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Kendelse:

(Meddelt den 16. oktober 1980)

'Overfredningsnævnets afgørelse af 7. august 1980 om er-
statning i anledning af fredningen af en del af Kongeå-
dalen er påklaget til taksationskommissionen vedrørende
naturfredning af lb.nr. Ri. l, J. Gredsted Andersen, og
~b.nr. Ha. 39, ~kse1 Larsen.

Taksationskommissionen har den 4. oktober 1980 besigtiget
de fredede arealer.

ad lb.nr. Ri. l.

Ejeren gav ikke møde under taksationen, men har dels i en
skrivelse af 29. august 1980, dels ved telefonisk henven-
delse til kommissionen påstået den af over fredningsnævnet
tilkendte erstatning på 1.100 kr. forhøjet til 11.400 kr.,
svarende til det dobbelte af den erstatningspåstand, som
blev nedlagt fer fredningsnævnet den l. april 1977, jfr.
fredningsnævnets kendelse af 24. april 1978 side 71. Ejeren
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har bl.a. henvist til, at matr.nr. 4 df Gredsted er helt
omsluttet af bebyggelse med haver helt ned til åen. Ved
fredningen afskæres han fra muligheden for selv at bygge
og for som hidtil at ud~eje matr.nr. 4 df til festplads.
Han finder det uberettiget, at overfredningsnævnet kun
har tilkendt erstatning som for almindelige engarealer
inden for åbeskyttelseslinien.
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Taksationskommissionen skal bemærke, at begge arealerne
matr.nr. 4 df og 37 ~ Gredsted ligger inden for åbeskyt-
telseslinien i henhold til naturfredningslovens § 47 a,
idet u~dtagelsesbestemmelsen i § 47 a, stk. 2, nr. 4, om
områder, hvor der før den l. september 1972 var påbegyndt
en væsentlig, lovlig bebyggelse, ikke findes at kunne føre
til andet resultat. Arealerne ligger begge i landzone.
Det kan herefter ikke antages, at der forud for fredningen
har bestået nogen realistisk mulighed for at gennemføre
byggeri på arealerne, og der vil derfor ikke i anledning
af fredningen kunne gives erstatning for mistet byggernu-
lighed. Hvad angår anvendelsen af matr.nr. 4 df som fest-
plads, bemærkes, at fredningsbestemmelserne i henhold til
overfredningsnævnets afgørelse af 7. august 1980 efter tak-
sationskommissionens opfattelse ikke medfører nogen skær-
pelse af den retstilstand, som var gældende umiddelbart
efter naturfredningslovens § 47 a.
Matr.nr. 4 ~ består af god engjord, men arealets beliggen-
hed og beskedne størrelse gør det efter kommissionens op-
fattelse lidet sandsynligt, at en opdyrkning eller beplant-
ning ville have været økonomisk rentabel. Matr.nr. 37 e
er ~yrket agerjord og vil efter fredningsbestemmelserne
fortsat kunne dyrkes som agerjord, herunder med korn- og
rodfrugtafgrøder.
Der er herefter ikke grundlag for at fastsætte erstatningen
efter et højere niveau end det under fredningssagen alminde-
ligt anvendte. Da taksationskommissionen kan tiltræde de
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af over fredningsnævnet anvendte takster, stadfæstes over-
fredningsnævn~ts afgørelse.

ad lb.nr~ Ha. 39.
Under taksationen mødte Aksel Larsen og dennes søn revisor
Jørgen larsen, der nedlagde påstand om, at erstatningen
fastsættes som for agerjord til 1.000 kr. pr. ha. Der hen-
vistes til, at der ikke er tale om engjord, men agerjord,
som anvendes til gartneriformål, og at det kan komme på ta-
le at peplante arealet med frugtbuske.

Taksationskommissionen skal bemærke, at det fredede areal
i sin helhed er beliggende inden for åbeskyttelseslinien
i henhold til naturfredningslovens § 47 a. Det er denne
geografiske beliggenhed og den heraf følgende begrænsede
udnyttelsesmulighed, som har været afgørende for over fred-

.ningsnævnets erstatningsfastsættelse, og ikke en bedømmel-
se af jordboniteten.
Kommissionen er enig med overfredningsnævnet i, at erstat-
ningen fastsættes lavere for arealer inden for åbeskyttel-
seslinien end uden for denne. Med hensyn til spørgsmålet
om beplantning med frugtbuske bemærkes, at den af overfred-
ningsnævnet trufne fredningsafgørelse efter taksationskom-
missionens skøn ikke bevirker nogen forringelse af mulig-
heden for at opnå en ev~ntuelt fornøden dispensation. Da
kommissionen kan tiltræde de af overfredningsnævnet anvend-
te erstatningstakster og efter omstændighederne kan til-
træde, at mindstebeløbet, der tilkendes en ejer i er stat-

.ning, er fastsat til 1.000 kr., stadfæstes overfrednings-
nævnets afgørelse.
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Herefter bestemmes:

De under denne taksationssag omhandlede erstatningsbeløb
fastsættes således:

e
e

Lb.nr. Ri. l, J. Gredsted Andersen,
matr.nr. 4 df, 37 ~-Gredsted by,
Jernved sogn,
2,2 ha a 500 kr. 1.100 kr.

l
~ I

Lb.nr. Ho.39, Aksel Larsen,
del af matr.nr. 26 a Tobøl by,
Føvling sogn,
1,4 ha a 500 kr., forhøjet til 1.000 kr.

Beløbene forrentes som bestemt ved overfredningsnævnets
afgørelse af 7. august 1980.

Det følger af naturfredningslovens § 33, at fredningens
gennemførelse er afhængig af, at folketingets finansudvalg
giver tilslutning til erstatningernes udbetaling.

J. Lunøe

Karl Nielsen Aksel Jørgensen
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Overfredningsnævnets afgørelse

af 7. august 1980.-)
i sagen om fredning af en del af Kongeådalen i Ribe og

Sønderjyllands amter (sag nr. 2357177).

Fredningsnævnet for Ribe amts fredningskreds har den 24. april
1978 afsagt kendelse om fredning af arealer på begge sider af en ea. 30 km

lang strækning af Kongeåen fra Knagemølle til Gredstedbro, ialt ea. 1.850 ha.

Arealerne, der helt eller delvis omfatter 384 ejendomme, ligger i Brørup,
Holsted, Ribe og Vejen kommuner i Ribe amt samt i Rødding kommune i Sønder-

jyllands amt.

Fredningssagen er rejst i august 1975 af de daværende frednings-

planudvalg for henholdsvis Ribe og Sønderjyllands amter i forening og med til-

slutning fra miljøministeriet • Fredningspåstanden omfattede ea. 5.000 ha og

berørte 535 ejendomme.

Formålet med fredningen var navnlig ~ sikre opretholdelsen af

et naturligt og ureguleret vandløbs system , ~ bevare den landskabelige karakter

af området som et landbrugsområde med tørre, opdyrkede arealer og lave, fug-

tige engarealer og derigennem ~ tilgodese de botaniske, zoologiske, geologiske,

arkæologiske og historiske interesser i både undervisnings- og forskningsmæssig

henseende, som knytter sig til området.

Fredningsnævnets kendelse er forelagt overfredningsnævnet til

efterprøvelse efter den dagældende naturfredningslovs § 25. Kendelsen er tillige

påklaget tiloverfredningsnævnet af 371 af de berørte ejere samt af miljøministe-
riet (fredningsstyrelsen) , fredningsplanudvalgene for Ribe og Sønderjyllands
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amter, Ribe og Sønderjyllands amtsråd og Danmarks Naturfredningsforening . De

ankende ejere er med en enkelt undtagelse alle repræsenteret af et lodsejerudvalg
og af De samvirkende danske Landboforeninger og Danske Husmandsforeninger

v/Landskontoret for Landboret .

•

Under sagens behandling for overfredningsnævnet har landvæsens-

kommissionen for Ribe amtskommune den 15. december 1978 godkendt et forlig

om vedligeholdelsen af Kongeåen , indgået mellem vandløbsmyndighederne , fred-

ningsplanudvalgene og fredningsstyrelsen og tiltrådt af lodsejerudvalget . Forli-

get afløser landvæsenskommissionens kendelse af 15. september 1977, og fred-
ningsstyrelsens anke af denne kendelse til overlandvæsenskommissionen er der-

efter hævet. på grundlag af forliget har Ribe og Sønderjyllands amtsråd henholds-

vis den 13. og 25. juni 1979 vedtaget et nyt regulativ for Kongeåen på strækningen

mellem Knagemølle og Gredstedbro.
-,
! Navnlig følgende synspunkter på fredningen er fremført for over-

fredningsnævnet:

.
.;

Lodsejerudvalget og Landskontoret for Landboret har anført, at

alle de ankende ejere kan tiltræde en fredning af åforløbet og af de enge, der
grænser til åen og dens tilløb. Ejerne modsætter sig derimod fredning af yderli-

gere arealer. Der er tale om et kulturlandskab , hvis beskyttelse i landskabsmæs-
sig henseende har kunnet og fortsat kan varetages af ejerne selv. Ingen tænker

på at ændre terrænformerne , og den almindeligt gældende lovgivning frembyder
tilstrækkelig sikkerhed for, at der ikke sker en udvikling i strid med frednings-

formålet . Fredningen af landbrugsarealerne bag engene er derfor overflødig.

Enkelte af de ankende ejere har fremsat individuelle ønsker.

Fredningsstyrelsen har anført, at et udarbejdet materiale over

Danmarks større nationale naturområder har angivet hele det ca. 5.000 ha store
område omkring Kongeåen , der var omfattet af den oprindelige fredningspåstand ,

som et af Danmarks større områder af væsentlig fredningsmæssig betydning. For

overfredningsnævnet har fredningsstyrelsen imidlertid kun henstillet den af fred-

ningsnævnet bestemte fredning udvidet med ca. 750 ha omkring Foldingbro mellem

Brørup og Rødding bakkeøer, således at fredningen også kommer til at omfatte

den centrale del af smeltevandsdalen . Med en sådan udvidelse af fredningens

geografiske u1strækning vil der være mulighed for en landskabs- og naturbeva-

rende bedømmelse af udviklingen i et afgrænset, men dog stadig sammenhængende

landskab af høj fredningsmæssig værdi. Regulativet af juni 1979 for Kongeåen

indeholder sådanne bestemmelser om vedligeholdelsen af vandløbet, herunder om

grødeskæring og om slåning af vegetation på skråningerne, at fredningsformålet

for så vidt er opfyldt.
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Fredningsplanudvalgene for Ribe og Sønderjyllands amter har lige-

ledes ønsket fredningen ~dvidet til også at omfatte den centrale del af smeltevands-

dalen .

Ribe amtsråd har udtalt sig til støtte for en opretholdelse af frednings-

nævnets kendelse for så vidt angår fredningen s omfang og indhold, hvorimod Sønder-

jyllands amtsråd har tilsluttet sig fredningsstyrelsens og fredningsplanudvalgenes

ønske om en udvidelse af fredningen med ca. 750 ha.

•
Brørup, Holsted, Rødding og Vejen kommunalbestyrelser har tilslut-

tet sig lodsejernes synspunkter og fremhævet, at en landskabsbeskyttelse med skyl-

dig hensyntagen til landbrugserhvervet s interesser kan og bør opnås gennem de

kommunale myndigheders planlægning og administration af den almindeligt gældende

lovgivning.

:'

Naturfredningsrådet har udtalt, at forsknings- og undervisningsmæs-

sige hensyn i relation til geologi tilsiger en udvidelse af fredningen, der går væ-
sentligt ud over fredningsstyrelsens og fredningsplanudvalgenes påstande for over-

fredningsnævnet. Billedet af Kongeådalens geologiske opbygning vil kun kunne

fastholdes, hvis fredningen omfatter smeltevandsdalens begrænsende skrænter og

det omgivende højland.

•e

Danmarks Naturfredningsforening har med hensyn til fredningen s

geografiske udstrækning udtalt sig som fredningsstyrelsen og fredningsplanudval-

gene. Foreningen har endvidere anført, at det nye regulativ for Kongeåen er util-

strækkeligt til, at yandløbets naturlige og uregulerede tilstand kan bevares. Fore-

ningen har derfor ønsket det bestemt som led i fredningen, at aflejrede sandbanker
kun må fjernes efter en hvert år udarbejdet og af fredningsnævnet godkendt plan,
og at grødeskæring kun må foretages en gang om året. Endelig har foreningen

ønsket fredningsbestemmelserne ændret, så at to dambrug ved Kongeåen , der har

tilladelse til indvinding af den på ethvert tidspunkt værende vandmængde, får pligt

til at opretholde frivand i et omfang, der stemmer med miljøstyrelsens vejledende
bestemmelser om dambrug.

.'
I

De to dambrug har modsat sig en begrænsning af dambrugenes nuvæ-

rende ret til vandindvinding , og både fredningsstyreisen og Ribe amtsråd har hen-

stillet spørgsmålet herom udskudt .

I sagens behandling har deltaget 9 medlemmer af overfredningsnæv-

net.

Efter besigtigelse af området og afholdelse af offentligt tilgængeligt

møde med de i sagen interesserede ejere, myndigheder og foreninger m. v. skal

overfredningsnævnet udtale:
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Samtlige medlemmer finder, at Kongeådalen rummer så betydelige

landskabelige værdier og kulturhistoriske minder, at betingelserne for en fred-
ning er opfyldt ikke blot for området, som er omfattet af fredningsnævnet s kendel-

se, men også for i hvert fald de arealer, hvormed fredningsstyrelsen , frednings-
planudvalgene , Sønderjyllands amtsråd og Danmarks Naturfredningsforening har

ønsket fredningen udvidet. Fredning af et så betydeligt område, der i alt væsent-

ligt udnyttes landbrugsmæssigt, måtte imidlertid indeholde bestemmelser, hvoref-

ter enhver form for erhvervsøkonomisk nødvendigt landbrugsbyggeri kunne opføres

uden hensyn til fredningen .

• Et flertal på 6 medlemmer finder efter de kommunale myndigheders

udtalelser for overfredningsnævnet at kunne lægge til grund, at de kommende kom-

muneplaner og kommunalbestyrelsernes forpligtelse efter kommuneplanlovens § 13
til at virke for disse planers gennemførelse samt amtsrådenes og kommunalbesty-

relsernes administration af den almindeligt gældende lovgivning vil udelukke en

ikke-landbrugsmæssig udnyttelse af arealerne i strid med de hensyn, der kunne

føre til en fredning i det nævnte betydelige omfang. Efter flertallets opfattelse

kan der endvidere ikke tænkes på de opdyrkede arealer at blive foretaget terræn-
ændringer og som følge af jordens bonitet heller ikke tilplantninger i et omfang,

som kunne komme i strid med fredningsinteresserne .

Flertallet finder herefter ikke tilstrækkelig anledning til, at fred-
ningen - ud over selve Kongeåen med dens uregulerede forløb på strækningen mel-

lem Knagemølle og Gredstedbro samt tilløbene til åen - skal omfatte mere end den
snævre ådal, der hovedsagelig består af enge og skrænter mod det højere beliggen-

de land.

Mindretallet på 3 medlemmer har ment, at arealernes fredningsvær-

dighed burde understreges ved en større geografisk udstrækning af fredningen,

selvom fredningsbestemmelserne ikke ville omfatte regulerende bestemmelser for

erhvervsøkonomisk nødvendigt landbrugsbyggeri. Af mindretallet har 2 medlemmer

herefter stemt for at fastlægge fredningen s afgrænsning i overensstemmelse med

fredningsstyrelsens , fredningsplanudvalgenes , Sønderjyllands amtsråds og Dan-

marks Naturfredningsforenings påstande, medens et medlem har stemt for at til-

træde afgrænsningen i fredningsnævnet s kendelse.

Fredningen omfatter herefter helt eller delvis 321 ejendomme på

ialt ca. 820 ha, således som det er vist på kortene, der hører til overfrednings-
nævnets afgørelse (fredningskortene) .

Om fredningsbestemmelserne udtaler samtlige medlemmer:

Regulativet for Kongeåen af juni 1979 indeholder bestemmelser om
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vC1fHlløoetsvedligeholdelse. Disse bestemmelser findes at tilgodese fredningsfor-

målet i en sådan grad, at der i hvert fald ikke på nuværende tidspunkt er anledning

til at undergive vandløbet andre fredningsbestemmelser end dem, der er anført

nedenfor i §§ 2 og 3.

Spørgsmålet om frivand ved de to dambrug findes ikke at burde tages

op under den foreliggende fredningssag.

•
Med den besluttede geografiske afgrænsning af fredningen findes fred-

ningsbestemmelserne at burde indeholde et ubetinget forbud mod opførelse af ny be-

bebyggelse, ligesom de fredningsbestemmelser, som var fastsat i fredningsnævnets
kendelse, må forenkles og tilpasses den reducerede fredning. Der findes herefter
ikke tilstrækkelig anledning til i fredningsbestemmelserne at medtage en regel om,
at en ansøgning om dispensation fra disse bestemmelser anses f.or meddelt, hvis
ansøgeren ikke inden en vis frist har modtaget svar fra fredningsnævnet.

Fredningsbestemmelserne for det på fredningskortet viste område
er herefter:

§ 1. Fredningens formål.

Fredningen har til formål at sikre et frit og uforstyrret for-

løb af Kongeåen og dens tilløb som led i bevarelsen af Kongeådalens sam-

lede landskabspræg .

§ 2. Bevaring.

e
e

Vandløbene skal bevares som uregulerede naturvandløb fri

for kunstige indgreb. Andre vandarealer skal opretholdes som sådanne.

Landarealerne skal bevares i deres nuværende tilstand.

§ 3. Vandløbene og andre vandarealer .

Det følger af § 2, at der ikke må foretages foranstaltninger,

som ændrer vandstanden i eller forløbet af vandløbene eller ændrer bred-
dernes karakter. Oppumpning af vand fra vandløbene er således ikke til-

ladt, men kan dog foretages i henhold til allerede meddelte tilladelser efter
vandløbsloven , så længe dis se tilladelser er gældende. Det samme gælder

for andre vandarealer .

Fredningen er ikke til hinder for vedligeholdelse af Kongeåen

i overensstemmelse med bestemmelserne i vandløbsregulativet vedtaget af

Ribe og Sønderjyllands amtsråd henholdsvis den 13. og 25. juni 1979.

Fredningen er heller ikke til hinder for sædvanlig vedligeholdelse af de

øvrige vandløb og andre vandarealer i det fredede område.
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§ 5.

l
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§ 6.

•

6.

Uanset bestemmelserne i § 2 har ejeren af matr .nr. 2 ~,

Sønderskov Hovedgård, Folding , kun pligt til at opretholde Sønderskov
mølledam , såfremt Ribe amtskommune - uden udgift for ejeren - senest

inden udgangen af 1983 har gennemført en oprensning af dammen.

Dambrug.

Det følger tillige af § 2, at oprettelse af nye dambrug eller

udvidelse af eksisterende dambrug ikke må finde sted. Fredningen er
ikke til hinder for, at der ved eksisterende dambrug foretages foranstalt-

ninger (herunder mindre terrænændringer) som led i forureningsbekæmpelse.

Terrænændringer •

Det følger endvidere af § 2, at der - bortset fra den begrænse-

de undtagelse i § 4 - ikke må foretages terrænændringer . Der må således

ikke foretages opfyldning, planering eller afgravning.

Arealernes drift og pleje.

a. Det følger af § 2, at arealerne må anvendes som hidtil.
Arealer, der ikke allerede er opdyrket, må derimod ikke indtages under

plov. Fredningen er imidlertid ikke til hinder for, at hidtil opdyrkede
arealer overgår til græ sning.

b. Der må ikke foretages tilplantning (heller ikke som læhegn),

medmindre tilplantningen sker på et hidtil tilplantet areal eller på et
areal under fredskovspligt. Fredningen er derimod ikke til hinder for,

at eksisterende beplantning fjernes og arealet tilbageføres til dets tidli-

gere tilstand.

c. Det følger af § 2, at arealernes tilstand ikke må ændres ved
afvanding, dræning eller andre foranstaltninger såsom vandindvinding ,

hvis dette kan medføre, at arealernes fugtighedsgrad formindskes. Fred-

ningen er dog ikke til hinder for almindelig dræning eller udgrøftning uden

pumpning inden for den enkelte ejendom eller for nødvendig vedligeholdel-

se af drænrør og grøfter. Fredningen er heller ikke til hinder for v'and-
indvinding i henhold til allerede meddelte tilladelser efter vandforsynings-

loven , så længe de er gældende.

d. Forurening af naturen ved henlæggelse eller anbringelse af
affald eller på anden måde må ikke finde sted.
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e. Få. ellgarealer; der ikke afgræsses, har vedkommende amts-

råd ret til - efter forudgående drøftelse med og uden udgift for den pågæl-

dende ejer - at fjerne selvsåede buske og træer og at lade arealerne af-
græsse. Amtsrådet har endvidere ret til - efter aftale med den pågælden-
de ejer eller med fredningsnævnets godkendelse og uden udgift for ejeren -
at foretage landskabspleje i videre omfang.

f. Fredningen er ikke til hinder for, at der af vedkommende amts-

råd eller med amtsrådets godkendelse i begrænset omfang anlægges og af-

mærkes parkeringspladser, stier, lejrpladser, bådophalingspladser o.lign.

til offentlighedens anvendelse i overensstemmelse med regler, der fastsæt-

tes af amtsrådet. Et sådandt anlæg kræver aftale med vedkommende ejer
eller ekspropriation, eventuelt ved en supplerende fredningsafgørelse .

Bygninger og andre faste konstruktioner og anlæg.

Det følger af § 2, at der ikke må opføres nye bygninger (her-

under skure, badehuse, boder o.lign.) eller etableres andre faste kon-
struktioner og anlæg end bygninger. Eksempelvis må der således ikke eta- -

bleres skydebaner, oplagspladser eller lossepladser . Der må heller ikke

anbringes tårne o .lign. eller master, herunder master for luftledninger
til strømforsyning.

lo, § 8. Camping, husbåde .

Der må ikke anbringes campingvogne o.lign., og teltslagning
må ikke finde sted. Der må heller ikke anbringes husbåde .

e
e
e

Støj.

Kraftig gengivelse af musik, brug af højttaleranlæg o.lign.

må ikke finde sted i fri luft.

§ 10.-- Dispensationer.

En dispensation fra ovenstående fredningsbestemmelser kan

meddeles, når det ansøgte ikke vil komme i strid med fredningens formål,

jfr. naturfredningslovens § 34.

Overfredningsnævnet har ved anden afgørelse af d.d. fastsat det
samlede erstatningsbeløb i anledning af fredningen til 622.313,51 kr., hvortil kom-

m~r omkostningsbeløb og renter. Af disse beløb udreder staten 90 %. Ifølge be-
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stemmelserne i naturfredningslovens § 33 er fredningens gennemførelse herefter

afhængig af, at folketingets finansudvalg giver tilslutning til erstatningens udbe-
taling .

P. O. V.
. ,,

( ( ,

'---- ..... -'

Bendt Andersen
OY8rfredningsnævnets formand

e
e
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OVERFREDNINGSNÆVNET .

Overfredning~;nævnets afgørelse

af 7. august 1980

om erstatning i anledning af fredningen af en del af Kongeå-

dalen i Ribe og Sønderjyllands amter (sag nr. 2357177).

Fredningsnævnet for Ribe amts fredningskreds har den 24. april 1978
afsagt kendelse om fredning af et ca. 1.850 ha stort område på begge sider af Kon-
geåen på strækningen mellem Knagemølle og Gredstedbro. Fredningsnævnet har
tilkendt fredningserstatninger til de berørte 384 lodsejere med ialt 1.725.818,51
kr. med tillæg af omkos tninger på ialt 88.000 kr.

Det fremgår af fredningsnævnets kendelse, at erstatningerne er til-
kendt med 1.000 kr. pr. ha for såvel engarealer som arealer iøvrigt, dog at er-
statningen for fredskovspli.gtigt areal blev fastsat til 250 kr. pr. ha. Mindstebe-
løbet , der blev tilkendt en ejer, androg 1.000 kr.

Den samlede erstatning skulle ifølge fredningsnævnet s kendelse ud-

redes med 75 % af staten og 25 % af Ribe og Sønderjyllands amtsråd i forening,
men fredningsnævnet henstillede til overfredningsnævnet at øge statens andel.

Erstatningsfastsættelsen er påklaget rettidigt til overfredningsnæv-
net af 371 af de berørte ejere. Med en enkelt undtagelse er alle de ankende eje-
re repræsenteret af et lodsejerudvalg og af De samvirkende danske Landbofore-
ninger og Danske Husmandsforeninger v/Landskontoret for Landboret , som har
påstået erstatningen forhøjet til 1.500 kr. pr. ha. En af disse ejere - Inger
Reimann (ejendommen under lb. nr. Rø. 66) - samt J • Gredsted Andersen (ejen-
dommen under lb. nr. Ri. 1) har påstået en yderligere og væsentlig forhøjelse af

erstatningen .

...----------- -.,..-. *--~.----.----_. -....--..~ ------_._~..-..--~_._--_.~-----~-------- - ~----- ._-
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Ribe amtsråd har med tilslutning fra miljøministeriet , fredningssty~
relsen, henstillet til overfredningsnævnet at bestemme, at amtsrådene i forening
kun skal udrede 10 % af den samlede fredningserstatning med renter og omkost-

ninger.

l sagens behandling har deltaget 9 medlemmer af overfredningsnævnet .

Overfredningsnævnet skal enstemmigt udtale:

Overfredningsnævnet har ved anden afgørelse af dags dato begrænset

fredningens geografiske udstrækning. Fredningen omfatter herefter af landarea-

ler kun de til Kongeåen og dens tilløb grænsende arealer af fortrinsvis engkaraIJr,
ialt ca. 820 ha, hvoraf ca. 711 ha er omfattet af åbeskyttelseslinien efter natur-
fredningslovens § 47 a.

Ved 16. alm. vurdering pr. 1. april 1977 er engarealerne ansat till
en grundværdi, der typisk varierer mellem 4.000 kr. og 7.000 kr. pr. ha, og

grundværdien af de opdyrkede arealer varierer typisk mellem 6.000 kr. og ,10.000

kr. pr. ha.

Under hensyn til arealernes beliggenhed i landzone og til arealernes
karakter og hidtidige anvendelse findes der at være ydet fuld erstatning for fred-
ningen, når erstatningen fastsættes til 500 kr. pr. ha, der er omfattet af åbe-
skyttelseslinien, og iøvrigt til det af fredningsnævnet tilkendte beløb på 1.000 kr.
pr. ha. For de fredskovspligtige arealer på ialt ca. 4 ha og for arealer i offent-
ligt eje kan der dog ikke tilkendes fredningserstatning . Det tiltrædes, at mindste-

beløbet , der tilkendes en ejer i erstatning, fastsættes til 1.000 kr.

Det tiltrædes endvidere, at der er tilkendt I/S Kongeå vandingssel
skab en erstatning på 25.000 kr. i anledning af standsningen af en afvandingssug ,
og at der er tilkendt Det danske Hedeselskab en erstatning på 47.218,51 kr. for

forgæves afholdte udgifter til projektering af en regulering og uddybning af Kor.e·

åen.

Erstatningerne i anledning af fredningen fastsættes herefter således:

1.

Det danske Hedeselskab

J. Gredsted Andersen, matr .nr. 4.if. og

37 ~' Gredsted By, Jernved:
2 , 2 ha ti 500 kr.

47.218,51 kr.

1. 100 ,00 kr.

2. Erik Schultz Husted, del af matr.nr. 1 ~'
Gredsted By, Jernved:
2 ,6 ha ti 500 kr. 1.300,00 kr.
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'el Ri. 3. Svend Enevoldsen , del af matr .nr. 7 !..'
Gredsted By, Jernved:

1 , 7 ha a 500 kr. = 850,00 kr.

0,2 ha a 1.000 kr. = 200,00 kr. 1.050,00 kr.

Ri. 4. Just E. Nielsen, del af matr. nr. 2 B.,
Gredsted By, Jernved:

O ,7 ha a 500 kr. 1.000,00 kr.

Ri. 5. Ribe kommune, del af matr.nr. 7 '!!.'
Gredsted By, Jernved: O kr.

• Ri. 6. Kaj Andersen, del af matr .nr. 15 g
og 17 ~, Gredsted By, Jernved:'

1 ,4 ha a 500 kr. 1.000,00 kr.

• Ri. 7. Ole Mathias Jæger, del af matr. nr. 22 1,
Gredsted By, Jernved:

O , 8 ha a 500 kr. 1.000,00 kr.

Ri. 9. Lauge H. Høyer, del af matr. nr. 10 a

og af 21 ~, Gredsted By, Jernved:

1 ,9 ha a 500 kr. 1.000,00 kr.

Ri. 11. Anton B. Nielsen, del af matr.nr. 19 ~,

Gredsted By, Jernved:

0,6 ha a 500 kr. 1.000,00 kr.

Ri. 14. Knud 011gård, del af matr. nr. 6a.~ og af 7 ~, Gredsted By, Jernved:

5, 7 ha a 500 kr. 2.850,00 kr.

Ri. 17. Bent Jensen, del af matr. nr. 13 t,

• Gredsted By, Jernved:

O ,8 ha a 500 kr. 1.000,00 kr.

Ri. 18. Hans Jensen, matr.nr. 4 cu, Gredsted

By, 1 ~, Jernved By, begge Jernved,

og 20 ~, Hjortlund By, Hjortlund.

6 ha a 500 kr. 3 •000 ,00 kr.

0,1 ha a 1.000 kr. 100,00 kr. 3 . 100 ,00 kr.

Ri. 20. Michael Rasmussen, matr. nr. 3 ~,

Jernved By, Jernved:

1 ha a 500 kr. 500,00 kr.e) 0,1 ha a 1.000 kr. 100,00 kr. 1.000,00 kr.
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Tage Pedersen, matr.nr. 3 E"
Jernved By, Jernved:
1,1 ha å 500 kr. 1.000,00 kr.

Henning Nielsen, del af matr. nr. 3.2"
Jernved By, Jernved:
1,2 ha å 500 kr. 1. 000 ,00 kr.

Ri. 25. Helge Bruun, del af matr •nr. 3 ~,

Jernved By, Jernved:
O ,3 ha å 500 kr. 1.000,00 kr.

Ri. 26. Johannes Schøler, del af matr. nr. 4 ~,

Jernved By, Jernved:
2 ,7 ha å 500 kr. 1. 350 ,00 kr.
2,2 ha å 1.000 kr. 2.200,00 kr.

•
3.550,00 kr .•

Ri. 30. Jernved bys fælles jord v/Hans Hansen,

matr.nr. 3 ! og del af 20 ~,

Jernved By, Jernved:
0,9 ha å 500 kr. 450,00 kr.
0,4 ha å 1.000 kr. 400,00 kr.

Ri. 31.

Ri. 32.

Ri. 34.

Ri. 35.

Ri. 36.

1. 000 ,00 kr.

Jernved Præstegård, del af matr. nr. 1 ~..

Jernved By, Jernved:
1 ,5 ha å 500 kr. 1.000,00 kr.

Villy Jensen, del af matr. nr. 8 ~,
Jernved By, Jernved:
1, 3 ha å 500 kr.
O , 1 ha å 1. 000 kr. I

650,00 kr.
100,00 kr. 1.000,00 kr. '.

Svend Brodersen , matr. nr. 10 ~,

Jernved By, Jernved:
0,6 ha å 500 kr.

O ,9 ha ål. 000 kr.

300,00 kr.

900,00 kr. 1.200,00 kr.

Jørgen Warming, del af matr.nr. 8 ~,
Jernvedlund By, Jernved:

5, 9 ha å 500 kr.
O, 7 ha ål. 000 kr.

2.950,00 kr.
700,00 kr. 3.650,00 kr.

Svend Poulsen, matr. nr. 3.! og 3 ~,
Jernved By, Jernved:
2 , 3 ha å 500 kr.

O,5 ha ål. 000 kr.

1. 150 ,00 kr.
500,00 kr. 1.650,00 kr .•
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Ri. 37. Poul P. Schøler, del af matr. nr. 11 c,

Jernved By, Jernved:

0,2 ha cl 500 kr.

4 , 3 ha cl 1. 000 kr.

100,00 kr.

4.300,00 kr. 4.400,00 kr.

Ri. 38. Ebbe Hjerild Sørensen, del af matr.nr. 12~,

Jernvedlund By, Jernved.

0,9 ha cl 500 kr. 450,00 kr.

1,4hacl1.000kr. 1.400,00 kr. 1.850,00 kr.

Ri. 40. G. & A. Bjerrum Jensen, del af matr.nr. 10 a,

Jernvedlund By, Jernved:

1 ,8 ha cl 500 kr.

O, 1 ha cl 1.000 kr.

900.,00 kr.

100,00 kr. 1.000,00 kr.

Ri. 41. Peter Klingenberg, del af matr.nr. 3 ~ og 14~,

Jernvedlund By, Jernved:

3 ,6 ha cl 500 kr.

2 ,6 ha cl 1. 000 kr. 4.400,00 kr.

1.800,00 kr.

2.600,00 kr.

Ri. 42. Laurids Svarrer, del af matr.nr. 39.. og

af ~~, Jernvedlund By, Jernved:

1,4 ha cl 500 kr. 700,00 kr.

1,0 ha cl 1.000 kr. 1.000,00 kr. 1. 700,00 kr.

Ri. 45. Elias Bertelsen , del af matr. nr. 5 ~ og

af 16~, Jernvedlund By, Jernved:

3,5 ha cl 500 kr. 1. 750,00 kr.

4,3 ha cl 1.000 kr. 4.300,00 kr. 6.050,00 kr.

