agtes opført bygninger af nogen art.

Sønderjyllands amtskommune, fredningsafdelingen, har i

udtalelse af 23. oktober 1985 indstillet, at der meddeles dispensa-

tion til det ansøgte, da en udstykning til uændret benyttelse ikke

ses at stride mod fredningens formål.



Fredningsnævnet meddeler i medfør af naturfredningslo-

vens § 34 (fredning af arealer på det vestlige Rømø) dispensation·

til den ansøgte udstykning.

~~~
Lind Larsen

Fredningsnævnets afgørelse kom påk'8ge~ til over-
ffedningsnævnet senest 4 uger fro dsn dag, <1fgørel-
sen er meddelt. En tilladeiso eller dispensation må
ikke udnyttes, før klagefrisien er udløbet. Er kltige
indgivet, må tilladelsen eller dispensationen ikke
udnyttes, med mindre dCI~ cPI9lf;o!dl~S af overfred-
ningsnævnet. Tilladelsen bortfalder, såfremt den ikke
er udnyttet inden 5 år fra dens meddelelse.

.'

Sendt til:

Landinspektørkontoret i Tønder, j.nr. T 1985/210 + bilag.

Sønderjyllands amtskommune, fredningsafdelingen, j.nr. 8-70-11-531-42/83.

~ Skærbæk kommune, teknisk forvaltning.

Fredningsstyrelsen, 3 ekspl.

Overfredningsnævnet, j.nr. 2607/84 + bilag.

Danmarks Naturfredningsforening + lokalkomiteen.

Ellen og Jørn Holm Nielsen, Strædet 12, Møgeltønder, 6270 Tønder.

Brdr. Karstoft I/S og Kjeld Aaskov, Kalmarvej 5, Brøns, 6780 Skærbæk.



FREDNINGSNÆVNET FOR SøNDERJYLLANDS
AMTS NORDLIGE FREDNINGSKREDS

Civildommerkontoret
Gammelting 2

6100 Haderslev
Tlf. 74 52 38 02

J.nr. F. 88/89

Haderslev, den 3 'l AUG. 1989

Ved skrivelse af 21.08.89 har Sønderjyllands Amtskommune, fred-
ningsafdelingen, fremsendt udstykningssag fra Kort- og Matri-
kelstyreisen i Tønder vedrørende matr. nr. 31 og 426 Kongsmark,
Rømø, til udtalelse i nævnet.

lod 2 og 3 af matr. nr. 31 Kongsmark, Rømø, ligger inden for:

~ Fredningen af arealer p~ det vestlige Rømø, jfr. Overfrednings-
nævnets afgørelse af 17.12.85 og naturfredningslovens § 34.

lodderne 2 og 3 af matr. nr. 31 Kongsmark agtes sammenlagt med
lod 2 af matr. nr. 426 smst. til en samlet ejendom. Arealerne
skal fremover fortsat henligge ubenyttede.

Fredningsafdelingen har ved fremsendelsen anbefalet dispensa-
tionen under henvisning til, at anvendelsen af arealerne ikke
ændres., Fredningsnævnet meddeler i medfør af
(fredning af arealer på den vestlige
til den ansøgte udstykning.

• ~( ~. /%/:f!4~ ~$jy"4?/'Y
lind larsen 'i~ Mikk~lsen Chr. Rodenberg

naturfredningslovens § 34
del af Rømø) dispensation

Prødnlngsnævnetsafgørelsekan pAklages til ();ÆI'-

fredningsnævnetsenest4 uger fraden dag,afgurel-
øen er meddelt.En tilladelseellerdispensationmå
Ikkeudnyttes.førklagefristener udløbet.Er klage
Indgivet.må tilladelsenellerdispensationenIkke
-udnytte•• med mindre den opretholdes af overfred-
ningsnævnet.Tilladelsenbortfalder.låffemtden Ikke
e. udnyttet. Inden 5 år fra deM meddelelsf'

--Fete-venter
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FREDNINGSNÆVNET FOR SØNDERJJYLANDS AMT
Dorrrnerkontoret, Nørregade 31,
6270 Tønder.
Telefon 74 72 22 05.
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Den 29. marts 1995 foretog formanden, dommer S.A. Koustrup,
følgende sag på dommerkontoret:

J.nr. 20/95 Ansøgning fra Skærbæk kommune om til-
ladelse til at etablere et dige rundt om
Lakolk camping og butikscentret ved
Lakolk.

§ 50

Der fremlægges skrivelse af 24. d.m. med bila~ fra Sønderjyl-
lands Amt, Landskabskontoret, j.nr. 8-70-21-1-531-8-93.

Det er oplyst, at arealet tilhører Skov- og Naturstyrelsen,
Lindet Statsskovdistrikt, og at en del af diget i camping-
pladsens nordøstlige hjørne etableres på et areal, som er
fredet ved Overfredningsnævnets kendelse af 17. december
1985 .

• Fredningens formål er at bevare og pleje områdets plante- og
dyreliv. Området skal bevares i dets nuværende tilstand. Der
må således bl.a. ikke foretages terrænændringer eller
ændringer af den hidtidige anvendelse af arealerne.

I henhold til kendeIsens
bestemmelserne, hvis det
fredningens formål.

§ 9 kan
ansøgte

der dispenseres fra
ikke strider imod

Det fremgår af sagen, at diget ønskes etab1eret for at sikre
Lakolk campingplads og tilhørende butikscenter mod
oversvømmelse i forbindelse med stormflod. Indenfor det

e'I~ljominis!eriet
\~l\0'/- ",: 1'!C'.~~l'sty.;..·e.i.sen
J.llI .:::. \ 2. \ \ Is ' 000 '7
Akt. nr. 2..
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fredede areal, vil digets højde variere mellem O - 1,5 meter.
Digets øverste kote bliver 4,5. Max bredden bliver 5,5 meter.
Diget mod øst etableres således, at det følger vestsiden af
vejen.

Amtet har meddelt, at dets udvalg for teknik og miljø har
besluttet at give tilladelse efter § 3 i lov om naturbe-
skyttelse til det ansøgte og at indstille overfor Frednings-
nævnet, at der gives dispensation fra fredningen.

Frednillgsllævllets afgørelse:

Da det påtænkte dige tjener et særdeles praktisk formål, samt
da dets etablering ikke strider mod fredningens formål,
meddeler nævnet herved i medfør af natur beskytte lses lovens §

50 tilladelse til det ansøgte på vilkår, at digets nærmere
udformning drøftes med amtets naturafdeling .

.bortfalder tilla-
3 år fra dato.

tt Afgørelsen kan inden 4 uger fra dens modtagelse indklages for
Naturklagenævnet af ansøgeren og forskellige myndigheden.
Først når det efter klagefristens udløb er konstateret, at
afgørelsen ikke er indbragt for Naturklagenævnet, kan
dispensationen udnyttes.

Klage skal indsendes skriftligt til Fredningsnævnet for
sønderjyllands amt, Dommerkontoret, Nørregade 31, 6270
Tønder, der videresender klage til Naturklagenævnet sammen
med sagens dokumenter.



FREDNINGSNÆVNET FOR SØNDERJYLLANDS AMT
Domhuset, Kongevej41, 6400 Sønderborg, tlf. 73424121, fax. 74424123

REG. HH. S~~~ 00

Den 7. juli 1999 behandlede formanden, dommer Claus Kejser,
følgende sag på dommerkontoret:

J.nr. 20/1999:

Ansøgning fra Linnet Statsskovdistrikt om tilladelse til
hedepleje på arealer tilhørende Skovdistriktet.

- § 50 -

Der fremlagdes skrivelse af 4. marts 1999 med bilag fra
Sønderjyllands Amt, Miljøområdet, j.nr. 8-70-51-3-531-8-96.

Det bemærkes, at sagen af Nævnet har været behandlet på
skriftligt grundlag, og at det arntsrådsvalgte medlem, Thomas
Lauritzen, og det kommunal valgte medlem, Helge Jensen
(Skærbæk kommune), Henry Hansen (Gram kommune) og Jens Peter
E. Jørgensen (Nr. Rangstrup kommune) har deltaget l

afgørelsen.

