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r. Frednifigssagen.
Ved brev af 17. juni 1976 til fredningsnævnet for Ribe

amts fredningskreds rejste Danmarks Naturfredningsforening fred·-
ningssag for Lustrup Fællesjord.

I begæringen har Danmarks Naturfredningsforening til
støtte for sit andragende nærmere anført:

" • .. • • • • • .. • • _ • • .a,

Området udgør en fælleslod~ der af de omgivende landbrugs-
ejendomme har været udnyttet til mergelgravning. Mergelgravningen
er forlængst ophørt~ og området har udviklet sig med en afvekslen-
de vegetation, dels hedesamfund og kærsamfund med stor artsrigdom.

Begrundelsen for nærværende fredningsforslag er de uhder-
visningsmæssige interesser området frembyder. Den foreliggende
lokalitet er sparsomt repræsenteret i Ribes omegn 9 og dette i
forbindelse med den ret store koncentration af skoler og lærean-
stalter i Ribe gørf at det ud fra et pædagogisk synspunkt er af
den allerstørste betydning, at biotopen sikres for fremtiden imod
forstyrrelse.

Formålet med fredningen er at sikre biotopen mod forstyr-
relse, således at området også i fremtiden kan anvendes til studier
og demonstration af biologi."

Fredningssagen omfatter helt eller delvis følgende ejendom-
me med nedennævnte matrikelnumre:
Fælles Lergrav9 som ifølge Herredsmatriklen fra 1868 ejes af matr.nr.
l - 18 incl., undtagen matr. nr. 8, 6 p Lustrup under Ribe Jorder,
samt 4 c og 6 g Seem by og sogn.

Den detaillerede fredningspåstand for området er sålydende:
II .............
l. Området må ikke bebygges, og der må ikke opstilles skure,

master, transformerstationer eller andre skæmmende indretninger.
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2. Området må ik1{e opdyrke s og afvandes. Opfyldning af eksiste-
rende vandhuller må ikke ~inde sted.

3. Indenfor ~mrådet må der ikke anvendes herbicider og insekticider,
ligesom der ej heller må tilføres nogen form for gødnings-

stoffer.
4. Der må ikke foretages ~errænændringer.
5. Området må ikke anvendes til henkas'tning af affald, ligesom

der ej heller må henstilles udrangerede biler og landbrugs-
maSkiner.

6. Området skal være tilgængeligt for almenheden 9 hvilket ikke
skal indebære forbud mod almindelig markhegning.

7. Området må ikke tilplantes med træer og buske. Indenfor området
skal det være tilladt med de påtaleberettigedes samtykke~ uden
udgift for lodsejerne~ at fjerne selvsået opvækst af træer og
buske~ og iøvrigt at pleje området på den for biotopen mest
hensigtsmæssige måde.

8. Påtaleret tillægges Fredningsnævnet for Ribe amt og Danmarks
Naturfredningsforening ••••••••• "

Fredningsnævnet består under behandlingen af denne sag
af formanden, dommer Poul Buch, Varde, amtsrådsmedlem, gårdejer
Erik Rosenstand, Sdr. Farup~ samt det lokale medlem for Ribe kom-
mune gårdejer Åge Lauritsen, Hjortvad pr. Lintrup.

Bekendtgørelse om den rejste fredningssag blev indrykket
i dagbladet "Vestkysten" den 28. juni 1976~ i Statstidende den
29. juni samt i "Avisen for Ribe og Opland" den l. juli. Tilsva-
rende meddelelse blev tilstillet lodsejere den 6. juli 1976 ved
anbefalet brev. Indkaldelse til det forberedende møde den 13. sep-
tember 1976 blev bekendtgjort i Statstidende og dagbladet "Vest-
kysten" den 28. august 19765 ligesom meddelelse herom den 23. au-
gust 1976 blev tilstillet lodsejere og andre ~gkedsh~e ved
anbefalede breve.
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Af en af Danmarks Naturfredningsforening indhentet udta-

lelse fra Botanisk Insti~ut, Århus Universitet, fremgår blandt
andet:

"...........
Område-c består a1 en række små-mergelgrave med små knolde mellem.

Vegetationen er afvekslende, dels hede samfund dels kærsamfund
dels på nogle af knoldene urolig-bundsamfund med bl. a. følfod.