Ri. 46. Hans Fr. Jensen, matr.nr. 5 ~,

Jernvedlund By, Jernved:

1,0 ha cl 500 kr. 1.000,00 kr.

Ri. 47. Karl Schøler, del af matr. nr. 91:.og

9 !:., Jernvedlund By, Jernved:

2,8 ha cl 500 kr. 1.400,00 kr.

4,6 ha cl 1.000 kr. 4.600,00 kr. 6 . 000 , 00 kr.

Ri. 49. Svend Åge Knudsen , del af mat r . nr. 4 ~,

Jernvedlund By, Jernved:

1,7 ha cl 500 kr. 850,00 kr.

2 ,5 ha cl 1.000 kr. 2 . 500 ,00 kr. 3.350,00 kr.
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Ri. 50. Thomas Boysen Madsen, del af matr. nr. 11 ~,

]ernvedlund By, ]ernved:

5 ha cl 500 kr. 2.500,00 kr.
O, 1 ha cl 1. 000 kr. 100,00 kr. 2.600,00 kr.

Ri. 51. Kaj Larsen, matr •nr. 6 ar og 12 e,- -
]ernvedlund By, ]ernved:

1 ha cl 500 kr. 500,00 kr.
1,2 ha cl 1.000 kr. 1.200,00 kr. 1. 700,00 kr.
idet det over for overfredningsnævnet er dokumen-
teret, at erstatningen tilkommer ham som nuværen-
de ejer af ejendommen. .'Ri. 52. Martin H. Bruunsgård, matr.nr. 6 ~,
]ernvedlund By, ]ernved: •1,3 ha cl 500 kr. 650,00 kr.
O , 9 ha cl 1. 000 kr. 900,00 kr. 1.550,00 kr.

Ri. 56. Svend Aa. Christensen, del af matr. nr. 4 E.,
] ernvedlund By, ]ernved:

O ,7 ha cl 500 kr. 350,00 kr.
1 , 1 ha cl 1. 000 kr. 1.100,00 kr. 1.450,00 kr.

Ri. 57. ] ens] . Chr. Thy, matr .nr. 38 ~ ~ ]ernvedlund
By, og 21., Plougstrup By, begge] ernved:

1, 1 ha cl 500 kr. 1.000,00 kr.

Ri. 58.

Ri. 59.

Ri. 62.

Ri. 63.

Peder Klausen, del af matr. nr. 1 ~, Plougstrup By,

Jernved, og 2 ~, Villebøl By, Kalvslund:
10,6 ha cl 500 kr. 5.300,00 kr. I
Johannes Brorsen, matr.nr. 3!!.,
Plougstrup By, ]ernved:
O ,8 ha cl 500 kr. 1. 000 ,00 kr. •
Vagn Nielsen Vejrup, del af matr.nr. 1 ~,

Plougstrup By, ]ernved:
1,8 ha cl 500 kr. 1.000,00 kr.

Else H. Alling, del af matr. nr. 6 ~,
Plougstrup By, ]ernved:

1, 1 ha cl 500 kr.

idet det over for overfredningsnævnet er dokumen-
teret, at erstatningen tilkommer hende som nuværen-

de ejer af ejendommen.

1.000,00 kr.
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Aksel Hansen m.fl., matr.nr. 31 og del

af 4~, Plougstrup By, Jernved:

2,6 ha cl 500 kr. 1. 300 ,00 kr.

Chresten H. Jørgensen, matr. nr. 3 ~,
Plougstrup By, Jernved:

0,5 ha cl 500 kr. 1.000,00 kr.

Hans Brorsen • del af matr. nr. 5 ~ og

7 ~, Plougstrup By, Jernved:

2,8 ha cl 500 kr. 1.400,00 kr.

O, 3 ha ål. 000 kr. 300 ,00 kr. l.700 ,00 kr.

Claudi Beck, del af matr. nr. 4 ~,
Plougstrup By, Jernved:

1,4 ha å 500 kr.

2,8 ha å 1.000 kr.

700,00 kr.

2 . 800 ,00 kr. 3.500,00 kr.

Birgit Breinholm Beck, matr.nr. 4 f,

Plougstrup By, Jernved:

0,6 ha cl 500 kr.

0,1 ha å 1.000 kr.

300,00 kr.

100,00 kr. 1.000,00 kr.

Laurids Madsen, matr. nr. 4 ~, del af 4.!.
og 4 I!!., Plougstrup By, Jernved, og del

af 13 ~, Tobøl By, Føvling.

4,6 ha cl 5,'00 kr. 2.300,00 kr.

1,4 ha cl 1. 000 kr. .1. 400 ,00 kr. 3 . 700 , 00 kr.

Ejner Pedersen, matr.nr. 1 ~ og del af

5 ~, Brokær By, Hjortlund.

2 , 2 ha cl 500 kr. 1. 100 ,00 kr.

Ri. 70 A. Flemming Nordahl Madsen, matr. nr. 5~,

Brokær By, Hjortlund.

1 , 8 ha å 500 kr.

Beløbet vil være at deponere, da det ikke er

dokumenteret, at den pågældende som ny ejer

af ejendommen er berettiget til at modtage er-

statningen.

Ri. 71.

1.000,00 kr.

Laurids P. Nissen, matr.nr. II!!.,
Brokær By, Hjortlund.

3, 3 ha å 500 kr. 1.650,00 kr.
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Ri. 85. Hans Thude, del af matr. nr. 1 ~,
Hjortlund By, Hjortlund, og del af

matr •nr. 3~, Jernved By, Jernved:
3,5 ha a 500 kr. 1.750 ,00 kr.

Ri. 87. Arne Knudsen , del af matr. nr. 14~,
Hjortlund By, Hjortlund:
1,2 ha a 500 kr. 1.000 ,00 kr.

Ri. 89. Kristen Nielsen, matr. nr. II.!.,
Hjortlund By, Hjortlund:
0,4 ha cl 500 kr.
O,2 ha cl 1. 000 kr.

200.00 kr .
200,00 kr. 1. 000,00 kr.•

Ri. 90. Thyra Hollænder, matr. nr. 5 ~ og del af

I 11 ~, Hjortlund By, Hjortlund:

1 ha a 500 kr. 1.000,00 kr.
idet det over for overfredningsnævnet er dokumen-
teret, at erstatningen tilkommer hende som nuværen-
de ejer af ejendommen.

Ri. 91. Beko Wipers A/S, matr •nr. 5 g,
Hjortlund By, Hjortlund:
0,2 ha a 500 kr. 1.000,00 kr.
idet det over for overfredningsnævnet er dokumen-
teret, at erstatningen tilkommer selskabet som nuvæ-
re~de ejer af ejendommen.

I Ri. 92. Peder T. Simonsen, del af matr. nr. 3~, 3 ~,
del af matr.nr. 17~, af 19 ~, af 31 ~, 41, 42
og 43, Hjortlund By, Hjortlund:

• 16,6 ha a 500 kr. 8 . 300 ,00 kr •

Ri. 93. Hjortlund-Kalvslund præsteembede v/Simon
Hansen, del af matr . nr. 11 ~,
Hjortlund By, Hjortlund:
1, 6 ha cl 500 kr. 1.000,00 kr.

Ri. 94. Tea Bang Pedersen, matr. nr. 52., del af
17 ~, 28 og 32 R, Hjortlund By, Hjortlund:
7 , 3 ha cl 500 kr. 3.650,00 kr.

2,5 ha cl 1.000 kr. 2 . 500 ,00 kr. 6 . 150,00 kr.

Ri. 95. Jens Jørgen Bondegård, del af matr. nr. 11 k

og 12 ~, Hjortlund By, Hjortlund:

1,03 ha cl 500 kr. 1. 000 ,00 kr.
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Ri. 96. Hans Jørgen Nissen, del af matr .nr. 4 ~
og af 19 ~, Hjortlund By, Hjortlund:

5,7 ha cl 500 kr.

Ri. 97. Jørgen Peter Nissen, del af matr. nr. 5 ~,
Hjortlund By, Hjortlund:

0,9 ha cl 500 kr.

Ri. 98. H. Bjerregård Pedersen ~ matr. nr. 81.,
Hjortlund By, Hjortlund:

0,9 ha cl 500 kr.

Ri. 99. Aksel N. Petersen, matr. nr. 8 ~,
Hjortlund By, Hjortlund:

O , 7 h.a cl 500 kr.
O ,2 ha cl 1. 000 kr.

350,00 kr.
200,00 kr.

Ri. 100. B. Haugård Jørgensen, matr. nr. 8 &, del af
9 ~ og 16 ~, Hjortlund By, Hjortlund:

4 ,1 ha cl 500 kr.

Ri. 101. Thorvald Kaul, matr .nr. 32 ~,
Hjortlund By, Hjortlund:
1, 1 ha cl 500 kr.

Ri. 102. O. Skak Christensen, matr.nr. 32 ~ og
32 !!., Hjortlund By, Hjortlund:

3 ,9 ha cl 500 kr.

Ri. 103. Helge Kristensen, matr. nr. 33 ~,
Hjortlund By, Hjortlund.
1,2 ha cl 500 kr. 600 ,00 kr.
O , 1 ha cl 1. 000 kr. 100, 00 kr.

Ri. 104. Peter K. Refsing, del af matr.nr. 34~,
Hjortlund By, Hjortlund:
3,4 ha cl 500 kr. 1. 700,00 kr.
0,3 ha cl 1.000 kr. 300,00 kr.

Ri. 105. Hans Simon Hollænder, del af matr. nr. 35 ~,
Hjortlund By, Hjortlund:

2 ,6 ha cl 500 kr.
1,9 ha cl 1.000 kr.

1.300,00 kr.
1.900,00 kr.

2 . 850,00 kr.

1. 000 ,00 kr.

1. 000,00 kr.

, ,

•
1.000,00 kr .•

2 .050 ,00 kr.·

1. 000 ,00 kr.

1. 950,00 kr.

•1. 000 ,00 kr.

•
2 .000 ,00 kr.

3.200,00 kr.
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Ri. 106. Louise M. Broch, del af matr.nr. 2~,

Villebøl By, Kalvslund:

3,9 ha cl 500 kr. 1. 950,00 kr.

O ,7 ha cl 1.000 kr. 700,00 kr.

Ri. 107 og Ho 25.

2.650,00 kr.

J. Sejer Eriksen Brock, del af matr. nr. 2 ~,

Villebøl By, Kalvslund, og af 12 ~, To-

bøl By, Føvling:

10,2 ha cl 500 kr.

0,9 ha cl 1.000 kr.

5. 100, 00 kr.

900,00 kr . 6.000 kr.

Ri. 108. Bent Garder, del af matr. nr. 6 ~ og

del af 8 ~, Villebøl By, Kalvslund:

3 , O ha cl 500 kr. 1.500,00 kr.

Ri. 109. Johannes Garder, del af matr. nr. 3 ~ og 13,

Villebøl By, Kalvslund, og del af matr.nr.

4 ~,Plougstrup By, Jernved:

4 , 68 ha cl 500 kr. 2.340,00 kr.

Ri. 110. Hans Nissen Kjær, matr.nr. 9 b,

Villebøl By, Kalvslund:

1 ha cl 500 kr. 1. 000 , 00 kr.

Ri. 111. Jens Enevold Hansen, del af matr. nr. 5 ~ og

12, Villebøl By, Kalvslund:

2 ,2 ha cl 500 kr. 1. 100 , 00 kr .

Ri. 112. Åge Kalf, del af matr.nr. 4 ~ og 4 ~,
Villebøl By, Kalvslund:

3,2 ha cl 500 kr. 1. 600 ,00 kr.

Ri. 113. Hans S. Pedersen, del af matr. nr. 4 ~,
Villebøl By, og 76, Hjortvad By, begge

Kalvslund:

5,5 ha cl 500 kr.

0,4 ha cl 1.000 kr.

2 . 750,00 kr.

400,00 kr. 3 •150 ,00 kr.

Ri. 114. Peter Christiansen, matr. nr. 5 ~ og del af

7, Villebøl By, og matr.nr. 111, Hjortvad,

alle Kalvslund .

4,2 ha cl 500 kr.

1,8 ha cl 1.000 kr.

2 •100 ,00 kr.

1.800 ,00 kr. 3.900,00 kr.
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Ri. 115. Henning Gunner Jensen, del af matr.nr. 1,
Villebøl By, og del af matr. nr. 83, 95
og 97, Hjortvad By, alle Kalvslund:

6,4 ha cl 500 kr. 3.200,00 kr.
1,7 ha cl 1.000 kr. 1. 700 ,00 kr. 4.900,00 kr.

Ri. 116. Arne Bundgård Olesen, del af matr.nr. 75,
Hjortvad By, Kalvslund:

2 ,1 ha cl 500 kr. 1.050,00 kr.

Ri. 117ogRø.8.
, Carl Frede Matzen , matr. nr. 22,

Hjortvad , Kalvslund , og del af matr. nr.
72, Mejlby, Lintrup:
O,7 ha cl 500 kr.
O,1 ha cl 1.000 kr.

•
350,00 kr.
100,00 kr. 1.000,00 kr.'

Ri. 118. Harly Jørgen Bertelsen, del af matr.nr. 7,

Hjortvad , Kal"slund:
1,2 ha cl 500 kr. 1.000,00 kr.

Ri. 119 og Rø. 7.
J. Jensen Mortensen, matr. nr. 32 og 35,
Hjortvad , Kalvslund , og del af matr. nr.
17, Mejlby, Lintrup:

3,6 ha cl 500 kr.
O,1 ha cl 1.000 kr.

1. 800 ,00 kr.
100,00 kr. 1. 900 ,00 kr.

Ri. 120. Laurids J. Lauridsen, del af matr.nr. 17,
Hjortvad , Kalvslund:
O,7 ha cl 500 kr.
O,1 ha cl 1. 000 kr.

I
350,00 kr.
100,00 kr. 1.000,00 kr .

Ri. 121. Søren Sørensen, del af matr.nr. 10,
Hjortvad , Kalvslund:

2 ,7 ha cl 500 kr.

•
1.350,00 kr.

Ri. 122 og Rø. 14.

Chresten og Else Marie Jensen, matr •nr. 45,
Hjortvad , Kalvslund , og del af matr. nr. 1,
Mejlby, Lintrup:

3,6 ha cl 500 kr. 1. 800 l 00 kr.
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• Ri. 123. Jørgen Schack, del af matr. nr. 1,

Hjortvad By, Kalvslund:

1,7 ha cl 500 kr. 850,00 kr.

O ,1 ha cl l.000 kr. 100,00 kr. 1.000,00 kr.

Ho. l. Åge Hansen, matr.nr. 43~,

Tobøl By, Føvling:

1,4 ha cl 500 kr. 700,00 kr.

0,1 ha cl 1.000 kr. 100,00 kr. 1.000,00 kr.

Ho. 2. Harry Schmidt, matr. nr. 43 a,

Tobøl By, Føvling:

1,3 ha cl 500 kr. 650,00 kr.

• O ,2 ha cl 1.000 kr. 200,00 kr. 1.000,00 kr .

Ho. 3. Chr. Poulsen Olesen, del af matr. rir. 14 L,
Tobøl By, Føvling.

O ,4 ha cl 500 kr. 200,00 kr.

O ,2 ha cl 1.000 kr. 200,00 kr. 1.000,00 kr.

Ho. 4. Hans Møller, del af matr. nr. 14 ~,

Tobøl By. Føvling:

1 ha cl 500 kr. 500,00 kr.

O ,4 ha cl l.000 kr. 400,00 kr. 1.000,00 kr ..

Ho. 5. Svend Aa. Hansen, del af matr.nr. 14 ~ og

af 14 ~, Tobøl By, Føvling:

I
0,7 ha cl 500 kr. 350,00 kr.

0,7 ha cl 1.000 kr. 700,00 kr. 1.050,00 kr.

Ho. 7. Hans Schøler, del af matr. nr. 11L,

• Tobøl By, Føvling:

1 ,1 ha cl 500 kr. 550,00 kr.

1 ,8 ha cl l.000 kr. 1.800,00 kr. 2.350,00 kr.

Ho. 8. Hans Petersen, matr. nr. 44 b,

Tobøl By, Føvling:

O ,5 ha cl 500 kr. 250,00 kr.

O ,1 ha cl l.000 kr. 100,00 kr. 1.000,00 kr.

Ho. 9. Svend Bruun, matr.nr. 44~,

Tobøl By, Føvling:

0,6 ha cl 500 kr. 1.000,00 kr.-
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Højer Schøler, del af matr. nr. 11 a,
Tobøl By, Føvling:

1,2 ha a 500 kr.
O, 2 ha al. 000 kr.

•600,00 kr.
200,00 kr. 1. 000 ,00 kr.

Knud Aage Bruun, del af matr. nr. 9 ~ og

191., Tobøl By, Føvling:
2 , O ha a 500 kr.
1,7 ha a 1.000 kr.

1.000,00 kr.

1. 700,00 kr. 2.700,00 kr.

Karl og Otto Jacobsen, matr. nr. 37 ~,

Tobøl By, Føvling:

O , 8 ha a 500 kr. 1.000,00 kr .•

Peter Jacobsen, matr.nr. 8 I!!., 20 ~, 52 ~

og 52 ~, Tobøl By, Føvling:

3, 2 ha a 500 kr. 1.600,00 kr. ~

Holger Dalgas Jensen, matr.nr. 6~, 6.l,
Tobøl By, og matr. nr. 5 ~, Åbølling
By, alle Føvling:
4 , 5 ha a 500 kr.
0,6 ha a 1.000 kr.

2.250,00 kr.
600,00 kr. 2.850,00 kr.

Christen Dam, del af matr .nr. 10 ~ og af
18 ~, Tobøl By, Føvling:
1,92 ha a 500 kr. 1.000,00 kr.

Nis J . Kristensen, del af matr. nr.
Tobøl By, Føvling:
1, 1 ha a 500 kr.

0,5 ha a 1.000 kr.

7 ~,

I550,00 kr.
500,00 kr. 1.050,00 kr.

Frede Krogsgård , del af matr .nr. 7 I!!.'
Tobøl By, Føvling:

1,1 ha a 500 kr.
O , 3 ha a 1. 000 kr.

550,00 kr.
300,00 kr. 1. 000 ,00 kr.

Dagmar Christensen, del af matr.nr. 10 ~ og

10 ~, Tobøl By, Føvling:
0,61 ha a 500 kr.
idet det over for overfredningsnævnet er dokumen-
ter et, at erstatningen tilkommer hende som nuværen-
de ejer af ejendommen.

1.000,00 kr.
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Knud Grønnebæk, del af matr.nr. 8~,

8 l, 8!:!., 34, 42 ~ og 46~, Tobøl By,
Føvling:

1,95 ha a 500 kr.

idet det over for overfredningsnævnet er dokumen-

teret, at erstatningen tilkommer ham som nuværen-

de ejer af ejendommen.

1. 000 , 00 kr.

Kresten Espensen , matr. nr. 2 l, 3 ~, 4 ~,
4 g, del af 7 ~, 8 g, og 42 ~, Tobøl By,
Føvling:

4,2 ha a 500 kr. 2 . 100, 00 kr .

Andreas Kjær Pedersen, del af matr. nr. 6 ~,
1210g 37 ~, Tobøl By, Føvling:

2,1 ha cl 500 kr. 1.050,00 kr.

O, 1 ha a 1. 000 kr. 100 ,00 kr. 1. 150 ,00 kr.

Poul P. Gram, del af matr.nr. 2 e,

Tobøl By, Føvling:

0,4 ha a 500 kr. 1.000,00 kr.

Jens Chr. Andersen, del af matr.nr. 22~,
Tobøl By, Føvling:

°,8 ha cl 500 kr. 1.000,00 kr.

Kurt Ibsen, del af matr.nr. 2 ~ og 35,

Tobøl By, Føvling:

1, 7 ha a 500 kr .

0,7 ha (fredskov)

850·,00 kr.

° kr. 1.000,00 kr.

Henning C. Madsen, matr. nr. 4 !:., 19 ~, 36,
38, 40 og 41, Tobøl By, og 1 ~, Åbølling

By, alle Føvling:

7 , 8 ha a 500 kr.

O , 1 ha a 1. 000 kr.

3.900,00 kr.

100,00 kr. 4.000,00 kr.

Richard Poulsen, matr.nr. 39,

Tobøl By, Føvling:

1 ,2 ha cl 500 kr.

idet det over for overfredningsnævnet er dokumen-

teret, at erstatningen tilkommer ham som nuværen-

de ejer af ejendommen.

1. 000 ,00 kr.
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Chr. F. Sørensen, matr.nr. 37 ~ og

46 l?, Tobøl By, Føvling:

1 , 1 ha cl 500 kr.
idet det over for overfredningsnævnet er dokumen-
teret, at erstatningen tilkommer ham som nuværen-

de ejer af ejendommen.

1. 000, 00 kr.

Frede Henriksen Elbæk, matr. nr. 46 ~,

Tobøl By, og matr.nr. 9, Åbølling By,

begge Føvling:
O , 7 ha cl 500 kr. 1.000,00 kr.

Jens Stokbæk, matr.nr. 25 ~,

Tobøl By, Føvling:
O , 7 ha cl 500 kr.

•
1.000,00 kr".

Egon Hansen, del af matr. nr. 2 ~,

Tobøl By, Føvling:
O,1 ha cl 500 kr.
0,9 ha (fredskov)

50,00 kr.
O kr. 1.000,00 kr.

Henning Andersen, matr.nr. 33,
Tobøl By, Føvling:
1,6 ha cl 500 kr. 1.000,00 kr.

Svend E. Lund, matr. nr. 4 l.
Tobøl By, Føvling:

O ,7 ha cl 500 kr. 1.000,00 kr.

Aksel Larsen, del af matr. nr. 26 ~,
Tobøl By, Føvling:

1,4 ha cl 500 kr. •1.000,00 kr.

Hans Chr. J. Lauridsen , matr. nr. 26 l?,
Tobøl By, Føvling:
1 ,1 ha cl 500 kr. 1. 000 ,00 kr.

Niels J ørgen Århus, del af matr. nr. 2

og af 3~, Åbølling By, Føvling:
2 ,4 ha cl 500 kr. 1. 200 ,00 kr.

Laurids Steffensen , del af matr. nr. 3 g,
og af 3 E" Åbølling By, Føvling:
O,9 ha cl 500 kr. 1.000,00 kr.
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Else Svendsen, del af matr .nr. 3 ~,
3 ~ og 31:., Åbølling By, Føvling:
2,3 ha cl 500 kr. 1.150,00 kr.

Arne Steffensen Nielsen, matr. nr. 31. og
3 ~, Åbølling By, Føvling:
1, 1 ha cl 500 kr. 1.000,00 kr.

Ungdommens Vel, matr. nr. 3 '!!. og
del af 5 ~, Åbølling By, Føvling:
1,5 ha cl 500 kr. 1.000,00 kr.

Erik Thormod Rasmussen og Alfred H. Lund,

matr. nr. 1 ~, del af 3 ~ og del af 4~, Åbøl-
ling By, Føvling:
1,7 ha cl 500 kr.

idet det over for overfredningsnævnet er dokumen-
teret, at erstatningen vil være at dele ligeligt mel-
lem de"..n~vnte som henholdsvis ny og tidligere
ejer af matr.nr. 1 ~ og 4~.

1.000,00 kr.

Ho. 47. Peter Hansen, del af matr.nr. 3iog
·13, Åbølling By, Føvling:
O ,8 ha li 500 kr.

Ho. 48.

Ho. 49.

Ho. 50.

Ho. 52.

Ho. 53.

1.000,00 kr.

Hans Ebsen, matr .nr. 7 a, 7 b
og 8 ~, ÅbølJing By, Føvling:
1,3 ha cl 500 kr. 1 .000 ,00 kr .

Egon Steffensen, matr.nr. 6 ~ og 10,

Åbølling By, Føvling:
0,3 ha cl 500 kr. 1. 000 ,00 kr .

Peter Falk Claus en , del af matr .nr. 5 i,
Åbølling By, Føvling:
0,5 ha cl 500 kr. 1.000,00 kr.

Sofie Espensen m. fl., del af matr. nr. 5 ~,
Åbølling By, Føvling:

O ,02 ha cl 500 kr. 1.000,00 kr.

Anna Gjørts, del af matr. nr. 5 ~,
Åbølling By, Føvling:
O,3 ha cl 500 kr. 1.000,00 kr.

Ho. 54. Chresten Pedersen, matr. nr. 3.! og
11, Åbølling By, Føvling:

O,8 ha cl 500 kr. 1.000,00 kr.
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Ho. 55. Sofie Pedersen, del af matr .nr. 3 ~, •Åbølling By, Føvling:

0,4 ha a 500 kr. 1.000,00 kr.

idet det over for overfredningsnævnet er dokumente-

ret, at erstatningen tilkommer hende som nuværen-

de ejer af ejendommen.

Ho. 56. Niels Kristian Viuf, matr. nr. 8 ~,
Åbølling By, Føvling:

0,6 ha a 500 kr. 1.000,00 kr.

Ho. 57. Peder Elbæk, matr.nr. 8 ~,
Åbølling By, Føvling: •0,6 ha a 500 kr. 1.000,00 kr.

Ho. 58. Bent Preben Plats, matr. nr. 12, IÅbølling By, Føvling:

0,3 ha a 500 kr. 1.000,00 kr.

Ho. 59. Peder 0llgård, del af matr. nr. 1 ~ og

1 t, Nielsbygård Hovedgård, Føvling:

2,8 ha a 500 kr. 1.400,00 kr.

Ho. 61 og Br. 6.

Olav 0llgård og Aksel Fredslund Nielsen,

del af mat r . nr. 1 ~, Nielsbygård Hovedgård,

Føvling, og matr.nr. 88, Nørbølling By,

Folding:

12,3 ha a 500 kr. 6 . 150,00 kr.

1,8 ha a 1. 000 kr. 1. 800,00 kr. 7.950,00 kr.'

Ho. 62. Tage Frydendahl Hauberg, matr. nr. l.!.,

Nielsbygård Hovedgård, Føvling:

0,6 ha a 500 kr. •1.000,00 kr.

Ho. 63 og Rø. 33.
K .L. Kristensen, matr. nr. 1 ~ og 2,

Nielsbygård Hovedgård, og matr. nr.

38, 42, 43, 217 og 228, alle Lintrup

ejerlav, Lintrup:

12,7 ha a 500 kr.

0,6 ha a 1.000 kr.

6.350,00 kr.

600,00 kr. 6.950,00 kr.
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SV. Å. Sørensen, matr.nr. 4,
Nielsbygård Hovedgård, Føvling:

O, 9 ha li 500 kr. 1.000,00 kr.

Tage Pedersen, matr.nr. 14 ~, 20!,

21 ~, Lervad , og matr. nr. 3~, Niels-

bygård Hovedgård, alle FøvUng:

O, 6 ha li 500 kr. 1. 000 , 00 kr.

Ho. 73. Marius N. Nissen, matr.nr. 3 b,

Nielsbygård Hovedgård, Føvling:

0,5 ha li 500 kr. 250,00 kr.

0,1 ha li 1.000 kr. 100,00 kr. 1. 000 ,00 kr.

Ho. 74. Eigil Jacobsen, matr.nr. 5,
Nielsbygård Hovedgård, Føvling:

1 , 1 ha li 500 kr.

Ho. 77.

Ho. 81.

Br. 2.

Br. 3.

Br. 5.

Br. 7.

Br. 9.

1. 000 , 00 kr.

Andreas Gram, mat r •nr. S!!.,
Tobøl By, Føvling:

0,6 ha li 500 kr. 1 .000 ,00 kr.

Lars Pedersen, del af matr. nr. 13, Lervad ,

og del af 6 ~, Nielsbygård Hovedgård,

begge Føvling:

1,2 ha.a 500 kr. 1. 000 , 00 kr.

Sven Hansen, del af matr. nr. 74, 87 og

90, Nørbølling, Folding:

4,4 ha li 500 kr.

0,4 ha li 1.000 kr.

2.200,00 kr.

400,00 kr. 2 .600 ,00 kr.

Oskar Hansen, del af matr.nr. 53,
Nørbølling, F olding:

O, 5 ha li 1. 000 kr. 1. 000,00 kr.

E igil Peter Sørensen, matr. nr. 92,
Nørbølling, Folding:

1 ,3 ha li 500 kr. 1. 000,00 kr.

Hans P. Hansen, matr. nr. 89,
Nørbølling, Folding:

O, 7 ha li 500 kr. 1. 000,00 kr.

Peder Chr. Larsen, matr. nr. 91,

Nørbølling, Folding:

0,6 ha li 500 kr. 1.000,00 kr.
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Peder Elbæk Madsen, matr.nr. 32,

Sønderskov Hovedgård, Folding:

O,5 ha cl. 500 kr.
•

1.000,00 kr.

Aage A. Handler, del af matr. nr.
64, Nørbølling, Folding:
O ,5 ha cl. 500 kr.
1 ha cl. 1. 000 kr.

58 og

250,00 kr.
1.000,00 kr. 1.250,00 kr.

Arne Boisen Pedersen, del af matr. nr. 75
og af 76, Nørbølling, Folding:

0,9 ha cl. 500 kr. 1. 000 ,00 kr .•Niels Nielsen, matr.nr. 29,

Sønderskov Hovedgård og Foldingbrogård,

Folding:
O , 2 ha cl. 500 kr. 1.000,00 'kr .•

Kathrine M. Thomsen, matr. nr. 22 ~ og
24 ~, Sønderskov Hovedgård og Folding-
brogård , Folding:
0,2 ha cl. 500 kr.
idet det over for overfredningsnævnet er dokumente-
ret, at erstatningen tilkommer hende som nuværende
ejer af ejendommen.

1.000,00 kr.

Br. 42 B. Anne Sofie Kjær og Anne Nørgård Pedersen,

matr. nr. 20 ~, del af 20 I!!.' 20 2" del af 20 9..'
Sønderskov Hovedgård og Foldingbrogård,
Folding:
1 ,8 ha cl. 500 kr.

I
1.000,00 kr.

Br. 43. J ørgen P. Hansen', matr. nr. 27, Sønderskov
Hovedgård og Foldingbrogård, Folding:

O, 1 ha cl. 500 kr.

Br. 44.

Br. 45.

Br. 46.

•
1.000,00 kr.

J ens Chr. Andersen, matr. nr. 28, Sønder-

skov Hovedgård og FOldingbrogård, Folding:
O,8 ha cl. 500 kr. 1.000,00 kr.

Arne V. Sørensen, matr. nr. 26 ~, Sønder-

skov Hovedgård og Foldingbrogård, Folding:
O,3 ha cl. 500 kr. 1.000,00 kr.

Knud H. Clausen, matr .nr. 31, Sønder-

skov Hovedgård og Foldingbrogård, Folding:

0,2 ha cl. 500 kr. 1. 000 ,00 kr.
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Karl A. Maribo,matr.nr. 25~, Sønder-

skov Hovedgård og Foldingbrogård,

Folding:

O, 1 ha cl 500 kr. 1.000 ,00 kr.

Juul Lyngby, matr.nr. 33, Sønderskov

Hovedgård og Foldingbrogård, Folding:

0,3 ha cl 500 kr. 1 .000 ,00 kr.

Olav Christensen, del af matr. nr. 10~,

Sønderskov Hovedgård, Foldingbrogård,

Folding:

3,0 ha cl 500 kr.

O ,3 ha cl 1.000 kr.

1.500,00 kr.

300,00 kr. 1. 800 ,00 kr.

Mads N. Nissen, matr.nr. 11 ~, Sønder-

skov Hovedgård og Foldingbrogård,

Folding:

2, 1 ha cl 500 kr. 1.050,00 kr.

Brørup kommune, matr. nr. 20~, Sønder-

skov Hovedgård og Foldingbrogård,

Folding:

O. 1 ha cl 500 kr. o kr.

Helga Hansen, matr. nr. 11 ~, 18, 20 ~,

Sønderskov Hovedgård og Foldingbrogård,

Folding:

1 ,3-ha cl 500 kr.

i<;letd~J over for overfredningsnævnet er dokumente-

ret. at erstatningen tilkommer hende som nuværende

. ejer af ejendommen .

1.000,00 kr.

Br. 61. Niels_Andersen, d~l af matr.nr. 9 ~ og 30,

Sønd~rskov Hovedgård og Foldingbrogård,

Folding:

0,5 ha cl 500 kr. 250,00 kr.

0,5 ha cl 1.000 kr. 500,00 kr. 1.000,00 kr.

Br. 62. Ejvind J. Laugesen, del af matr.nr. 8 ~,

Sønderskov Hovedgård og Foldingbrogård ,

Folding:

3,7 ha cl 500 kr. 1.850,00 kr.

0,6 ha cl 1. 000 kr. 600,00 kr. 2 .450 , 00 kr.



Br. 63.
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Thorvaid Mikkelsen, del af matr. nr. 6,
Sønderskov Hovedgård og Foldingbrogård,

Folding:
1,5 ha a 500 kr. 750,00 kr.
O, 1 ha a 1. 000 kr. 100 ,00 kr. 1. 000 , 00 kr.

Br. 64. Jørgen Finn Jensen, del af matr . nr. 5~, og
5~, Sønderskov Hovedgård og Foldingbrogård,
Folding:

2,4 ha a 500 kr. 1. 200,00 kr.

Br. 66 A. Viggo, Jacob og Inger Vibeke Momsen, del af

matr •nr. l.! og af 4 ~, Sønderskov Hoved-
gård og Foldingbrogård, Folding:

O , 1 ha a 500 kr. 50 ,00 kr.
0,4 ha (fredskov) O kr. 1.000,00 kr .• '

Br. 67 og Ve. 17.