Det fremgår af sagen, at hedepleje l form af afbrænding
ønskes foretaget på 7 arealer, hvoraf de 6 er fredet. Det
drejer sig om følgende:

l. Den vestlige del af Rømø, Skærbæk kommune, omfattet af
Overfredningsnævnets afgørelse af 17. december 1985,

2. Kirkeby, Juvre, Skærbæk kommune omfattet af Overfred-
ningsnævnets kendelse af 22. oktober 1947,

3. Sydsiden af Fladså, Gram kommune, omfattet af Overfred-
ningsnævnets kendelse af 30. september 1978,

4. Enderupskov, Gram kommune, omfattet af fredningsdeklara-
tion af 22. oktober 1952,

5. Areal nord fO~,:iJ},P.~_~fi1~crl1famkommune, omfattet af
:)!-:ov-og Naturstyrelsen
J.nr. SN 1996 - /.6 / / /0_ 000 t, Bil.
,'" nr. J / O
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fredningsdeklaration af 22. oktober 1952, og
7. Helm Polde, Nr. Rangstrup kommune, omfattet af frednings-

deklaration af 22. oktober 1952.

Fredningerne har i det væsentlige
arealerne i deres nuværende tilstand,
karakter bevares.

til formål at bevare
således at landskabets

lOverfredningsnævnets afgørelse vedrørende det under l)
nævnte område, er det anført, at fredningen bl.a. har til
formål at bevare de landskabelige værdier, der knytter sig
til variation i klitheder, græsarealer, strande, enge og
vådområder, og det er l afgørelsen bestemt, at
Sø~derjyllands Amt på arealer, der ikke ejes af Staten, har
ret til at foretage naturpleje til opfyldelse af fredningens
formål, herunder afbrænding af hedearealer.

Med hensyn
fredningen
naturlige
finde sted

til det under 2) anførte område, er det ved
bestemt, at det skal bevares i dets nuværende

tilstand, medens græsning og lyngslagning kan
i hidtidigt omfang.

lOverfredningsnævnets kendelse af 30. september 1978
(område nr. 3) er det bestemt, at de fredede arealer skal
bevares i deres nuværende tilstand, således at landskabets
karakter af åbent, overvejende udyrket, lyngdækket og
utilplantet område bevares. Det er videre bestemt, at på
arealer, der ikke er opdyrket, har fredningsmyndighederne
ret til at opretholde den ønskede naturtilstand, eventuelt
ved afgræsning.

I de under 4), 5) og 7) nævnte fredningsdeklarationer er det
bestemt, at de pågældende arealer skal henligge i deres
nuværende tilstand uden forstlig behandling, dog således, at
visse bevoksninger skal fjernes ved passende hugst, og
arealerne skal holdes fri for selvsået opvækst. Det er
anført, at lyngslåning ikke må finde sted.

Det fremgår af ansøgningen, at Skovdistriktet ønsker at
afbrænde arealerne for at få ny hedevegetation. Det
foretages ved rotations-afbrænding, hvor der hvert år
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afbrændes mindre parceller af de ansøgte arealer. I løbet af
10 år forventes alle arealerne at være afbrændte, og der
ansøges derfor om en 10-årig dispensation. Amtet har
vurderet, at afbrænding er en udmærket metode til at opnå
den ønskede tilstand. Amtet er indstillet på at meddele den
dispensation, der kræves efter naturbeskyttelseslovens § 3
på nærmere angivne vilkår.

Det er oplyst, at område nr. 1), 2) og 7) ligger indenfor de
udpegede EF-habitatområder, hvilket efter bekendtgørelse nr.
782 af 1. november 1998 om afgrænsning og administration af
internationale naturbeskyttelsesområder § 4, stk. 1,
medfører, at der ikke må gives dispensationer m.v., såfremt
dette kan indebære forringelse af områdets naturtyper og
levesteder for arterne eller kan medføre forstyrrelser, der
har betydelige konsekvenser for de arter, området er udpeget
for.

Efter Amtets vurdering vil det ansøgte forbedre områdets
naturtilstand og ikke medføre betydelig forstyrrelse.

Ved de under 1)-3) nævnte
Naturfredningsforening stået
høringssvar har Foreningen
bemærkninger til det ansøgte.

fredningssager har Danmarks
som sagsrejser. I et

meddelt, at man ikke har

I de under 4), 5) og 7) nævnte deklarationer er der tillagt
Naturfredningsrådet påtaleret. Efter forretningsorden for
fredningsnævn er der givet Skov- og Naturstyrelsen lejlighed
til at udtale sig.

FREDNINGSNÆVNETS AFGØRELSE:

Formanden, det amtsrådsvalgte medlem og de kommunalvalgte
medlemmer for Skærbæk og Nr. Rangstrup kommuner er af den
opfattelse, at Nævnet under hensyn til fredningernes formål
om at bevare landskabets karakter kan imødekomme det ansøgte
på vilkår:
at afbrænding skal ske i perioden mellem 1. august og

l.april, og
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at der ikke må etableres brandbælter ved jordbehandling
(harvning, fræsning, pløjning m.v.).

Det kommunevalgte medlem for Gram kommune har ikke kunnet
godkende en dispensation, idet det ønskede formål må kunne
opnås på anden måde end ved afbrænding.

Da det herefter indenfor hver kommune er flertal i Nævnet
meddeles der i medfør af naturbeskyttelseslovens § 501 stk.
l, dispensation på de ovenfor nævnte vilkår til hedeplej e
ved afbrænding af arealerne ved rotations-afbrænding. ,Det
godkendes, at rotations-afbrændingen kan ske over en 10-årig
periode.

I medfør af naturbeskyttelseslovens § 66 bortfalder tillad-
elsen, såfremt en påbegyndelse af hedepleje ikke er sket 3

år fra dato.

Claus C~~

Afgørelsen kan inden 4 uger fra dens modtagelse indklages
for Naturklagenævnet af ansøgeren og forskellige myndighe-
der. Først når det efter klagefristens udløb er konstateret,
at afgørelsen ikke er indbragt for Naturklagenævnet , kan
dispensationen udnyttes.

Klage skal indsendes skriftligt til Fredningsnævnet for Søn-
derjyllands Amt, Dommerkontoret I Kongevej 41, 6400 Sønder-
borg, der videresender klagen til Naturklagenævnet sammen
med sagens dokumenter.

/kb
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FREDNINGSNÆVNET FOR SØNDERJYLLANDS AMT

Domhuset, Kongevej 41, 6400 Sønderborg, tlf. 73424121, fax. 74424123

Den 8. august 2001 kl. 10.00 afholdt Fredningsnævnet for
Sønderjyllands Amt møde for enden af vejen Bolilmark/ Rømø/
med formanden/ dommer Claus Kejser/ det amtsrådsvalgte medlem
Thomas Lauritzen/ Christiansfeld/ og det kommunalvalgte medlem
Helge Jensen.

Der foretoges:

J.nr. 14/2001:
Ansøgning fra Bolilmark Grundejerforening om tilladelse til
etablering af stormflodssikring af sommerhusområdet Bolilmark,
Rømø / Skærbæk kommune.

- § 50 -

For Sønderjyllands Amt mødte Aksel Voigt.

For Skærbæk kommune mødte kommuneingeniør Niels Ejner Beck.

For Kystdirektoratet mødte Poul Wittus og Mai-Britt Lindstrøm.

For Friluftsrådets lokalafdeling mødte Martin Martinsen.

For Lindet Statsskovdistrikt mødte Niels Faddersbøll.

For ansøgeren mødte Hans Chr. Lassen/ Aage Ederman/ Frode
Hansen og Hans Egon Petersen.-Skov- og NatursfyreIsen

J.nr. SN 2001-\<i \\ \ ~-OOO~
Akt. nr. \ O OC
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Formanden redegjorde kort for fredningsbestemmelserne.

Om baggrunden for ansøgningen oplyste Niels Ejner Beck, at
Stormflodsrådet efter udbetaling af erstatning efter stormen i
1999 har tilkendegivet overfor de berørte grundejere, at der
burde træffes foranstaltninger, der kunne hindre eller
begrænse følgerne af nye stormfloder, for at eventuel
erstatning vil kunne komme til udbetaling.

Aksel Voigt oplyste, at der med henblik på en sådan
stormflodssikring ikke er tilstrækkelig højde på de eksi-
sterende klitter til at sikre mod oversvømmelse. Ved det
fremsatte forslag er det hensigten at sikre en sammenhængende
digelinie på kote 5,O meter og således, at diget så vidt
muligt falder ind i det eksisterende terræn. Langt den største
del af diget kommer til at ligge indenfor sommerhusområdet og
dermed udenfor det fredede areal.