.. Artsrigdommen er stor. Lokaliteten er mindre men meget lig om-
rådet omkring mergelgraven Lønborghede.

l~ Der findes ingen botaniske sjældenheder~ men det er et lille
stykke smukt landskab~ hvis vkriation og artsrigdom taler for
bevarelse •••.••.•••• o ••• "

Ved brev af ll. november 1976 har fredningsplanudvalget
udtalt følgende:

"..........

e
e
e

Området er beliggende i fredningsinteressezone III, og er ikke
omfattet af beskyttelses-eller byggelinier i henhold til natur-
fredningsloven.

Området udgør en fælleslod, der tidligere har været benyttet til
mergelgravning. Nu er der en afvekslende vegetation, dels hede-
dels kærsamfund med stor artsrigdom.

Det er anført~ at lokaliteter som denne efterhånden er ret
sjældne i Ribes omegn, og i forbindelse med de mange skoler i

Ribe, må området derfor anses for vigtigt og velegnet til under-
visningsbrug.

Fredningsplanudvalget besigtigede området ved møde 6. maj 1976,
idet man havde fået henvendelser fra beboere i området. Man ved-
tog, at støtte tanker om områdets bevarelse -.fortrinsvis ved
overdragelse til det offentlige.
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ForI~den udvalget nåede at foretage sig yderligere i sagen~
rejste Naturfredningsforeningen som nævnt fredningssag.

På udvalgets møde den l. oktober 1976 blev sagen igen behand-
let på baggrund af den nu rejste fredningssag. Der var enighed
om ~bemdeles at støtte sikringsbestræbelserne~ evt. på den måde,
at arealet pålagt sikringsbestemmelsers overdrages til stat eller
kommune. Overdragelsen bør fortrinsvis ske til kommune .•..•...•. "

På mødet den 13. september 1976 motiverede fu~4mægtig
hnders Ko~den rejste fredningsbegæring og bemærkede? at det
område, der påstås fredet 9 må antages at være af væsentlig be-
tydning for biologiundervisningen i Ribes skoler og læreanstalter.
Vedrørende adgangen til området nedlægger Danmarks Naturfrednings-
forening ud over det i begæringen anførte påstand om~ "at den
private fællesvej~ der fører fra kommunevejen ud i området~ gøres
offentlig tilgængelig".

I det fredede område må der fortsat være ret til alminde-
lig markhegning ved opsætning a.f el·~hegn eller pigtrådshegn) såle-
des at egnet jord kan bruges til græsning. Det; man ønsker at sikre
sig imod s er~ at jorderne opdyrkes. Arealerne har stor artsrigdom~
selvom der ikke forefindes botaniske sjældenheder.

Lektor Lennart Edelbe~ bemærkede for undervisningsanstal-
terne~ at der i området findes en overordentlig sjælden bregne;
den såkaldte "Slangetunge"~ der slet ikke ligner en bregne9 og i
vandet forefindes den ligeledes ret sjældne "Løgfrø" hvis fort-
satte eksistens også bør bevares til fortsat undervisningsbrug.
Fremdeles er det af betydning~ at der i søerne kan iagttages in-
teressante sæsonsvingninger vedrørende indholdet af' plankton.

Formanden for Ribe kommunes byplanudvalg gårdejer Je~

Lauridsen bemærkede~ at Ribe kommune ikke vil modsætte sig fred-
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ningens genna~førelse som påstået~ men at Ribe kommune ikke
vil ~tk$ til, at den private fællesvej ~s til oifahtlig
vej.

e
•

Gårdejer M~tin Sch?ck bemærkede~ åt han har gammel ad-
koms~ ~il at drive sine kraaturer tværs over den priva~e ~æl1es-
vej og agt&!' at vedblive hermed \ied mid1ertidig opsætning af
trA.tih&gri..

Fgl~&tig,Ko~um be~rkede~ at Naturfredningsforeningen
ihte~ har at indvende imod hr. Sahacks ø~e.

Gårdejer Schmidt bemærke~ej at han ikke ønsker sig pålagt
yderligere forpligtelser med hensyn til vedl~geholdelsen af den
private fællesvej_

Fuldmægtig Kornum bemærkede~ at Naturfredningsforeningen
er ind~orstået hermedj blot vejen ikke bliver nedlagt. Han til-
føjede, at der ikke påstås etableret parkeringsplads ved området.

Gårdejer Ejvind Andreasen forespurgte~ hvorfor der er
medtaget et hjørne af matr. nr. 6 g.