Konge.åens Dambrug AI S, matr. nr. 1 ~, 1 ~,
del af 1 ~ og af 3~, Sønderskov Hovedgår.d og
~gbrogård, og matr. nr. 47 ~, Maltbæk By,
Malt:
14 ,5 ha a 500 kr.

Br. 75.

7.250,00 kr.

Kurt Christiansen, matr. nr. 3 d, Sønderskov
Hovedgård og Foldingbrogård, Folding:
O, 9 ha a 500 kr. 1. 000 ,00 kr.

Br. 76 og Ve. 8.

Ve. 7.

Ve. 9.

•Frits Ebbesen , del af matr:. nr. 2 ~, Sønder-
skovgård Hovedgård og Foldingbrogård,

FQlding, og matr.nr. 3~, 14 ~ og 49, Malt-
bæk By, Malt:

8 , 3 ha a 500 kr.
4,0 ha a 1.000 kr.

•4 •150 , 00 kr.
4 . 000 , 00 kr. 8 . 150 ,00 kr.

Bent Jensen, del af matr. nr. 2 ~, Maltbæk By,
Malt:

1, 3 ha å 500 kr. 1.000,00 kr.

Rudolf Stuber, matr.nr. 4 ~,
Maltbæk By, Malt:
1 , 3 ha a 500 kr. 1.000,00 kr. e
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e Ve. 14. Villy Detlefsen, del af matr. nr. l og

af 23 ~' Maltbæk By, Malt:

15,9 ha cl 500 kr. 7 .950, 00 kr.

Ve. 15. Hilda K. og Hans M. Pedersen, matr .nr. 31 d

og 43 Q., Maltbæk By, Malt:

0,6 ha cl 500 kr. 1. 000 , 00 kr.

Ve. 16. Steffen S. Ottosen • matr. nr. 30 !!., 33 ~ og 50,

Maltbæk By, Malt:

1 , 2 ha cl 500 kr. 1. 000 , 00 kr.

Ve. 18. Daniel Mikkelsen, mat r . nr. 60,

Maltbæk By, Malt:

O, l ha cl 500 kr. 50,00 kr.

• O , l ha cl 1. 000 kr. 100,00 kr. 1.000,00 kr.

Ve. 21. Hans Ejner Iversen, matr. nr. 9 ~ og del

af 41 ~' Maltbæk By, Malt:

2 ha cl 500 kr. 1.000,00 kr.

Ve. 22. Egon Jensen, matr.nr. 9!!., 20 Q. og

del af 40 ~' Maltbæk By, Malt:

0,93 ha cl 500 kr. 1.000,00 kr.

Ve. 23. Egon Petersen, del af matr. nr. 24 ~'
Maltbæk By, Malt:

1 ha cl 500 kr. 1.000,00 kr.

Ve. 25. Chr. Lang Jensen, del af matr. nr. 24 !!..

• Maltbæk By, Malt:

l , 7 ha cl 500 kr. 1. 000 , 00 kr.

Ve. 27. Dines Hansen, matr .nr. 10 e,• Maltbæk By, Malt:

0,4 ha cl 500 kr. 1.000,00 kr.

Ve. 28. Thormod og Tonnie Christensen, matr. nr. 18 ~'
Maltbæk By, Malt:

0,4 ha cl 500 kr. 1.000,00 kr.

Ve. 30. Jørgen Henningsen , matr. nr. 28 b,

Maltbæk By, Malt:

0,4 ha cl 500 kr. 1 . 000 , 00 kr •
'I

•



Ve. 35.
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J. Aamand Andersen, del af matr. nr. 21 a

og 25 ~, Maltbæk By, Malt:

5 , 5 ha cl 500 kr.
1, 1 ha cl 1. 000 kr.

2•750 ,00 kr.
1. 100,00 kr. 3 .850 ,00 kr.

Ve. 36 og Rø. 112.
Kjeld Horsbøl Hansen, del af matr.nr. 22 ~
og 34 Q, Maltbæk By, Malt, og matr. nr.
42, Københoved, Skrave:
4 , 3 ha cl 500 kr.

Ve. 38.

2 . 150,00 kr.

Anne Marie Damkjær, matr. nr. 12~,
Askov By, Malt:

1,1 ha cl 500 kr. 1.000,00 kr.

Ve. 43. Ejner Skovgård Hansen, matr.nr. 17 d
og 17 ~, Maltbæk By, Malt.
0,8 ha cl 500 kr.

I
1.000,00 kr.

Ve. 44. Ludvig Nissen, matr.nr. 12 ~ og
59, Maltbæk By, Malt:

1,1 ha cl 500 kr. 1. 000 ,00 kr.

Ve. 46. Hans Sørensen, del af matr. nr. 10 ~,

16 ~, 32 ~, 32 Q og 32 ~, Askov By,
Malt:

3,85 ha cl 500 kr.
0,05 ha (fredskov)

1.923,00 kr.
O kr. 1.925,00 kr.

Ve. 47. Hans Peter Jensen, del af matr.nr. 10 b
Askov By, Malt:
2 ,8 ha cl 500 kr.

I
Jens Peter Nederby, matr. nr. 25 ~
og 26 ~, Vejen By, Vejen:
3 ,8 ha cl 500 kr.

Ve. Slog Rø. 98.

Jørgen K. Skrumsager , matr. nr. 1 ~,
Askov By, Malt, og del af matr. nr.
11, Københoved, Skrave:

Ve. 50.

Ve. 54.

1.400,00 kr .•
1.900 ,00 kr.

7 ,7 ha cl 500 kr. 3.850,00 kr.

Steen Kjær, matr. nr. 33,
Askov By, Malt:

0,9 ha cl 500 kr.
e

1.000,00 kr.
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Hans Chr. Mortensen, matr. nr. 1 2"
del af 11 ~' Askov By, Malt:
1 ,9 ha cl 500 kr. 1. 000 ,00 kr.

Chr. Stampe Nielsen, matr. nr. 9 ~'
Skodborghus Hovedgård, Vejen, og

2 ~' 18 2, og del af 30 ~' Askov By, Malt:
4,6 ha cl 500 kr. 2 . 300 , 00 kr.

Henning Sørensen, del af matr. nr. 9 a,
Skodborghus Hovedgård, Vejen, og

S.!., 9!!. og 9.!., Askov By, Malt:
3,2 ha cl 500 kr. 1. 600 , 00 kr.

Kr. Vester v/Inger Vester, del af matr.
nr. 11, Skodborghus Hovedgård, Vejen:

3 ha cl 500 kr. 1. 500 ,00 kr.
O , 3 ha cl 1. 000 kr. 300 ,00 kr. 1.800,00 kr.

Ve. 58 A. Troels H. Jørgensen, del af matr. nr. 8 ~

Skodborghus Hovedgård, Vejen, og matr.

nr. 9 ~ og 34, Askov By, Malt:
2,4 ha cl 500 kr.
idet det over for overfredningsnævnet er dokumente-

ret, at erstatningen vedrørende matr. nr. 8 ~' Skod-
borghus Hovedgård, og matr. nr. 9 ~ og 34, Askov
By, tilkommer ham som nuværende ejer af ejendommen.

Ve. 64.

Ve. 65.

Ve. 66.

Ve. 67.

1.200,00 kr.

Robert Møller, del af matr . nr. 7 2, og
9.!., Skodborghus Hovedgård, Vejen, og
matr. nr. 30.!., Askov By, Malt:
3,6 ha cl 500 kr. 1.800,00 kr .

Johannes Boulund, del af matr .nr. 7 ~ og
8 ~' Skodborghus Hovedgård, Vejen:
1 , 1 ha cl 500 kr. 1.000,00 kr.

Thorsten Frier, del af matr. nr. l.!. og
14, Skodborghus Hovedgård, Vejen:

1,8 ha cl 500 kr. 1.000,00 kr.

Gunnar Dollerup, del af matr. nr. l '!!.,
Skodborghus Hovedgård, Vejen:

1 ,5 ha cl 500 kr. 1.000 ,00 kr.



Ve. 68.

Ve. 69.

Ve. 70.
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Hans Fr. Kristensen, del af matr.nr. li,

Skodborghus Hovedgård, Vejen:

1 ,6 ha cl 500 kr. 800,00 kr.
0,5 ha cl 1.000 kr. 500,00 kr.

•
1. 300 ,00 kr.

Ejnar Christiansen, matr.nr. 1 ~,

Skodborghus Hovedgård, Vejen:
0,04 ha cl 500 kr. 20,00 kr.
0,02 ha cl 1.000 kr. 20,00 kr. 1. 000 ,00 kr.

Leif Nissen, del af matr.nr. 1 ~,
Skodborghus Hovedgård, Vejen:
0,2 ha cl 1. 000 kr.
idet det over for overfredningsnævnet er dokumente-
ret, at erstatningen tilkommer ham som nuværende
ejer af ejendommen.

1.000,00 kr ••

Ve. 71. Aksel T. Andersen, del af matr.nr. 6~,

8.!. og 12, Skodborghus Hovedgård, Vejen,:
1 ,1 ha cl 500 kr. 550,00 kr.
2 ,6 ha cl 1. 000 kr. 2 •600 ,00 kr. 3.150,00 kr.

Ve. 73. Ejnar Th. Thomsen, matr.nr. 13,

Skodborghus Hovedgård, Vejen:

O ,6 ha cl 500 kr. 1.000,00 kr.

Ve. 74. Erik E. Larsen, matr.nr. 1~,

Skodborghus Hovedgård, Vejen:
O ,2 ha cl 500 kr. 1.000,00 kr .•

Ve. 75. Børge Poulsen, del af matr. nr. 1 ~,
Skodborghus Hovedgård, Vejen:

1 ,9 ha cl 500 kr. 1.000,00 kr .•

Ve. 76. Knud Hansen, matr. nr. 9 3. og 9 !!"
Skodborghus Hovedgård, Vejen:
1 ha cl 500 kr. 1.000,00 kr.

Ve. 77 . Anker Nyegård, del af matr. nr. 2 ~,

Skodborghus Hovedgård, Vejen:

1 ,9 ha cl 500 kr. 1. 000 ,00 kr.

Ve. 78. Mogens Pedersen. del af matr. nr. 3 ~,

Skodborghus Hovedgård, Vejen:

4 ,7 ha cl 500 kr. 2.350,00 kr. e



I

•
•

Ve. 79.

Ve. 80.

Ve. 81.

Ve. 82.

Ve. 83.

Ve. 84.

Ve. 85.

Ve. 86.

Ve. 87.

Rø. 1.
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Carl Hansen, del af matr. nr. 4 ~,
Skodborghus Hovedgård, Vejen:

2 ,1 ha cl 500 kr. 1.050,00 kr.

Johan P. Sørensen, del af matr.nr. 4 ~
af 5~, Skodborghus Hovedgård, og del
af matr.nr. 4, Vejen By, alle Vejen:

2 ,2 ha cl 500 kr. 1. 100, 00 kr.

Viggo Nissen, matr.nr. 8 ~, 8 g"

10 ~ og 15, Skodborghus Hovedgård,
Vejen:

1 ,4 ha cl 500 kr. 1.000,00 kr.

Poul Schou Andersen. del af matr. nr. 26 ~,
Vejen By, Vejen:
4,5 ha cl 500 kr. 2.250,00 kr.

Frode Munk, matr.nr. 25~, Vejen By,
Vejen, og 3.!, Ll. Andst By, Andst:
1,1 ha cl 500 kr. 1.000,00 kr.

Eigil Ingemann Jensen, matr. ~r. 25 l,
Skodborghus Hovedgård, Vejen, og

3~. Ll. Andst By, Andst:
1,53 ha cl 500 kr. 1.000,00 kr.

Hans F. Pedersen, matr. nr. l.!.,
Roved By, Andst, 25!!.. Vejen By, Vejen,

og 3 '!!.' Ll. Andst By, Andst:
1,1 ha cl 500 kr. 1. 000 ,00 kr.

Svend Erik Fallesen, matr.nr. 3 n,
Ll. Andst By, Andst, og 25 ~,

Vejen By, Vejen:

°,7 ha cl 500 kr. 1.000,00 kr.

Aage Jensen, matr. nr. 3.!. og del af 4 g"

LI. Andst By, Andst:
2 ,5 ha cl 500 kr. 1.250,00 kr.

Andreas Truelsen, del af matr. nr. 6, .
Mejlby, Lintrup:

° ,3 ha cl 500 kr. 1.000,00 kr.
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Rø. 1 A. Henry Hansen, del af matr.nr. 138,
Mejlby, Lintrup:
0,02 ha cl 500 kr.

Rø. 2.

Rø. 3.

Rø. 5.

Rø. 6.

Rø. 9.

Rø. 10.

Rø. 13.

Rø. 15.

Rø. 16.

1.000,00 kr.

I/S Kongeå Vandingsselskab,

(standsning af afvandingssag): 25.000,00 kr.

Alfred Mortensen, del af matr. nr. la

og af 79, Mejlby, Lintrup:

3 ,3 ha cl 500 kr. 1. 650 ,00 kr.

Henry Thomsen, matr.nr. 93,

Mejlby, Lintrup:

0,4 ha cl 500 kr. e1.000,00 kr.

Aksel Schaar Andersen,
del af matr. nr. 14, Mejlby, Lintrup:
O ,7 ha cl 500 kr.
idet det over for overfredningsnævnet er dokumente-
ret, at erstatningen tilkommer ham som nuværende
ejer af ejendommen.

I,
1.000,00 kr.

Kjeld Hagensen.' del af matr.nr. 16 og
48, Mejlby, Lintrup:

1 ,6 ha cl 500 kr. 1.000,00 kr.

Søren Chr. og Valdemar Jacobsen,
matr. nr. 93, Lintrup ejerlav, Lintrup:

1,2 ha cl 500 kr. 600 ,00 kr.
0,7 ha cl 1.000 kr. 700,00 kr. 1.300,00 kr .•

Viggo Bruhn, del af matr. nr. 26 og
af 83, Mejlby, Lintrup:
2 ha cl 500 kr. 1.000,00 kr .•

Hans Bendtsen Nielsen, del af matr. nr. 18,
Mejlby, Lintrup:

2 ,9 ha cl 1.000 kr.
det er over for overfredningsnævnet dokumente-
ret, at erstatningen skal udbetales til den tid-
ligere ejer, Hans Bendtsen Nielsen.

2.900,00 kr.

Hans Sørensen, del af matr. nr. 9.!.,
Mejlby. Lintrup:
1,2 ha cl 500 kr. 1.000,00 kr .•



Rø. 17.

Rø. 28.

Rø. 29.
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Jørn Conradsen , del af matr. nr. 2,

Mejlby. Lintrup:
2 ,6 ha a 500 kr.
0,8 ha a 1.000 kr.

1.300,00 kr.
800,00 kr. 2 •100 ,00 kr.

Poul Raymond Jacobsen, del af matr. nr. 23,

Lintrup ejerlav, Lintrup:
0,9 ha a 500 kr. 1 . 000 ,00 kr.

Sv. Thymann Christensen, del af matr.nr. 36

og 49, Lintrup ejerlav, Lintrup:
0,9 ha a 500 kr. 450,00 kr.
O, 1 ha a 1. 000 kr. 100,00 kr. 1.000,00 kr.

•
Rø. 32. Bent Conradsen, del af matr.nr. 28, Lintrup ejerlav:

4 ,2 ha a 500 kr. 2 . 100 ,00 kr.

Rø. 37. J ørgen H. Madsen v/Rødding kommune,
matr. nr. 41, Lintrup ejerlav, Lintrup:
0,05 ha a 500 kr.

Rø. 38.

Rø. 39.

• Rø. 40.

Rø. 42.

Rø. 43.

Rø. 45.

1.000,00 kr.

Hans Julius Bjerregård, del af matr.nr. 32,

Lintrup ejerlav , Lintr\lp:
1 ,4 ha a 500 kr. 1. 000 ,00 kr.

Anders Christiansen, del af matr. nr. 1,
Lintrup ejerlav, Lintrup:
2,2 ha a 500 kr.
0,3 ha a 1.000 kr.

1. 100 ,00 kr.
300,00 kr. 1.400,00 kr •

Anders Conradsen , del af matr. nr. 2,

Lintrup ejerlav, Lintrup:

7,6 ha a 500 kr.
2 , 1 ha a 1. 000 kr.

3 . 800 ,00 kr.
2 . 100 , 00 kr. 5 . 900 ,00 kr.

Aksel Andersen, del af matr. nr.

Lintrup ejerlav, Lintrup:
O,3 ha a 500 kr.
0,2 ha a 1.000 kr.

11,

150,00 kr.
200,00 kr. 1.000,00 kr.

Arne 0stergård, matr. nr. 39,

Lintrup ejerlav, Lintrup:
O,3 ha a 500 kr. 1.000,00 kr.

Herluf og Anne Dorthea J uel, del af matr . nr. 3,
Lintrup ejerlav, Lintrup:

1 ,2 ha a 500 kr. 1.000,00 kr.



Rø. 46.

Rø. 47.

Rø. 48.

Rø. 51,

Rø. 53.

Rø. 57.

Rø. 60.

Rø. 61.

Rø. 62.

Rø. 65.

Rø. 67.
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Karen Sørensen, matr. nr. 44,
Lintrup ejerlav, Lintrup:

O,3 ha ti 500 kr. 1.000,00 kr.

Jørgen Hansen, del af matr. nr. 25,
Lintrup ejerlav, Lintrup:

3,4 ha å. 500 kr. 1. 700,00 kr.

Baltser Hansen, del af matr.nr. 67,
Lintrup ejerlav, Lintrup:

4,1 ha ti 500 kr. 2.050,00 kr.

Jens Hansen, del af matr. nr. 229,
Dover, Lintrup:
O,2 ha ti 500 kr. 1.000,00 kr .

Niels J. Gammelgård , del af matr. nr. 5,
Dover, Lintrup:
1 ha ti 500 kr. •1.000,00 kr.

Harald M. Jørgensen, matr. nr. 84,

Lintrup ejerlav, Lintrup:
O,3 ha ti 500 kr. 1.000,00 kr.

K.O. KjærNielsen, del af matr.nr. 13,
Dover, Lintrup:

2,4 ha ti 500 kr. 1. 200,00 kr.

Hans H. Schlosser, matr. nr. 102,

1,6 ha ti 500 kr. 1.000,00 kr.,
Christian Wagner, del af matr . nr.
Dover, Lintrup:

4 ,3 ha cl 500 kr.
O,2 ha ti 1.000 kr.

55,

2. 150,00 kr.
200,00 kr. •2.350,00 kr.

Peter Jørgensen, matr. nr. 20, 26 og
107, Dover, Lintrup:

3,7 ha ti 500 kr.
O,6 ha ti 1. 000 kr.

1.850,00 kr.
600,00 kr. 2.450 ,00 kr.

Knud Ernebjerg, del af matr . nr. 7,
Dover, Lintrup:
2,3 ha cl 500 kr.
O,1 ha ti 1. 000 kr.

1. 150,00 kr.
100,00 kr. 1. 250,00 kr.

e



- 31 -

Rø. 69. Anders B. Nielsen, del af matr .nr. 28,

Dover, Lintrup:

0,2 ha cl 500 kr. 1.000,00 kr.

Rø. 73. Holger Wind, del af matr . nr. 14,

Dover, Lintrup:
1 , 7 ha a 500 kr. 1.000,00 kr.

Rø. 79. Frode Tryk, matr.nr. 116,

Dover, Lintrup:

1 ,5 ha a 500 kr. 1.000,00 kr.

Rø. 80. Axel Garder, del af matr .nr. 18,

Dover, Lintrup:
1, 9 ha a 500 kr. 950,00 kr.

• 0,4 ha cl 1.000 kr. 400,00 kr. l. 350 ,00 kr .

Rø. 81. Kongeådalens Efterskole,
matr. nr. 133, Dover, Lintrup .
0,6 ha a 500 kr. 300,00 kr.

0,4 ha a 1.000 kr. 400,00 kr. l.000 ,00 kr.

Rø. 82.

•
Rø. 83.

Rø. 84.

Rø. 85.

idet det over for overfredningsnævnet er dokumente-
ret, at erstatningen tilkommer skolen som nuværende

ejer af ejendommen.

Niels Smidt, del af matr . nr. 23,

Dover, Lintrup:
2,0 ha a 500 kr.
1, 1 ha a l.000 kr.

1.000,00 kr .
l. 100 ,00 kr. 2 •100 ,00 kr.

idet det over for overfredningsnævnet er dokumente -

ret, at erstatningen tilkommer ham s?m nuværende
ejer af ejendommen.

Arne Madsen, del af matr.nr. 9,

Dover, Lintrup:
1,9 ha a 500 kr.
0,5 ha a 1.000 kr.

950,00 kr.
500,00 kr. 1.450 , 00 kr.

Mads Lund, del af matr. nr. 3,
Dover, Lintrup:
1,3 ha a 500 kr. 1.000,00 kr.

Peter M, Karoline og Laurits Hansen,
matr.nr. 104, Dover, Lintrup:

1,7 ha a 500 kr. 1.000 ,00 kr.



Rø. 86.

Rø. 90.

Rø. 91.

Rø. 92.

Rø. 93.
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Asger Gammelgård, del af matr.nr. 114,

Dover, Lintrup:

3,8 ha cl 500 kr. 1.900,00 kr.
3,2 ha cl 1.000 kr. 3.200,00 kr.
idet det over for overfredningsnævnet er dokumente-
ret, at erstatningen tilkommer ham som nuværende

ejer af ejendommen.

5. 100,00 kr.

Holger Bars balle, matr. nr.
Lintrup ejerlav, Lintrup:
0,7 ha cl 500 kr.
0,3 ha cl 1.000 kr.

47,

350,00 kr.
300,00 kr. 1.000,00 kr.•

Magnus Gammelgård, del af matr.nr. 8,
Dover, Lintrup:
1, 1 ha cl 500 kr. 1.000,00 kr.'

Åge Schmidt, del af matr. nr. 115,
Dover, Lintrup:

0,9 ha cl 500 kr.
0,3 ha cl 1. 000 kr.

450,00 kr.
300,00 kr. 1.000,00 kr.

Niels R. Simonsen, matr. nr. 37,
Dover, Lintrup:
2 , 7 ha cl 500 kr.
4 , 1 ha cl 1. 000 kr.

1.350,00 kr.
4 . 100,00 kr. 5.450 ,00 kr.

Rø. 98A. Christian Nissen, del af matr.nr. 3,

Københoved, Skrave:

2,5 ha cl 500 kr.

Rø. 100.

Rø. 101.

Rø. 102.

Rø. 103.

1.250,00 kr.'

Martha Fredsted Ravn, del af matr.nr. lO,

Københoved, Skrave:

2 , 9 ha cl 500 kr. e1. 000,00 kr.

Harald Schmidt, del af matr. nr. 18,

Københoved, Skrave:
2 ha cl 500 kr. 1.000,00 kr.

Ejnar Schmidt, del af matr. nr. 17,
Københoved, Skrave:
6 , 5 ha cl 500 kr. 3 . 250,00 kr.

Peter Ludvigsen , del af matr. nr. 128,
Københoved, Skrave:

3 , 5 ha cl 500 kr. 1.750,00 kr. e
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Rø. 104. Erik Eriksen, del af matr.nr. 6,

Københoved, Skrave:
4,4 ha a 500 kr. 2.200,00 kr.
2,7 ha a 1.000 kr. 2.700,00 kr. 4.900,00 kr.

Rø. 105. Hans Dall, del af matr. nr. 4,

Københoved, Skrave:
10 ha a 500 kr. 5.000,00 kr.
1,5 ha a 1.000 kr. 1.500,00 kr. 6.500,00 kr.

Rø. 106. Hans Jensen, del af matr.nr. 13,

Københoved, Skrave:
7,2 ha cl 500 kr. 3.60,0,00 kr.
5 ha a 1. 000 kr. 5.000,00 kr.

a Rø. 107.

Rø. 113.

Rø. 114.

Rø. 115.

•
Rø. 120.

Rø. 122.

Rø. 123.

8.600,00 kr.

Hans L. Barsballe , del af matr. nr. 77,

Københoved, Skrave:
1 ha cl 500 kr.
0,1 ha (fredskov)

500,00 kr.
O kr. 1.000,00 kr.

Flemming Thyssen, del af matr.nr. 15,

Københoved, Skrave:
1 ha a 500 kr. 1.000,00 kr.

Nis Emil Hansen, del af matr.nr. 2,

Københoved, Skrave:
1,9 ha a 500 kr. 1. 000 ,00 kr.

Niels Østergård , del af matr. nr. 16,

Københoved, Skrave:
8,1 ha a·500 kr-
1,5 ha a 1. 000 kr.
0,3 ha (fredskov)

4 . 050 ,00 kr.
1.500,00 kr.

O kr. 5.550,00 kr.

Jens Johannes Jørgensen, del af matr. nr. 5,
Københoved, Skrave:

5,4 ha cl 500 kr. 2.700,00 kr.

A.J. Gamborg Nielsen, del af matr.nr. 20,

Københoved, Skrave:
3 , 1 ha cl 500 kr.
Peder Aarup, del af matr .nr. 1,
Københoved, Skrave:

3,8 ha cl 500 kr.

1.550,00 kr.

1.900,00 kr.



Rø. 135.

Rø. 136.

Rø. 138.

Rø. 140.
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Peter Andersen Kjær, matr.nr. 258,
Skodborg ejerlav, Skodborg:

1,1 ha cl 500 kr. 1.000,00 kr.

Sten Kjær, matr. nr. 178,
Skodborg ejerlav, Skodborg:

O ,2 ha cl 500 kr. 1. 000 ,00 kr.

Georg Peter Hansen, del af matr. nr. 28,
Københoved, Skrave:

1,4 ha cl 500 kr.
idet det over for overfredningsnævnet er dokumente-
ret, at erstatningen tilkommer ham som nuværende

ejer af ejendommen.

1.000,00 kr.

Jørgen Nissen, del af matr.nr. 12,
Skodborg ejerlav, Skodborg:
2 ,8 ha cl 500 kr. 1. 400 ,00 kr.
O ,6 ha cl 1. 000 kr. 600 ,00 kr. 2.000,00 kr.

Rø .141. Helge Larsen, del af matr. nr. 69,
Københoved, Skrave:

. 3, 2 ha cl 500 kr. 1.600,00 kr .

Rø. 143. Jens Brande, del af matr. nr. 28,
Skodborg ejerlav, Skodborg:

2 ,7 ha cl 500 kr.

Rø. 144.

Rø. 145.

Rø. 148.

Rø. 149.

1.350,00 kr.

Sv.Å.C. Jørgensen, matr.nr. 152,
Skodborg ejerlav, Skodborg:

O ,5 ha cl 500 kr.
idet det over for overfredningsnævnet er dokumente-

ret, at erstatningen tilkommer ham som nuværende
ejer af ejendommen.

1.000,00 kr .•

Gregers Kristensen, del af matr. nr. 34,
Skodborg ejerlav, Skodborg:

6 ha cl 500 kr. 3 .000 ,00 kr.
0,3 ha cl 1.000 kr. 300,00 kr. 3.300,00 kr.

Jens Larsen, del af matr. nr. 35, 311 og 315,
Skodborg ejerlav, Skodborg:
1 ,72 ha cl 500 kr. 1.000,00 J<r.

Sigfred Fyhn, del af matr. nr. 16,

Skodborg ejerlav, Skodborg:

3 ,9 ha cl 500 kr. 1.950,00 kr.



Rø. 151.

Rø. 152.

Rø. 153.

Rø. 154.a
Rø. 155.

Rø. 156.

•
Rø. 157.

Rø. 158.

Rø. 159.
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Anders D. Horluck, del af matr.nr. 24,

Skodborg ejerlav, Skodborg:

2 ha a 500 kr. 1.000,00 kr.

Ejnar Th. Thomsen, matr.nr. 199,

Skodborg ejerlav, Skodborg:

2,9 ha a 500 kr. 1.450,00 kr.

Axel Freudendal, del af matr. nr. 85 og 368,

Skodborg ejerlav, og matr. nr. 169, Skud-

strup, alle Skodborg:

3;4 h'era 500 kr.

O,4 ha a 1. 000 kr.

1. 700 ,00 kr.

400,00 kr. 2 . 100 ,00 kr.

Hans Erik Brink, matr.nr. 530,

Skodborg ejerlav, Skodborg:

O ,4 ha a 1. 000 kr. 1. 000 ,00 kr.

Niels J uhl, del af matr. nr. 26, 529 og 531,

Skodborg ejerlav, Skodborg:

O ,1 ha a 500 kr.

1,64 ha a 1. 000 kr.

50.00 kr.

1.640,00 kr. 1.690,00 kr.

Arne Hollensen, del af matr. nr. 7 og 527,

Skodborg ejerlav, Skodborg:

0,3 ha a 500 kr.

O , 2 ha a 1. 000 kr.

1,3 ha (fredskov)

150,00 kr.

200,00 kr.

° kr. 1.000 ,00 kr •

idet det over for overfredningsnævnet er dokumente-

ret, at erstatningen tilkommer ham som nuværende

ejer af ejendommen.

Christen Dahl, matr. nr. 79 og del af 127 ,

Skudstrup ,skodborg:

1 ,1 ha a 500 kr.

1 , 1 ha a 1. 000 kr.

550,00 kr.

1. 100,00 kr. 1.650,00 kr.

Anton Hj. Refsing, matr.nr. 221,

Skudstrup ,skodborg:

°,8 ha å 500 kr. 1. 000 ,00 kr.

Viggo Nielsen, del af matr . nr. 69 og del

af 128, Skudstrup, Skodborg:

5,4 ha a 500 kr. 2 .700,00 kr.

0,7 ha å 1.000 kr. 700,00 kr. 3.400,00 kr.



, ,
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Rø. 160. J ørgen Peter Backmann, del af matr. nr. 191,

Skudstrup , Skodborg:

2 ha cl 500 kr. 1.000,00 kr.

Rø. 161. Andreas og Peder Dahl, del af matr. nr. II,

Skudstrup , Skodborg:
0,6 ha cl 500 kr. 1.000,00 kr.

Rø. 162. . Hans Petersen, matr. nr. 66,

Skudstrup , Skodborg:
O,7 ha cl 500 kr. 1.000,00 kr.

Rø. 163. Ebbe Buhl, matr. nr. 64,

Skudstrup , Skodborg:
1 ,2 ha cl 500 kr. 1.000,00 kr.

laIt

Erstatningerne forrentes efter naturfredningslovens § 19, stk. 4,
med 10 % p. a. fra den 24. april 1978 (datoen for fredningsnævnets kendelse)
til den 31. december 1978 og derefter med en årlig rente, der er 1 % højere end

Danmarks Nationalbanks til enhver tid fastsatte diskonto. Erstatningen til Det
danske Hedeselskab for tidligere afholdte udgifter findes dog at burde forrentes
fra den 20. august 1975 (datoen for bekendtgørelsen af fredningssagens rejsning),

således at den årlige rente udgør 8t % fra denne dato til den 31. december 1978

og derefter 1 % højere end Danmarks Nationalbanks til enhver tid fastsatte diskon-
to.

Der tillægges de af Landskontoret for Landboret repræsenterede •
ejere et samlet omkostningsbeløb for sagens behandling for både fredningsnævn
og overfredningsnævnet på 165.000 kr. , hvoraf 150.000 kr. udbetales direkte
til Landskontoret , medens 15.000 kr. udbetales direkte til Landbogården i Brø-elrup.

Der tillægges endvidere K.L. Kristensen (Nielsby dambrug, ejendom-
men under lb. nr. Ho. 63) 1.500 kr. i godtgørelse for advokatomkostninger under

sagens behandling for overfredningsnævnet .

Det samlede erstatningsbeløb på 622.313,51 kr. med renter og
de tillagte omkostningsbeløb på ialt 166.500 kr. udredes af staten samt Ribe og

Sønderjyllands amtsråd. l medfør af naturfredningslovens § 24, stk. 2, bestem-
mes det enstemmigt; at staten skal betale 90 % af de tilkendte erstatningsbeløb
med renter og omkostninger. Det resterende beløb vil være at udrede af Ribe
og Sønderjyllands amtsråd i fællesskab, således at beløbet fordeles mellem de _
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amtskommuner i forhold til de erstatningsbeløb, der er tilkendt i de respektive

amtskommuner.

Overfredningsnævnets ovenstående afgørelse af erstatningsspørgsmå-

lene i sagen kan på}dages til taksationskommissionen vedrørende naturfredning

(adresse: Amaliegade 13, 1256 København K.) af enhver ejer af arealer under

fredningen samt af miljøministeren, Ribe amtsråd og Sønderjyllands amtsråd.

Klagefristen er 4 uger fra den dag, overfredningsnævnets afgørelse er meddelt

den pågældende. Størrelsen af de tilkendte omkostningsbeløb kan dog ikke påkla-

ges til taksationskommissionen.

Det følger af naturfredningslovens § 33, at fredningens gennemførelse

er afhængig af, at folketinge~s finansudvalg giver tilslutning til erstatningens ud-

betaling.

a / P. O. V. /,/

L L,( '--'_L L-': ~ '-- c.-'-. -(.:.. '- --
Bendt Andersen

overtredningsnævnets formand

I
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I. INDLEDNING OM SAGENS FORHISTORIE.
Ved skrivelse af 5. maj 1975 bilag 8) meddelte Miljøministeriet, at frednings-

planudvalgene for Ribe og SØnderjyllands amter ved et fællesmØde den 12. marts 1975

havde vedtaget at rejse fredningssag for arealer langs Kongeåen. Ministeriet meddelte

endvidere, at man i henhold til naturfredningslovens § 3, stk. 4, henviste sagen til

behandling ved fredningsnævnet for Ribe amts fredningskreds, der i sagens anledning ville

være at supplere med de af SØnderjyllands amt og RØdding kommune valgte medlemmer af

fredningsnævnet for SØnderjyllands amts nordlige fredningskreds.
Fredningsplanudvalgene rejste herefter ved skrivelse af 12. august 1975

(bil. l) sagen for nærværende nævn.