Nævnet besigtigede området, og Aksel Voigt bemærkede herunder,
at klitterne nord for vejen Bolilmark skal hæves 20-30 cm, og
selve vejen skal vel hæves op imod en halv meter. Det et
nødvendigt at lave en sikring det pågældende sted, idet man
ellers risikerer, at vandet trænger ind bag den øvrige
digelinie. Alternativet vil være at lave et dige på omkring et
par hundrede meter, der kan fange nogle klitter længere inde
langs vejen. Under henvisning til det fremlagte kort oplyste
Aksel Voigt, at strækningen fra matr.nr. 560 til matr.nr. 449
ligger indenfor sommerhus-området, medens den angivne
udbugtning på matr.nr. 174 ligger indenfor det fredede område.
På den pågældende strækning kunne der laves et dige indenfor
sommerhusområdet, men det ville blive meget markant i terrænet
i modsætning til det, der er foreslået, hvor linien følger
klitterne i terrænet, og hvor der kun skal foretages en meget
begrænset opfyldning.

Aksel Voigt oplyste videre, at ejeren af matr.nr. 679 har
~ilkendegivet, at han ikke ønsker diget anlagt på sin grund.
En alternativ linieføring vil være at lægge diget ud i det
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fredede område, men dette kan give problemer i relation til
habitatdirektivet, idet det i så fald vil blive lagt ud i
revlinghede, der er beskyttet naturtype. Dette problem opstår
ikke ved den foreslåede linieføring, som i øvrigt kun medfører
en begrænset forhøjelse af klitterne og udfyldning mellem
disse.

Formanden bemærkede, at et anlæg af diget indenfor fredningen
det pågældende sted tilsyneladende vil give en mere markant
ændring af landskabsbilledet på en ikke ubetydelig strækning.

Aksel voigt oplyste, at matr.nr. 625 ligger indenfor
sommerhusområdet, medens det foreslåede dige på matr.nr. 257
og matr.nr. 845 er indenfor fredningen. Her trækkes digelinien
igen ud i dette område ved opfyldning af en række klitlav-
ninger, og linieføringen er sådan, at man rqmmer et højvands-
lukke . Alternativt kan liniefør.ingen lægges indenfor sommer-
husområdet, men dette betyder, at højvandslukket skal flyttes,
og det vil i øvrigt fra en biologisk synsvinkel være en dårlig
løsning. på matr.nr. 780 sker der en mindre opfyldning af
klitlavningen, og på stien omkring matr.nr. 4 vil der ske
mindre opfyldninger på stiarealet indenfor fredningen.

Aksel Voigt bemærkede videre, at Amtet ved skrivelse af 29.
juni 2001 på visse nærmere angivne vilkår har meddelt dis-
pensation efter naturbeskyttelseslovens § 3. I den forbindelse
har Amtet vurderet forpligtelserne efter habitatdirektivet og
konkluderede, at klitudfyldningerne må antages at få en yderst
begrænset effekt på de naturtyper, der skal beskyttes.

Poul Wittus bemærkede, at et dige i kote 5 må anses for en
rimelig sikkerhed, idet der er tale om en beskyttelse mod høj-
vande og ikke et egentlig dige, der skal kunne modstå bølge-
slag.

Niels Faddersbøll oplyste, at skovdistriktet har haft kontakt
til Skov- og Naturstyrelsen, der er af den opfattelse, at det
forelagte projekt ikke giver problemer l relation til
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habitatdirektivet, og det vurderes tillige, at der ikke er
nogen problemer i relation til fredningsbestemmelserne.

Poul Wittus oplyste videre, at det ansøgte ikke kræver nogen
tilladelse fra Kystinspektoratet, der dog finder, at der er
tale om en acceptabel løsning, der er tilstrækkelig i den
givne situation.

Martin Martinsen oplyste, at Frilut"tsrådet kan støtte
forslaget, og det samme gjorde Niels Ejnar Beck på kommunens
vegne.

FREDNINGSNÆVNETS AFGØRELSE:

Det fremgår af sagen, at arealerne umiddelbart vest for
somrnerhusområdet er omfattet af Overfredningsnævnets afgørelse
af 17. december 1985 vedrørende fredning af arealer på den
vestlige del af Rømø. Fredningen har til formål at bevare og
pleje områdets plante- og dyreliv med også de landskabelige
værdier, der knytter sig til variationen af klitheder,
græsarealer , strandenge og vådområder og således, at området
kan opretholdes som et værdifuldt raste- og ynglested for
fugle. Det er videre bestemt, at området skal bevares i dets
nuværende tilstand, og der må ikke foretages terrænændringer.
Der må således ikke ske udnyttelse af forekomster i jorden, og
der må ikke foretages opfyldning, planering elle afgravning.

Kun en begrænset del af digets linieføring vil efter forslaget
berøre de fredede arealer, og linieføringen er i det hele lagt
således, at den i alt væsentligt følger terrænforholdene.
Indenfor det fredede område må det antages, at forhøjelsen af
klitterne vil have et meget begrænset omfang, ligesom
udfyldelsen af klitlavningerne alene vil foregå over meget
korte strækninger. Det kan således ikke antages, at der vil
ske opfyldelse over længere strækninger eller på områder, hvor
dette vil kunne komme i modstrid med forpligtelserne efter EF-
habitatdirektivet. Nævnet må endvidere tage i betragtning, at
Amtet som vilkår bl.a. har stillet, at der efter anlæggelsen
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skal tilsås med plantemateriale fra tilstødende arealer.

Efter en samlet vurdering finder Nævnet herefter, at der ikke
sker en sådån ændring af det samlede landskabsbillede, her-
under af variationerne i landskabet, at det ansøgte er i strid
med fredningens formål, hvorfor Nævnet l medfør af natur-
beskyttelseslovens § 50, stk. l, meddeler dispensation til det
ansøgte. Dispensationen meddeles på de vilkår, der er fastsat
i Bønderjyllands Amts skrivelse af 29. juni 2001 vedrørende
Amtets dispensation efter naturbeskyttelseslovens § 3.

e I medfør af naturbeskyttelseslovens § 66 bortfalder tillad-
elsen, såfremt den ikke er udnyttet inden 3 år fra dato.

Claus Kejser

Afgørelsen kan inden 4 uger fra dens modtagelse indklages for
Naturklagenævnet af ansøgeren og forskellige myndigheder.

Først når
afgørelsen
pensationen

det efter klagefristens udløb er konstateret, at
ikke er indbragt for Naturklagenævnet , kan dis-
udnyttes.

Klage skal indsendes skriftligt til Fredningsnævnet for Søn-
derjyllands Amt, Dommerkontoret, Kongevej 41, 6400 Sønderborg,
der videresender klagen til Naturklagenævnet sammen med sagens
dokumenter.

/kb



FREDNINGSNÆVNET FOR SØNDERJYLLANDS AMT
Domhuset, Kongevej 41,6400 Sønderborg tlf. 7342 4Pl. fax 7442 4123

• J. "'" j'.

< j I'
I • .)

Den 10. oktober 2005 behandlede formanden, dommer Claus Kejser, følgende sag på
dommerkontoret:

J.nr. 35/2005
Ansøgning fra Lindet Statsskovdistrikt om tilladelse til afgræsning af hedeareal
på matr.n.·460 m.fl. Kongsmark, Rømø, Skærbæk kommune

- § 50-

• Der fremlagdes skrivelse af 30. september 2005 med bilag fra Sønderjyllands Amt,
Miljøområdet, j.nr. 05/9094.

Det bemærkes, at sagen i forbindelse med besigtigelse i anden sag på Rømø har været
behandlet i Nævnet, og at det amtsrådsvalgte medlem, Thomas Lauritzen, og det
kommunalvalgte medlem, Erik Nielsen, har deltaget i afgørelsen.

Det fremgår af sagen, at den østlige del af det pågældende areal er omfattet af
Overfredningsnævnets afgørelse af 22. oktober 1947 vedrørende fredning af områder
på Rømø (Fredningsnævnets afgørelse af 15. september 1943). Efter fredningen
forbydes bebyggelse, beplantning og opdyrkning, og det er bestemt, at arealerne
således skal bevares i deres nuværende, naturlige tilstand, medens græsning og
lyngslagning kan finde sted i det hidtidige omfang. Amtet har oplyst, at området ikke
har været udsat for nogen form for drift igennem længere tid.