Fuldmægtig ~g~ motiverede~ hvorfor den sydøstlige
lomme af området er medtaget.

Knud Vestergård bemærkede~ at han ønsker sin ejendom~
matr. nr. 4 c og 6 ~ udtaget af fredningen. Han har overtaget
matr. nr. 6 p ved skøde af 15. juli 1975~ og han har anlagt en
vej i øst/vestgående retning fra 4 c til 6 p langs med det syd-
østlige hjørne af den fælles lergrav.

Fuldmægtig Kornum forbeholdt efter fornyet besigtigelse
Naturfredningsforeningens stillingtagen til dette spørgsmål.

Jørgen B. Jessen bemærkede~ at hele fællesjorden fra
1973 er vurderet til o kr. i skattemæssig henseende. Indtil 1973
betalte forsamlingshuset i Lustrup skat af fællesjorden.
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Gårdejer Tyge Bruun forespurgte~ om det fortsat vil være

tilladt at hente ler og mergel~ der allerede er cpgravet.
Fuldmægtig Kornum bekræftede, at. dette kan ske, ..såfremt

der ikke ske~ fornyet gravning.
På nævnets næste møde i sagen nen 15. november 1976 fore-

spurgte gårdejer Ejvind Andreasen, om matr. nr. 4 c og 6 g er
med i fredn~splanudvalgets forslag om overdragelse a~ arealerne
til det offentlige.

Sekretariatsleders landinsEektør H. Præstholm bemærkede,
»

at disse matrikelnumre også er med i forslaget? men det væsentlige
er selve mergelgra~ ....'. Udvalgets brev må ses som udtryk for ~
at udvalget er tilbageholdenIde over for tanken om en egentlig
fredning.

Fuldmægtig A. Kornum, Danmarks Naturfredningsforening,
bemærkede, at det er svært at trække en grænse ved en frednings-
sag. Skovholmen på matr. nr. 4 c og 6 g ligger i naturlig til-
knytning til fællesjorden og er medtaget ud fra en helhedsbetragt-
ning. De største fredningsmæssige interesser knytter sig imidlertid
til fællesjorden.

Landinspektør Præstholm bemærkede, at der i udvalget er
en vis modstand mod fredning af det i denne sag omhandlede areal,
og da området har betydning for undervisningen, bør Ribe kommune
snarere overtage jorden.

Arkitekt Sinnerup~ Ribe kommune, bemærkede, at kommunen
endnu ikke har taget stilling til fredningsplanudvalgets forslag.

~, Nævnsformanden konstaterede~ at hverken lodsejerne eller
Ribe kommune på tidspunktet for mødeafholdelsen kunne tage stil-
ling til fredningsplanudvalgets forslag.

Fuldmægtig Kornum bemærkede, at Danmarks Naturfrednings-
forening ønsker sagen fremmet til afgørelse uanset fredningsplan-
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udvalgets forslag~ idet argumenterne for fredning er til stede~
uanset hvem der ejer arealet.

Til påstandens pkt. 6 bemærkede han~ at man for at værne
om vandhullerne ønsker, at evt. græsning kun sker ved får og
geder, medens køer og heste bør udelukkes.

De mødte ~~ejere gav udtryk for ønske om~ at der ikke
kom dyr på fællesjorden, men at plejen af området foretages af
mennesker uden udgift for lodsej&rne. Lodsejerne udtrykte endvi-
dere ønske om~ at området bl!ver fredet fo~ jagt.

Nævnets formane! bemærkede, at spørgsmålet om jagtfr.edni.ng
ikke henhører under nævnet.

Gårdejer Andreasen ønskede~ at matl'. nr. 6 g udgik af
fredningen.

Ved brev af ll. sep1;ember ~976 har Ellen Margrethe Vester-d?r ejer :fællesjord ,
gård,oplys~~ at hun kan tilslutte sig, at fredningen genne~øres>
og at hun ikke kræver erstatning.

Ved brev af 13. december 1976 har Hans P. Bruun og Jørgen
P. Jessen på lodsejernes vegne fremsat krav om en erstatning på
4.000 kr. pr. ha. for fredning af fællesjorden.

~I. Fredningens.omfang.
Efter indgående overvejelser og interne forhandlinger

har fredningsnævnet eenstemmigt truffet beslutning om at gen-
nemføre den begærede fredning i overensstemmelse med Danmarks
Naturfredningsforenings.påstand.