I denne begæring hedder det blandt andet (bil. 2):

BAGGRUND OG MOTIVERING.

Fra begyndelsen af 1950'erne har der været arbejdet med afvandingsprojekter

for arealerne langs Kongeåen. I 1956 foretog Naturfredningsrådet en bedØmmelse

af et afvandings- og reguleringsprojekt for Kongeåen og nåede frem til at god-

kende dette mod vilkår om at skåne det naturlige lØb ved de gamle overgangsste-

der. Sagen blev imidlertid ikke sat igang på det tidspunkt, men i slutningen af
196o'erne var der tegn til, at en del af projektet ville blive fremmet, og

kulturministeriet blev inddraget i sagen.

Fredningsplanudvalgene foretog på ministeriets foranledning en fornyet fred-
ningsmæssig bedØmmelse af sagen, og denne bedømmelse resulterede i, at udval-

gene indstillede til ministeriet, at der rejstes fredningssag for Kongeåen med

nærmeste omgivelser på strækningen KnagemØlle - Gredstedbro.
Ministeriet bad herefter i 1969 udvalgene om at forberede fredningssag for

området og indsende forslag til godkendelse.

Udvalgene udarbejdede forslag, som i 1972 indsendtes til ministeriet, som

herefter ved skrivelse af 25. juli 1974 har tiltrådt, at der rejses frednings-

sag i henhold til forslaget.

I udvalgenes indstilling til ministeriet i 1969 blev det anfØrt, at de væsent-

ligste fredningsmæssige interesser findes ved åen og dens nærmeste omgivelser.

På baggrund af de synspunkter, som har fundet udtryk i naturfredningskommis-

sionens betænkning - grundlaget for den gældende naturfredningslov - har udval-

gene imidlertid i forslaget fra 1972 peget på, at en sikring af det stØrre

landskab, som åen lØber igennem, må fØjes til, også for at sætte åen og dens

nærmeste omgivelser i deres rette sammenhæng. Sagen drejer sig således nu om

sikring af et stort sammenhængende landskab af naturparkkarakter - Kongeådalen.

Det centrale område i fredningen er strækningen fra Skodborghus i Øst til lidt

vest for Nielsbygaard i vest. I dette område er fredningsgrænsen i princippet

trukket så langt op på de tilgrænsende bakkeØområder, at de mellemliggende

arealer udgØr og opleves som et sammenhængende landskab. I dette område vil

4.
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Vest jyllands geologiske udvikling siden næstsidste istid kunne demonstreres med

overbevisende klarhed, og de forskellige terræn-,jordbunds- og fugtighedsforhold

betinger den meget varierende flora. Det bemærkes i denne forbindelse, at staten
v/miljØministeriet ejer en i rekreativt Øjemed erhvervet ejendom i den nord-
~estlige del af området (Atte Bjerge). Denne ejendom er beliggende på den mest

markante del af erosionsskrænten ved BrØrup bakkeØ, som meget brat hæver sig 35 m

over Kongeådalen (hedesletten) • Ejendommen er under udbygning med parkerings-
og stianlæg. Den indeholder en meget varieret flora og er tillige i vintre med

sne et søgt kælke- og skiterræn.
øst og vest for det centrale område er fredningen som hovedregel begrænset til
at omfatte arealer mellem de nærmest liggende offentlige veje langs åen mod syd

og nord. Grænsen er dog visse steder trukket noget nærmere åen, hvor der er langt
fra offentlige veje til åen.
Sagen har været forelagt Naturfredningsrådet og Statens naturfrednings- og land-
skabskonsulent, der begge går ind for fredningens gennemfØrelse. Naturfrednings-

rådet påpeger blandt andet, at Kongeåen er et af de sidste større vandløb i Vest-
jylland, der over en større strækning har et naturligt lØb.

FORMALET rmD FREDNINGEN (MALSÆTNING) •

Det er fredningsplanudvalgenes formål med fredningen at tilstræbe,
at sikre et naturligt og uregnieret vandløbssystem,

at sikre områdets status som vedvarende landbrugsområde med afvekslende gode,

tørre landbrugsarealer og lave, fugtige engarealer,
at bevare områdets landskabelige karakter for derved - bl. a. ved aktive pleje-

foranstaltninger - at sikre de i området værende botaniske, zoologiske, geolo-
giske, arkæologiske og historiske interesser til undervisnings- og forsknings-

brug,
at åbne adgangen til området på passende steder til rekreativ anvendelse for be-

folkningen, hvilket i så stor udstrækning som muligt bØr ske gennem erhvervel-
ser til det offentlige, og
at sikre et værdifuldt og sammenhængende landskabsområde - beliggende under for-

skellige administrative enheder - en ensartet behandling i relation til land-
skabelige forhold, bebyggelse m.v •.•.••.••••.•.•.••••.•.•• "

Den detaljerede fredningspåstand er anfØrt nedenfor i afsnit IlD.

Fredningspåstanden omfatter ca. 5000 ha og berØrer ca. 550 lodsejere.

Forud for sagens rejsning havde fredningsplanudvalgene indhentet udtalelser fra

Statens naturfredning s- og landskabskonsulent og Naturfredningsrådet.

Den ll. juli 1969 (bil. 5) anbefalede Statens naturfrednings- og landskabskonsu-
lent, at der rejstes fredningssag, og konsulenten afgav den ll. januar 1973 (bil. 9) fØl-
gende supplerende udtalelse:

5.
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at man finder fredningsforslaget velmotiveret, og at man herfra kan anbefale,

at den foreslåede fredning gøres til genstand for en realitetsbehandling og

at fredningen tilstræbes gennemfØrt efter de retningslinier og med den afgræns-

ning, som foreslås af fredningsplanudvalgene.
For så vidt angår de nærmere enkeltheder i fredningsforslaget, giver

disse anledning til enkelte bemærkninger:
på oversigtsplanen, plan nr. 12, er med særlig signatur angivet

visse værdifulde landskaber, som ikke agtes inddraget under fredningen, men

som ifølge fredningsplanudvalgenes skrivelse af 13. oktober 1972 forudsættes

sikret ved en særlig omhyggelig administration af gældende planlægningslove.

Hvorledes man vil skabe den tilstrækkelige sikkerhed for, at planlægningslovene

administreres efter disse generelle retningslinier, er der ikke nærmere rede-

gennemfØrelse gennem aftaler og forhandlinger med diverse relevante myndigheder
,gjort for, men efter konsulentens opfattelse bØr der forud for fredningen s

skabes den fornØdne sikkerhed for at disse forudsætninger vil blive opfyldt.

Fra fredningsplanudvalgenes side er det tilkendegivet, at spørgsmålet

om etablering af parkering s- og stianlæg tænkes afklaret i en senere fase, når
behov og muligheder måtte være til stede. Konsulenten skal imidlertid anbefale,

------ ---...
at man allerede nu arbejder viaere-med_de foreliggende skitser med henblik på
relativt hurtigt at kunne udbygge fredningen med henblik på at sikre mulighe-

der for almenhedens ophold og færdsel.
For så vidt angår de foreslåede fredningsbestemmelser skal man pege

på nØdvendigheden af, at disse suppleres med et generelt forbud mod pelsdyr- og

fjerkræfarme o. lign. industrialiseret landbrug. Endvidere foreslås frednings-

bestemmelserne suppleret med et generelt forbud mod anvendelse af kemikalier

på de udyrkede arealer ..•••.••...••...•••..••• • INaturfredningsrådet udtalte ved brev af 20. maj 1969 (bil. 6) fØlgende:

Rådet har besigtiget den 11. maj 1969 og i det væsentlige fundet

forholdene efter en fornyet nMje gennemgang, som de forelå ved den meget grundige
besigtigelse, som Danmarks Naturfredningsforening og rådet foretog i fælles-

skab i 1956. Forsåvidt angår det faktiske, har rådet derfor ikke mere at til-
fØje.

Herefter kan rådet fuldt ud tiltræde indstillingen fra fredningsplan-

udvalget for Ribe og RingkØbing amter samt for de sønderjyske amter af februar

1969. Siden besigtigelsen i 1956 har forholdene jo væsentligt forandret sig,

både som fØlge af at de rekreative momenter tillægges en stadig større værdi, og

endvidere fordi landbrugets evne til at forrente sig beklageligvis er væsentlig

forringet. Rådet må derfor mene, at det er absolut rigtigt, at hele Kongeåen på ~

den nævnte strækning fredes og ikke blot de særlig værdifulde stykker, hvor åen

6.
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e krydses af veje fra nord til syd.

Det må erkendes, at partiet ved Gredstedbro og ved Hjortlund ikke er det

mest værdifulde stykke af Kongeåen, men uanset dette synes det dog naturligt, at

fredningen gennemfØres til og med denne overkØrsel.

Sagen er særdeles grundigt forberedt, og rådet kan ganske give den sin

tilslutning ••.•.•••••.•.•..•.•••••• "

Den 22. maj 1973 (bil. 7) fremkom rådet med denne supplerende indstilJing:

Geologiske forhold.
Udfra geologiske motiver finder rådet forslaget om fredning af Kongeådalen

anbefalelsesværdigt. Med hensyn til områdets afgrænsning finder man, at det mid-
terste afsnit fra Skodborg i Øst til Lintrupmark i vest er hensigtsmæssigt af-
grænset, idet man her har væsentlige dele af Kongeådalens sidelandskaber inklude-

ret i fredningen. Derimod er de vestlige og Østlige dele af fredningsområdet af-

grænset på en måde, som ikke kan motiveres geologisk. Der er så stor geologisk
interesse for de i plan nr. 12 angivne "tilgrænsende værdifulde landskaber", at

man kunne ønske sig, at disse blev inkluderet i fredningen; under alle omstændig-
heder bør de sikres mod ændrede indgreb (bebyggelse, gravning m.m.), eventuelt

gennem de muligheder der gives med anden lovgivning.

Selve ålØbet, ferskvandsbiologiske forhold.
/

Kongeåen er et af de sidste større vandlØb i Vestjylland, der over en stør-
re strækning har et naturligt lØb; alle tillØb er derimod regulerede.

Den er ikke so~ de fleste vandlØb i dette område overbelastet med dam-
brug - vist 8 ia1t, hvoraf 4 ligger ved selve Kongeåen og resten ved dens tillØb.
Antallet af dambrug bØr ikke forØges, hvilket også indgår i fredningspåstanden, (pH. 3).

Vandløbet er stærkt belastet af spildevandsforurening, og rensningsfor-

holdene for byspildevand, der ledes til åen, er helt utilstrækkelige; selvrens-

ning og opblanding giver dog tålelige forhold ved lØbets nederste del. Ved

Gredstedbro og TobØl var der endnu i 1966 en rig og varieret fauna med mange rent-
vandsarter, men disse aftog meget stærkt opefter. IfØlge amtsvandvæsenets seneste

rapport synes forholdene på strækningen Gredstedbro - TobØl stadig ret acceptable,
der angives forureningsgrader II-III og III, med tiltagende forurening opefter.

Forholdene ved Gredstedbro forekom dog i foråret 1972 at være væsentlig
forringet i forhold til 1966, og det kunne tyde på, at der kræves ret drastiske

forholdsregler for at bevare bare tålelige tilstande ved det nedre lØb.

Der findes altså endnu - i hvert fald ved Kongeåens nedre lØb - repræsen-

tanter for en rentvandsfauna, der er meget stærkt på retur i det Øvrige land.

Denne fauna bør efter rådets opfattelse reddes, og her bør en fredning af Konge-• åen samtidig medføre, at der gøres en indsats for at forbedre åens vandkvalitet.
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Rådet har ikke haft lejlighed til at foretage en vurdering af øvrige

biologiske interesser i området. Man skal vende tilbage hertil når en nøjere

besigtigelse har kunnet finde sted, evt. når sagen er indbragt for frednings-

nævnet •.•.•..••••....••. n

II. SAGENS BEHANDLING I FREDNINGSNÆVNET.

A. Indledning.
Under behandlingen af denne sag består fredningsnævnet af formanden, dommer

Poul Buch, Varde, amtsrådsmedlemmerne, gårdejer Erik Rosenstand, Sdr. Farup, driftsleder

Niels Age Madsen, Ladegård, Haderslev, de lokale medlemmer, gårdejer Age Lauritsen,

Hjortvad pr. Lintrup, gårdejer Poul Kristensen, Sekjær pr. Holsted, gårdejer Hans Nissen

Conradsen, NØrbØlling pr. Brørup, gårdejer Regner Busk Jensen, Læborg Kirkevej 20, Nyby,

Brørup, og skovfoged Richard Roed, øster Lindet.
Sekretariaterne for fredningsplanudvalgene for SØnderjyllands amt og for Ribe

teknisk bistand, dels ved udarbejdelse af de under sagens gang påkrævede planer og kort, •amt har under sagen ydet nævnet en som fØlge af sagens store omfang meget omfattende

dels ved foretagelse af undersØgelser, opmålinger til brug for blandt andet tilrettelæg-

gelse af nævnets besigtigelser og forhandlinger med lodsejere, samt arealberegninger til

brug ved udregning af erstatninger.
BekendtgØrelse om den rejste fredningssag samt indkaldelse til de forberedende

mØder blev indrykket i Statstidende, Kolding Folkeblad, Vestkysten og Jydske Tidende

den 20. august 1975 (bil. 14 og 16).

Bekendtgørelse og indkaldelse til de forberedende mØder blev sammen med for-

skelligt orienterende materiale tilsendt lodsejerne ved anbefalede breve den 21. august

(bil. 17, 17 a og 18), l:gesom meddelelse om møderne blev tilstillet andre rettigheds-

havere den 25. august ved anbefalede breve (bil. 19 og 20).

Ved brev af 15. oktober 1976 (bil. 95 - 103), udvidede fredningsplanudvalgene

påstanden, hvilket blev meddelt lodsejere og andre rettighedshavere ved anbefalede Ibreve den 18. oktober 1976 (bil. 107).

Fredningspåstanden, der er citeret neden for i afsnit D, omfatter helt eller

delvis fØlgende matrikelnumre: ~
~1atr. nr. 4 df, 37 e, l a, 3 f, 7 f, 7 l, 37 ag, 37 ai, 25 e, 2 d, 2 g, 3 g,

3 h, 7 m, lo i, 15 g, 17 a, 22 d, 21 a, lo a, 26 f, 19 a, 8 a, 9 k, 13 t, 7 n, 4 u, 6 a,

11 r, 12 l, 23 k, 14 a, 20 a, 18 a, 18 k, 4 cu, l d, 3 u, 3 t, 9 c, 3 r, Gredsted by,

Jernved sogn,

matr. nr. 3 q, 3 p, 3 a, 4 a, 21, 22, 7 h, 5 c, 3 g, 6 e, 3 v, 20 a, l a, 8 a,

5 a, lo c, l u, l v, 2 c, 6 b, 18 a, 3 c, 11 c, 3 s, 7 c, Jernved by og sogn,

matr. nr. 12 a, 3 a, lo a, 3 c, 14 d, 6 ap, 6 b, 19 c, 5 d, 16 a, 5 e, 9 l, 9 r,

18 c, 4 a, 11 a, 6 ar, 12 e, 6 a, 13 a, 25 c, 40 a, 4 p, 38 e, 8 a, l c, 3 d, 3 q, Jern-

vedlund by, Jernved sogn,
ma tr. nr. l a, 3 n, 5 e, 14 b, 15 c, 12 a, 12 d, l b, 6 a, 3 f, 4 e, 9 e, 3 c,

5 a, 7 c, 4 a, 4 f, 4 k, 4 l, 4 m, 4 g, 2 i, Plougstrup by, Jernved sogn,
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matr. nr. l n, 5 b, l m, 4 a, l g, 2 e, 2 d, 3 d, 3 a, 7 e, 7 a, 5 a, Brokær

by, Hjortlund sogn,

matr. nr. 22 a, 22 d, 2 k, 21 a, 21 d, 2 s, 2 a, 15 a, 16 a, 16 e, 18 a, 20 d

l a, 13 a, 15 d, 18 b, 14 d, l d, 11 l, 14 b, 5 c, 11 m, 5 g, 3 a, 3 b, 17 b, 19 a, 31 a,

41, 42, 43, 11 a, 5 i, 17 a, 19 e, 28, 32 p, 11 k, 12 d, 4 a, 8 e, 19 c, 5 a, 8 f, 8 h,

8 a, 8 k, 32 c, 32 g, 8 g, 9 a, 16 c, 32 o, 32 m, 32 n, 32 b, 32 g, 33 d, 34 a, 35 a,

lo, 12 f, 20 k, Hjortlund, Stens og Bæk byer, Hjortlund sogn,

matr. nr. 2 c, 2 a, 6 a, 8 b, 3 a, 13, 9 b, 4 c, 5 a, 12, 4 b, 4 d, 4 a, 5 b, 7,

l, 2 b, VillebØl by, Kalvslund sogn,

matr. nr. 75, 77, 78, 22, 27, 7, 32, 35, 17, lo, 45, l, 130, 76, 111, 83, 95,

97, Hjortvad by, Kalvslund sogn,

matr. nr. 20 ~ Jedsted by, Vilslev sogn,

matr. nr. 43 b, 43 a, 14 f, 14 a, 14 d, 14 e, 13 a, 11 f, 44 b, 44 a, 11 a, 2 g,

7 e, 9 a, lo i, 12 k, 14 k, 19 f, 2 h, 7 f, lo h, 12 c, 14 g, 37 b, 8 m, 20 d, 52 a, 52 b,

6 k, 6 l, lo a, 18 a, 7 n, 7 m, lo b, lo c, 8 a, 20 c, 20 e, 34, 42 b, 46 c, 2 f, 3 c, 4 e,

4 g, 7 a, 8 g, 42 a, 6 a, 12 i, 37 a, 5 a, 5 u, 12 a, 8 f, B n, 2 e, 23 a, 22 a, 22 c, 2 a,

35, 2 b, 4 r, 19 e, 36, 38, 40, 41, 39, 37 c, 46 b, 25 e, 2 k, 33, 4 f, 26 a, 26 b, 5 n, 46 a,

TobØl by, FØvling sogn,

matr. nr. 2, 3 o, 3 g, 3 r, 3 a, 3 h, 3 l, 3 i , 3 n, 3 m, 5 a, l b, 4, 3 f, 3 v,

5 g, 13, 7 a, 7 b, 8 b, 6 b, lo, 3 z, 5 i, 3 d, 3 e, 5 c, 5 b, 3 t, 11, 3 c, 8 c,8 a, 12,

9, l a, 5 d, Abølling by, FØvling sogn,

matr. nr. l c, l b, l s, 7 a, 7 b, l a, l r, l v, l y, 7 c, 7 d, l t, l x, 2, 4,

l n, 6 a, l f, l o, 3 a, 3 b,S, 6 b, Nielsbygård Hovedgård, Føvling sogn,

matr. nr. 13 a, 13 k, 13 i, 13 f, BobØl by, FØvling sogn,

matr. nr. 14 e, 14 b, 20 f, 21 c, 16, 15 b, 15 f, 14 d, 17, 20 g, 20 e, 18, 20 a,

11, 20 c, 20 d, 7 g, lo a, 19 a, 9 a, 6 b, 7 f, 13, 4 a, 5 i, 5 k, 8 e, 19 c, 7 a, 7 d,

B b, 19 b, B a, 5 h, 6 a, 8 f, 19 d, 4 f, 4 g, 5 s, 4 h, 5 a, 5 o, 21 a Atte by, FØvling

sogn,

matr. nr. 42, 45, 54, 57, 74, 87, 90, 53, 61, 70, 71, 72, 55, 92, 88, 89, 73,

91, 62, 56, 58, 63, 64, 65, 46, 47, 12 ø, 12 ab, 13 c, 43, 44, 12 ae, 13 e, 50, 13 i,

13 h, 69, 12 p, 12 aa, 51, 49, 59, 52, 66, 75, 76, 77, 78, 79, 86, 85, 60, 67, 12 h, 13 b,

13 f, 13 p, 12 z, 13 n, 12 af, 12 a, 12 e, 12 k, 12 ad, 13 g, 12 v, 12 x, 13 r, 13 m,

13 k, 13 a, 29, 68, 48, NørbØlling by, Folding sogn,

matr. nr. 12 a, 29, 11 a, 11 g, 11 i, 19 a, 21, 22 b, 23, 24 b, 25 b, 26 a, 11 d,

11 k, 110,19 e, 19 y, 19 z, 19 r, 9 c, 11 g, 11 u, 20 b, 20 c, 20 d, 20 e, 20 f, 20m,

20 p, 20 g, 22 a, 24 a, 27, 28, 26 b, 31, 25 a, 16, 15, l f, 13, 14, 17, l g, 33, lo d,

lo e, 11 m, 11 n, 11 p, 9 b, 11 f, 11 h, 11 l, 11 r, 11 s, 8 b, 8 c, lo b, lo f, lo a, lo c,

20 s, 11 b, 11 c, 11 e, 18, 20 a, 20 n, 20 l, 9 a, 9 e, 30, 8 a, 6, 5 a, 5 c, 11 t, 5 b,

l l, 3 c, 4 c, l m, l n, l o, 3 a, l a, l b, l d, 4 e, 4 b, l i, l k, 2 b, 3 b, 3 d, 2 a,

12 b, 12 c, 32, SØnderskov Hovedgård og Foldingbrogårde, Folding sogn,

matr. nr. 15 a, 15 c, 15 e, 15 f, 4 b, 14 k, 3 b, 3 c, 14 h, 2 a, 3 d, 4 e, 14 c,

14 d, 49, 4 d, 4 g, 4 h, 23 g, 4 c, 4 f, l, 4 a, 23 a, 24 b, 24 l, 31 d, 43 b, 24 n, 28 a,

9.



30 h, 32 a, 33 c, 50, 47 a, 60, 5 a, 23 c, 23 d, 23 f, 9 d, 23 e, 41 a, 9 h, 20 b, 40 a,

24 a, 37 a, 24 h, 5 b, 5 c, 24 m, lo e, 38 c, 39 a, 18 n, 35 e, 36 a, 35 a, 28 b, 24 e,

24 f, 15 b, 24 i, 21 a, 25 c, 22 a, 34 b, 21 e, 24 c, 24 p, 24 o, 21 b, 21 c, 34 a, 15 h,

33 b, 33 a, 25 b, 17 d, 17 h, 12 k, 59, Maltbæk by, Malt sogn,
matr. nr. 16 b, 28 c, lo g, lo k, 17 a, lo d, lo e, lo f, lo q, 24, 28 b, lo a,

16 e, 32 a, 32 b, 32 c, lo b, lo i, lo s, lo h, lo l, lo r, 12 c, l a, 11 c, 30 g, 31 h,

33, l b, 11 a, 30 c, 2 aa, 18 b, 30 a, 5 f, 9 h, 9 i, 9 e, 34, 31 k, 31 f, 30 i, 12 a,

30 f, 28 a, Askov by, Malt sogn,
matr. nr. 9 d, lo a, lo h, 9 a, 8 a, 8 c, 11, lo e, 9 e, lo g, lo k, lo f, 9 k,

8 d, 9 f, 7 b, 9 i, 7 a, 8 e, l l, 14, l m, l i, l c, l b, 6 c, 8 f, 12, l o, l n, 13,

l e, l a, 9 g, 9 h, 2 a, 3 a, 4 a, 4 c, 4 d, 5 a, 8 b, 8 g, lo d, 15, Skodborghus Hoved-

gård, Vejen sogn,
ma tr. nr. 26 a, 26 ab, 26 v, 25 at, 25 c, 25 i, 26 f, 26 s, 26 x, 4, 25 h, 25 ar,

25 as, 26 z, Vejen by og sogn,

matr. nr. l i, l b, Roved by, Andst sogn,

matr. nr. 3 n, 3 i, 4 g, 4 a, 3 l, 3 c, 3 o, 3 m, Ll. Andst by, Andst sogn,

matr. nr. 6, 9, lo, 79, 34, 78, 93, 14, 17, 12, 16, 48, 8, 19, 107, 26, 83, l,

18, 76, 91, 2, 111, 63, 135, 89, 131, 55,90, 59, 137, 53, 92, 136, Mejlby, Lintrup sogn,

matr. nr. 177, 5, 208, 232, 6, 58, 14, 23, 36, 49, 9, 27, 28, 38, 42, 43, 217,

228, 54, 201, 107, 190, 90, 41, 32, l, 2, 175, 11,39, 3, 44, 25, 82, 67, 22, 31, 193,

17, 92, 13, 86, 84, 47, 93, Lintrup by og sogn,
matr. nr. 5, 72, 194, 202, 12, 29, 167, 13, 39, 166, 102, 55, 222, 109, 20,

26, 107,223, 214, 2, 7, 74, 148, 28, 35, 110, 14, 159, 188, 106, 191, 189, 226, 211, 212,

116,18,133, 23, 9, 3, 104, 114, 153,154,156,11, 228, 90, 22,8, 115, 157, 158, 65,

37, 32, 51, 4, 193, 192, 64, 229, 203, 208, 204, Dover by, Lintrup sogn,

matr. nr. 11, 3, 234, 10,18, 17, 128, 6, 4, 13, 77, 91, 19, 189, 8, 190, 89,

42, 15,2,16,74, 164, 159, 214, 207, 5, 58, 20, l, 67, 68, 99, 155, 33, 181, 217, 206,

54, 173, 12, 51, 208, 23, 32, 28, 53, 70, 69, 88, Københoved, Skrave sogn,

matr. nr. 708, 28, 152, 34, 310, 20, 721, 35, 311, 315, 316, 16, 204, 24, 199,

214, 85, 368, 599, 160, 528, 530, 26, 529, 531, 7, 527, 339, 161, 258, 178, 12, 155,

Skodborg by og sogn, samt

matr. nr. 127, 221, 79, 69, 128, 191, 11, 66, 64, 169, Skudstrup by, Skodborg
sogn.

•
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Den alt overvejende del af de af fredningspåstanden berØrte lodsejere har i

sagen været repræsenteret af De Samvirkende Danske Landboforeninger, Landskontoret for
Landboret.

Fredningsnævnet indledede sagens behandling i et internt møde, afholdt i henhold

til naturfredningslovens § 12, hvor det besluttedes at behandle sagen efter lovens regler.

Nævnet afholdt herefter den 3. september 1975 et fælles mØde for alle lodsejere
og andre interesserede i Kongeåhallen i Gredstedbro. På grund af sagens omfang og af hen-

syn til lodsejerne har der derefter været afholdt lokalmØder for den vestligste, midterste ...

og Østligste del hver for sig på centrale mØdesteder. Sådanne lodsejermøder har været
lo.
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afholdt den 9., 15. og 17. september 1975, den 7., 13. og 21. maj, den 28. oktober, 2. og
4. november 1976, den lo., 12. og 17. maj 1977, og endelig har der været afholdt et samlet

afsluttende fælles lodsejermØde på Kongeåkroen i Foldingbro den 8. december 1977, (bil.
48 a, b, c, d, 82, 83, 84, 109 a, b, c, 165, 166, 167 og 172). Derudover har der været af-

holdt besigtigelse 'af området sammen med repræsentanter for lodsejerne og fredningsplanud-

valgenes sekretariater, ligesom nævnet har afholdt en række interne møder.
Under sagen har nævnet endvidere behandlet et stort antal enkelte sager,

jfr. afsnit E.

B. FREDNINGSpASTANDENS O~WANG OG GENERELLE BETRAGTNINGER.
Under første lodsejermØde motiverede stiftamtmand M. Edelberg, Ribe, for

begge fredningsplanudvalgene andragendet nærmere og bemærkede, at man ved fredningssagen

først og fremmest vil bevare totalindtrykket af det store landskabsområde, der skal blive

ved med at være lige så levende, spændende og smukt, som det er i dag.
Stiftamtmanden fremhævede, at fredningssager i andre lande inden for den

vestlige kulturkreds er meget populære og nyder bred folkelig opbakning, og specielt er man der
meget positivt og åbent indstillet over for tanker om etablering af naturparker. Spørgsmå-

let om fredninger i de store lande som for eksempel England og Tyskland er ofte startet
gennem folkelige bevægelser og har derfor fået en vældig opbakning.

I Danmark er det imidlertid gået anderledes, og selvom Danmarks Naturfred-
ningsforening har mange medlemmer, har fredningssagen ikke her fået den samme folkelige
tilslutning som i udlandet. Alle er ganSke vist interesseret i at bevare landskabet, og

dette gælder ikke mindst landmændene. Dette ses blandt andet tydeligt derved, at husene er
meget pyntelige, ligesom kirkerne på landet er mere velholdte end i de fleste andre lande.

Interessen for at bekæmpe forurening er også meget omfattende. Man ser ikke

gerne, at enkelte bryder ud og opfØrer sig hensynsløst over for helheden, men skønt fred-
ning virker i samme retning, betragtes en fredning alligevel ofte som noget snærende.

En naturpark kan være flere forskellige ting. Den kan for eksempel være store

uberørte områder, som delvis holder sig selv vedlige. En naturpark kan imidlertid også være
et stort kulturlandskab, hvor der findes bjerge, skove, byer og opdyrkede marker. Man vil

her undgå de store generende indgreb, men blot hindre, at noget Ødelægger billedet. Det er
denne sidste opfattelse af naturparktanken, som også ligger til grund for denne sag.

Det er konstateret, at der er behov for at gøre noget særligt for Kongeådalen

ved hjælp af en fredning, men ikke det samme, som man forbinder med fredning i gammeldags
forstand. Det er ikke et uforanderlighedens bånd, man vil lægge på hele området. Landbru-
get og det levende liv skal tværtimod kunne trives, men med hensyntagen til andre, til

helheden, til totalindtrykket. Det, man blandt andet vil bevare, er det typisk danske, eller

måske snarere det jydske præg. Man Ønsker ikke, at nogen ude fra skal trænge sig ind og
ødelægge noget værdifuldt, ofte uden selv at få noget særligt udbytte af det. Det er tan-

ken, at mest muligt må tillades inden for området, men der må på den anden side fastholdes

en plan, så området ikke Ødelægges. Dette betyder ikke, at der skal nedlægges forbud mod alt.

En hel del ting skal uden videre være tilladt. Noget skal anmeldes, for at man kan få mulig-
hed for at forhandle. Noget andet kræver tilladelse, som ofte vil blive givet. Og endelig

ll.



må noget helt forbydes.
Der er gjort et ~eget stort forarbejde med sagens forberedelse, og der er tænkt

meget over fredningspåstandens formulering, men denne er kun tænkt som et oplæg, som man

kan forhandle om. Det er fredningsplanudvalgenes forhåbning, at slutresultatet under

ligelig hensyntagen til alle interesser kan blive godt, så man kan opnå en bred folkelig

opbakning af sagen.
Stiftamtmanden gennemgik derefter sagens forhistorie. I begyndelsen af 1950'erne

arbejdede man med planer om regulering af visse dele af Kongeåen. Naturfredningsrådet

bedømte projektet og godkendte det, imod at det naturlige lØb ved de gamle overgangssteder

blev bevaret. Imidlertid gik reguleringsprojektet i stå, men i 1960'erne opstod der atter
planer om regulering af åen. Selvom disse planer ikke havde fuld tilslutning, var der

alligevel en betydelig udsigt til, at de kunne gennemfØres med mulighed for at opnå 50 %

tilskud i henhold til landvindingslaven. Det var dog usikkert, om man kunne nå at komme
med under tilskudsordningen, idet loven netop i denne tid var under afvikling. Der opstod

nu samtidig tanker om at gennemfØre en fredning, og fredningsplanudvalgene indstillede til

ministeriet, at der rejstes fredningssag for Kongeåens nærmeste omgivelser. !1ipi-
steriet bad herefter i 1969 fredningsplanudvalgene om at forberede rejsning af en fred-

ningssag. Efter at den nye naturfredningslov var blevet gennemfØrt, var tankerne om natur-

parker kommet stærkt frem, og udvalgenes indstilling af 1972 til ministeriet pegede derfor

på, at man, når en fredning skulle foretages, burde sikre et større landskab, nemlig hele

den brede ådal med tilgrænsende bakkeøer. I 1974 gik ministeriet ind for disse tanker og
anmodede fredningsplanudvalgene om at rejse fredningssag.

Området for fredningssagen falder i flere afsnit. Det centrale område strækker

sig fra Skodborghus til Nielsbygårde, hvor fredningsgrænsen mod nord og syd er trukket

helt op til bakkeØerne. Dette område er det mest interessante, både geologisk, geografisk

og botanisk. MiljØministeriet har i dette område kØbt den centrale ejendom Atte Bjerge,

hvor bakken hæver sig 35 meter over dalen, for at kunne anvende denne lokalitet til re-

kreativt område. øst og vest for det centrale område er grænserne trukket noget nærmere

åen, idet de som regel fØlger den nærmeste parallelvej og nogle steder endda går endnu

nærmere til vandlØbet.

Fredningspåstanden har været forelagt for Naturfredningsrådet og for Statens

Landskabskonsulent, som begge går ind for sagen. Naturfredningsrådet har derhos Ønsket

området udvidet ud over det af fredningsplanudvalgene foreslåede og fremhævet, at

Kongeåen er den eneste større vestjydske å, som stadig har et naturligt ureguleret lØb.