•
Den vestlige del af arealet er omfattet af Overfredningsnævnets afgørelse af 17.
december 1985 vedrørende fredning af arealer på den vestlige del af Rømø. Denne
fredning har til formål at bevare og pleje områdets plante- og dyre liv med de også
landskabelige værdier, der knytter sig til variationen af klitheder, græsarealer,
strandenge og vådområder og således, at området kan opretholdes som et vigtigt og
værdifuldt raste- og ynglested for fugle. I afgø~elsens afsnit om naturpleje er bestemt,
at på arealer, der ikke ejes af Staten, har Sønderjyllands Amt ret til at lade foretage
naturpleje til opfyldelse af fredningens formål, herunder ved græsning, såning, slåning
m.v.

Det er oplyst, at de arealer, der søges afgræsset, tilhører Staten.

Sønderjyllands Amt har som Nævnets tekniske sekretariat oplyst, at en væsentlig
forudsætning for bevaring af områdets landskabelige kvaliteter er, at heden holdes fri
for tilgroning med buske og træer, ligesom tilstedeværelsen af lyng må betragtes som
et væsentlig og karakteristisk element, både landskabeligt og botanisk. Der er kun
ganske lidt tilgroning med træer på arealet, men lyngen har brug for pleje og
foryngelse for at overleve.

Hele arealet er omfattet af naturbeskyttelseslovens § 3 som hede, og Amtet er indstillet
på at meddele dispensation til det ansøgte på nærmere angivne vilkår. Det er videre
oplyst, at hele arealet er Natura 2000-område: EF-habitatområde (Vadehavet) og EF-

~,:)\-1211/;~-o:o3>, . -
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fuglebeskyttelsesornråde (Rømø). Ved dispensationen vil Amtet stille en række vilkår
for at undgå, at hedens sårbare plantedække især i hedekær og på klitter overgræsses,
men at plantedækket holdes intakt. Græsningens ekstensive karakter skal samtidig
levne plads og ro til områdets vilde fauna, herunder fuglelivet.

FREDNINGSNÆVNETS AFGØRELSE:

Efter de foreliggende oplysninger er det Nævnets vurdering, at afgræsningen af
arealerne kræver dispensation fra begge fredningskendelser.

Det er videre Nævnets vurdering, at en afgræsning med henblik på pleje af
hedearealerne ikke er i strid med fredningernes formål, hvorfor Nævnet i medfør af
naturbeskyttelseslovens § 50, stk. 1, meddeler dispensation til det ansøgte på følgende
vilkår:

• Der afgræsses i højst 5 år. Hvis der fortsat ønskes afgræsning herefter, skal der
søges påny.

• Afgræsning sker udelukkende i perioden mellem 15. juni og l. oktober, dog med
mulighed for at gennemføre en kontrolleret forsøgsordning i samråd med
SøndeIjyllands Amt.

• Der må maksimalt afgræsses med 0,8 dyreenheder pr. ha på arealet.
• Amtet kan til enhver tid - efter forudgående drøftelse med skovdistriktet - forlange

græsningstryk og -periode på arealet ændret, hvis amtet vurderer, at græsningen har
en negativ effekt på områdets vilde dyre- eller planteliv.

• Der må ikke tilskudsfodres bortset fra nødvendigt vitamin- og mineraltilskud.
• Der må ikke sprøjtes, gødskes eller foretages jordbehandling, såning, oplagring

eller plantning.
• Hegnet skal fortsat bestå af almindeligt trådhegn, der ikke skæmmer landskabet.
• Hegnet nedtages og fjernes ved dispensationens ophør, såfremt der ikke meddeles

fornyet dispensation til fortsat græsning på arealerne.
• Der må ikke opstilles skure m.v. eller oplagres/deponeres materialer uden aftale

med amtet.

Efter oplysningerne fra Amtet sammenholdt med de stillede vilkår, er dispensationen
ikke i strid meq de forpligtelser, der fremgår af naturbeskyttelseslovens § 50, stk. 2.

I medfør af naturbeskyttelseslovens § 66 bortfalder tilladelsen, såfremt den ikke er
udnyttet inden 3 år fra dato.

Afgørelsen kan inden 4 uger fra dens modtagelse indklages for Naturklagenævnet af
ansøgeren og forskellige myndigheder. Først når det efter klagefristens udløb er
konstateret, at afgørelsen ikke er indbragt for Naturklagenævnet, kan dispensationen
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udnyttes.

Klage skal indsendes skriftligt til Fredningsnævnet for Sønderjyllands Amt,
Dommerkontoret, Kongevej 41, 6400 Sønderborg, der videresender klagen til
Naturklagenævnet sammen med sagens dokumenter.

For klage skal betales et gebyr på 500 kr. til Naturklagenævnet. Når Naturklagenævnet
har modtaget sagen fra Fredningsnævnet, vil Naturklagenævnet opkræve gebyret hos
klageren, og såfremt en fastsat betalingsfrist ikke overholdes, vil klagen blive afvist.
Gebyret tilbagebetales~ hvis klageren får helt eller delvist medhold.

/kb
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J.nr.: FN SJS 21/2017: Ansøgning fra Tønder Kommune til rydning og afgræsning af hede 
og mose på matr.nr. 439 Kongsmark, Rømø. 
 
Fredningsnævnet har den 29. marts 2017 modtaget en ansøgning fra Tønder Kommune på 
vegne Søren Hansen om dispensation til rydning, samhegning og afgræsning af ejendommen, 
matr.nr. 439 Kongsmark, Rømø. 
 
Det fremgår af ansøgningen, at det ansøgte er et led i et større naturplejeprojekt. Der er tale 
om kratrydning, etablering af hegn og efterfølgende græsning med kvæg. Området er på ca. 6 
ha. Arealet ønskes samhegnet med et større område, hvor der allerede bliver græsset.  
 
Tønder Kommune har den 19. april 2017 oplyst, at den vestlige del af matr.nr. 439 Kongs-
mark, Rømø er omfattet af fredningen ”Vestlige del af Rømø” O.F.N.j.nr.: 530/42 og 
2253/75, og at den østlige del af ejendommen er omfattet af fredningen ”Rømø – arealerne 
midt på øen og i 2. klitrække” O.F.N.j.nr.: 530/42 og 1083/51. 
 
Den vestlige del af ejendommen er omfattet af Overfredningsnævnets kendelse af 17. decem-
ber 1985 om fredning af den vestlige del af Rømø. Fredningen har til formål at bevare og 
pleje områdets plante- og dyreliv. Det fremgår af fredningsbestemmelserne blandt andet, at  
der i hele fredningsområdet kun må foretages hegning som led i den landbrugsmæssige udnyt-
telse af et areal, og da kun med sædvanlige kreaturhegn. 
 
Tønder Kommune har som anført oplyst, at den østlige del af ejendommen er omfattet af fred-
ningen ”Rømø – arealerne midt på øen og i 2. klitrække”, jf. Overfredningsnævnets kendelser 

(j.nr. 530/42 og j.nr. 1083/51).  
 
Dette er ifølge Miljøportalen ikke korrekt. Den østlige del af ejendommen er omfattet af 
Overfredningsnævnets kendelse af den 22. oktober 1947, der med en nærmere anført tilføjelse 
stadfæstede Fredningsnævnets kendelse af 15. september 1943 om fredning på Rømø. 
Det fremgår af kendelsen blandt andet, at arealerne skal bevares i deres nuværende naturlige 
tilstand, medens græsning og lyngslagning kan finde sted i det hidtidige omfang. 
 
Det fremgår endvidere, at ejendommen er beliggende i et område omfattet af naturbeskyttel-
seslovens § 3 samt et Natura 2000 område (Fuglebeskyttelse + Habitatområde). 
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Fredningsnævnet skal derfor meddele dispensation, hvis de ansøgte plejeforanstaltninger skal 
udføres.  
 
Fredningsnævnets formand har i medfør af forretningsorden for fredningsnævn § 10, stk. 5, 
besluttet at meddele Søren Hansen dispensation til det ansøgte i medfør af naturbeskyttelseslo-
vens § 50, stk. 1, stk. 2 og stk. 3, på de vilkår, der er anført i afsnittet ”Fredningsnævnets afgø-

relse”. 
 
Sagens baggrund: 
 
Det fremgår af Overfredningsnævnets kendelse af 17. december 1985 om fredning af den 
vestlige del af Rømø, den vestlige del af ejendommen: 
 

”… 
§ 1.    Fredningens formål. 
 
Fredningen har til formål at bevare og pleje områdets plante- og dyreliv med de også landskabe-
lige værdier, der knytter sig til variationen af klitheder, græsarealer, strandenge og vådområder, 
og således at området kan opretholdes som et værdifuldt raste- og ynglested for fugle. 