Nævnet har ved sin således trufne afgørelse i overens-
stemmelse med naturfredningslovens § 1 lagt vægt på, at det er
af væsentlig interesse, at området sikres og bevares af hensyn
til undervisningen.
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~ Fredningens indhbld.
Med hensyn til !redningens nærmere indhold fastsattes

følgende generelle bestemmelser:
l. Området må ikke bebygges, og der må ikke opstill&s skure~

mas'ter, -cransformerstationer ellet- andrEi skæmmende indret-
ninger.

2. Området må ikke opdyrkes og afvandes. Opfyldning af eksiste-
rende vandhuller må ikke finde sted,

3. Inden for området må der ikke anvendes herbicider og insekti-
cider~ ligesom der ej heller må tilføres nogen form for
gødni~gsstoffer.

4. Der må ikke foretages terrænændringer.

5. Området må ikke anvendes til 'henkastning af affald~ lige.sam
der ej heller må henstilles udrangerede biler og landbrugs-
maskiner.

6. Området skal være tilgængeligt for almenheden, hvilket ikke
skal indebære forbud mod almindelig markhegning. Den private
fællesvej, der fører fra kommunevejen ud i området, skal være
offentlig tilgængelig.

7. Området må ikke tilplantes med træer og buske. Inden for
området skal det være tilladt med de påtaleberettigede s samtykke.
uden udgift for lodsejerne, at fjerne selvsået opvækst af
træer og buske, og iøvrigt at pleje området på den for bioto-
pen mest hensigtsmæssige møde. Evt. afgræsning må kun ske ved
får eller geder.

8. Påtaleret tillægges fredningsnævnet for Ribe amt og Danmarks
Naturfredningsforening.
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IV. Erstatning.
Gårdejerne Hans Peter Bruun og Jørgan P. Jessen har

på vegne Lustrup Forsamlingshus fremsat krav om en erstatning
på 4.000kr. pr. ha for fællesjorden.

Som begrundelse for kravet er anført:

"...........
Der er flere muligheder for udnyttelse af arealet, for

eksempel kunne der dyrkes korn, eller simpelthen plantes til
med gran, som senere kan bruges til juletræer •••••••••••• "

Ifølge Herredsmatriklen fra ~68 ejes fællesjorden af
ejerne af matr. nr. l - 18 incl, undtagen matr. nr. 8 Lustrup
under Ribe Jorder.

Det er oplyst, at fællesjorden fra 1973 er vurderet
til O i skattemæssig henseende, og at forsamlingshuset i Lustrup
indtil dette tidspunkt betalte skat af fællesjorden.

Ved fastsættelse af erstatning finder nævnet at måtte
tage i betragtning, at fællesjorden, der tidligere har været
benyttet som lergrav, må anses for vanskeligt opdyrkelig, medens
det ikke er lige så vanskeligt at opdyrke de urlmå~i~U1~e
arealer.

Nævnet finder herefter, at en erstatning for den pålagte
fredning af fællesjorden passende kan ansættes til 3.000kr. pr. ha.
For så vidt angår landbrugsjorden finder nævnet, at erstatningen
passende kan fastsættes til 5.000kr. pr. ha.

Da ingen andre har fremsat krav på erstatning, vil denne
være at udbetale til ejerne.

Erstatningerne vil herefter være at beregne således:
Lb. nr. l. Lustrup Fællesjord.

2,5637ha a kr. 3.000 7.691,10kr.
Erstatningen deponeres og udbetales til Lustrup For-
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samlingshus, såfremt det enten ved ejendomsdom eller
ved samtykke fra de ifølge Herredsma~riklen fra 2868
berettigede godtgøres~ at ~orsamlingshuset har ret
til erstatningen.

Lb. nr. 2, Ma:tr. nr. 6 p Lus-trup, Ribe Jorder og
4 c Seem by og sogn.
Knud Vestergård.
0,12 ha a kr. 5.000 600,00 kr.

Lb. nr. 3. Matr. nr. 6 g 3eem by og sogn.
Ejvind Andreasen.
0,1 ha a kr. 5.000 500,00 "
I alt 8.791,10 kr.

=============
Erstatningerne vil være at forrente med l % over den

af Danmarks Nationalbank til enhver tid fastsatte disconto fra
kendelsens afsigelsesdato.

Ifølge bekendtgørelse af lov om naturfredning nr. 520
af 1. oktober 1975 § 33 udredes erstatningen med 3/4 af Staten~
medens 1/4 udredes af Ribe Amtskommune.