Det er meget vigtigt, at landbruget stadig kan udfolde sig fries t muligt i

området, idet det er et kulturlandskab, man vil bevare. Landbruget skal fortsat kunne

drives i overensstemmelse med tidens krav, men ved siden heraf bØr der tages videst muligt

hensyn til omgivelserne og til total indtrykket. For at sikre dette må fredningsmyndighederne

have et vist indseende med, hvad der foregår i området.

Ved de nuværende landbrugsbygninger kan en udvikling fortsætte som hidtil, men

byggeri af nye landbrugsbygninger på helt nye steder vil frembyde betænkeligheder, lige-

som en helt ændret anvendelse af bygningerne også kan være betænkelig.

12.
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Når påstanden indeholder bestemmelser om vandlØb, skyldes dette, at der i områ-

det både findes offentlige vandlØb og private vandlØb, som ikke er underkastet offentlige
bestemmelser. Det er ikke fredningsplanudvalgenes ønske, at de lave arealer gror til i

sump, men man Ønsker, at der kan drives et effektivt landbrug i området, hvilket også ind-
befatter, at der er køer i engene.

Der er ikke i sagen medtaget noget om stier og parkeringspladser, idet spørgsmål
herom ikke skal behandles under denne sag, men skal lØses senere, så vidt muligt gennem

forhandlinger med lodsejerne og ellers ved afsigelse af tillægskendelse. Området er ikke
for tiden særligt belastet af turister, og man vil derfor i langt de fleste tilfælde kunne
klare spørgsmål om turistadgang til området ved at etablere naturstier, der alene fremtræ-
der som spor gennem landskabet, blot afmærket for eksempel med pæle.

Den overvejende del af lodsejerne har under sagen protesteret mod fredningens om-

fang og har efter opfordring fra fredningsnævnet sluttet sig sammen i lodsejerudvalg, der
med bistand af De Samvirkende Danske Landboforeninger, Kontoret for Landboret, har udarbejdet
2 alternative forslag, som er fremsendt til nævnet ved brev af 12. februar 1976 (bil. 40)

og fastholdt ved brev af 3. november 1976 (bil. 112). Det principale forslag går ud på, at
kun åløbet og de tilgrænsende enge medtages. Det subsidiære forslag medtager noget mere,
således at omfanget efter dette bliver ca. 2.500 ha.

De væsentligste af lodsejerudvalgenes synspunkter er sammenfattet således af for-
manden, gårdejer Hans SØrensen, Skibelund:

Alle lodsejere er stærkt imod sagens gennemfØrelse efter påstanden, lige-
som heller ikke amterne og kommunerne er særligt begejstrede for sagen. Den væsent-
ligste årsag hertil er, at de fleste ting allerede reguleres af anden lovgivning,

og at området i det hele ikke er særlig fredningsværdigt. Det eneste, der ikke kan
reguleres efter bestående lovgivning, er beplantning og landbrugsbyggeri.

Med hensyn til beplantning har fredningsmyndighederne og lodsejerne

sammenfaldende interesser, idet alle Ønsker en nord-sydgående beplantning. Beplant-

ningen er menneskeskabt, og det er udtryk for mistillid, at man ikke også for frem-
tiden tør lade lodsejerne administrere denne .

Vedrørende bygninger har man nu i lovgivningen fået en generel bygnings-

højde på lo meter, og f~edningspåstandens bestemmelser er derfor overflØdige.
Påstandens "kasse" er heller ikke særlig relevant, da der altid ved større bygnings-
udvidelser vil blive indhentet bistand fra enten et konsulentkontor eller en arkitekt,

der vil sørge for, at byggeriet bliver kvalitetspræget. Med hensyn til terrænændringer
er der heller ikke problemer, idet ingen ønsker at fjerne åskrænterne. Der er en
vældig forståelse blandt lodsejerne for bevarelse af Kongeådalen, og man har derfor

udarbejdet to alternative forslag, hvoraf det ene går ud på kun at frede åen og enge-

ne, medens det andet tillige medtager det mest fredningsværdige af de tilstødende

arealer. Alle lodsejere går ind for alternativet, medens man ikke er særligt
begejstret for forslag to.

Der er fuldstændig enighed blandt lodsejerne om det principale forslag, som
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kun omfatter å og enge. Alle er enige om, at naturværdierne i Kongeådalen ikke

må ødelægges, men der er uenighed om, hvordan man skal bevare dem. Der er stor

forståelse hos landmændene for at bevare landskabet, men det er ubestrideligt,

at områdets værdier hovedsagelig er menneskeskabte. Fredningspåstanden må derfor

ses som et udtryk for mistillid til lodsejerne og vil komme til at virke særde-

les initiativdræbende, hvis den gennemføres. Det er i alles interesse, at der

fredes sammen med lodsejerne, idet forståelsen for fredningen så vil brede sig
som ringe i vandet. Lodsejernes principale forslag er det bedste. Der er 5

fordele ved at fØlge dette forslag.
For det første freder man sammen med lodsejerne, hvilket giver større

effekt og tillige giver en nabovirkning, således at man får fredet mere, end

man betaler for. Man får heller ingen særlige vedligeholdelsesudgifter, ligesom

gennemfØrelse af dette forslag også giver mindre administration.
For det andet skal fredningsnævnet tage hensyn til Økonomien, samt

efter folketingets beslutning tillige erhvervslivet.

For det tredie er lodsejerudvalgenes forslag langt billigere, idet

det kun koster l mill. kr., medens fredningsplanudvalgenes koster 15 mill. kr •.

For det fjerde skader dette forslag ikke fredningssagen, men styrker

den tværtimod.
For det femte er der tale om en meget stor sag omfattende 500 lods-

ejere og 5000 ha., hvorunder det må fremhæves, at alle lodsejerne står samlet
om lodsejerudvalgene, hvorfor nævnet må være forpligtet til at tage hensyn til

disse synspunkter.
Lodsejernes synspunkter bygger på den kendte grundsætning om frihed

under ansvar, og lodsejerne langs Kongeåen vil gerne tage ansvaret for det

landskab, de indtil dato har passe på ....•..••.••..• "

Konsulent Ole Kirk, Kontoret for Landboret, har endvidere angående omfanget frem-

hævet, at man ved den subsidiære påstand forsØger at friholde landbrugsbygninger og rene

landbrugsarealer mest muligt. I det Østlige område har man undtaget Skibelund Krat, idet

dette dels er fredet i forvejen og dels er fredskov. Ved dette opnår man, at nogle ejen-

domme syd for Skibelund Krat udgår af området. I det midterste afsnit finder man, at

SØnder skov er fredningsværdigt, ligesom Atte Bjerge er rekreativt værdifuldt. Dette sidste

område bØr dog udgå af nærværende sag, idet Staten, der i forvejen er ejer af en del af

dette areal, i stedet bør kØbe de særligt fredningsværdige tilstØdende områder. Herved kan

nogle landbrugsarealer og ejendomme syd for Atte Bjerge udgå af den nu behandlede fred-

ningssag. Bakkeområdet ved Dover må derimod tages med under fredningen, men landbrugsejen-

dommene bØr dog også her udgå. Mange steder er lodsejerne gået med til, at fredningsgræn-

sen trækkes helt ud til landevejen i dette område, for at vise deres positive holdning

til Ønsket om at bevare udsigten til åen.

Konsulent Kirk har endvidere bemærket, at ved at begrænse fredningen til å og

enge kan man tilgodese både de historiske og landskabsmæssige interesser. Hvis man freder

mere, kunne man lige så godt tage 5000 ha et andet sted i landet. Fredningspåstandens
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målsætning tilgodeses ved lodsejernes påstand, idet man Ønsker at bevare vandlØbet og

dets omgivelser.
Når man også fra fredningsmyndighedernes side vil sikre landbrugets forsatte

drift, er der ingen grund til at frede landbrugsjorder. Der er ingen, der har planer om at

ændre selve landskabet, og Kongeådalen skal nok bestå. Alle Ønsker også, at de gode enge
bevares. Ønskerne om at tilgodese de naturvidenskabelige interesser gælder også for å og
enge.

Angående spørgsmålet om evt. åbning af området for offentligheden gjorde konsu-
lent Kirk gældende, at dette ikke bør ske ved pålægning af servitutter men ved kØb, lige-

som man har gjort det ved Atte Bjerge.
Fredningsplanudvalgenes Ønsker om en ensartet administration er udtryk for mis-

tillid til de kommunale og amternes myndigheder. Lodsejernes forslag er den billigste lØs-

ning for det offentlige: A og enge bør bevares som nu, det vil sige som almindeligt land-
brug.

På nævnets møder med lodsejerne har repræsentanter for en række interesserede

institutioner givet udtryk for disses stilling til sagen.
Ekspeditionssekretær Jørgen Helk, Statens Landskabs- og Naturfredningskonsulent-

embede har således blandt andet bemærket, at denne sag omfatter en af de få fredninger,

der direkte er blevet anbefalet af Miljøministeriet.
For en udefra kommende er det en meget stor oplevelse at se dette landskab, idet

det hele tiden skifter karakter, og denne kvalitet må bevares gennem fredning.
Fuldmægtig Claus Helweg Ovesen, MiljØministeriet, Fredningsstyrelsen, har i om-

fattende indlæg blandt andet fremhævet, at Kongeåen i regionplanlægningen er karakteriseret

som et nationalt naturområde, der derfor har betydning for hele landet. Aen har både land-
skabelig og historisk værdi, men selve ålØbet har derhos stor naturhistorisk interesse

både med hensyn til plante- og dyreliv.
Han har endvidere understreget, at det er ministeriets Ønske, at der gennemføres

en frednin~ som man lokalt kan leve med.
LandinspektØr Kr. Hansen, Statens Jordlovsudvalg, har bemærket, at Landbrugsmini-

steriet har en væsentlig interesse i fredningspåstandens udformning. Man er i ministeriet
betænkelig ved, at man på visse punkter låser tilstanden fast, blandt andet med hensyn til
beplantning og bygninger. Ved jordfordeling kan man således komme ud for at ønske skel flyt-

tet. Det kan også forekomme Ønskeligt at udflytte visse landbrug, og dette bør kunne ske
uanset fredningen. Man bØr i det hele ikke ved en fredning begrænse en udvikling, ligesom
man ikke bør stille så stramme krav som foreslået i hele området.

Professor Gunnar Larsen, Naturfredningsrådet, har bemærket, at man fra rådets side

er specielt interesseret i fredningens videnskabelige indhold. Hidtil har området haft størst

videnskabelig pædagogisk betydning, idet der ikke i de sidste generationer er udført

forskningsarbejder i dette område.
Man kender kun hovedtrækkene og ikke detaljerne i landskabets tilblivelseshistorie.

Der er derfor muligheder for megen god geologisk forskning i området. Fredningspåstanden har

iøvrigt efter rådets opfattelse en art timeglasstruktur. Man kunne fra et videnskabeligt
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synspunkt godt Ønske, at man havde udvidet fredningen til at omfatte et større område

end foreslået. Når man ikke har gjort dette, må man i de tilstØdende områder administrere

lovene under hensyn til områdets store interesse.
Afdelingsgeolog Arne Vagn Nielsen, Danmarks Geologiske UndersØgelser, har ved

brev af 17. november 1976 (bil. 113) skriftligt præciseret nogle synspunkter, han for

Naturfredningsrådet har fremsat på et lodsejermØde. Af brevet fremgår blandt andet:

Naturfredningsrådet har senest på en sommerbesigtigelse i år i det sØnderjyske

område bl.a. også haft lejlighed til påny at vurdere Kongeå-dalen.

Rådet har tidligere - i maj 1973 - skriftligt meddelt Ministeriet for kultu-

relle Anliggender de generelle synspunkter vedrørende fredningsforslaget. De

anførte ønsker og begrundelser om udvidelse og arronderinger må dog ikke gå

forud for en helhedslØsning, men må ses som naturvidenskabelige Ønsker om en

endnu bedre landskabsplan, og det er jo netop Rådets opgave også at påpege .-
sådanne naturvidenskabeligt velbegrundede Ønsker.

Rådet tager iØvrigt ikke stilling til økonomien i forslaget. Spørgsmålet om

værdien - de naturvidenskabelige værdier - i de omhandlede områder kan iØvrigt

aldrig gøres op i penge/ ligesom eventuelle senere påførte skader eller Ødelæg-
gelser ikke Økonomisk kan erstattes.

Rådet har den 4. august d.å. til Fredningsplanudvalgene givet oplysning om de
ferskvandsbiologiske problemer på baggrund af den tiltagende forurening.

Rådsmedlemmer har på tidligere nævnsmØder givet udtryk for Naturfredningsrådets

stilling. Rådet finder fredningsforslaget så absolut og meget anbefalelsesvær-

digt, fordi det er et velmotiveret og godt udarbejdet forslag til sikring af en

landskabelig helhed af virkelig national værdi, såvel geomorfologisk (landska-

beligt) som biologisk (naturhistorisk) samt også kulturhistorisk. ISom baggrund for vurderingen af de landskabelige værdier - og som et bidrag til

den efterlyste oplysning om fredningens baggrund - skal her gives en kort over-
sigt over den geologiske og dermed den landskabelige udvikling.

I tiden mellem sidste og næstsidste istid (dvs. for mere end 70.000 år siden)

i den såkaldte sidste mellemistid - interglacialtid - der var en varmere periode,

fandtes her et landskab (som i hele Danmark), efterladt af isen i næstsidste

(dengang den sidste) istid. Et landskab der vel nærmest svarede til Østjylland

i dag, og som vi nu finder rester af i de vestjyske bakkeØer (RØdding i syd,

Brørup i nord) nu blot mange tusinde år ældre. For en ny istid - den sidste

(tidligere kaldet III, men nu snarere IV el V) fulgte, men i denne nåede is-

fronten, randen af indlandsisen kun frem til ~1idtjylland.

I mange tusinde år (50 - 60.000 år eller mere) stod isranden langs den såkaldte

Hovedopholdslinie, fra Padborg i syd til Viborg i nord og herfra mod vest til

Bovbjerg, dvs. Øst herfor omkring Vamdrup-Lunderskov, men det var ikke nogen
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helt stationær israndsstilling.
Fra denne isrand strømmede enorme vandmasser - smeltevand - der var fØrt frem

til isranden under isen bl.a. gennem de store østjyske tunneldale, hvoraf de
østligste og dybeste dele nu fremtræder som de Østjyske fjorde, og her må vi i

Kongeå-sammenhæng tænke på Kolding Fjord og A-dal.

Smeltevandet søgte mod vest, dvs. ud over og gennem det ældre istidslandskab,
der nu lå dybfrosset foran isen. Her blev grunden lagt eller rettere dalen ud-

formet for vor tids Kongeå-dal.

Som en bred fure - en erosionsdal - skåret gennem det gamle landskab udmodellerede

smeltevandet en stor, kilometerbred floddal, der længst i vest ved sammenlØbet
med Ribe A-floden får karakter af en flodslette.

Vekslende klimatiske forhold, ændrede afløbsmuligheder gav forskellige vandmæng-
der og dermed også forskellige flodrniljØer: Fra udgravende til aflejrende forhold,

men en sidste landskabsafgørende fase var en aflejrende, hvor den brede dalbund
blev fyldt op af tykke smeltevandsaflejringer (overvejende af sandet karakter) •

Under den videre udvikling og isens fortsatte afsmeltning og israndens tilbage-
rykning østover kunne smeltevandet efterhånden ikke fylde den brede dalbund fra
dalskrænt til dalskrænt, men et nyt flodleje gravedes ud og ned i den tidligere

aflejrede flodbund - en ny dal udformedes i den gamle.

Et "dal i dal" system udvikledes og afsluttedes med nutidens lille, slyngede
Kongeåløb, som yderligere er gravet ned i de ældre, større daisystemer.

,
For at fuldstændiggØre billedet skal lige tilfØjes, at fra smeltevandsdalens

omkringliggende- og efterhånden som dalen uddybede s - hØjtliggende omgivelser

strØmmede til stadighed meget overfladevand ned i smeltevandsdalen (Kongeå), hvor-
ved skrænterne yderligere blev gennemskåret af dybe klØfter og render, og land-

skabet tilførtes et nyt karaktertræk - s.k. falske bakker.

Dette var i al korthed og meget generelt Kongeå-dalens geologiske historie; men
netop fordi udviklingen var sådan, er Kongeå-dalen i landskabelig henseende også

hele smeltevandsdalen i fuld bredde, og en dal er ingenting uden de begrænsende
skrænter eller det omgivne hØjland - de udgØr en landskabelig helhed.

Men udviklingen fortsætter. Dette landskab (Kongeå-dalen) blev f de sidste

1.000 år et kulturlandskab, hvortil yderligere væsentlige begivenheder i vort

folks nyere historie er knyttet, og det hører alt sammen med som en vigtig del af
helhedsbilledet - til forståelse og forklaring af Kongeå-billedet.

Agerbruget/landbruget har hidtil været og skal også fremover være en del af dette
landskab og være med til at passe og især passe på dette landskabs biologiske,

geologiske og historiske indhold.

Men det er ikke et naturhistorisk eller geologisk "museums"-landskab, der tilstræ-

bes. Den naturlige biologiske-geologiske udvikling hverken kan eller skal stoppes,
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endsige skrues tilbage.
Vi må erkende, at mennesket i dag besidder så store tekniske og kemiske mulig-

heder, som ureguleret indebærer store risici for hele vor natur, det naturgiv-

ne grundlag for vor eksistens. Utilsigtede, men uoprettelige skader kan påfØ-

res såvel landskabet som dets biologiske indhold, hvis der ikke i tide planlæg-

ges fornuftigt med behØrig hensyntagen til alle berettigede samfundsinteresser.

vi har i dag i Kongeå-dalen et enestående landskab, der belyser meget væsentlige

træk i landets udvikling, et landskab af national karakter og internationalt

karat, af meget stor værdi for fortsatte studier og undervisningsdemonstration;

et landskab, hvortil knytter sig store samfundsinteresser - erhvervsmæssige,
dvs. fØrst og fremmest landbrugsinteresser, naturvidenskabelige og rekreative

interesser, og disse sidste må sØges tilgodeset gennem naturfredningsloven

- når andre ikke-erstatningsydende love ikke kan sikre dem.

Måske er den foreslåede fredning mere en form for planlægning - landskabspleje

i hele samfundets interesse, og det er ikke et spørgsmål om enten landbrug

eller fredning, men både og. Landbruget er en del af det danske kulturlandskab,

og jeg mener det fuldt ud tilgodeses ved den foreslåede fredning, som Rådet

anbefaler og tilsiger fuld støtte .........•.....•....... "

For Danmarks Naturfredningsforening har fuldmægtig Anders Kornum bemærket, at

Danmarks Naturfredningsforening repræsenterer det folkelige element i fredningssagen.
Naturfredningsforeningen har hele tiden siden begyndelsen af GO'erne været inde i sagen.
Efter sidste krig blevafvandingsprojekter hilst med stor glæde, fordi Staten ydede store

tilskud hertil. Danmarks Naturfredningsforening opgav derfor, da projektet om regulering

af Kongeåen kom på tale, at rejse sag, idet dette ville støde på for stor modstand. Man

tilsluttede sig imidlertid tanken om at bevare overgangsstederne. Heldigvis blev planerne

om afvanding og regulering ikke gennemført, og nu regnes der ikke med at være behov derfor.

For at kunne realisere planer om etablering af en naturpark kræves der princi-

pielt et meget varieret og stort område, og det er derfor noget vanskeligt at få plads

til en naturpark i Danmark. Det største naturparkområde i Danmark er forØvrigt området

fra Hanstholm til Aggertangen omfattende ca. 13.000 ha, der er sikret dels ved fredning

og dels ved, at en stor del er statsejendom. Et andet naturparkområde er Tystrup-Bavelse
søområdet på Sjælland.

I de store lande finders store arealer, der er i allemandseje, medens dette ikke

er tilfældet i Danmark, der er tæt bebygget, og hvor arealerne er små. Lov9ivningen er

derfor særlig restriktiv i Danmark. Den danske naturfredningslov er i så henseende en af

verdens bedste og mest effektive, hvilket blandt andet kan ses af formålsparagraffen,

lovens § l, der taler om "at værne landskabet". Det, man i denne sag vil værne, er et
smukt kulturlandskab.

Fredningssagen gør visse indgreb i ejerbefØjelser, men en del ting er allerede

reguleret i anden lovgivning. Da vi lever i et pynamisk samfund, ændrer lovgivningen sig

ofte, og man må derfor alligevel medtage disse ting, for at prØve at give området den

I

I
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bedst mulige sikring, man kan, nemlig ved at gennemfØre en fredning. Man forsØger at

lægge nogle bånd, men vil dog i videst muligt omfang tage hensyn til lodsejerne ved at

sikre en ensartet udvikling i landskabet. Der er siden 1945 bygget lige så meget, som
der er bygget i historisk tid indtil 1945. Presset på landskabet er som fØlge heraf ble-
vet meget stort.

Fredningspåstandens indgreb er ikke særligt store, idet de fleste ting, der hin-
dres for fremtiden, enten allerede er forbudte ved lovgivning eller i hvert fald kræver

tilladelse fra myndigheder. Det er i virkeligheden kun enkelte ting, som griber ind i lods-
ejernes rettigheder, og disse indgreb kan kun foretages mod erstatning. Formålet med sagen
er at redde et stykke dansk naturlandskab.

De landskabelige værdier, som ville gå tabt ved en regulering af Kongeåen, står
slet ikke i forhold til det gode, en regulering ville indebære for den enkelte ejendom.

Danmarks Naturfredningsforening støtter derfor fredningssagen.
Lektor Buch, Danmarks Naturfredningsforenings lokalkomite, Haderslev, har på

lodsejermØder blandt andet bemærket, at han i mange år har arbejdet med naturfredninger.
Han har omtalt fredninger af tyske områder i Bayern og på Llineburger Heide og af Yorkshire

Nationalpark i England, hvor også rene landbrugsområder er medtaget under fredning. SkØnt
engelske landbrug er meget industrialiserede, er de engelske landmænd alligevel glade for
fredning, for dette har medfØrt, at deres arealer er blevet meget værd.

Indstillingen blandt landmænd også her i landet har i tidens lØb ændret sig,
siden man begyndte at beskæftige sig med fredning. Det er herigennem blevet en erfaring,
at hvis man freder med lodsejernes tilslutning, opnår man mest. Der er mange eksempler
på gamle frivillige fredninger, for eksempel fredningen af Hammer Bakker nord for Alborg,

grev Schacks fredning af hele slotsområdet i Gram, samt en frivillig fredning på RØmø,
hvorved den sydlige del af øen blev fredet, medens den nordlige del gik tabt og blev solgt

til et KØbenhavnerfirma. Et nyere eksempel på frivillig tilslutning er fredningen på LØjt

Land, hvor 20 gårdejere vil frede uden at få erstatning. I gamle dage fredede man fortrins-
vis små arealer, de såkaldte "frimærker", medens man nutildags freder landskaber. Dette

hænger muligvis sammen med, at nutidens maskiner og teknikere er så voldsomme i deres frem-
færd, at man skal passe på.

Ved en fredning af SilkeborgsØerne har man gennemfØrt en fredning, der siger spar

to til alt, hvad der er tale om i nærværende sag. Kongeådalen er imidlertid nationalt vær-
difuld, og man skal derfor passe på, at disse værdier ikke går tabt. Der skal en vis sty-
ring til, således at man sikrer, at området bevares som landbrugsjord, og undgår, at det

oversvØmmes af byboere.
Konsulent BØrge Christensen, Danmarks Sportsfiskerforbund har på forbundets vegne

på et lodsejermøde givet udtryk for støtte til sagen, idet sportsfiskerne er meget inter-
esseret i, at åen bevares også som et godt fiskevand. Han har fremhævet, at der er store

problemer med dambrugene, som ved deres tilstedeværelse bevirker, at dele af Kongeåen om

sommeren er fuldstændig tØrlagt. Antallet af dambrug bØr derfor begrænses.

Formanden for Ribe amtsråds udvalg for teknik og miljØ, amtsrådsmedlem E. Bech

Nygaard, har på flere lodsejermØder bemærket, at amtsrådet principielt ikke er modstander
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af fredningen, men at man dog næppe er ganske enig med hensyn til indholdet af den fore-

liggende påstand og herunder ej heller i fredningens geografiske udstrækning. Den bestående
lovgivning vil efter amtsrådsmedlem Bech Nygaards opfattelse kunne klare næsten alle pro-

blemer om byggeri, hvorfor en fredning for så vidt ikke er påkrævet. Ved et fællesmØde

mellem de to fredningsplanudvalg erklærede amtsrådsmedlemmerne sig ganske vist enige i,

at sagen rejses, men man var ikke enige i den geografiske udstrækning, ligesom man tog

forbehold over for nogle af de foreslåede restriktioner. Man bØr i den fremtidige admini-

stration af området bestræbe sig på at være varsom, idet området også skal kunne leve

fremover, og man må godt kunne se, at området lever.

En fredning af de særlig bevaringsværdige områder kombineret med den bestående

lovgivning ville derfor formentlig være at foretrække i stedet for en fredning i det

påståede omfang. Der er dog sket en tillempning af påstanden i forhold til tidligere.

Ribe amtsråd må tage forbehold over for fredningen i det omfang, den berØrer
rettigheder og planer med hensyn til veje og vandlØb. Amtsrådsmedlem Bech Nygaard har

for amtsrådet henstillet, at der pålægges Staten at betale en stØrre del af erstatningerne

end normalt, nemlig 90 % mod sædvanligvis kun 75 %.

Det er beregnet, at hvis man skulle frede alle ådale, skulle man frede ca.

28 % af landet. Amtsrådene i hele landet mener, at man har en række love, der skal be-

skytte miljø, landskab m.v .. Hvis man skulle frede alt bevaringsværdigt, ville man ned-

vurdere alle andre love og dem, der administrerer disse.

Ribe amtsråd står fast på Ønsket om indskrænkning af det område, der skal fredes.
Såfremt en fredning imidlertid findes nØdvendig af fredningsmæssige årsager, bør den også

gennemfØres uanset de Økonomiske konsekvenser. Men de områder, der ikke er fredningsvær-
dige, bØr udgå. på visse strækninger kan man ikke se nogen kvalitetsforskel på det, der

Ønskes fredet, og det, der ikke er medtaget.

Ved brev af 4. maj 1976 (bil. 72) har Ribe amtsråd meddelt, at et flertal af
amtsrådets medlemmer har tilsluttet sig et forslag om, at området for fredningspåstanden

indskrænkes. Af brevet fremgår endVidere, at amtsrådet derimod ikke har indvendinger imod,

at et mindre areal mellem vejbroen og jernbanen i Gredstedbro medtages, nemlig arealet

mellem Kongeåen og den tidligere "Kroen ved Broen".

SØnderjyllands amtsråd har ved brev af 19. maj 1976 (bil. 76) meddelt, at man

henstiller til fredningsmyndighederne, at det nøje overvejes, om grænsen for det fredede

område kan ændres, således at en del landbrugsejendomme, der efter påstanden omfattes af
fredningen, udgår af denne.

Sønderjyllands amtsråd har endvider~ ligesom Ribe amtsråd, henstillet, at

erstatningsbelØbene udredes med 90 % af Staten og la % af amterne, da Kongeådalen er af

både national og international interesse.

Ribe kommune har til nævnet fremsendt et kort (bil. 29) visende et byudviklings-

område i Gredstedbro, der påstås holdt uden for fredningen.

Formanden for Ribe kommunes tekniske udvalg, byrådsmedlem Jens Lauridsen, har

i tilslutning hertil bemærket, at Ribe kommune må protestere mod, at man ved Gredstedbro

medtager et område beliggende øst for hovedvejen og syd for Jernvedvejen, idet der i

•
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dette område er planer om en byudvikling. Kommunalbestyrelsen mener endvidere, at et

rensningsanlæg i Jernved bØr undtages fra fredningen, således at man her får mulighed
for at foretage udvidelser. Der er fremdeles ikke nævnt noget i påstanden om veje, hvorfor

man går ud fra, at det må være tilladt at ændre disse, for eksempel ved at asfaltere grus-

veje og udrette sving uden fØrst at skulle spørge fredningsmyndighederne.
Generelt må man protestere mod fredningen, der for så vidt angår bygninger er

unødvendig , idet man allerede har zonelovgivningen og åbyggelinien, der giver tilstrække-
lig beskyttelse. Den foreslåede restriktionsfrie "kasse" omkring bygninger er alt for lille
og kan komme i modstrid med miljØloven, hvor der er regler for, hvor tæt man må bygge.

Bestemmelsen om bygningernes centrum er endvidere for vagt formuleret. Fremdeles vil på-
standens formulering om, at man ved fremtidige elanlæg fortrinsvis skal etablere disse

som jordkabler, kunne virke fordyrende.
Det er iøvrigt fuldkommen uforståeligt, at fredningssagen er rejst i en økono-

misk dårlig tid, når landskabet i sig selv er så smukt, som tilfældet er.
Ved brev af 13. maj 1976 (bil. 77) har Holsted kommune meddelt, at man støtter

lodsejerudvalgenes forslag til ændring af fredningens omfang.
Borgmester Hans O. Hansen, Holsted kommune, har i tilslutning hertil blandt andet

bemærket, at kommunen finder området for fredningen alt for stort. Man kan i det væsentlige

tilslutte sig lodsejernes Ønsker, dog at bestemmelsen om bygningshØjde bØr udgå. To med-
lemmer af kommunalbestyrelsen finder dog, at Atte Bjerge bØr medtages under fredningen.

Når man pålægger en ejendom servitutter, vil det i hvert fald for landbrugsejen-

domme være ensbetydende med en byrde, som betyder en værdinedgang. Man bØr derfor i nævnet
tilstræbe at være så skånsom som muligt og tage videst muligt hensyn til lodsejerne.

BrØrup kommune har ved brev af 7. januar 1976 (bil. 57) meddelt, at man tager
forbehold med hensyn til en kloakeringsplan ved Foldingbro. Af brevet fremgår endvidere:

at der gøres indvending mod fredningspåstandens udstrækning, således at man kan

gå med til en fredningspåstand omkring SØnderskov vandmølle, SØnderskovgård og

omfattende SØnderskoven men ellers fØlgende: Statsvejen, Kongeåvej samt BobØl
landevej nord for Kongeåen, endvidere naturligvis Atte Bjerge og der måske føre

fredningen ud til Foldingbrovejen .•••••.•.••••• "

Borgmester Bolvig har senere i tilslutning hertil bemærket, at man på et møde
den 17. marts 1976 har taget stilling til fredningspåstanden. 7 medlemmer af 13 har til-

trådt lodsejerudvalgenes forslag. De øvrige 6 er principielt enige, men vil afvente Ribe
amtsråds stillingtagen. Dette er endvidere meddelt nævnet i brev af 18. s. md. (bil. 78).

Vejen kommune har ved brev af 20. april 1976 (bil. 65) henstillet, at lodsejer-
ne berøres mindst muligt i deres erhvervsudØvelse.

Rødding kommune har ved brev af 17. august 1976 (bil. 86) vedrØrende omfanget

bemærket:

En indskrænkning af fredningens omfang i overensstemmelse med lodsejerudvalge-

nes subsidiære forslag findes tilstrækkelig til at sikre de fredningsmæssige
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interesser, og man undgår således at berøre flest mulige landbrug .•..•....•• "

Ingeniør Høst Madsen, Det Danske Hedeselskab, har bemærket, at der har været

arbejdet med en afvandingssag ved Kongeåen lige siden 1955. I 1959 indsendtes med 2/3

tilslutning fra lodsejerne en landvindingssag til Statens Landvindingsudvalg. Sagen trak

imidlertid i langdrag på grund af fredningssagens opståen. Man havde opnået tilsagn om

50 % statstilskud endnu i 1967, ligesom der forhandledes om opkØb af opstemningsrettig-

heder under forudsætning af, at afvandingssagen gennemførtes. Ingeniør Høst Madsen hen-

ledte opmærksomheden på, at Lintrup Vandingsselskab i denne forbindelse har uafklarede

problemer, som bør løses under fredningssagen.

Lodsejerne langs Kongeåen har altid været enige om, at naturen i deres landskab

ikke må skæmmes, og man var da også positivt indstillet over for en begrænset frednings-

sag, hvorom man førte forhandlinger i 1968 med fredningsplanudvalget.

Et vandløb som Kongeåen er en levende organisme med en labil bund, og fra

Kongeåen føres der hvert år 5000 m3 sand ud i Vadehavet.

Mange af de tilgrænsende engstrækninger giver et dårligt udbytte, og det vil

i virkeligheden være mere værdifuldt at frede åen, når den har et leje, som løber gennem
frodige og givtige enge, end når den løber gennem sure og ufrugtbare strækninger.

Man bør derfor overveje at genoprette en tidligere lavere beliggende åbund.

I denne forbindelse bør det huskes, at visse tidligere foretagne dræningsarbejder har

været forgæves, når selve afvandingsplanen for Kongeåen ikke gennemføres, hvorved der er
påført lodsejerne store ulemper og udgifter.

I tider, hvor det er almindeligt at kræve, at administrationen skal indskrænkes,

forekommer det iØvrigt ikke rimeligt, at en lodsejer, som vil plante 100 m læhegn, skal

spørge forskellige myndigheder. Nævnets afgørelse bØr i videst muligt omfang hvile på
lodsejernes Ønsker.

En del lodsejere har endvidere på mØderne protesteret mod fredningen.