 
§ 2.    Bevaring af området.  
 
Området skal bevares i dets nuværende tilstand. Der må således bl.a. ikke foretages terrænæn-
dringer eller ændringer af den hidtidige anvendelse af arealerne 
… 
§ 3 … 
 
e. Der må i hele fredningsområdet kun foretages hegning som led i den landbrugsmæssige ud-
nyttelse af et areal og da kun med sædvanlige kreaturhegn. 
… 
§ 7.    Naturpleje. 
 
På arealer, der ikke ejes af staten, har Sønderjyllands amtsråd ret til at lade foretage naturpleje til 
opfyldelse af fredningens formål, herunder ved afgræsning, såning, slåning, supplerende afhøst-
ning af rørbevoksede arealer og afbrænding af hedearealer. Det er dog en betingelse, at plejefor-
anstaltningerne udføres uden udgift for ejeren og enten er tiltrådt af ejeren eller – hvis enighed 
ikke opnås – er godkendt af fredningsnævnet…” 

  
Det fremgår af Overfredningsnævnets kendelse af 22. oktober 1947 vedrørende fredninger på 
Rømø, den østlige del af ejendommen: 

 
Fredningens Art 
Paa samlige fornævnte Omraader forbydes, for saa vidt Undtagelse ikke er gjort, Bebyggelse, 
Beplantning, Opdyrkning og – for de fugtige Omraader – Gravning af nye Grøfter, medens det 
findes betænkeligt at forbyde Oprensning af bestaaende Grøfter, hvorved bemærkes, at disse i 
stort Omfang danner Skel mellem Lodderne, og at Engene under Areal III gennemskæres af en 
Grøft, der optager og afleder Saltvand og saaledes betinger Græsvæksten. 
 
Arealerne skal saaledes bevares i deres nuværende naturlige Tilstand, medens Græsning og 
Lyngslagning kan finde Sted i det hidtidige Omfang…” 

 
Tønder Kommune har den 29. marts 2017 oplyst: 
 

” … 
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Tønder Kommune vurderer, at den ansøgte græsning bidrager til positivt at opfylde målene i 
naturhandleplanen for 2010-2015 og også den nye handleplan, som forventes vedtaget snarest.  
Vi har redegjort nærmere for græsningen i vedlagte udkast til dispensation efter naturbeskyttel-
seslovens § 3. 
Der gøres opmærksom på, at der vil blive stillet vilkår om skånsom rydning og etablering af 
stenter/låger, for at sikre publikums adgang til området…” 
 

Det fremgår at Tønder Kommune den 29. marts 2017 har meddelt Søren Bundesen Hansen 
dispensation efter naturbeskyttelseslovens §3 på følgende vilkår: 

 
”… 
• Du må rydde i perioden 1. august – 1. marts af hensyn til dyrelivet.  
• Du skal rydde på en skånsom måde, så der ikke laves trykskader på arealer. 
• Du må ikke lave terrænændringer på arealet. 
• Du skal fjerne større ryddede træer fra arealet.  
• Der afgræsses i en periode på 10 år, hvorefter plejebehovet vurderes. 
• Du må ikke tilskudsfodre, bortset fra nødvendigt vitamin- og mineraltilskud.  
• Du må ikke sprøjte, gødske, jordbehandle, så, plante eller oplagre noget.  
• Græsningstrykket må ikke overstige 0,5 storkreaturer pr. ha.  
• Du må kun indhegne dyrene med almindeligt trådhegn eller fårehegn. 
• Vi kan altid forlange græsningstryk og græsningsperiode på arealet ændret, hvis vi mener 

at græsningen skader de vilde dyr eller planter. 
• Der må udelukkende afgræsses med storkreaturer på arealet. 
• Offentlighedens adgang ind over arealerne skal sikres med låger, led, stenter eller lig-

nende. 
• Hegning og afgræsning må først finde sted, når der forligger tilladelse fra Fredningsnæv-

net.  
… 
Arealet skal efter din information samhegnes med et større område, hvor der allerede bliver 
græsset. Pleje i form af rydning og afgræsning er en af indsatserne i Tønder Kommunes hand-
leplan for 2010-2015, og også en indsats i planen for 2. planperiode, som forventes vedtaget 
snarest. Græsning bidrager med at sikre, at naturtyperne er egnede levesteder for fuglearterne 
på udpegningsgrundlaget for fuglebeskyttelsesområde "Rømø".  
 
Vi vurderer, at græsning af området vil fungere som pleje, og vil være med til at skabe en 
bedre naturtilstand på arealerne. Andre steder på Rømø har det vist sig, at en ekstensiv græs-
ning med robuste kvægracer vil forynge lyngen og fremme forskelligheden i hedens plante-
vækst. Dette er til gavn for mange dyrearter og truede planter, f.eks. arter af lav. Rydning og 
græsning af arealet vil medvirke til at mindske opvækst af bl.a. fyrretræer og glansbladet hæg. 
 
For at sikre dette, skal græsningstrykket være tilpas kraftigt til at kreaturerne vil æde løvet, 
men dog ikke så kraftigt at kreaturerne kan gøre skade på arealet og hedens karakteristiske 
planter, ved for kraftig tråd. 
… 
Redegørelse 
Der er udarbejdet naturhandleplaner for habitat- og fuglebeskyttelsesområdet. Rydning og 
græsning er i disse nævnt som en plejeindsats der gavner bl.a. fuglene på udpegningsgrundla-
get. De vestlige arealer ligger desuden i fredningen ”Rømø – arealerne midt på øen og 2. klit-
række”. Der er i fredningen afsagt:  
 
• At arealerne skal bevares i deres nuværende naturlige tilstand, medens græsning og 

lyngslåning kan finde sted i deres hidtidige omfang… 
… 
Screening i forhold til Natura 2000 og bilag IV arter 
Størstedelen af arealerne ligger i internationale naturbeskyttelsesområder. Udpegningsgrund-
laget for Habitatområdet H78 Vadehavet med Ribe Å, Tved Å og Varde Å vest for Varde, 
Brede Å, Vidå med tilløb, Rudbøl Sø og Magisterkogen og Fuglebeskyttelsesområde F65 
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Rømø kan ses i bilag 2. Markfirben forekommer spredt på egnede lokaliteter på Rømø. Den 
kan findes på åbne, solrige lokaliteter, bl.a. hede. Tønder Kommune vurderer at græsningen 
ikke vil være til skade for markfirbenet.” 

Fredningsnævnets behandling af sagen: 
 
Fredningsnævnet har ved mail af 16. maj 2017 til Tønder Kommune, Miljøstyrelsen, Slot- og 
Kulturstyrelsen, Museum Sønderjylland, Danmarks Naturfredningsforening/København, Dan-
marks Naturfredningsforening/Tønder, Dansk Botanisk Forening Jyllandskredsen, Dansk Or-
nitologisk Forening, Friluftsrådet centralt og Friluftsrådet Tønder anmodet om eventuelle be-
mærkninger til ansøgningen med høringsfrist den 7. juni 2017. 
 
DOF-Sønderjylland har i mail af 18. maj 2017 oplyst, at foreningen ikke har indvendinger 
mod det ansøgte, og at foreningen kan anbefale initiativerne som vigtig naturpleje af area-
lerne. 
 
Danmarks Naturfredningsforening har i mail af 6. juni 2017 skrevet: 
 

”Danmarks Naturfredningsforenings Tønder afd. har vurderet, at det er en god idé, der 

harmonerer med tidligere muligheder for naturpleje i området. Derfor vil vi anbefale at 
Fredningsnævnet giver dispensation fra fredningen.” 

 
Fredningsnævnets afgørelse: 
 
Fredningsnævnet kan i medfør af naturbeskyttelseslovens § 50, stk. 1, meddele dispensation fra 
fredningsbestemmelserne, såfremt det ansøgte ikke strider mod formålet med fredningen. Som 
følge af beliggenheden skal betingelserne i naturbeskyttelseslovens § 50, stk. 2 og stk. 3 tillige 
være opfyldt. Ifølge disse bestemmelser kan fredningsnævnet kun meddele dispensation fra en 
fredning eller en foreslået fredning i eller uden for et internationalt naturbeskyttelsesområde, 
hvis det ansøgte ikke indebærer forringelse af naturtyper og levesteder for arter eller betydelige 
forstyrrelser af arter, som området er udpeget for, og for yngle eller rasteområder for bilag IV 
arter.   
 
Fredningerne har til formål at bevare området i den tilstand, områderne havde ved fredningen.  