V. Tinglysning.
Kendelsen vil være at tinglyse på de nedennævnte ejen-

domme med prioritet forud for al pantegæld og andre rettigheder
af privatretlig oprindelse, medens der med hensyn til offentlig-
retlige rettigheder henvises til tingbogen.

Påtaleret tillægges Fredningsnævnet for Ribe Amts
Fredningskreds og Danmarks Naturfredningsforening, hver for
sig eller i forening.

T h i b e s t e m m e s :
Ejendommene umatrikuleret Fælles Lergrav, Lustrup under

'tt ~-1~~Jorder" ~atr. nr. 6 p Lustrup under Ri;be Jorder, samt
matr. nr. 4 c og 6 g 3eem by og sogn, fredes som ovenfor bestemt.
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Kendelsen kan indankes for Overfredningsnævnet,
Nyropsgade 22~ 1602 København V, inden 4 uger fra kendeIsens
forkyndelse.

Erik Rosenstand Åge Lauritsen
Poul Buch

r IH. Esdahl
sekretær.

Udskriftens rigtighed bekræftes.
Fredningsnævnet for Ribe amts fredningskreds~ Varde~ den 2. marts 1977.

P. n. v.
E. b.

~~
H. ESdah; ~

sekr.

Ijd.
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Vedr. : Lustrup ~æ11csjord
11-11

D. N. j. nr. J·9 7 2

O •H.H • j. nr. 76- 414

Ejendomme der helt, eller delvis ønskes ~redet

6

Matr Ejer matriklens hera~ ønskes ~red. heraf fred.i h.t.nat.~r.lov. tidligere anmærkninge
nr. areal i ri vej øl ea.ha. ant. §46 §471 §472 §47a §53 fredet m.m.

lod. ea.ha. ea.ha. ea.ha. ea.ha. ea.ha.

Lustrup under Rib ...,J { rder

matr Ikke' :1nf'ørt:, tin'T
- 2.!)G37 ')] t J I..L.. .J

bager...
s l hcrrec1snwtri1~1en,
:'lV der er t~'GP t- i bruz

-for rubf' l1.eT'rcc; , i
1:J6P,, pr ~ 11 r~'r i. o t:"!

den :f~::!lles1crgrn,~ J

rlt den er :ror cjcrne:
af' mrl tr. nre. 1-1'"';
iue 1 • , unrlL'Jc;Cll ir::) L r
nr. t'),

E. Skødeh<'lv~r: 9.]500 a,02 1 landbrug
Niels :'~l"O ~111nd,
JIac1ersle,,-vej,
Lustrup, 6760 Hibe
:Gjer:
Knud Jør~pnsen
Hømvejle
6760 aioe

l

Uden.
,nr.
Fælle
ler{;r

---"'i.-:;-·~ICl" .. .....+ .......' __ ._. _"-'"
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Ejendomme der helt, eller delvis .nskes fredet

,e
Matr

nr.
Ejer

18.6511

matriklens heraf ønskes fred. heraf fred.i h.t.nat-f~ lov. tidligere anmærkninger
areal i at vej al ea .ha. ant. §46 §471 §47~ §47a §5J fredet m.m

lod. ea.ha.ea.ha.ea.ha.ea.ha.ea.ha.

Seem by og sogn

4 e Knud Vestergård
Seem Hark
6760 Ribe

6 ~ Ole Germundson
Seem l\lark
6760 Ribe
26/9 1975 lyst bet.
skøde til Ejvind E.
Andreasen

i alt 2 8 ha===!::========

0,1 1

0,1

Købenlavn, jen 13 maj ~976.

1

andinlspektølr

landbrug

landbrug

; ""f' t "j.ftF? ri , ,j t
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Lustrup fællesiord ~.
Dele af Lustrup under Ribe Jordero~t-

r.
Seem By og Sogn, ~
Ribe kommune, ~:
Ribe amtskommune. i,.'

(.' :....r-
Ir.
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~
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Kort i 1:4000
fremstillet efter
matrikelkortene af jan, 1976
i målforholdet 1:4000
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Signatu rforklaring:

• ••••••••• foreslået frednJngsgrænse
)( )()( eJerlagsgrænse
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År 1976

Målestok; 1'4000
27J 39° 500m
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11-11
D.N.1972
O.H,H.76·44
C.S.1976 IV
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