C. KONGEAVANDLØBET OG SpØRGS~~~ VEDRØRENDE REGULATIVERNE FOR DETTE.

Allerede under sagens indledende behandling blev det klart for nævnet, at det

var et udbredt Ønske blandt lodsejerne at få afklaret problemer i forbindelse med de for

Kongeåen gældende regulativer. Det blev fra adskillige sider fremhævet, at der aflejres

sand i Kongeåen i betydeligt omfang med blandt andet den virkning, at vandstanden er

steget, ligesom de gamle regulativmæssige bundkoter ikke overholdes.

på nævnets mØder med lodsejerne henledte nævnet opmærksomheden på, at disse

spørgsmål principielt lå uden for nævnets kompetence, men da en række lodsejere insiste-

rede på at få de regulativmæssige forhold forbedret, tilskrev nævnet den 13. oktober

1975 (bil. 47) de 2 amtsvandlØbsvæsener og henledte opmærksomheden på de rejste spørgs-
mål. I brevet hed det endvidere:

Nævnet skal endvidere anmode inspektoraterne om at oplyse, hvorvidt åens nuvæ-

rende bundkoter er i overensstemmelse med vandløbsregulativet, og såfremt dette

'ikke er tilfældet, til brug ved forhandling med lodsejerne om fredningssagen,
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udbede sig en udtalelse om, hvilke foranstaltninger der kan træffes for at

afhjælpe forholdet •••...••••.•.•. "
Dette brev besvarede Ribe amtsråd ved brev af 20. november (bil. 35), hvoraf

fremgår:

,
Angående regulativernes bestemmelser om bunddybder og bredder bemær-

kes fØlgende:
Ad regulativ fra 1882 for strækningen fra KnagemØllen til VillebØl.

De anførte kort og profiler med indtegnede bundlinier har aldrig kun-
net fremskaffes, og de faste punkter har ikke kunnet påvises i marken.
Ad regulativ fra 1903 for strækningen fra VillebØl til Gredstedbro.

De angivne faste punkter for dybden på den omhandlede strækning eksiste-

rer ikke mere, med undtagelse af grundbjælken for VillebØl gl. stemmeværk, hvil-
ken muligvis er beliggende i samme dybde.

Som fØlge af ovenstående er det ikke muligt at angive åens bundkoter
efter regulativerne, idet sådanne koter ikke findes.

Hvad angår de i regulativerne anfØrte bundbredder, da er disse til-
stræbt overholdt ved lodsejernes vedligeholdelse af vandlØbet med grØdeskæring,

optagning af lokale sandbanker, samt skærinq af kanter, hvor dette har været
nØdvendigt indtil året 1963. Fra året 1963 overtog Ribe amtsråd vedligeholdelsen
og har i henhold til tillægsregulativ af 12. juni 1963, § 3 vedtaget at begrænse
Kongeåens vedligeholdelse til ovenstående, som tidligere er udført af lodsejerne.

Man er ikke bekendt med, at den ovenfor Knagemøllen foretagne regule-
ring har været skyld i betydelige sandaflejringer.

Hvorvidt der siden 1882 henholdsvis 1903 er sket sandaflejringer, er man
ikke bekendt med, og i alle tilfælde har spørgsmålet herom ikke været rejst over, for amtsrådet ••.•..•.•.•••.• "
Samtidig fremsendtes eksemplarer af de gamle regulativer (bil. 36, 37) til nævnet.

Ved brev af 24. november (bil. 39) opfordrede Vejen kommune fredningsplanudvalget

for Ribe amt til at foranledige, at der udarbejdedes et regulativ for Kongeåen fra KnagemØl-

len og nedefter, hvor vandløbet i øjeblikket er et vandløb af 2. klasse, således at der frem-
over sikres aflØb fra nuværende og kommende bebyggelser i Vejen kommune, uden at der her-

ved vil opstå problemer med overbelastning af recipienten med hensyn til vandmængder.
Fredningsplanudvalget for Ribe amt besvarede den 16. december (bil. 38) denne op-

fordring med, at man havde vedtaget at oversende henvendelsen til amtsrådet med henblik på
overvejelse af spørgsmålet om fastsættelse af en regulativmæssig dybde for Kongeåen.

De Samvirkende Danske Landboforeninger fremsendte den 12. februar 1976 (bil. 40)
deres ændringsforslag til påstanden til nævnet. Vedrørende ålØbet hedder det heri blandt

andet:

~ Inden der tages endelig stilling til bestemmelsens udformning, bør der udarbejdes

et regulativ for Kongeåen. Dette regulativ må udarbejdes af Ribe amt og SØnderjyllands amt.
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Af regulativet må det bl.a. fremgå, hvordan den fremtidige pleje af åen skal

finde sted - herunder fastlæggelse af nØjagtige bundkoter m.v. - så man undgår

en langsom stigning af vandstanden i åen grundet øget aflejring. Hvis disse

forhold ikke bringes i orden, vil de tilgrænsende engarealer langsomt blive

sumpede og derfor uegnet til landbrug, ligesom dræn og lignende vil blive fyldt

med sand med deraf følgende dårlige afvandingsforhold for de arealer, der af-

vandes til Kongeåen. Spørgsmålet om opstemningsret må også afklares i forbindelse

med udarbejdelse af regulativet .•.•.••..•••••••••. "

Efter afholdelse af et mØde med lodsejerudvalgene skrev nævnet den 22. april

1976 (bil. 66) atter til de to amtsvandlØbsvæsener og oplyste, at samtlige lodsejere

lægger overordentlig stor vægt på, at de uafklarede spørgsmål om regulativer og om Konge-

åens oprensning afklares i forbindelse med fredningssagens behandling. Det fremgår endvi-

dere af brevet, at også nævnets medlemmer finder det Ønskeliqt, om disse problemer kunne

løses under fredningssagens gang.

SØnderjyllands amtsråd besvarede denne henvendelse ved brev af 28. april (bil. ~

69, 70) hvoraf blandt andet fremgår:

SØnderjyllands amtsråd er indstillet på, at der snarest muligt foretages en

§ jourfØring af regulativerne for Kongeåen for de strækninger, der berØrer

SØnderjyllands amtskommune, og er til sinds efter reglerne i vandløbslovens

kap. V at foranledige, at dette sker.

Ved § jourføringen er det tanken efter bestående regulativsbestemmelser, de vand-

lØbsretlige ændringer, der er foretaget gennem årene, indtil fredningssagen

blev rejst, sal"...de nugældende bestemmelser efter den ændrede vandlØbslov at

udarbejde et forslag til nyt regulativ for Kongeåen, der bliver at behandle i

henhold til vandlØbslovens § 15.

Med hensyn til angivelse af fremtidige bundkoter for strækningen fra Knagemøllen

til VillebØl vil man herfra gå ind for at prøve, om der på grundlag af opmåling

af ålØbet kan fastsættes bundkoter, der så skal godkendes af en vandlØbsret ...•"

Ribe amtsråd svarede ved brev af 30. april blandt andet:

,
at de fornødne opmålinger er iværksat henholdsvis af SØnderjyllands og Ribe

amts vandløbsafdelinger.

Udarbejdelsen af regulativet, fremlæggelsen af dette samt behandlingen i de

respektive amtsråd må påregnes at tage nogen tid, og det må derfor forventes,

at regulativet kan være færdigt behandlet i slutningen af året 1976 .••...••• "

på nævnets mØder i maj måned s. å. uddybede s disse breve af repræsentanter for
amtsrådene.

Amtsrådsmedlem E. Bech Nygaard, Ribe amtsråd, har gjort opmærksom på, at der

kan komme en konflikt mellem teknik og miljØ, fordi en effektiv maskinel oprensning kan
skade miljøet.
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på amtsrådets vegne har han tilsagt samarbejde om problemet, men har ikke kunnet

love, at der kunne opnås enighed om oprensningen mellem vandlØbsstyrelsen og lodsejerne.

VedrØrende en af Danmarks 3portsfiskerforening foretaget undersØgelse har Bech
Nygaard bemærket, at man skal foretage en recipientundersØgelse. Man vil derefter forhand-
le om kvalitetskrav til vandlØbene. Der er foretaget nogle målinger, der vil blive gentaget,

idet de tidligere er foretaget under ekstreme forhold.
Amtsrådsmedlem August MØller, Sønderjyllands amtsråd, har bemærket, at man ville

forhandle med Ribe amtsråd om et nyt regulativ om oprensning, og at man gerne ville ind-

drage lodsejerne i dette arbejde.
DistriktsingeniØr H. Schrnidt, SØnderjyllands amtsvandlØbsvæsen har bemærket, at

],ongeåens regulativ skal være i overensstemmelse med vandlØbslovgivningens principper. De

gamle regulativer er stadig gyldige, indtil et nyt er udarbejdet, og det vil for det mid-
terste afsnit sige, at det er regulativet af 1877, der er gældende. Man er fra SØnderjyl-
lands amtsvandlØbsvæsen startet med en opmåling af vandløbet for at fastsætte vandlØbets

dimensioner. Det forelØbige resultat af disse opmålinger har vist, at der ikke er sket sto-
re forandringer i bundlinien fra 1956 til nu, men der er dog partielle sandaflejringer vis-
se steder.

Ved Nielsbygård Dambrug har man konstateret, at det såkaldte "udspidsningspunkt"

er uændret. Spørgsmålet om stemmeværkerne vil også blive undersØgt. Lodsejerne får lejlig-
hed til at se et udkast til et nyt regulativ, når det efter forhandling mellem amtsrådene
fremlægges for offentligheden. Eventuelle indsigelser vil blive behandlet af amtsrådene, og

såfremt afgørelsen herfra går lodsejerne imod, kan disse indankes til afgØrelse af MiljØmi-

nisteriet. DistriktsingeniØren har understreget, at det er Ribe amtsråd, der administrerer

Kongeåen.
Slutteligt har ingeniør Schrnidt bemærket, at såfremt man vedtager, at åen ikke må

reguleres, er dette tilstrækkeligt for fredningssagen, idet det må være det til enhver tid

gældende regulativ, der bestemmer forholdene fremover. En fredning vil forhindre en egentlig

regulering af Kongeåen.
på nævnsmØderne i oktober/november 1976 oplyste amtsrådsmedlem E. Bech Nygaard

vedrØrende regulativet, at de tekniske unde~sØgelser nu var afsluttet. Man havde udarbejdet

to alternative forslag:
2l. Et forslag, der ville medfØre en vandføring på 30 l/sek/km , og som ville

kræve en anlægsudgift på 800.000 kr. og forØge driftsudgifterne pr. år med
ca. 50.000 kr.

2. Et andet forslag, der ville medfØre en vandfØring på 20 1/sek/km2, hvilket

ville kræve en anlægsudgift i Ribe amt på 170.000 kr. og ville forøge drifts-

udgifterne pr. år med 15 - 20.000 kr.
Efter at der var afholdt udvalgsmøder til nærmere drØftelse af forslagene, ville

man indbyde til mØder med fredningsmyndighederne og lodsejerne. Anlægsudgifterne skulle

bekostes af lodsejerne, men man kunne søge amtsrådet om tilskud.
Distriktsingeniør H. Schmidt, Sønderjyllands amtsråd supplerede denne redegørelse

og bemærkede endvidere, at der som forudset ikke er væsentlige afvigelser vedrØrende åens
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bundkoter i forhold til koterne for 20 år siden.
VedrØrende de to alternative forslag bemærkede ingeniØren, at såfremt man ved-

tager alternativ 2 (20 1/sek/km2), sker der ikke væsentlige ændringer, og man må derfor

regne med visse oversvømmelser også fremover. Det fØrste alternativ betyder blandt andet,

at man nogle steder skal udvide ålØbet. Begge forslag indeholder endvidere bestemmelser

om oprensning af ålØbet 2 gange årligt.

Slutteligt bemærkede afdelingsingeniØr Schmidt, at SØnderjyllands amt går stærkt

ind for et ændret regulativ.

Den 12. oktober meddelte Ribe amtsråd (bil. 92) bl. a.:

at forslag til nyt regulativ var under udarbejdelse af SØnderjyllands og Ribe

amters vandløbsafdelinger i forening.

Opmålingerne i marken var tilendebragt, og der arbejdedes med to alternative
forslag, hvis konsekvenser 'herunder også de Økonomiske var ved at blive under-

sØgt.. '
Sagen ville blive forelagt de respektive amtsråds udvalg for teknik og miljø,

hvorefter man påregnede, at der inden det endelige forslag til regulativ udar-

bejdes, skulle afholdes et orienterende mØde med repræsentanter for amtsrådene,

fredningsmyndighederne, lodsejerne og landboforeningerne ........•...•.. "

Ved brev af 30. november (bil. 109) indkaldte Ribe amtsråd til et orienterende

mØde om oplægget til det nye regulativ (bil. 109 a og b) .

på mØdet, der fandt sted den 14. december 1976, hvori deltog repræsentanter for

fredningsnævnet, fredningsplanudvalgene, amterne, kommunerne og lodsejerne, var der blandt
de mØdte en overvejende stemning for alternativforslag nr. 2.

Ved brev af ll. januar 1977 (bil. 115) anmodede Ribe amtsråd herefter formanden
for Landvæsenskommissionen for Ribe amt, dommer Terkel Svendsen, Esbjerg, om at nedsætte

en blandet kommission til behandling af regulativforslaget.

Forinden fredningsplanudvalget for Ribe amt den 23. februar (bil. 119) afgav

sin indstilling til Ribe amtsråd, indhentede man en udtalelse af 27. januar s. å. (bil.

119) fra Danmarks Sportsfiskerforbund, hvori det hedder:

Indledningsvis skal forbundet principielt anfØre, at denne sag må falde ind

under naturfredningslovens § 43, og skulle behandles som sådån.

Da dette tilsyneladende ikke er tilfældet skal forbundet gøre gældende, at
fremgangsmåden ikke ses at være i harmoni med naturfredningslovens § 13,

stk. 2.

Forbundet skal i det fØlgende begrunde sit standpunkt.

Af udskriftet for Ribe amts fredningskreds fremgår under den 14. december 1976

om forslag til regulering af Kongeåen/J. nr. 200/1975:

"Det er konstateret, at der stort set ikke er sket ændringer i Kongeåens forlØb

på den anførte strækning igennem de sidste 25 år."

Forbundet lægger i denne sag megen vægt på hele den nyere lovgivning, der er
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reguleret gennem naturfredningsloven og miljØloven. Begge disse love har som
hovedformål, at bevare og skabe alsidighed i det danske miljØ.

Forbundet har i forbindelse med fredningssagen om Kongeåen uddybet sine syns-

punkter i en omfattende skrivelse under den 13. januar 1976, herunder med bilag

fra Aarhus Universitet. Forbundet gØr herunder opmærksom på, at den hØjeste

danske videnskabelige ekspertise nemlig naturfredningsrådet fuldt og helt bakker

forbundets synspunkter op.
på baggrund heraf skal Danmarks Sportsfiskerforbund henstille til fredningsmyn-

dighederne, at Kongeåen forbliver i sin nuværende tilstand rent fysisk.
Det er forbundets opfattelse, at såfremt der er afstrØmningsproblemer må disse
skyldes dambrugene s tilstedeværelse, her henses til både deres rent fysiske pla-
cering; men i hØj grad også driften af disse spildevandsproducerende virksomheder,
idet slam og næringsstoffer herfra virker stærkt befordrende på grØdevæksten, og

den måske deraf forØgede opstuvning.
Der må derfor sættes radikalt ind overfor denne del af Kongeåens tilstand.
Det er forbundets opfattelse, at såfremt der skal foretages 2 store årlige op-

rensninger, afgravninger af indersving, og afrunding af profilerne på åbrinkerne,

- hvad er det så der skal bevares i fredningssagen for eftertiden.
Forbundet skal kraftig henstille, at der i denne sag tænkes fredningsmæssigt og

Økologisk. De nærmere retningslinier kan formentlig indhentes hos miljøstyrelsens
ferskvandslaboratorium i Silkeborg .•....•••...•... "
I fredningsplanudvalgets indstilling hedder det blandt andet:

Amtsrådet har fremsendt to forslag til regulativ, som begge i princippet fastlægger
den nuværende bund som regulativmæssig bund. Forslag nr. l vil medfØre en udvidelse

af vandlØbets bredde med ca. 2 m og give en lidt bedre afvanding end den nuværende
å. I forslag 2 fastholdes de nuværende regulativers bundbredder, og det vil stort

set sige også vandlØbets aktuelle bredde. Det angives, at der nogle steder
(ca. 20 - 30) på den 40 km lange strækning vil skulle afgraves materiale i inder-

siden af sving, og en del steder skal der opgraves mindre sandbanker. Begge for-

slag indeholder bestemmelse om skråningsanlæg 2 for åens sider. Aens nuværende
sider står de fleste steder med stejlt anlæg. Der foreslåes i begge forslag op-

rensning 2 gange årligt.

Forslag 2 indebærer efter udvalgets opfattelse ikke så store ændringer i forhold

til de gældende regulativer, at man kan tale om ændring af vandlØbets åbne forløb,

jfr. naturfredningslovens § 43, stk. 2.
Udvalget behandlede sagen ved sit mØde den 3. februar 1977, hvor det blev vedta-

get at anbefale regulativforslag 2, idet udvalget dog forudsætter, at tilfælde

af mere vidtgående opgravninger forelægges fredningsplanudvalget til udtalelse .•••"

Den 16. marts fremsendte Ribe amtsråd regulativforslaget, der var identisk med det
tidligere betegnede alternativforslag 2, til Landvæsenskommissionen (bil. 124 -
140) .
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Ved brev af 21. marts 1977 (bil. 122) har Sydvest jydsk Sportsfiskerforening

ved formanden E. Lyhne fremsat indsigelse mod forslaget om 2 årlige grØdeskæringer

i åen. Af brevet fremgår blandt andet:

Vi har ofte konstateret dØde og beskadigede fisk i åen efter maski-

nel grØdeskæring, som den praktiseres nu. såfremt Teknisk Udvalg fastholder, at

det afstrØmningsmæssigt er nødvendigt med to årlige grØdeskæringer, bØr disse

foretages med håndkraft, der er betydelig mere skånsom for flora og fauna i

åen.
Vi vil foresid, at den fØrste grødeskæring begrænses til de midterste

2/3 af åens bredde, dels for at give de større fisk en chance for skjul i den
resterende grøde langs bredderne, dels for at bevare en del krebsdyr som fØde

til de små fisk.

En grØdeskæring som ovenfor nævnt vil også bevirke en lavere strøm-

hastighed ved bredderne, hvilket vil hindre underminering og udskridning af
jordmateriale i vandlØbet.

Er det nødvendigt med en ekstra grØdeskæring, bØr denne foretages

som en punktskæring, d.v.s. man kunne nøjes med at fjerne evt. større grØde-

ansamlinger, der er til gene for afstrØmningen. At den afskårne gr~\de burde

samles op er en selvfØlge, da afskåren grØde ved ophobning i et vandlØb er
stærkt medvirkende til at hindre den af Teknisk Udvalg Ønskede frie afstrØmning
til Kongeåen ••..••.••...•..••

Lektor Simon Lægård, Botanisk Institut, har for Naturfredningsrådet på et lods-

ejermØde i maj 1977 oplyst, at rådet har afgivet en udtalelse til fredningsplanudvalget

om regulativet. Rådet går imod alternativ forslag 1. Man anser KongeålØbet for meget be-

tydningsfuldt, idet det er landets sidste større uregulerede å, som derfor bØr bevares

nogenlunde intakt. Der må fØlgelig ikke ske ret store forandringer i åens forlØb.

Vedrørende forslag 2 opholdt lektoren sig ve~ at forslaget indeholder planer

om 20 afgravninger af sving. Disse steder er de bedste opholdssteder for fiskene, og det

er derfor meget betænkeligt, hvis der foretages indgreb som foreslået. Som fØlge heraf

må rådet gå imod en generel tilladelse til at foretage 20 afgravninger og i stedet foreslå,

at man efter aftale med de påtaleberettigede tager stilling i hvert enkelt tilfælde til,
hvor meget der bØr foretages.

Vedrørende oprensning anbefaler rådet, at der kun påbyde s een årlig oprensning,

men med mulighed for flere, hvis dette viser sig at være påkrævet.

Især dambrugene frembyder meget store problemer i så henseende.

I juni måned 1977 meddelte fredningsplanudvalget for SØnderjyllands amt nævnet,

at udvalget i princippet var enig med fredningsplanudvalget i Ribe amt om at tiltræde
regulativforslag nr. 2.

Fredningsplanudvalget for SØnderjyllands amt forudsætter, at forandringer af åens nuvæ-

rende forløb, udover uvæsentlige, skal forelægges for fredningsmyndighederne.
Specielt hvad angår grØdeskæringer henholder udvalget sig til naturfredningsrådets udtalel-
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se, hvoraf fremgår, at en årlig oprensning bØr være tilstrækkelig, idet dog ekstra oprens-

ning kan foretages efter behov. Udvalget henstiller, at grødeskæringen fortrinsvis foreta-
ges i perioden 15. august til 15. september. Med hensyn til den afskårne grøde finder

udvalget, i lighed med naturfredningsrådet, at denne bØr optages.
Den 15. september 1977 afsagde Landvæsenskommissionen kendelse om regulativet

(bil. 151). Af kendelsen fremgår blandt andet, at den forelagte sag stort set drejer sig
om en tilvejebringelse af de bundbredder, der er angivet i de rugældendEregulativer - re-

gUlativ for den strækning af Kongeåen, der ligger i grænsen mellem Kongeriget Danmark og

Herredømmet Slesvig af 20. december 1877 og regulativ for den vestlige del af Kongeåen på
strækningen fra landgrænsen ved Kaislund sogn til dens udlØb i havet af 29. maj 1903, samt

om en fiksering af den eksisterende bundlinie.
Kommissionen bestemte derfor, at grundlaget for det påtænkte nye regulativ for

Kongeåen på strækningen fra KnagemØlle til Gredstedbro skal være som fØlger:

Tekniske bestemmelser.
på den 39.544 m lange strækning fra KnagemØllebro til Gredstedbro fast-

sættes der dimensioner for amtsvandlØbet Kongeåen •..•.•.•...•.•.........
Arbejdets udførelse.

Samtlige de for tilvejebringelse af ovennævnte dimensioner og Øvrige
bestemte forhold forbundne arbejder foranstaltes udfØrt af det tilsynsførende

Ribe amtsråd efter samråd med SØnderjyllands amtsråd og skal være afsluttet inden
3 år efter appelfristens udlØb ..••••....••......••....

Hvor vandlØbsudvidelse er nØdvendig, skal denne så vidt muligt foreta-
ges eensidigt, i kurver i disses indvendige side.

De i dimensionsskemaet anfØrte anlæg 2 tilvejebringes kun, hvor vand-
lØbsudvidelser finder sted, eller hvor tilsynet iØvrigt finder det absolut påkræ-

vet, og det skal så vidt muligt undgås at ændre ved sammengroede vandløbskanter,
selvom disse ikke har anlæg 2, dog tillægges der tilsynsmyndigheden ret til på

et senere tidspunkt ved fremtidige vedligeholdelsesarbe)der at tilvejebringe
anlæg 2, hvis det findes absolut påkrævet for vandløbssidernes sikring, og hvor

en sådan sikring efter tilsynets skØn ikke kan opnås på anden lige så god måde,
f. eks. ved anbringelse af faskiner.

Den i forbindelse med hovedoprensningens gennemførelse opgravede fyld

fjernes eller spredes til et hØjst 15 cm tykt lag på tilsynets foranstaltning ••.•

Til markering af vandløbets fremtidige bundlinie vil der være at an-
bringe vandstandsbrædder eller anden afmærkning i den udstrækning amtsrådene
finder det påkrævet ...•...••.•.... "

Ved kendelsen ophævedes endvidere det Junkerske Stemmeværk tilhØrende Lintrup

Vandingsselskab. Det forudsattes, at arealerne afvikles gennem fredningssagen, ligesom er-
statning for ophævelsen af stemmeretten forudsattes afgjort under denne. Problemerne om

vandingsselskabet behandles nedenfor i afsnit II D og afsnit V.

Ved brev af 8. november (bil. 155) indbragte MiljØministeriet, Fredningsstyrelsen,
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Landvæsenskommissionens kendelse for Overlandvæsenskommissionen. I brevet hedder det

blandt andet:

Under henvisning til den fredningssag for en del af Kongeåen og dens omgivelser,

der er rejst af fredningsplanudvalgene for Ribe og SØnderjyllands amter den

12. august 1975, skal MiljØministeriet, fredningsstyrelsen herved i medfør af

§ 38 i lov om landvæsens retter indbringe landvæsenskommissionens kendelse for

overlandvæsenskommissionen med påstand om, at sagen stilles i bero, indtil

fredningssagen er færdigbehandlet.

så længe fredningssagen verserer, må der ikke foretages noget, der kan hindre

fredningssagens gennemførelse. Dette fremgår direkte af § 13, stk. 2, i natur-

fredningsloven, lovbekendtgØrelse nr. 520 af l. oktober 1975.

Det er i sidste instans overfredningsnævnet, der skal afgØre fredningssagen

og dermed bedømme fredningens indhold. Hvis landvæsenskommissionens kendelse

vil komme i strid med overfredningsnævnets kendelse om status quo bevaringen af

åen og dens slyngninger og nuværende udseende og tilstand iØvrigt, må overfred-

ningsnævnets kendelse i en sag som den foreliggende have fortrinsret, således

som vandlØbs- og naturfredningsloven er formuleret i dag.
Spørgsmålet har været drØftet med miljØstyrelsen, der som overordnet resort-

myndighed for vandlØbs lovgivningen er enig heri. Man kan iØvrigt henvise til

miljøministerens besvarelse i folketinget den 12. oktober 1977 af et spørgsmål
fra Bolvig (RV)•.•••••.•.••.•..

Fredningsstyrelsen skal anfØre fØlgende som begrundelse for anken:

Hovedformålet med fredningen er at bevare den historiske værdifulde og landska-

beligt meget smukke Kongeå og ådal og herunder de naturvidenskabelige værdier,

der ligger i et ureguleret ålØb. Ved fredningen tilstræbes at sikre en natur-

ligt forlØbende vandløbsstrækning, at bevare ådalens landskabelige karakter og

på passende steder at åbne området for offentligheden.

Af fredningspåstanden fremgår bl.a., at vedligeholdelsesarbejder i henhold til

gældende vandløbsregulativer kan foretages uden forelæggelse for fredningsnævnet,

og at almindelig udgrøftning og oprensning af vandlØb, der ikke er optaget i
regulativet, kan ske som hidtil. på den strækning af Kongeåen, der er omfattet

af fredningssagen, fandtes, fØr sagen blev rejst, 2 regulativer, nemlig regula-

tiv fra 1882 for strækningen fra KnagernØllen til VillebØl og et regulativ fra

1903 for strækningen fra VillebØl til Gredstedbro.
Således som det foreligger oplyst for fredningsstyrelsen har de to regulativer

med de muligheder for regulering og vedligeholdelse, som er nedfældet i regula-

tiverne, ikke været i anvendelse i de sidste 40 år - måske mere, og de kan i

dag reelt slet ikke anvendes i praksis, idet de tilknyttede fikspunkter, som

bestemmelserne i regulativet benytter, forlængst er forsvundet.

Ved rejsningen af fredningssagen måtte det således anses for uigennemfØrligt

på grundlag af de to gamle regulativer at foretage de reguleringer, som de gamle
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regulativer åbnede teoretisk mulighed for. Ved i fredningspåstanden at accep-

tere, at arbejder i forbindelse med en vedligeholdelse kan ske i henhold til

gældende vandløbsregulativer, er således alene tænkt på en fortsættelse af
hidtidige praksis for vedligeholdelse af åen og ikke en stramning. Hvis noget
andet måtte antages, ville en sådan undtagelsesbestemmelse i fredningspåstanden

ikke fuldt ud tilgodese fredningens formål, at opretholde status quo.

Landvæsenskommissionens kendelse medfØrer ifØlge sit indhold bl.a., at tilsynet

med vandlØbet får ret til på ca. 20 steder - uden at disse steder er nærmere

fastlagt i kendelsen - at bortgrave strømsteder (indsnævringer) og foretage
en regulering af vandlØbet, når tilsynet finder det absolut påkrævet, dels

ved over længere strækninger at skabe ensartede bundbredder og dels ved at æn-
dre breddernes nu ofte stejle brinker til skråninger med en hældning ned til

anlæg 2. Hvis den nye kendelse alene skal ses som en præcisering af de gamle
regulativer, skal med hensyn til dette spørgsmål anfØres, at de gamle regulati-

ver alene opererer med en hældning ned til anlæg l~.

Herudover tillades det ved landvæsenskommissionens kendelse at lade grØdeskæring
udføre 2 gange årligt i modsætning til l gang, sådan som det hidtil har været

tilfældet.

f1iljØministeriet, fredningsstyrelsen er af den opfattelse, at den foreliggende
landvæsenskommissionskendelse om et nyt regulativ for Kongeå~n tillader arbejder,
der griber ind i Kongeåens fysiske tilstand og forlØb og således er mere vidt-

gående end forudsat i fredningspåstanden. Miljøministeriet, fredningsstyrelsen

finder, at de fysiske ændringer, som kendelsen åbner mulighed for, ikke er i
overensstemmelse med fredningen s almindelige formål.
Man skal i denne forbindelse henvise til Naturfredningsrådets og Miljøstyrelsens

ferskvandslaboratoriurns udtalelser af henholdsvis 27. april, 7. juni og 12. ju-

li 1977.
Såfremt overfredningsnævnets kendelse til sin tid skulle åbne mulighed for en

regulering, vil man vende tilbage til sagen for overlandvæsenskornmissionen på

det grundlag, som sagen så har •••.•.•.•••.••• "
på det afsluttende lodsejermØde i fredningssagen den 8. december 1977 har amts-

rådsmedlem E. Bech Nygaard i anledning af denne anke bemærket følgende:

Anken er begrundet i naturfredningslovens § 13, stk. 2. Fredningssagen indehol-
der imidlertid ikke påstand om, at regulativet skal godkendes. RegulativspØrgsmålet må i

virkeligheden siges at være ude af fredningssagen, fordi fredningsplanudvalget har godkendt

regulativudkastet. De gamle regulativer giver endvidere ret til at bortgrave indtil 4 fod

af brinken. påstanden tillader, at regulativet gennemfØres, og det er derfor urimeligt, at

Fredningsstyrelsen påstår, at spørgsmålet om anvendelse af regulativet skal stilles i bero,

til fredningssagen er afsluttet. Fredningsstyrelsen har ikke været repræsenteret under mØ-

derne, hvor regulativet har været forhandlet, og styrelsen må derfor have afskåret sig fra
nu at fremkomme med indsigelser, ligesom man fra styrelsen iØvrigt aldrig tidligere har
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påstået, at § 13, stk. 2, skulle kunne komme i anvendelse på regulativspørgsmålet. Man ~

har ved anken underkendt 2 amtsråd, 2 fredningsplanudvalg og 500 lodsejere. Der er derfor

tale om en efterrationalisering, som man lokalt må tage afstand fra.

Principielt må amtsrådet nu påstå, at nævnet afsiger en særskilt kendelse til

afgØrelse af, om det godkendte regulativer i strid med naturfredningslovens § 13, stk. <.

Det er dog måske subsidiært acceptabelt, at man nøjes med at tage afgØrelsen af dette

spørgsmål med i hovedkendelsen. Amtsrådet vil endvidere nedlægge påstand om, at Overland-

væsenskommissionen afviser Fredningsstyrelsens anke. Man er meget interesseret i at få

afgjort, hvorvidt regulativet krænker § 13, stk. 2, eller ej.

Formanden for lodsejerudvalgene, gårdejer Hans Sørensen, har på samme mØde

bemærket:

Lodsejerne er kede af, at regulativet er blevet anket, idet alle her på egnen

går ind for forslaget. Man er både vred på og skuffet over MiljØministeriets holdning i

sagen. Der har aldrig været tale om, at man ved regulativændringen ville foretage regu- ,

lering eller kanalisering af Kongeåen, og anken må derfor siges at være udtryk for en

stor misforståelse. Vandstanden i åen stiger år for år. Erstatningskravene forudsætter et

nyt regulativ.

Fuldmægtig Claus Helweg Ovesen, MiljØministeriet, har på mødet motiveret anken

og har blandt andet bemærket:

Landvæsenskommissionens kendelse medfØrer en ændring i forhold til det nuvæ-

rende regulativ, blandt andet ved at der gives tilladelse til foretagelse af 20 afgrav-

ninger. Miljøministeriet mener, at dette er i strid med intentionerne om at bevare vand-

lØbets status quo, og da spørgsmålet er af væsentlig betydning for fredningssagen, har

man anket landvæsenskommissionskendelsen til Overlandvæsenskommissionen. Angående natur-

fredningslovens § 13, stk. 2, bemærkede han, at også dispositioner af retlig karakter må

være omfattet af denne bestemmelse.

Ved brev af 14. februar 1978 (bil. 174) har MiljØministeriet i samme anledning

blandt andet oplyst: I
Fredningsstyrelsen og Ribe amtsråd har efter et mØde om sagen besluttet at bede

en arbejdsgruppe om at gennemgå sagens fredningsmæssige, vandlØbs- og recipient-

kvalitetsmæssige aspekter og fremkomme med sin bedømmelse af sagen til de myn-

digheder, som er repræsenteret i gruppen. Arbejdsgruppen bØr sammensættes såle-

des, at denne får sagkyndig repræsentation for Ribe amtsråd, SØnderjyllands

amtsråd, fredningsplanudvalget for Ribe amt, fredningsplanudvalget for SØnder-

jyllands amt, miljØstyrelsen og fredningsstyrelsen •••.••••.•..•.• "

Under sagens gang har en hel række lodsejere berØrt problemerne om regulativet,

ligesom de har fremsat betragtninger om vandløbet og dettes regulering. Fælles for de

fremkomne udtalelser gælder det, at disse alle bekræfter Ønsket om at få Kongeåens regu-

lativ og vedligeholdelsesforhold ajourfØrt.