 
Fredningsnævnet finder, at den naturpleje, der fremgår af ansøgningen, ikke vil være i strid med 
fredningernes formål.  
 
Fredningsnævnet finder endvidere, at det efter oplysningerne fra Tønder Kommune kan lægges 
til grund, at det ansøgte ikke indebærer forringelse af naturtyper og levesteder for arter eller 
betydelige forstyrrelser af arter, som området er udpeget for som beskrevet i Natura 2000-pla-
nerne og handleplanerne for området eller kunne beskadige eller ødelægge yngle - eller raste-
områder for bilag IV arter. 
 
Fredningsnævnet meddeler derfor dispensation i medfør af naturbeskyttelseslovens § 50, stk. 1 
og stk. 2 og stk. 3, til den ansøgte naturpleje på vilkår, 
 
at der kun må ryddes i perioden 1. august - 1. marts af hensyn til dyrelivet, 
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at rydningen skal foretages på en skånsom måde, så der ikke laves trykskader på arealet, 
 
at der ikke må foretages terrænændringer, 
 
at større ryddede træer skal fjernes fra det fredede område, 
 
at der ikke må tilskudsfodres, bortset fra nødvendigt vitamin- og mineraltilskud, som skal gives 
på en fast plads, 
 
at der ikke må sprøjtes, gødskes, jordbehandles, sås, beplantes eller på anden måde ændres eller 
ske oplag af nogen art,  
 
at Tønder Kommune løbende vurderer græsningstrykket, 
 
at Tønder Kommune som tilsynsmyndighed til enhver tid kan forlange græsningstrykket og 
græsningsperioden med kreaturer reguleret, hvis tilsynsmyndigheden vurderer, at naturtyper og 
arter på arealer lider skade, 
 
at arealerne, der græsses, skal være forsvarligt indhegnede med et almindeligt trådhegn eller 
fårehegn i maksimal højde på 1,20 m., 
 
at offentlighedens adgang ind over arealerne skal sikres med låger, led, stenter eller lignende, 
der opsættes efter tilsynsmyndighedens anvisninger og betales af Søren Hansen, 
 
at hegnet skal være fjernet senest 1 måned efter, at græsningen er ophørt, og  
 
at der udelukkende må afgræsses med storkreaturer. 
 
Klagevejledning:  
 
Der kan inden 4 uger efter den dag, denne afgørelse er meddelt, klages til Planklagenævnet 
over afgørelsen. Hvis afgørelsen er offentligt bekendtgjort, regnes klagefristen dog altid fra 
bekendtgørelsen. 
 
Borgere, virksomheder, myndigheder og organisationer skal indsende klagen til Planklage-
nævnets Klageportal via borger.dk eller virk.dk. 
 
Der er et direkte link til borger.dk og virk.dk via Planklagenævnets hjemmeside www.naevne-
neshus.dk/planklagenaevnet. 
 
Klagefristen udløber ved midnat på dagen for klagefristens udløb. 
 
En klage skal være tilgængelig for førsteinstansen i Klageportalen senest kl. 23:59 på den dag, 
hvor klagefristen udløber. Det indebærer, at klager har godkendt og betalt gebyr/bestilt fak-
tura i Klageportalen. 
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Klageren skal oplyse sit CPR-nummer eller CVR-nummer.  
  
Planklagenævnets hjemmeside indeholder information om beregning af klagefrister i de til-
fælde, hvor en klager anmoder om at blive undtaget fra brug af Klageportalen. 
 
Klageberettigede er, jf. naturbeskyttelseslovens § 86: 
 

• Adressaten for afgørelsen, 
• ejeren af den ejendom, som afgørelsen vedrører, 
• offentlige myndigheder, 
• en berørt nationalparkfond, 
• lokale foreninger og organisationer, som har en væsentlig interesse i af-

gørelsen, 
• landsdækkende foreninger og organisationer, hvis hovedformål er be-

skyttelse af natur og miljø, og 
• landsdækkende foreninger og organisationer, som efter deres formål 

varetager væsentlige, rekreative interesser, når afgørelsen berører så-
danne interesser. 

 
Det er en betingelse for Planklagenævnets behandling af en klage, at den, der klager, indbeta-
ler et gebyr. Gebyret udgør for privatpersoner 900 kr. Virksomheder, organisationer og offent-
lige myndigheder skal betale 1.800 kr. for behandling af eller genoptagelse af en klage. Det 
nævnte gebyr reguleres den 1. januar hvert år efter den af Finansministeriet fastsatte sats for 
det generelle pris- og lønindeks med virkning for klager, der modtages i nævnet fra og med 
den 1. februar 2017. Gebyret er endnu ikke reguleret for 2017, men vil blive teknisk efterre-
guleret. 
 
Planklagenævnet påbegynder først behandlingen af en klage, når gebyret er modtaget. 
 
Klagegebyr opkræves af Planklagenævnet. Betaling af klagegebyr sker ved elektronisk over-
førsel eller ved indbetalingskort til Planklagenævnet. Gebyr skal indbetales indenfor en af 
Planklagenævnet fastsat frist. Hvis gebyret ikke indbetales inden udløbet af fristen, afvises 
klagen. 

Vejledning om gebyrbetalingen kan findes på Planklagenævnets hjemmeside www.naevne-
neshus.dk/planklagenaevnet. 
 
Gebyret bliver tilbagebetalt, hvis klagen bliver afvist, fordi klagefristen er overskredet, klager 
ikke er klage-berettiget eller fordi Planklagenævnet ikke har kompetence til at behandle kla-
gen. 
 
Gebyret tilbagebetales også, hvis klagesagen fører til, at den påklagede afgørelse ændres eller 
ophæves, eller hvis klager får helt eller delvist medhold i klagen. Hvis den eneste ændring af 
den påklagede afgørelse er forlængelse af en frist for efterkommelse af afgørelsen som følge 
af den tid, der er medgået til at behandle sagen i Planklagenævnet, tilbagebetales gebyret dog 
ikke. 
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Hvis klager trækker klagen tilbage, mens sagen er under behandling i nævnet, vil gebyret som 
udgangspunkt også blive betalt tilbage. Planklagenævnet kan dog beslutte, at gebyret ikke til-
bagebetales, hvis klagen trækkes tilbage på et tidspunkt, hvor nævnet allerede har foretaget en 
stor del af sagsbehandlingen. 
 
Tilladelsen må i henhold til naturbeskyttelseslovens § 87, stk. 7, ikke udnyttes, før klagefri-
sten er udløbet, eller behandling af en eventuel klage måtte være afsluttet. 
 
Det følger endvidere af naturbeskyttelseslovens § 50, stk. 1, jf. § 66, stk. 2, at tilladelsen bort-
falder, hvis den ikke udnyttes inden 3 år efter, at den er givet. 
 
Såfremt projektets gennemførelse kræver tilladelse eller dispensation efter anden lovgivning, 
skal ansøgerne rette henvendelse til den myndighed, der administrerer tilladelser eller dispen-
sationer i henhold til denne lovgivning.  
 

 
 
Denne afgørelse er sendt til: 
 
Søren Hansen, hansensoren11@gmail.com   
Tønder Kommune, teknisk@toender.dk, cb1@toender.dk     
Miljøstyrelsen, mst@mst.dk; sofha@svana.dk  
Slot- og Kulturstyrelsen, post@slks.dk  
Museum Sønderjylland, tekr@museum-sonderjylland.dk  
Danmarks Naturfredningsforening/København, dn@dn.dk  
Danmarks Naturfredningsforening/Tønder, soren@eller.dk    
Dansk Botanisk Forening Jyllandskredsen, finn.borchsenius@sm.au.dk  
Dansk Ornitologisk Forening, toender@dof.dk  
Friluftsrådet centralt: fr@friluftsraadet.dk   
Friluftsrådet Tønder: sydvestjylland@friluftsraadet.dk  
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Fredningsnævnet for Sydjylland 
Sydlig del 

 

 
 
 

 
 
Dokken 1 
6700 Esbjerg 
Åbent 08.30-15.00 
Tlf.: 9968 8800 
 
E-mail: esbjerg@domstol.dk 
www.domstol.dk/esbjerg 
SE-nr. 50 03 28 17 
 
15. september 2017 
FN SJS 26 og 41/2017  

 
J.nr.: FN SJS 26 og 41/2017: Ansøgning fra Ravnhøj Consult v/Jesper Toft og Sønderborg 
Kommune på vegne Naturstyrelsen om tilladelse til anlæg af en sø (paddeskrab) på ejendom-
men matr.nr. 9 Juvre, Rømø. 