Angående forureningsproblemer vedrØrende Kongeåen har Danmarks Sportsfiskerfor-

ening den 13. januar 1976 (bil. 59 - 63) fremsendt et af en række bilag ledsaget brev til

•
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nævnet, hvori det blandt andet hedder:

Danmarks Sportsfiskerforbund skal udtrykke påskØnnelse over, at denne vigtige

sag er optaget realitetsbehandling. Forbundet skal ikke komme nærmere ind på

sagens baggrund, denne er på udmærket vis beskrevet i det omfattende materiale

fra fredningsplanudvalgene.
Danmarks Sportsfiskerforbund bebudede på det store indledende møde, at forbun-

det ville foranledige en biologisk/zoologisk undersØgelse af Kongeåen. Denne er
nu tilendebragt, og der vedlægges to videnskabelige udtalelser fra Aarhus Uni-

versitet.

I
Forbundet er af den opfattelse, at vandløbets fysiske tilstand i højere grad
må ind i billedet. Og er endvidere af den mening, at lovgivningen åbner mulig-
hed for at fredningsmyndighederne kan tage denne del af problematikken op, og
medtage selve vandlØbets tilstand i kendelsen. I den forbindelse er det vigtigt

at fastslå - at vandlØbet har lagt navn til hele fredningssagen.

Naturfredningslovens § l har et generelt sigte, og forbundet finder at disse

bestemmelser bØr finde anvendelse i denne store fredningssag. Denne indled-

ningsbestemmelse tilsiger at give retningslinier ikke alene for fredningsnævne-
ne, men for alle organer der har del i naturfredningslovens administration. Og
den må herudover betragtes som vejledende for andre administrationsgrene.

Danmarks Sportsfiskerforbund har i en længere årrække påhØrt en lang række kla-

ger over de ved Kongeåen beliggende dambrug. Problemet kan opdeles i to hoved-
synspunkter, som sammenlagt har Ødelagt Kongeåens Økologiske balance., Forbundet finder nu, at dambrugsproblematikken som udgØr en lantent fare for

Kongeåens fortsatte beståen - som rekreativt område - må undergå visse ændringer.

For det fØrste viser også de videnskabelige undersøgelser, at forureningstil-

standen nedenfor de store dambrug er helt utilladelig. Og har i flere år været

helt ude af harmoni med de afsagte landvæsenskommissionskendelser, det samme

er gældende når henses til både vandlØbsloven og nu miljøloven.

Forbundet skal påpege, at der ved mange af bysamfundene der bruger Kongeåen som

recipient er investeret for endog betydelige beløb i rensningsanlæg. Forbundet
finder, at de meget store dambrug der forefindes ved Kongeåen nu må gøres begri-

belig, at deres andel til at nedbringe den samlede forureningsbelastning nu må
iværksættes.

Såfremt dette ikke sker snarest vil der ikke kunne forventes en bedre vandkva-

litet i Kongeåen. Og befolkningens store investeringer i rensninqsanlæg vil væ-
re spildte.
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Forbundet antager at dambrugene indenfor fredningsrammen bidrager til Kongeåens
forurening - uden rensning - med et personækvivalenttal på ca. 12.000. Og man
finder således, at være i harmoni med naturfredningsloven når henses til for-

målsparagraffens punkt 4.

Men også når henses til Kongeåens rekreative værdi betyder dambrugsdriften,

ihvertfald under de nuværende driftsformer, at almenheden i bred forstand går

glip af de kvaliteter, som Kongeåen i biologisk balance ellers kunne indeholde.

Det andet store problem, som også er skabt af den intensive dambrugsdrift er

disse stærkt forurenende virksomheders forbrug af vand. Denne situation illu-

streres bedst ved at studere vedlagte fotoalbum med farvefotografier af Konge-

åen.

Som det vil ses indtages vandmængden næsten 100 % til dambrugsdrift i de to

store virksomheder "Kongeåens dambrug" og "Nielsbygård dambrug", som begge lig-

ger inden for de af fredningspåstanden berørte arealer.

Det af Danmarks Sportsfiskerforbunds opfattelse af den nyere lovgivning på

vandløbsområdet må med ind i denne store fredningssag. Almenhedens synspunkter

er formentlig, at det fØrst og fremmest er vandlØbet der er grundlag for fred-

ningen af arealer langs med Kongeåen. Såfremt det naturlige lØb af Kongeåen

- også efter fredningssagens afslutning - fortsat i sommerhalvåret, hvor fri-
luftaktiviteterne er størst, skal være uden vand, er grundlaget for en stor del

af fredningen bortfaldet. Forbundet skal pege på, at mindst halvdelen af Konge-

åens minimumsvandfØring må blive tilført det naturlige vandlØb. De store stræk-

ninger, som hidtil har været uden vand i sommerhalvåret er selvsagt ude for sto-

re Økologiske ødelæggelser. Dertil kommer, at afskåret grØde (vandlØbsvegetati-

on) bliver tilbageholdt ved dambrugene s stemmeværk i Kongeåen. Nemlig således,

at grøden ikke flyder med den store vandstrØm ind i kanalerne til dambrugene.

Grøden bliver liggende foran stemmeværket, og med passende mellemrum bliver der

sluppet lidt vand, således at grØden kan passere forbi stemmeværket og ned i den

næsten vandtomme å. Men også mekanisk kan dette problem klares, dette ses tyde-

ligt af de vedlagte foto. De store grØdeansamlinger bliver for en stor dels ved-

kommende liggende i det næsten tØrlagte vandlØb, hvor forrådnelsesprocessen så

foregår, og hvor resultatet bliver, at den sparsomme iltforekomst bliver opbrugt

ved denne proces. Forbundet er af den opfattelse, at vandlØbslovens § 35, stk. l,

ikke hjemler ret til at viderebefordre afskåret grØde; en udtalelse fra ministe-

ren for forureningsbekæmpelse under den 20. november 1972 hvor dette er nøjere

beskrevet på side 2 nederst vedlægges.

,

Forbundet skal, når hense s til dambrugs vandforbrug henvise til vejledning

nr. 1/75 fra miljøstyrelsen, og dette sammenholdt med naturfredningslovens

§ 43, stk. 3, hvorefter der med hensyn til afhjælpning af gener kan stilles
forskellige betingelser. Bestemmelsens betydning ligger derfor i, at den hjemler
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at der kan stilles krav til bestående anlæg, der er lovlige, enten fordi de

hidrØrer fØr lovens ikrafttræden den l. oktober 1969 (for dambrug s vedkommen-
de den l. september 1972). Formuleringen "medfØrer væsentlige ulemper eller
virker stærkt skæmmende i forhold til omgivelserne" svarer til den i bygge-

lovens § 20 anvendte. Det er ikke alene synsmæssige gener, der kan motivere
kravene, men også forureningsmæssige og andre gener.

•

Forbundet vil ikke gå så vidt, som at forlange dambrugene fjernet; men på bag-

grund af de store frivandsinteresser, og herunder rekreative forhold for både

danske og i hØj grad også udenlandske turister, må Danmarks Sportsfiskerfor-

bund nu som en af fiskeriets hovedorganisationer anmode om, at der bliver tåle-
lige forhold ved Kongeåen. Og fØrst derved får fredningssagen den store værdi

for almenheden - fØrst og fremmest lokalt - men også for den store kreds af
både indenlandske og udenlandske turister, som i stort tal gæster landsdelen •.•"

Naturfredningsrådet supplerede ved en redegørelse af 4. august 1976 (bil. 120)
dette brev. Af redegØrelsen fremgår:

,

Naturfredningsrådet kan tilslutte sig den af forbundet udtrykte opfat-

telse, at problemerne om Kongeåens fysiske tilstand er meget væsentlige for hele

fredningssagen. Der foreligger nu ferskvandsbiologisk dokumentation, der belyser
sider af åens Økologi, bl.a. i relation til de eksisterende dambrug, og som
iØvrigt bekræfter den opfattelse rådet må nære efter egne besigtigelser. Om de

fra Århus Universitet indhentede rapporter skal fØlgende bemærkes: Den udarbej-

dede faunaliste og de botaniske undersØgelser er en klar utvetydig dokumentation
af de store dambrugs stærkt forurenende indflydelse, der bevirker ensretning og

forarmning for fauna og flora over længere åstrækninger. Således er ca. to
trediedele af åens dyrearter udryddede nedenfor hvert dambrug og regeneration

af faunaen finder langsomt sted med &igende afstand fra dambrugsudledningen. Vand-
løbets kemiske forhold er klart forureningsbestemte og iltforholdene suboptimale.

Forekomsten af lammehaler indtil 100 meter efter udlØbet af Kongeåens dambrug er
en indiskutabel indikation på grov forurening.

Ved Nielsbygård dambrug tages næsten alt Kongeåens vand ind og afskå-
ret grØde opsamlet ved risten deponeres i det halvtørre åleje, hvor de kan danne

ensilagesaftlignende stærkt forurenende stoffer. Begge disse forhold anser Na-
turfredningsrådet for uforenelige med moderne anskuelser om vandlØbspleje, og

man skal anbefale, at de bringes til ophØr. Man skal i denne forbindelse minde
om Lov om miljøbeskyttelse § 36 og § 44, stk. l.

Grødeskæringen synes periodisk at give betydelige problemer i Kongeåen

som i mange andre danske vandlØb. Rådet skal anbefale, at en begrænset del af

åens tværsnit friholdes for grødeskæring, hvilket er af væsentlig fordelingsmæs-

sig betydning for faunaen af både fisk og fiskefØdedyr. Opsamling og spredning
af skåret grøde bØr systematiseres i langt hØjere grad end tilfældet er, for at
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undgå tilstopning af styrt og fisketrapper ...•..•....•.•. "

Fredningsplanudvalget for Ribe amt har den lo. maj 1977 (bil. 120) besvaret

disse henvendelser således:

Udvalget har allerede i dec. 1975 drøftet mulighederne for at reducere generne

fra dambrugene. Man vedtog dengang at forsØge problemerne lØst i samarbejde

med kommunerne og amtsrådet, idet det ville være nØdvendigt at kombinere en

række bestemmelser fra bl.a. vandlØbsloven, miljØloven og naturfredningsloven.

Sekretariatet blev siden bekendt med, at man i kommunerne og amtsrådet var ved

at tage spørgsmålene op, hvorfor der ikke herfra er taget direkte skridt i

sagen. på baggrund af ovennævnte blev spørgsmålet om Kongeåens forureningsfor-

hold ikke inddraget i udvalgene s reviderede fredningspåstand, der fremsendtes

til fredningsnævnet i sept. 1976.

Udvalget er således fortsat af den opfattelse, at en forbedring af Kongeåens

fysiske tilstand må opnås gennem et samarbejde mellem en række myndigheder. Heri

er amtsrådets igangværende recipientkvalitetsplanlægning et betydningsfuldt led,

og det af sportsfiskerforbundet fremlagte materiale er et væsentligt bidrag

til denne planlægning .....•..•...... "

Ejeren af Nielsby Dambrug, entreprenør K. L. Kristensen, har under sagens be-

handling rejst forskellige spørgsmål i relation til dambruget. Disse problemer omtales
nærmere nedenfor i afsnit IlE.

D. FREDNINGSPASTANDENS INDHOLD.

I fredningsplanudvalgenes rejsningsskrivelse af 12. august 1975 (bil. l)

indeholdes fØlgende forslag til servitutbestemmelser (bil. 2):

A. Bestemmelser vedr. vandlØbene.

l. Kongeåen.

Ændring eller regulering af Kongeåens nuværende (naturlige) åbne for-

lØb - herunder opstemning, vandstandssænkning, uddybning og bortgrav-
ning af strømsteder - må ikke finde sted.

2. Andre vandlØb.

Ændringer af andre i området værende åbne vandlØbs forløb - herunder

rØrlægning og uddybning - må kun finde sted med de påtaleberettigedes
tilladelse.

3. Vedligeholdelse af vandlØb.

Arbejder i henhold til gældende vandlØbsregulativer kan foretages

uden forelæggelse for de påtaleberettigede.

Almindelig udgrøftning og oprensning af vandlØb, der ikke er optaget

i regulativer, kan ske som hidtil.
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4. Dambrug.
Anlæg af dambrug eller udvidelse af eksisterende er ikke tilladt.

B. Bestemmelser vedr. landskabet.
l. Arealernes drift.
Arealerne må i princippet anvendes som hidtil. Sædvanlige dyrknings-
mæssige ændringer inden for en landbrugs- eller skovbrugsbedrift,
samt opdyrkede arealers overgang til overdrev eller hede, kan gennem-

fØres uden særlig tilladelse.
2. Beplantninger og levende hegn.
Beplantninger og levende hegn må kun etableres eller fjernes med de på-

taleberettigedes forud indhentede tilladelse. Udskiftning af eksiste-
rende levende hegn skal anmeldes til vedkommende fredningsplanudvalg

senest 14 dage før arbejdets begyndelse.
3. Landskabspleje.
a) på udyrkede arealer - d.v.s. arealer, der hverken dyrkes eller af-

græsses - gives der fredningsmyndighederne mulighed for - uden udgift
for lodsejerne, og efter forudgående forhandling med disse -

at fjerne selvsåede buske og træer, og
at foretage anden form for pleje, f. eks. græsning eller slåning med

henblik på bevarelse af eng- og lyngarealer som sådanne.
b) Såfremt fredningsmyndighederne Ønsker at foretage anden form for
landskabspleje, kræver dette aftale med lodsejerne eller hjemmel i til-
lægskendelse.
4. Terrænændringer.

Terrænformerne må ikke ændres ved afgravning eller påfyldning.
5. VæddeIØbs-, motor- og skydebaner.

Der må ikke oprettes væddeIØbs-, motor- og skydebaner.

6. Affald og oplag.

Henkastning af affald og lignende materialer - herunder henstilling af
gamle maskiner og enkelte ikke-indregistrerede biler - samt etablering

af egentlige oplags- og lossepladser er ikke tilladt.
C. Bestemmelser vedr. bebyggelsen.

l. Bebyggelsen generelt.

De fredede arealer må i princippet ikke bebygges yderligere. Der henvises

til bestemmelserne C2-6, idet bemærkes, at eventuelt byggeri må tilpasses
omgivelserne med hensyn til materiale- og farvevalg (ikke reflekterende
materialer - afdæmpede farver).

2. Industrialiseret landbrug m.v.

Der må ikke oprettes pelsdyr- eller fjerkræfarrne eller andet industriali-

seret landbrug uden særlig tilladelse fra de påtaleberettigede.
3. Skov- og fiskeribrug.

I tilknytning til allerede bestående skov- og fiskeribrugsbygninger må der

I
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opfØres nybygninger eller foretages om- eller tilbygning på betingelse

af, at dette er erhvervsØkonomisk nØdvendigt for ejendommen, og at

byggeriet ikke påbegyndes, forinden beliggenheden, tegninger og planer

er godkendt af de påtaleberettigede.

4. Alm. landbrug.

på bestående landbrugsejendomme kan ny-, om- og tilbygninger foretages

uden særlig tilladelse fra de påtaleberettigede, såfremt ingen del af

byggeriet ligger mere end 40 m fra den bygning eller gruppe af byg-

ninger, der ved fredningssagens rejsning tilsammen udgjorde ejendom-

mens bebyggelsesmæssige centrum, og ingen bygningsdel er højere end

lo m over terræn.

5. Helårs- og fritidshuse.
Tilbygninger og ydre ombygninger samt ændret anvendelse af lovligt

opfØrte helårs- og fritidshuse må kun finde sted efter forud indhentet I
godkendelse fra de påtaleberettigede. Landbrugsejendomme, som overgår

til anden anvendelse, henhØrer under denne bestemmelse.

6. Lettere byggeri m.v.

Opstilling af campingvogne, skurvogne, telte, skure, boder, drivhuse

uden for haver, badehuse, tårne, master, reklamer og skæmmende indret-

ninger samt anbringelse af husbåde er ikke tilladt, men bestemmelserne

skal ikke være til hinder for etablering af anlæg efter punkt D. l.
I umiddelbar tilknytning til eksisterende bebyggelse må ejeren, og
i kortere perioder beSØgende, anbringe eget telt eller campingvogn.

Nye el-ledninger skal fortrinsvis søges etableret som jordkabel.

D. Adgang og påtaleret.

l. Publikums adgang.

I rekreativt øjemed skal det tillades fredningsmyndighederne efter

specielt indgåede aftaler med lodsejerne eller efter tillægskendelse

at anlægge og afmærke parkeringspladser, stier, lejrpladser, bådopha-

lingspladser o. lign. Der fastsættes nærmere regler for færdsel og

ophold på de til befolkningens brug udlagte arealer.
2. Fiskeri og jagt.

Fredningen berØrer ikke adgangen til at drive lystfiskeri og jagt.

3. Påtaleret.

Påtaleberettigede er hver for sig fredningsnævnene og fredningsplanud-

valgene for Ribe og SØnderjyllands amter for så vidt angår deres res-

pektive områder. MiljØministeren kan indtræde som påtaleberettiget for

så vidt angår hele det fredede område ..•..•••.•..•.. "

Motiveringen for disse bestemmelser er dels anført ovenfor i afsnit II B og

fremgår dels af den i rejsningsskrivelsen anfØrte målsætning, der er anført i afsnit I.

På fredningsnævnets indledende møder blev der både fra lodsejerside og fra

repræsentanter for amter og kommuner fremsat mange kritiske bemærkninger til påstanden,
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ligesom der blev stillet en række spørgsmål om den nærmere forståelse af bestemmelserne.

Spørgsmålene og diskussionen koncentrerede sig især om Kongeåens vandlØb
(pkt. A l), om arealernes drift og beplantning (pkt. B l og B 2), om industrialiseret

landbrug (C 2) og almindeligt landbrugsbyggeri (C 4), herunder byggeri af siloer, samt
om den rekreative udnyttelse af området.

Fredningsplanudvalgene besvarede på mØderne de rejste spørgsmål samt lovede at
overveje at tydeliggøre bestemmelserne.

Det blev i denne forbindelse vedrØrende den rekreative udnyttelse understreget,
at der ikke for tiden er aktuelle planer om etablering af stianlæg og parkeringspladser.
Såfremt man senere konstaterer behov for sådanne anlæg, vil man efter at have diskuteret

problemerne med lodsejerne forsØge at realisere planer herom.

Ved brev af 26. august 1975 (bil. 56) skrev Vejen kommune således til frednings-
planudvalget for Ribe amt:

Den rejste fredningspåstand vil være til hinder for etablering af an-

læg til rekreativ udnyttelse af området, f. eks. til kanofart og anden rosport.

Man skal tillade sig at henstille til fredningsplanudvalgenes overve-
jelse, at mulighederne for offentlighedens rekreative udnyttelse sikres i videst

muligt omfang, ved at der kan gives tilladelse til anlæg af bådehuse o.l. på
land samt opstemning af vandarealer til rosport m.v .....•........•• "
Dette brev besvarede fredningsplanudvalget den 17. december s.å. (bil. 55) såle-

des:

I den anledning skal det oplyses, at fredningspåstanden ikke vil være

til hinder for den nævnte udnyttelse af området til kanofart og anden rosport.
Kommunen rejser tillige spørgsmålet om anlæg af bådehuse og lignende,

samt eventuel opstemning af sØer til rekreativ udnyttelse.

Med hensyn til spørgsmålet om bådehuse og lignende henvises til påstan-
dens punkt D l om rekreative anlæg. Opstemning af vandarealer vil være en væsent-

lig forandring af landskabet, som kun vil kunne gennemfØres ved dispensation fra
de foreslåede fredningsbestemmelser •••....•.••..•. "

Den 12. december s.å. (bil. 49) fremsendte Vejen kommune fØlgende ændringsforslag

til nævnet:

Punkt C 2 formuleres således:

"Der må ikke oprettes pelsdyr- eller fjerkræfarme eller andet industri-
aliseret landbrug, der kræver godkendelse efter § 35 i miljøbeskyttelses-

loven, lov nr. 372 af 13. juni 1973, uden særlig tilladelse fra de påtale-

berettigede."

Punkt C 4 formuleres således:

"På bestående landbrugsejendomme kan ny-, om- og tilbygninger foretages
uden særlig tilladelse fra de påtaleberettigede, såfremt ingen del af
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byggeriet ligger mere end 50 m fra den bygning eller gruppe af byg-

ninger, der ved fredningssagens rejsning tilsammen udgjorde ejendom-

mens bebyggelsesmæssige område. Såfremt bebyggelsesudvidelsen alene

sker til en side i forhold hertil, kan bygningerne opføres i en af-

stand af indtil 75 m, når de påtaleberettigede har godkendt bygning-

ernes udformning og placering.

Ved brev af 12. januar 1976 (bil. 40) fremsatte De Samvirkende Danske Landbo-

foreninger på lodsejernes vegne fØlgende forslag til ændring af fredningens omfang og

indhold.

l. Kongeåen.

Inden der tages endelig stilling til bestemmelsens udformning, bØr der udarbej- '~
des et regulativ for Kongeåen. Dette regulativ må udarbejdes af Ribe amt og

SØnderjyllands amt. Af regulativet må det bl.a. fremgå, hvordan den fremtidige

pleje af åen skal finde sted - herunder fastlæggelse af nØjagtige bundkoter eem.v. -, så man undgår en langsom stigning af vandstanden i åen grundet øget
aflejring. Hvis disse forhold ikke bringes i orden, vil de tilgrænsende engarea-

ler langsomt blive sumpede og derfor uegnet til landbrug, ligesom dræn og lig-

nende vil blive fyldt med sand med deraf fØlgende dårligere afvandingsforhold

for de arealer, der afvandes til Kongeåen. Spørgsmålet om opstemningsret må også

afklares i forbindelse med udarbejdelse af regulativet.
2. Andre vandløb.

Ændringer af andre i området værende åbne vandlØbs forlØb - herunder rØrlægning

og uddybning - må kun finde sted med fredningsnævnets tilladelse.

3. Vedligeholdelse af vandlØb.

Arbejder i henhold til gældende vandlØbsregulativer kan foretages uden forelæg-

ikke er optaget i regulativer, kan ske som hidtil.
,gelse for fredningsnævnet. Almindelig udgrøftning og oprensning af vandlØb, der

4. Dambrug.

Anlæg af dambrug eller udvidelse af eksisterende er ikke tilladt uden frednings-

nævnets tilladelse. Cementering af eksisterende damme og fØdekanaler er dog
altid tilladt.

B. Bestemmelser vedrØrende landskabet.
l. Arealernes drift.

Arealerne må i princippet anvendes som hidtil. Sædvanlige dyrkningsmæssige

ændringer indenfor en landbrugs- eller skovbrugsbedrift, samt opdyrkede arealer s

overgang til overdrev eller hede, kan gennemføres uden særlig tilladelse.
2. Beplantninger og levende hegn.

Beplantninger må kun etableres eller fjernes med fredningsnævnets tilladelse.

Planer om etablering af nye eller udskiftning af eksisterende levende hegn an-

meldes til vedkommende fredningsplanudvalg, der derved får lejlighed til at kom-
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• me med bemærkninger til planerne.

Eventuelle indsigelser mod de påtænkte foranstaltninger skal foreligge inden
14 dage efter anmeldelsen og straks fØlges op af en forhandling om en alterna-

tiv løsning.
Kan der ikke opnås enighed, afgØres spørgsmålet af fredningsnævnet ved en til-

lægskendelse.

3. Landskabspleje.
al på udyrkede arealer - d.v.s. arealer, der hverken dyrkes eller afgræsses -

gives der fredningsmyndighederne mulighed for - uden udgift for lodsejerne og

efter forudgående forhandling
at fjerne selvsåede buske og træer, og
at foretage anden form for pleje, f. eks. græsning eller slåning med henblik på
bevarelse af eng- og lyngarealer som sådanne. Hvis der ikke kan opnås enighed

mellem lodsejerne og fredningsmyndighederne, skal spørgsmålet afgØres ved til-
lægskendelse.

b) såfremt fredningsmyndighederne ønsker at foretage anden form for landskabs-
pleje, kræver dette aftale med lodsejerne eller hjemmel i tillægskendelse.

4. Terrænændringer.

Terrænformerne må ikke ændres ved afgravning eller påfyldning med undtagelse af
grusgravning og tørvegravning til sædvanligt forbrug i almindelig landbrugsbe-

drift.
Slambassiner til dambrug og andre indretninger, som kræves af amtsrådet (efter

miljØministeriets vejledning), kan udføres uden tilladelse.
5. VæddelØbs-, motor- og skydebaner.
Der må ikke oprettes væddelØbs- og motorbaner samt skydebaner.

6. Affald og oplag.
Henkastning af affald og lignende materialer - herunder henstilling af kasserede

maskiner og enkelte ikke-indregistrerede biler - samt etablering af egentlige
oplags- og lossepladser er ikke tilladt.

C. Bestemmelser vedrØrende bebyggelsen.

l. Bebyggelsen generelt.

Bør udgå, idet byggeriet reguleres i bestemmelserne C 2-6.
2. Pelsdyr- og fjerkræfarme.

Der må ikke oprettes pelsdyr- eller fjerkræfarme uden særlig tilladelse fra fred-
ningsnævnet.
3. Skov- og fiskeribrug.

I tilknytning til allerede bestående skov- og fiskeribrugsbygninger må der opfØ-

res nybygninger eller foretages om- eller tilbygning på betingelse af, at dette
er erhvervsØkonomisk nØdvendigt for ejendommen.

4. Alm. landbrug.

Principalt.

På bestående landbrugsejendomme kan ny-, om- og tilbygninger foretages, herunder

&
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også sådanne beboelsesbygninger som er nØdvendige for de ved landbruget ansatte •og beskæftigede, uden tilladelse.

Subsidiært.
på bestående landbrugsejendomme kan ny-, om- og tilbygninger foretages i natur-

lig tilknytning til eksisterende landbrugsbygninger, herunder også sådanne be-

boelsesbygninger som er nØdvendige for de ved landbruget ansatte og beskæftige-

de. Hvis bygningerne Ønskes opført således, at de ikke anbringes i naturlig til-

knytning til eksisterende landbrugsbygninger, skal fredningsnævnets forudgående

tilladelse med hensyn til udseende og placering indhentes.
a. Principalt bØr bestemmelsen om bygningshøjder udgå.

b. Subsidiært. BygningshØjden må ikke uden tilladelse fra frednings-

nævnet overstige 20 m.

Afslag på projektet efter denne bestemmelse samt efter C.2 og 3 medfØrer, at

erstatningsspørgsmålet skal tages op på ny og afgøres ved en tillægskendelse.

5. Helårs- og fritidshuse.
Ændret anvendelse af lovligt opførte helårs- og fritidshuse samt anden anvendel-

se af landbrugsejendomme, der kræver tilladelse i hanhold til anden lovgivning,

må kun finde sted efter forud indhentet godkendelse fra fredningsnævnet.

6. Lettere byggeri m.v.
Opstilling af campingvogne, skurvogne, telte, skure, boder, drivhuse uden for

haver, badehuse, tårne, master, reklamer og skæmmende indretninger samt anbrin-
gelse af husbåde er ikke tilladt, men bestemmelserne skal ikke være til hinder

for etablering af anlæg efter punkt D. l.
I umiddelbar tilknytning til eksisterende bebyggelse må ejeren, og i kortere

perioder besØgende, anbringe eget telt eller campingvogn.

Nye el-ledninger over lo kV skal fortrinsvis søges etableret som jordkabel.
D. Adgang og påtaleret.

l. Publikums adgang.

Hvis der i rekreativt Øjemed opstår behov for at åbne området for publikum, skal
,

det tillades fredningsmyndighederne efter tillægskendelse at anlægge og afmærke

parkeringspladser, stier, lejrpladser, bådophalingspladser o. lign. Der fastsæt-
tes nærmere regler for færdsel og ophold på de til befolkningens brug udlagte
arealer.
2. Fiskeri og jagt.
Fredningen berører ikke adgangen til at drive lystfiskeri og jagt.
3. Påtaleret.
Påtaleberettigede er fredningsnævnene for Ribe og SØnderjyllands amter, for så
vidt angår deres respektive områder.
I de tilfælde lodsejerne skal søge fredningsnævnet om tilladelse efter ovennævnte
bestemmelser, er nævnet pligtig til at optage forhandling med lodsejerne senest
14 dage efter anmeldelsen ..•••.•••....•. li

Den 20. april 1976 (bil. 65) henstillede Vejen kommune, at lodsejerne berøres
mindst muligt i deres erhvervsudØvelse.

Ribe amtsråd fremsendte den 4. maj 1976 (bil. 72) et ændringsforslag af følgende
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• indhold, der alene omfattede Ribe amts geografiske områder:

•

A. Bestemmelser vedr. vandlØbene.
l. Kongeåen.
Regulering af Kongeåens nuværende (naturlige) åbne forløb må ikke finde sted.

Indtil nyt regulativ for Kongeåen er godkendt af de respektive myndigheder, må

uddybninger og bortgravninger, bortset fra mindre sandopgravninger o. lign.,

kun finde sted med de påtaleberettigedes samtykke.
2. Andre vandlØb.

Ændringer af andre i området værende åbne vandlØbs forløb - herunder rørlægning
og uddybning - må kun finde sted med de påtaleberettigedes tilladelse.
3. Vedligeholdelse af vandlØb.

Arbejder i henhold til gældende vandlØbsregulativer kan foretages uden forelæg-

gelse for de påtaleberettigede.
Almindelig udgrØftning og oprensning af vandløb, der ikke er optaget i regulati-
ver, kan ske som hidtil.
4. Dambrug.
Anlæg af dambrug eller udvidelse af eksisterende er ikke tilladt. Terrænændrin-

ger som fØlge af forureningsbegrænsende foranstaltninger kan dog finde sted efter

forhandlinger med de påtaleberettigede.
B. Bestemmelser vedr. landskabet.

l. Arealernes drift.

Arealerne må i princippet anvendes som hidtil. Sædvanlige dyrkningsmæssige æn-

dringer inden for en landbrugs- eller skovbrugsbedrift, samt opdyrkede arealers
overgang til overdrev eller hede, kan gennemfØres uden særlig tilladelse.
2. Beplantninger og levende hegn.

Levende hegn må etableres med hovedretning nord-syd som læplantning. Anmeldelse
heraf skal ske til vedkommende fredningsnævn. Såfremt der ikke inden 14 dage er

taget forbehold fra nævnets side kan arbejdet iværksættes uden videre. Anden be-
plantning må kun finde sted med de påtaleberettigedes forud indhentede tilladelse •

3. Landskabspleje.
a) på udyrkede arealer- d.v.s. arealer, der hverken dyrkes eller afgræsses-

gives der fredningsmyndighederne mulighed for - uden udgift for lodsejerne og ef-
ter forudgående forhandling med disse -

at fjerne selvsåede buske og træer, og

at foretage anden form for pleje, f. eks. græsning eller slåning med henblik på
bevarelse af eng- og lyngarealer som sådanne.

b) Såfremt fredningsmyndighederne Ønsker at foretage anden form for landskabsple-
je, kræver dette aftale med lodsejerne eller hjemmel i tillægskendelse.
4. Terrænændringer.

Terrænformerne må ikke ændres ved afgravning eller påfyldning, jfr. dog om dam-
brug foran under A 4.

I
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5. VæddelØbs-, motor- og skydebaner.

Der må ikke oprettes væddeløbs- og motorbaner samt skydebaner.

6. Affald og oplag.
Henkastning af affald og lignende materialer - herunder henstilling af kasserede

maskiner og enkelte ikke-indregistrerede biler - samt etablering af egentlige

oplags- og lossepladser er ikke tilladt.

C. Bestemmelser vedr. bebyggelsen.

l. Bebyggelsen generelt.
De fredede arealer må i princippet ikke yderligere bebygges.

Der henvises dog til bestemmelserne C. 2 - 6, idet bemærkes, at eventuel bygge-

ri må tilpasses omgivelserne med hensyn til materiale- og farvevalg (ikke re-

flekterende materialer - afdæmpede farver).

2. Industrialiseret landbrug m.v.
Der må ikke oprettes pelsdyr- eller fjerkræfarme eller andet industrialiseret

landbrug, der kræver godkendelse efter miljØbeskyttelseslovens bestemmelser om

særligt forurenende virksomheder, uden særlig tilladelse fra de påtaleberetti-

gede.

3. Skov- og fiskeribrug.

I tilknytning til allerede bestående skov- og fiskeribrugsbygninger må der opfØ-

res nybygninger eller foretages om- eller tilbygninger på betingelse af, at

dette er erhvervsøkonomisk nØdvendigt for ejendommen, og at byggeriet ikke på-
begyndes, forinden beliggenheden, tegninger og planer er godkendt af de påtale-

berettigede.

4. Alm. landbrug.

på bestående landbrugsejendomme kan ny-, om- og tilbygninger foretages uden sær-

lig tilladelse fra de påtaleberettigede, såfremt ingen del af byggeriet ligger

mere end 50 m fra den bygning eller gruppe af bygninger, der ved fiedningssa-

gens rejsning tilsammen udgjorde ejendommens bebyggelsesmæssige område. Såfremt

bebyggelsesudvidelsen alene sker til en side i forhold hertil, kan bygningerne

opfØres i en afstand af indtil 75 m, når de påtaleberettigede har godkendt

bygningernes udformning og placering.

Bygninger til boligformål må dog kun være i en etage med eller uden udnyttet

tagetage, og at bygninger til driftsformål ikke må overstige en bygningshØjde

på lo meter. Bygværker som siloer o. lign. kan dog opfØres i en hØjde af max.