 
Fredningsnævnet har den 27. april 2017 modtaget ansøgning fra Ravnhøj Consult v/Jesper Toft på 
vegne Naturstyrelsen om tilladelse til anlæg af en sø (paddeskrab) på ejendommen matr.nr. 9 Juvre, 
Rømø, FN SJS 26/2017. Den 2. juni 2017 anmodede Fredningsnævnet Tønder Kommune om den-
nes bemærkninger til spørgsmålet om, hvorvidt paddeskrabet ville have betydning i forhold til reg-
lerne i naturbeskyttelseslovens § 50, stk. 2.  
 
Fredningsnævnet modtog herefter den 22. juni 2017 en ansøgning fra Tønder Kommune vedrørende 
det samme projekt. (FN SJS 41/2017). 
 
Ved at sammenholde det kort, der er vedlagt ansøgningen med www.miljøportalen.dk kan det kon-
stateres, at ejendommen rettelig har matr.nr. 9 Kongsmark, Rømø, hvilket også svarer til kommu-
nens ansøgning.  
 
Det fremgår af ansøgningen, at projektet er et led i Nationalpark Vadehavets store projekt omkring 
fremme af den truede strandtudses ynglemuligheder i vadehavsområdet. Nationalpark Vadehavet 
ønsker derfor i samarbejde med lodsejere at skabe en række nye eller forbedrede ynglemuligheder 
for strandtudsen. 
 
Der ønskes anlagt en lavvandet sø med en dybde på 20-40 cm i et lavt engområde på ejendommen. 
Søen – et såkaldt paddeskrab – vil få en størrelse på 4-500 m2. Der skal anlægges flade bredzoner i 
anlæg ca. 1:8. Den opgravede jord deponeres på kommunal jord langs en kanal, hvis bredzone i for-
vejen er præget af et bånd af slam og plantemateriale efter løbende oprensning af kanalen.  
 
Ejendommen er omfattet af Overfredningsnævnets kendelser af 17. december 1985 vedrørende 
fredning af Rømø Vest.  
 
Fredningsnævnet skal derfor meddele dispensation, hvis det ansøgte skal tillades.  
 
Det ansøgte er beliggende i Natura-2000 område nr. 89 Vadehavet.  

http://www.miljøportalen.dk/
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Fredningsnævnets formand har i medfør af forretningsorden for fredningsnævn § 10, stk. 5, besluttet 
at meddele dispensation til det ansøgte i medfør af naturbeskyttelseslovens § 50, stk. 1, stk. 2 og stk. 
3 på de vilkår, der er anført i afsnittet ”Fredningsnævnets afgørelse”. 
 
Sagens baggrund: 
 
Af Overfredningsnævnets kendelse af 17. december 1985 fremgår blandt andet: 
 

§ 1 Fredningens formål. 
 
Fredningen har til formål at bevare og pleje områdets plante- og dyreliv med de også landskabelige 
værdier, der knytter sig til variationen af klitheder, græsarealer, strandenge og vådområder, og således 
at området kan opretholdes som et værdifuldt raste- og ynglested for fugle. 
 
§ 2 Bevaring af området. 
 
Området skal bevares i dets nuværende tilstand. Der må således bl.a. ikke foretages terrænændringer 
eller ændringer af den hidtidige anvendelse af arealerne, og der må ikke opføres ny bebyggelse m.v., 
medmindre sådanne ændringer af den nuværende tilstand er tilladt i de følgende bestemmelser eller 
tillades ved en dispensation efter § 9. 
… 
§ 4 Terrænændringer. 
 
Der må ikke foretages terrænændringer. Der må således ikke ske udnyttelse af forekomster i jorden, og 
fyldning, planering eller afgravning. Eksisterende grøfter må vedligeholdes, men der må ikke graves. 
… 
§ 7 Naturpleje 
 
På arealer, der ikke ejes af staten, har Sønderjyllands amtsråd ret til at lade foretage naturpleje til opfyl-
delse af fredningens formål, herunder ved afgræsning, såning, slåning, supplerende afhøstning af rørbe-
voksede arealer og afbrænding af hedearealer. Det er dog en betingelse, at pleje foranstaltningerne ud-
føres uden udgift for ejeren og enten er tiltrådt af ejeren eller – hvis enighed ikke opnås - er godkendt af 
fredningsnævnet. 

 
Efter det oplyste finder Fredningsnævnet, at den ønskede naturpleje ikke kan anses for omfattet af § 
7. Det ansøgte kræver derfor dispensation fra fredningen. 
 
Det fremgår af ansøgningen fra Tønder Kommune:  
 
 ”… 

Det er ønsket, at etablere et skrab på 400-500 m² med ca. 40 cm dybde. Paddeskrabet ønskes etableret i 
forbindelse med Nationalparkens projekt ”Strandtudse”, hvor der arbejdes på forbedring og nyanlæg af 

ynglesteder i hele Nationalparkens område.  
 

Jeg har besigtiget området i juni 2017 redegjort nærmere for paddeskrabet i …  
 

Der gøres opmærksom på, at det kun er matr.nr. 9 Kongsmark, Rømø der ligger indenfor fredningen…”  
 
Tønder Kommune har i et udkast til dispensation af hele det ansøgte område efter Naturbeskyttel-
seslovens § 3 blandt andet oplyst: 
 
 ”… 

Etablere et nyt paddeskrab/vandhul på 400-500 m² på matr.nr. 9 Kongsmark, Rømø. Vandhullet anlæg-
ges med en vanddybde på ca. 40 cm ved forårsvandstand og med en bredprofil på 1:7-1:9.  
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 Begrundelse: 

 … 
Undersøgelsen, som er udgivet som faglig rapport af Nationalpark Vadehavet, viser, at strandtudsen er 
truet lokalt og forsvundet helt flere steder. Andre steder, som på Rømø, er problemet, at ynglestederne 
udtørrer og at vinteroversvømmelserne bringer for meget saltvand og fisk ind i de lavvandede søer og 
fugtige områder på de lave strandenge. 
 
Arealerne er alle omfattet af NBL § 3, som beskyttede strandenge, heder og enge. Arealerne er besigti-
get i juni 2017 og det kunne ses, at områderne er store, med relativ ensartede botanik. Derfor vil udvi-
delse eller etablering af paddeskrab på 150 til 800 m2 ikke have stor betydning for naturområderne i 
deres helhed. Det er i juni 2017 undersøgt, at der ikke er beskyttede eller fredede arter på arealerne. 
Den relativ sjældne klokke-ensian kan have voksested på nogle af arealerne. Klokke-ensian er svær at 
finde i vegetativ tilstand. Den blomstrer i månederne august og september. Der er derfor stillet særlige 
vilkår om besigtigelse af områderne og placering af skrabene. 
 
Natura 2000 og bilag IV-arter: 
 
Arealerne ligger alle i Natura 2000-område H78 Vadehavet med Ribe Å, Tved Å og Varde Å vest for 
Varde, Brede Å, Vidå med tilløb, Rudbøl Sø og Magisterkogen samt F65 Rømø. Der kan som udgangs-
punkt kun gives tilladelse, hvis projektet ikke påvirker Natura 2000-området væsentligt eller forringer 
bevaringsstatus eller muligheder for at opfylde bevaringsmålsætningen for de arter og naturtyper, som 
områderne er udpeget for. Dele af de berørte arealer er kortlagt som habitatnaturtyperne strandeng eller 
klithede. Da det drejer sig om en meget lille del af de kortlagte naturtyper vurderes det, at projektet ikke 
forringer bevaringsstatus eller mulighed for at opfylde bevaringsmålsætningen. 
 
Der kunne ved besigtigelserne ikke findes Bilag IV-arter på arealerne. 
 
Selve projektet har til formål at øge og forbedre ynglestederne for Bilag IV-arten strandtudse. Det vur-
deres, at paddeskrabene ikke vil påvirke fuglene på udpegningsgrundlaget for Rømø negativt, men at 
især engfuglene vil kunne have gavn af paddeskrabene, idet de vil øge antallet af insekter i områderne.” 

 
Fredningsnævnets behandling af sagen: 
 
Fredningsnævnet har ved mail af 11. juli 2017 til Ravnhøj Consult v/Jesper Toft, Tønder Kom-
mune, Miljøstyrelsen, Slot- og Kulturstyrelsen, Museum Sønderjylland, Danmarks Naturfrednings-
forening/København, Danmarks Naturfredningsforening/Tønder, Dansk Botanisk Forening Jyl-
landskredsen, Dansk Ornitologisk Forening, Friluftsrådet og Friluftsrådet Tønder anmodet om even-
tuelle bemærkninger til ansøgningen med høringsfrist den 9. august 2017. 
 
Naturstyrelsen har i mail af 27. juli 2017 oplyst, at de som ejer af arealerne og som tilsynspligtige i 
den forbindelse kan tiltræde kommunens vurderinger med hensyn til det internationale beskyttelses-
område og bilag IV-arterne. 
 
Kort der viser den omhandlede ejendom, matr.nr. 9 Kongsmark, Rømø: 
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Fredningsnævnets afgørelse: 
 
Fredningsnævnet kan i medfør af naturbeskyttelseslovens § 50, stk. 1, meddele dispensation fra fred-
ningsbestemmelserne, såfremt det ansøgte ikke strider mod formålet med fredningen. Som følge af 
beliggenheden skal betingelserne i naturbeskyttelseslovens § 50, stk. 2 og stk. 3 tillige være opfyldt. 
Ifølge disse bestemmelser kan fredningsnævnet kun meddele dispensation fra en fredning eller en 
foreslået fredning i eller uden for et internationalt naturbeskyttelsesområde, hvis det ansøgte ikke 
indebærer forringelse af naturtyper og levesteder for arter eller betydelige forstyrrelser af arter, som 
området er udpeget for, og for yngle eller rasteområder for bilag IV arter.   
 
Fredningen har til formål at bevare og pleje områdets plante- og dyreliv med de også landskabelige 
værdier, der knytter sig til variationen af klitheder, græsarealer, strandenge og vådområder, og således 
at området kan opretholdes som et værdifuldt raste- og ynglested for fugle. Fredningsnævnet finder 
efter oplysningerne i sagen, at etableringen af paddeskrabet ikke er i strid med fredningernes formål.  
 
Fredningsnævnet finder endvidere, at det efter oplysningerne fra Tønder Kommune og Naturstyrelsen 
kan lægges til grund, at det ansøgte ikke indebærer forringelse af naturtyper og levesteder for arter 
eller betydelige forstyrrelser af arter, som området måtte være udpeget for, og for yngle eller raste-
områder for bilag IV arter. 
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Fredningsnævnet meddeler herefter dispensation i medfør af naturbeskyttelseslovens § 50, stk. 1 og 
stk. 2 og stk. 3, til det ansøgte på vilkår,  
 
at paddeskrabet højst må udføres med en dybde på 20-40 cm, 
 
at paddeskrabet skal placeret i et lavt engområde på ejendommen, 
 
at paddeskrabet højst må være 500 m2, 
 
at der skal anlægges flade bredzoner i anlæg ca. 1:8 og 
 
at den nærmere placering og udbredelse af skrabet skal ske efter Tønder Kommunes bestemmelse. 
 
Klagevejledning: 
 
Der kan inden 4 uger efter den dag, denne afgørelse er meddelt, klages til Planklagenævnet over 
afgørelsen. Hvis afgørelsen er offentligt bekendtgjort, regnes klagefristen dog altid fra bekendtgø-
relsen. 
 
Borgere, virksomheder, myndigheder og organisationer skal indsende klagen til Planklagenævnets 
Klageportal via borger.dk eller virk.dk. 
 
Der er et direkte link til borger.dk og virk.dk via Planklagenævnets hjemmeside www.naevnenes-
hus.dk/planklagenaevnet. 
 
Klagefristen udløber ved midnat på dagen for klagefristens udløb. 
 
En klage skal være tilgængelig for førsteinstansen i Klageportalen senest kl. 23:59 på den dag, hvor 
klagefristen udløber. Det indebærer, at klager har godkendt og betalt gebyr/bestilt faktura i Klage-
portalen. 
 
Klageren skal oplyse sit CPR-nummer eller CVR-nummer.  
  
Planklagenævnets hjemmeside indeholder information om beregning af klagefrister i de tilfælde, 
hvor en klager anmoder om at blive undtaget fra brug af Klageportalen. 
 
Klageberettigede er, jf. naturbeskyttelseslovens § 86: 
 

• Adressaten for afgørelsen, 
• ejeren af den ejendom, som afgørelsen vedrører, 
• offentlige myndigheder, 
• en berørt nationalparkfond, 
• lokale foreninger og organisationer, som har en væsentlig interesse i afgørel-

sen, 
• landsdækkende foreninger og organisationer, hvis hovedformål er beskyttelse 

af natur og miljø, og 
• landsdækkende foreninger og organisationer, som efter deres formål varetager 

væsentlige, rekreative interesser, når afgørelsen berører sådanne interesser. 
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Det er en betingelse for Planklagenævnets behandling af en klage, at den, der klager, indbetaler et 
gebyr. Gebyret udgør for privatpersoner 900 kr. Virksomheder, organisationer og offentlige myn-
digheder skal betale 1.800 kr. for behandling af eller genoptagelse af en klage. Det nævnte gebyr 
reguleres den 1. januar hvert år efter den af Finansministeriet fastsatte sats for det generelle pris- og 
lønindeks med virkning for klager, der modtages i nævnet fra og med den 1. februar 2017. Gebyret 
er endnu ikke reguleret for 2017, men vil blive teknisk efterreguleret. 
 
Planklagenævnet påbegynder først behandlingen af en klage, når gebyret er modtaget. 
Klagegebyr opkræves af Planklagenævnet. Betaling af klagegebyr sker ved elektronisk overførsel 
eller ved indbetalingskort til Planklagenævnet. Gebyr skal indbetales indenfor en af Planklagenæv-
net fastsat frist. Hvis gebyret ikke indbetales inden udløbet af fristen, afvises klagen. 

Vejledning om gebyrbetalingen kan findes på Planklagenævnets hjemmeside www.naevnenes-
hus.dk/planklagenaevnet. 
 
Gebyret bliver tilbagebetalt, hvis klagen bliver afvist, fordi klagefristen er overskredet, klager ikke 
er klage-berettiget eller fordi Planklagenævnet ikke har kompetence til at behandle klagen. 
 
Gebyret tilbagebetales også, hvis klagesagen fører til, at den påklagede afgørelse ændres eller op-
hæves, eller hvis klager får helt eller delvist medhold i klagen. Hvis den eneste ændring af den på-
klagede afgørelse er forlængelse af en frist for efterkommelse af afgørelsen som følge af den tid, der 
er medgået til at behandle sagen i Planklagenævnet, tilbagebetales gebyret dog ikke. 
 
Hvis klager trækker klagen tilbage, mens sagen er under behandling i nævnet, vil gebyret som ud-
gangspunkt også blive betalt tilbage. Planklagenævnet kan dog beslutte, at gebyret ikke tilbagebeta-
les, hvis klagen trækkes tilbage på et tidspunkt, hvor nævnet allerede har foretaget en stor del af 
sagsbehandlingen. 
 
Tilladelsen må i henhold til naturbeskyttelseslovens § 87, stk. 7, ikke udnyttes, før klagefristen er 
udløbet, eller behandling af en eventuel klage måtte være afsluttet. 
 
Det følger endvidere af naturbeskyttelseslovens § 50, stk. 1, jf. § 66, stk. 2, at tilladelsen bortfalder, 
hvis den ikke udnyttes inden 3 år efter, at den er givet. 
 
Såfremt projektets gennemførelse kræver tilladelse eller dispensation efter anden lovgivning, skal 
ansøgerne rette henvendelse til den myndighed, der administrerer tilladelser eller dispensationer i 
henhold til denne lovgivning.  
 

Fredningsnævnet for Sydjylland, Sydlig del 
Esbjerg, den 15. september 2017 
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Denne afgørelse er sendt til: 
 
 
Tønder Kommune, teknisk@toender.dk, cb1@toender.dk  
Miljøstyrelsen, mst@mst.dk; sofha@svana.dk  
Slot- og Kulturstyrelsen, post@slks.dk  
Museum Sønderjylland, tekr@museum-sonderjylland.dk  
Danmarks Naturfredningsforening/København, dn@dn.dk  
Danmarks Naturfredningsforening/Tønder, soren@eller.dk    
Dansk Botanisk Forening Jyllandskredsen, finn.borchsenius@sm.au.dk  
Dansk Ornitologisk Forening, toender@dof.dk  
Friluftsrådet centralt: fr@friluftsraadet.dk   
Friluftsrådet Tønder: sydvestjylland@friluftsraadet.dk  
Nationalpark Vadehavet: vadehavet@danmarksnationalparker.dk 
Naturstyrelsen Blåvandshuk: blh@nst.dk   
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