15 meter, dog ikke i reflekterende materialer. For andre specielle bygværker

som f. eks. vindmøller, skal der fastsættes specielle hØjdegrænser, hvis nØdven-

digheden af sådanne bygværker aktualiseres.

5. Helårs- og fritidshuse.

Ændret anvendelse af lovligt opførte helårs- og fritidshuse samt anden anvendel-

se af landbrugsejendomme, bortset fra beboelse i nedlagte landbrugsstuehuse, der

kræver tilladelse efter § 8 i loven om by- og landzoner, lovbekendtgørelse nr.

494 af 19. sept. 1975, må kun finde sted efter forud indhentet godkendelse fra
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de påtaleberettigede.

6. Lettere byggeri m.v.
Opstilling af campingvogne, skurvogne, telte, skure, boder, drivhuse uden for
haver, badehuse, tårne, master, reklamer og skæmmende indretninger samt anbrin-

gelse af husbåde er ikke tilladt, men bestemmelserne skal ikke være til hinder

for etablering af anlæg efter punkt D. l.
Bestemmelsen gælder ikke skurvogne o. lign., der midlertidigt opstilles i for-

bindelse med igangværende bygge- og vejarbejder.
Inden for det under pkt. 4 nævnte byggefelt kan der dog midlertidigt og uden for
bygningerne opstilles campIngvogne og telte, der tilhØrer ejeren af ejendommen

eller besØgende.
Nye el-ledninger skal fortrinsvis sØges etableret som jordkabel.

D. Adgang og påtaleret.

l. Publikums adgang.
I rekreativt øjemed skal det tillades fredningsmyndighederne efter specielt

indgåede aftaler med lodsejerne eller efter tillægskendelse at anlægge og afmær-
ke parkeringspladser, stier, lejrpladser, bådophalingspladser o. lign.

Fredningsmyndighederne fastsætter nærmere regler for færdsel og ophold på de til
befolkningens brug udlagte arealer.

2. Fiskeri og jagt.
Fredningen berører ikke adgangen til at drive lystfiskeri og jagt.

3. Påtaleret.
Påtaleberettigede er hver for sig fredningsnævnene og fredningsplanudvalgene for

Ribe og SØnderjyllands amter for så vidt angår deres respektive områder. MiljØ-
ministeren kan indtræde som påtaleberettiget for så vidt angår hele det fredede
område II

SØnderjyllands amtsråd tilskrev nævnet den 19. maj 1976 (bil. 76) og foreslog

følgende ændringer i påstanden:

Fredningspåstanden vedrØrende Kongeåen (påstandens afsnit A, punkt l) foreslåer

amtsrådet ændret således:

"Ændring eller regulering af Kongeåens nuværende (naturlige) åbne for-

lØb må ikke finde sted.
Bestemmelsen vedrØrende dambrug (fredningspåstandens afsnit A. punkt 4) foreslår
amtsrådet affattet i overensstemmelse med Landboforeningernes forslag.

Amtsrådet foreslår ligeledes, at bestemmelserne vedrørende landskabet

(fredningspåstandens afsnit B) punkt 2 om beplantninger og levende hegn og 3 om
landskabspleje udformes i overensstemmelse med Landboforeningernes forslag.

Til punkt 4 om terrænændringer foreslår amtsrådet tilfØjet i overens-

stemmelse med Landboforeningernes forslag:

"Slambassiner til dambrug og andre indretninger, som kræves af amtsrå-
det (efter miljØministeriets vejledning), kan udfØres uden tilladelse".
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Punkt 6 om affald og oplag foreslår amtsrådet affattet i overensstem-

melse med Landboforeningernes forslag.
Fredningspåstandens afsnit C, bestemmelser vedr. bebyggelsen, foreslår

amtsrådet ændret, således at punkt l om bebyggelsen generelt udgår, jfr. lige-

ledes Landboforeningernes forslag.

Punkt 2 om industrialiseret landbrug m.v. foreslår amtsrådet affattet

i overensstemmelse med Landboforeningernes påstand, således at ordene "eller

andet industrialiseret landbrug" udgår.

Punkt 4 om almindeligt landbrug foreslår amtsrådet affattet således i

overensstemmelse med forslag vedtaget a~ Ribe amtsråd:
"på bestående landbrugsejendomme kan ny-, om- og tilbygninger fore-

tages uden særlig tilladelse fra de påtaleberettigede, såfremt ingen del af

byggeriet ligger mere end 50 m fra den bygning eller gruppe af bygninge~, der

ved fredningssagens rejsning tilsammen udgjorde ejendommens bebyggelsesmæssige

område. Såfremt bebyggelsesudvidelsen alene sker til en side i forhold hertil,

kan bygningerne opfØres i en afstand af indtil 75 m, når de påtaleberettigede

har godkendt bygningernes udformning og placering.
Bygninger til bolig formål må dog kun være i en etage med eller uden udnyttet

tagetage, og at bygningerne til driftsformål ikke må overstige en bygningshØjde

på lo m. Bygværker som siloer og lignende kan dog opføres i en hØjde af max.
15 m, dog ikke i reflekterende materialer. For andre specielle bygværker, som

f. eks. vindmØller, skal der fastsættes specielle højdegrænser, hvis nØdvendig-

heden af sådanne bygværker aktualiseres."

Punkt 6 om lettere byggeri m.v. foreslår amtsrådet affattet i over-

ensstemmelse med Landboforeningernes forslag.
I fredningspåstandens afsnit D om adgang og påtaleret foreslår amts-

rådet, at der i overensstemmelse med Landboforeningernes forslag optages en be-

stemmelse om, at de påtaleberettigede er pligtige til at reagere på ansØgninger

senest 14 dage efter modtagelsen .•..•.••.•••••• "

Den 13. maj 1976 (bil. 77) meddelte Holsted kommune nævnet, at kommunen kunne

godkende lodsejernes ændringsforslag:

med den tilfØjelse, at man finder, at den i afsnit C. 4 alm. landbrug anførte

bestemmelse om tilladte bygningshØjder bør udgå •.••••••••..••. "

RØdding kommune har den 17. august s.å. (bil. 86) fremsat sålydende ændrings-
forslag:

A. l. Kongeåen.

Af hensyn til engarealernes fremtidige dyrkningsværdi finder kommunalbestyrel-

sen det væsentligt, at de implicerede amter udarbejder et ajourfØrt regulativ
for Kongeåen.
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A. 4. Dambrug .
Anbefales ligeledes i overensstemmelse med lodsejerudvalgenes forslag, således

at anlæg eller udvidelse ikke er tilladt uden fredningsnævnets tilladelse.

C. 2. Industrialiseret landbrug m.v.

Sætningen "andet industrialiseret landbrug" bØr udgå, da det forekommer at være

et svævende begreb, der kan give anledning til mange fortolkninger og dermed

skabe usikkerhed i driftsplanlægninqen blandt områdets landmænd.
C. 4. Alm. landbrug.
Kommunalbestyrelsen kan tiltræde den formulering, der er foreslået af Ribe amts-
råd og tiltrådt af SØnderjyllands amtsråd. Som nævnt Ønsker kommunalbestyrelsen

at støtte hovedsigtet i lodsejerudvalgenes forhandlingsoplæg, og vi har med
denne henvendelse, uden at gå i enkeltheder, villet pege på nogle spørgsmål, som
vi finder nØdvendige at overveje nøje, således at landbruget i området kan ud-

vikle sig på naturlig vis - på lige fod med landbrug udenfor fredet område ••..."
på lodsejermøderne er nogle af de fremsatte ændringsforslag blevet nærmere moti-

verede.
Konsulent Ole Kirk, De Samvirkende Danske Landboforeninger, har særligt fremhævet

vedrØrende de enkelte punkter i fredningspåstanden:

Ad A l: Et nyt regulativ må være absolut påkrævet, så man kan få kendskab til
åens fremtidige forlØb og bund. Lodsejerne er meget glade for, at fredningsmyn-
dighederne har givet udtryk for, at man ikke Ønsker, at de tilgroede arealer
skal forsumpe.

Ad B. 2: Beplantning. Lodsejerne Ønsker at støtte bestræbelserne for at bevare
udsigten til engene og åen og kan derfor tiltræde, at beplantning kun må fjernes
og etableres med tilladelse af fredningsmyndighederne.

~1ed hensyn til hegn skal planer herom anmeldes til fredningsplanudval-

get, der så skal fremkomme med udvalgets eventuelle indsigelser inden 14 dage,

således at der kan optages en forhandling. I tilfælde af uenighed skal spørgsmå-
let afgøres af fredningsnævnet ved tillægskendelse, hvorved man opnår, at de

lodsejere, der berøres, kan få erstatning, når skaden sker. Lodsejerne er klar
over, at dette vil påvirke det generelle erstatningskrav.

Ad B 4. Terrænændringer. Almindelig grus- og tørvegravning til brug i almin-

delig landbrugsbedrift skal være tilladt uden ansøgning, således at man ikke be-
høver at føle sig som kriminel ved at hente et læs grus.
Ad C l. Byggeri. Dette punkt bør udgå som overflØdigt, idet de Øvrige bestemmelser

regulerer forholdene.
Ad C 2. Industrialiseret landbrug m.v.

Udtrykket .,industrialiseret landbrug" er meget omdiskuteret, og ingen er i stand

til at give nogen klar definition. Punktet bØr derfor ændres til kun at omfatte

fjerkræ- og pelsdyrfarme. Lodsejerne mener ikke, at man kan anvende miljØlovens

definition, fordi man herved låser udviklingen fast, og fordi loven kan ændres.
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Ad C 3. Fiskeri- og skovbrug.
Disse erhvervs former bør ikke stilles dårligere end landbrug.

Ad C 4. Landbrugsbyggeri.

Principielt ønskes landbrugsbyggeri af enhver art gjort frit. Lodsejern~~nsker,

at kassesystemet undgåes, i modsætning til amtsrådene, der Ønsker at bevare det-

te system, men dog har udvidet "kasserne" noget. Amtsrådenes forslag om en byg-

ningshØjde på maksimalt lo m, og på maksimalt 15 m for siloerne finder lodsejer-

ne også uheldigt. Den nye byggelov, der træder i kraft den l. februar 1977,

kommer også til at omfatte landbruget. Principalt mener lodsejerne, at landbru-

gerne inden for det område, der fredes, med hensyn til ombygning og tilbygning

skal stilles på samme måde, som landbruJerne udenfor. Derfor skal de ikke søge

om tilladelse.
Det subsidiære forslag går ud på, at ombygning i naturlig tilknytning

til bestående byggeri, skal være tilladt. Der bør i princippet ingen bestemmelse

være om bygningshØjden, men hvis der skal være nogen bestemmelse, bØr den mak-

simale hØjde være 20 m.
Uenighed skal afgØres af nævnet ved tillægskendelse.

Ad D l. Publikums adgang.

Fredningsmyndighederne må påpege et behov, inden man anlægger parkeringspladser,

stianlæg m.v •.

Uenighed skal også her afgØres ved tillægskendelse.

Ad D 3. Påtaleret.
Lodsejerne mener, at kun fredningsnævnene skal have påtaleret, og for

at sikre en hurtig behandling af sagerne foreslår man en 14 dages frist •.•.•.. "

Amtsrådsmedlem E. Bech Nygaard har vedrØrende amtsrådets ændringsforslag på et

nævnsmØde særligt bemærket:

Ad Byggeri C 2. "Industrialiseret landbrug".

Amtsrådet foretrækker, at man knytter dette begreb til miljØlovens definition,

idet man herved opnår et klarere kriterium, ligesom man stiller byggeri inden for området
lige med byggeri udenfor.

Ad C 4. Landbrugsbyggeri.

Amtsrådet foreslår, at man udvider byggefeltet og fastsætter maksimumshØjden
for siloer til 15 m. For specielle bygningsværker, der vil kunne tænkes i fremtiden, må

der fastsættes specielle regler.

Ad C 5. Helårs- og fritidshuse.

Amtsrådet foreslår, at kun en ændret anvendelse kræver godkendelse, medens om-

bygning m.v. kan klares af den eksisterende lovgivning.

IngeniØr Amstrup, Kolding og Omegns HØjspændingsselska~ har på et nævnsmØde

udtalt, at selskabet intet har imod fredningspåstanden, idet de bestående el-anlæg må

blive. Han bemærkede dog, at der i påstanden s punkt C 6, er en uoverensstemmelse, idet

det i l. afsnit hedder, at master er forbudt, mens det i sidste afsnit står anført, at

el-ledninger fortrinsvis skal søges etableret som jordkabler.
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~ Ved brev af lo. september 1976 (bil. 88) fremsendte fredningsplanudvalget for
SØnderjyllands amt herefter den af udvalgene vedtagne reviderede fredningspåstand, der

har fØlgende indhold:

•

A. Bestemmelser vedr. vandløbene.

l. Kongeåen.
Ændring eller regulering af Kongeåens nuværende (naturlige) åbne lØb - må ikke

finde sted.
2. Andre vandlØb.
Ændringer af andre i området værende åbne vandløbs forløb - herunder rØrlægning
og uddybning - må kun finde sted med fredningsnævnets tilladelse.

3. Vedligeholdelse af Kongeåen og andre vandlØb.
Arbejder i henhold til gældende vandløbsregulativer kan foretages uden forelæggel-

se for fredningsnævnet .
Almindelig udgrØftning og oprensning af vandlØb, der ikke er optaget i regulativer,

kan ske som hidtil.

,

4. Dambrug.
Anlæg af dambrug eller udvidelse af eksisterende er ikke tilladt. Terrænændringer

eller andre ændringer ved dambrug som led i forureningsbegrænsende foranstaltning-

er kan finde sted med tilladelse fra fredningsnævnet.
B. Bestemmelser vedr. landskabet.
l. Arealernes drift.
Arealerne må i princippet anvendes som hidtil. Sædvanlige dyrkningsmæssige ændring-
er indenfor en landbrugs- eller skovbrugsbedrift, samt opdyrkede arealers overgang

til overdrev eller hede, kan gennemfØres uden særlig tilladelse.
2. Beplantninger og hegn.
Beplantninger og hegn må kun etableres eller fjernes med fredningsnævnets tilladel-

se. Etablering af nord-sydgående lØvtræ-hegn samt udskiftning af eksisterende
hegn med lØvtræshegn,skal dog i princippet være tilladt. Planer herfor skal fore-

lægges fredningsnævnet til godkendelse senest en måned fØr plantningens påbegyn-

delse. I tilfælde af uenighed afgør fredningsnævnet spørgsmålet ved tillægskendelse.
Andre traditionelle hegnsformer i forbindelse med landbrugsdrift og beboelse er

tilladt.

3. Landskabspleje.
a) På udyrkede arealer - dvs. arealer, der hverken dyrkes eller afgræsses - gives

der fredningsmyndighederne mulighed for uden udgift for lodsejerne og efter forud-
gående forhandling med disse,

at fjerne selvsåede buske og træer, og

at foretage anden form for pleje, f. eks. græsning eller slåning med henblik på

bevarelse af eng- og lyngarealer som sådanne. I tilfælde af uenighed afgøres spørgs-

målet af fredningsnævnet ved tillægskendelse.
b) Såfremt fredningsmyndighederne Ønsker at foretage anden form for landskabspleje,

49.



kræver dette aftale med lodsejerne eller hjemmel i tillægskendelse.

4. Terrænændringer.

Terrænformerne må ikke ændres ved afgravning eller påfyldning. Jf. dog om dam-

brug foran under A 4.
5. VæddelØbs-, motor- og skydebaner.

Der må ikke oprettes væddelØbs- og motorbaner samt skydebaner.

6. Affald og oplag.

Henkastning af affald og lignende materialer - herunder henstilling af kassable

maskiner og ikke-indregistrerede motorkøretØjer samt etablering af oplags- og
losseplads, der ikke er erhvervsmæssig nØdvendig for en ejendoms drift som

landbrug eller skovbrug, er ikke tilladt.

C. Bestemmelser vedr. bebyggelsen.

l. Bebyggelsen generelt.
De fredede arealer må i princippet ikke yderligere bebygges. Der henvises dog

til bestemmelserne i C 2-6, idet bemærkes, at eventuelt byggeri må tilpasses

omgivelserne med hensyn til materiale- og farvevalg (ikke reflekterende mate-

rialer - afdæmpede farver).
2. Virksomheder m.v.

Pelsdyr- eller fjerkræfarme eller andre virksomheder, der kræver godkendelse ef-

ter miljØbeskyttelseslovens bestemmelser om særligt forurenende virksomheder,

samt gartnerier og planteskoler, må kun oprettes eller udvides med frednings-
nævnets tilladelse.

3. Skov- og fiskeribrug.

I tilknytning til allerede bestående skov- og fiskeribrugsbygninger må der op-

fØres nybygninger eller foretages om- eller tilbygning på betingelse af, at

dette er erhvervsØkonomisk nØdvendigt for ejendommen, og at byggeriet ikke på-

begyndes, forinden beliggenheden, tegninger og planer er godkendt af fred-

ningsnævnet.

4. Alm. landbrug.

på bestående landbrugsejendomme kan ny-, om- og tilbygninger foretages uden

særlig tilladelse fra de påtaleberettigede, såfremt ingen del af byggeriet
ligger mere end 50 m fra den bygning eller gruppe bygninger, der ved frednings-

sagens rejsning tilsammen udgjorde ejendommens bebyggelsesmæssige område. Så-
fremt bebyggelsesudvidelsen alene sker til en side i forhold hertil, kan byg-

ningerne opfØres i en afstand af indtil 75 m, når fredningsnævnet har godkendt

bygningernes udformning og placering.

Bygninger til boligformål må dog kun være i een etage med eller uden udnyttet

tagetage, og bygninger til driftsformål må ikke overstige en bygningshØjde på

lo meter. Bygværker som siloer o. lign. kan dog opfØres i en hØjde af max. 15

meter, dog ikke i reflekterende materialer. For andre specielle bygværker som

f. eks. vindmØller, skal der fastsættes specielle hØjdegrænser, hvis nødvendig-

heden af sådanne bygværker aktualiseres.
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5. Helårs- og fritidshuse.
Tilbygninger og ydre ombygninger samt ændret anvendelse af lovligt opførte
helårs- og fritidshuse samt af landbrugsbygninger, der overgår til anden anven-

delse, må kun finde sted efter forud indhentet godkendelse fra fredningsnævnet.

6. Lettere byggeri m.v.
Opstilling af campingvogne, skurvogne, telte, skure, boder, drivhuse uden for
haver, badehuse, tårne, master, reklamer og skæmmende indretninger, samt anbrin-

gelse af husbåde er ikke tilladt, men bestemmelsen skal ikke være til hinder

for etablering af anlæg efter pkt. D. l.
Bestemmelsen gælder ikke skurvogne o.l., der midlertidigt opstilles i forbindel-

se med igangværende bygge- og anlægsarbejder.
I umiddelbar tilknytning til eksisterende bebyggelse må ejeren, og i kortere

perioder besØgende anbringe eget telt eller campingvogn.
Nye el-ledninger skal fortrinsvis søges etableret som jordkabel.
D. Adgang og påtaleret.
l. Publikums adgang.

I rekreativt Øjemed skal det tillades fredningsmyndighederne efter specielt ind-
gåede aftaler med lodsejerne eller efter tillægskendelse at anlægge og afmærke

parkeringspladser, stier, lejrpladser, bådophalingspladser o. lign. Fredningsmyn-
dighederne fastsætter nærmere regler for færdsel og ophold på de til befolkning-
ens brug udlagte arealer.
2. Fiskeri og jagt.

Fredningen berører ikke adgangen til at drive lystfiskeri og jagt.
3. Påtaleret.

Påtaleberettigede er hver for sig fredningsnævnene og fredningsplanudvalgene for
Ribe og SØnderjyllands amter for så vidt angår deres respektive områder. MiljØmi-

nis~eren kan indtræde som påtaleberettiget for så vidt angår hele det fredede
område ••••.•...•.•..... "

,
Ved brev af 20. september s.å. (bil. 89) fremsendte fredningsplanudvalget for

Ribe amt fØlgende ændringsforslag, der alene er udtryk for redaktionelle ændringer, til
den reviderede påstand:

Punkt B 2: Andet afsnit indledes med: på arealer i omdrift skal etablering o.s.v.
Punkt B 6: Ordene "kassable maskiner" ændres til: Maskiner, der ikke længere

anvendes i landbrugets drift.

Punkt C 4: Det Ønskes præciseret,

at bestemmelsen kun gælder landbrugets driftsbygninger samt

at det ved bebyggelsesudvidelse indtil 75 m i en bestemt retning
også ved senere bebyggelsesudvidelser er den een gang valgte ret-
ning, der er gældende.

Ordene:"De påtaleberettigede" ændres til: fredningsnævnet
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på de fØlgende lodsejermØder motiverede sekretariatsleder , landinspektØr H.

Præstholm udvalgenes indstilling nærmere og bemærkede, at der er en enig indstilling hos

fredningsplanudvalgene til det reviderede forslag. Udvalgene fastholder således den op-

rindelige arealpåstand, men er dog åbne over for tanken om at undtage bygninger i yder-

kanterne af de områder, der er omfattet af fredningspåstanden, såfremt dette kan gØres

uden at ændre påstandens hovedindhold.
Ud over redaktionelle ændringer i påstanden er de væsentligste ændringer iøvrigt,

at det præciseres, at den eneste myndighed, man skal henvende sig til, når der opstår pro-

blemer inden for det fredede område, er fredningsnævnet, der skal tage stilling til Ønsker

om ændringer vedrørende beplantning og hegn, samt til problemer vedrørende landskabspleje,

affaldsdeponeringer, industrialiseret landbrug og landbrugsbyggeri.

Påstanden er især ændret vedrØrende hegn, beplantning, industrialiseret landbrug

samt landbrugsbyggeri, på hvilke områder det gælder, at man ikke gennem den iØvrigt gælden-

de lovgivning har mulighed for at gribe ind.

Ad B 2. Beplantning og hegn, er bestemmelsen blevet tydeliggjort ved, at det fastsl~s, at

de nord/sydgående hegn, der har betydning for landbruget, skal være tilladt. Eventuel
uenighed skal afgøres ved tillægskendelse, hvilket kan få konsekvenser ~ed hensyn til

erstatningsopgørelserne.

Ad B 3. Landskabspleje. Dette skal ske i samarbejde med lodsejerne. Ved uenighed skal der

afsiges tillægskendelse.

Ad B 6. Affald og oplag. Bestemmelsen er blevet præciseret og knyttet til gældende lovgiv-
ning (miljØloven).

Ad C 2. Industrialiseret landbrug gælder det, at bestemmelsen efter opfordring fra Ribe

amt og Vejen kommune nu er blevet knyttet til miljølovens formulering. Arsagen til, at

gartnerier og planteskoler ikke må oprettes uden tilladels~ er, at man vil tilstræbe at

bevare det store åbne landskab ubeskåret.

Ad C 4. Landbrugsbyggeri. Man fØlger her ligeledes amtsrådenes forslag om "kasser" på

So m, eller 75 m ved byggeri i een retning, ligesom bygningshØjden sættes maksimalt til
lo m, dog 15 m for så vidt angår siloer.

Boliger må hØjst være l~ etage.

"Kassebestemmelsen" vedrØrer kun landbrugsbygninger.

Konsulent Ole Kirk fastholdt på lodsejernes vegne de af disse stillede ændrings-

forslag og bemærkede endvidere, at man på nogle punkter havde imødekommet lodsejerne, hvil-

ket var tilfredsstillende. Lodsejerne er især tilfredse med muligheden for tillægskendelse
i tilfælde af uenighed.

Bestemmelserne i punkt B 2 om hegn er dog ikke blevet ændret til det bedre, blandt

andet fordi man efter forslaget stadig skal søge godkendelse ved fjernelse af hegn. Udval-

gene burde også have været mere imØdekommende med hensyn til terrænændringer, herunder

især ved gravning af grus til eget forbrug.

Ad C 2. Industrialiseret landbrug.

Bestemmelsen er ændret ved nu at fØlge miljØlovens formulering, hvilket man finder uhel-

digt, da dette vil låse udviklingen fast. Bestemmelsen er udvidet til at omfatte gart-
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nerier og planteskoler og medtager i modsætning til tidligere også udvidelse af eksiste-

rende virksomheder.
Ad C 4. Landbrugsbyggeri.
Fredningsplanudvalgene har ændret påstanden ved at udvide "kasserne" for byggeri. Lods-

ejerne finder "kasserne" meget uheldige.
I sagen om fredning af arealer ved Egtved, der omfatter et meget fredningsværdigt område
ved Vejle, findes i Overfredningsnævnets endelige kendelse ingen bestemmelse om restrikti-

oner med hensyn til byggeri.
Ved brev af 7. december 1977 (bil. 70) har MiljØministeriet, Fredningsstyrelsen,

fremsat fØlgende ændringsforslag til påstanden:

,
Ad B.
2. Beplantninger og hegn.
Beplantninger og hegn må kun etableres eller fjernes med fredningsnævnets tilla-

delse.
Etablering af nord-sydgående lØvtræshegn samt udskiftning af eksisterende hegn

med lØvtræshegn samt hegnsændringer som følge af en jordfordelingsplan skal være

tilladt.
Planer herfor skal forelægges fredningsnævnet til godkendelse senest en måned

før plantningens påbegyndelse. I tilfælde af uenighed afgør fredningsnævnet spørgs-
målet ved tillægskendelse.
Andre traditionelle hegnsformer i forbindelse med landbrugsdrift og beboelse er

tilladt.
Ad C.
2. Virksomheder m.v.
Pelsdyr- eller fjerkræfarme eller andre virksomheder, der kræver godkendelse

efter miljØbeskyttelseslovens bestemmelser om særligt forurenende virksomheder,

må kun oprettes eller udvides med fredningsnævnets tilladelse.
Endvidere må gartnerier og planteskoler kun oprettes eller udvides med frednings-

nævnets tilladelse.
4. Alm. landbrug.

Her indsættes som et nyt afsnit efter l. afsnit under C 4 fØlgende:
Nye landbrugsbygninger, der er nødvendige i forbindelse med en jordfordelingsplan

skal være tilladt, dog således, at den nærmere placering skal godkendes af fred-
ningsnævnet.

Endvidere foreslås næstsidste linie i C 4 ændret som følger:

VindmØller kan efter samråd med landbrugsministeriet fastsættes specielle hØjde-

grænser, hvis nØdvendigheden af sådanne bygværker aktualiseres •.•••••••.•••• "

Den 4. januar 1978 (bil. 171) har Forsvarets bygningstjeneste anmodet om, at fred-

ningskendelsen udformes således, at det i fredningspåstandens afsnit C, stk. 6, anfØrte for-

bud mod blandt andet opstilling af tårne ikke kommer til at omfatte de tårne, som er nØd-
vendige for Geodætisk Instituts opmålinger.

,
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En række lodsejere har endvidere under sagens behandling fremdraget forskellige

problemer angående servituttens forståelse, herunder især problemer vedrØrende beplantning

og hegn. Det er i tilknytning hertil af fredningsplanudvalgene blevet præciseret, at træ-

fældning m.v. i forbindelse med almindelig skovdrift ikke kræver tilladelse fra nævnet.

VedrØrende eventuelle anlæg af stier er det blevet oplyst af fredningsplanudval-

gene, at områderne ved Atte Bjerge, VillebØl, KØbenhoved, Dover og Skibelund er mulige

steder for placering af stianlæg, men at der dog ikke for tiden foreligger konkrete planer

herom.

E. NÆVNETS BEHANDLING AF ENKELTSAGER.

Under sagens gang har nævnet lØbende taJet stilling til indkomne ansØgninger om

dispensationer fra fredningspåstanden.
Der er efter stedfundne besigtigelser behandlet fØlgende sager:

Ribe kommune:
Ri. 35. Gårdejer Jørgen Warming, Jernvedlund.
Den 19. september 1977 anmodede ejeren om, at der under fredningen medtages yderligere

3,5 ha af matr. nr. 8 a Jernvedlund by, Jernved sogn, idet der herved vil blive et mere

naturligt skel mellem fredede og ikke fredede arealer.

Efter at have haft sagen forelagt meddelte fredningsplanudvalget den 28. novem-

ber 1977, at man udvidede påstanden med dette areal.

Nævnets afgørelse herom findes neden for i afsnit III.
Ri. 58. Gårdejer Peder Klausen, Plougstrup.

Den 14. september 1977 meddelte nævnet på ejerens begæring tilladelse til at

beplante 3 denne tilhørende nærmere angivne arealer på matr. nr. l a Plougstrup by, Jernved

sogn. De 2 vestligst beliggende arealers beplantning skulle ske med løvtræer,
(j. nr. 171/1977).

Ri. 58. Samme.

Den 3. november 1975 meddelte nævnet på begæring af samme, at et påtænkt byggeri

af et maskinhus på matr. nr. l a Plougstrup by, Jernved sogn, ikke krævede nævnets tilla-

delse i henhold til fredningspåstandens punkt C 4 ,(j. nr. 361/1975).

Ri. 59. Gårdejer Johannes Brorsen, Plougstrup.

Den lo. december 1975 meddelte nævnet efter begæring af ejeren tilladelse til

opførelse af et læskur på matr. nr. 5 a Plougstrup by, Jernved sogn, på betingelse af,

at skuret søges placeret ved en beplantning i det nordØstlige hjørne af parcellen, samt

på vilkår at det udfØres og holdes i afdæmpede farver, (j. nr. 21/1976).
Ri. 98. Gårdejer Hans Bjerregård Pedersen, Stens.

Den 20. maj 1976 meddelte nævnet efter begæring af ejeren tilladelse til opfyld-

ning af den nedlagte vandingskanal på matr. nr. 8 h Hjortlund, Stens og Bæk byer, Hjortlund
sogn, (j. nr. 486/1975).

Ri. 103. Læge Helge Kristensen, Plougstrup ~øllevej, Stens.

Den l. april 1977 meddelte nævnet efter begæring af ejeren tilladelse til fjer-

nelse af et øst/vestgående hegn på matr. nr. 32 b Hjortlund, Stens og Bæk byer, Hjortlund
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~ sogn. Den 24. maj meddeltes der endvidere tilladelse til forlængelse mod nord af 2 nord/syd-

gående hegn på betingelse af, at forlængelsen begrænses af den synslinie, der dannes fra

skovens nordØstlige hjørne og til den gamle vandingskanals skæring med Stens-Plougstrup

I

,

vejen, (j. nr. 27/1977).

Ri. 107. Gårdejer Jens Sejer Broch, FØvling.

Den lo. marts 1978 meddelte nævnet efter begæring af ejeren tilladelse til op-
fYldning af en lavning vest for en gammel kanal på matr. nr. 2 a VillebØl, Kalvslund sogn,

på betingelse af, at området senest 2 år efter påbegyndelsen er udjævnet, således at der
øverst lægges 30 cm muld, (j. nr. 87/1978).
Ri. 114. Villebøl - Kongeå Camping v/Peder Christiansen, VillebØl.

Den 12. marts 1976 meddelte nævnet efter ejerens begæring tilladelse til anlæg-
gelse af et svØmme- og soppebassin på matr. nr. 5 b og 7 VillebØl by, Kalvslund sogn,
(j. nr. 50/1976).

Holsted kommune:
H. 29. Gårdejer Kurt Ibsen, Aabøllingvej, FØvling.

Den l. november 1977 meddelte nævnet efter ejerens begæring tilladelse til be-

plantning af l~ ha af matr. nr. 2 a TobØl by, FØvling sogn, for så vidt angår grænserne
mod åbent land med løvtræer, (j. nr. 153/1977).
H. 30. MontØr Egon Hansen, AbØllingvej, FØvling.

Den 31. marts 1977 meddelte nævnet efter begæring af Andrup Arkitektfirma ApS,
for ejeren godkendelse af en allerede foretaget ombygning af en garage på matr. nr. 2 b
TobØl by, FØvling sogn. Ved ombygningen blev garagen forsynet med et sort eternittag med
rejsning A j. nr. 418/1976).
H. 63. Entreprenør K. L. Kristensen, Varde.

Den lo. november 1976 henvendte ejeren af matr. nr. l x Nielsbygaard, Nielsby
Dambrug, sig til nævnet og henledte opmærksomheden på, at dambruget er stærkt generet af

lystfiskeri og lignende. Der protesteredes imod, at der i medfØr af fredningen skabes øget
adgang for færdsel, og ejeren forbeholdt sig derfor ret til at kræve indhegning.

Den 17. februar 1977 udtalte fredningsplanudvalget på forespØrgsel i sagens anled-

ning, at fredningspåstanden ikke indeholder bestemmelser om offentlighedens adgang til

dambruget eller dets omgivelser, og at udvalget til det videre arbejde med området havde
noteret sig de rejste spørgsmål.

På et lodsejermøde i maj 1977 forespurgte entreprenør K. L. Kristensen, hvorledes

påstandens punkt A 4 om anlæggelse af slambassiner skulle forståes i relation til beslut-
ningen om, at dambrug ikke må udvides. Han efterlyste endvidere oplysninger om muligheder-
ne for tilladelse til at opfØre fiskeribrugsbygninger.

Landinspektør H. Præstholm oplyste i den anledning, at det ikke har været fred-

ningsplanudvalgenes hensigt at indskrænke antallet af damme i de eksisterende dambrug,

hvorimod man ikke Ønsker nye anlæg etableret. De nØdvendige terrænændringer i forbindelse

med anlæg af slambassiner vil kunne tillades. Opførelse af fiskeribygninger kræver en god-
kendelse, (j. nr. 411/1976).
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H. 67. Gårdejer Ejnar Jørgensen, Sorrildvej 2, Føvling.

Den 4. maj 1977 meddelte nævnet efter begæring af ejeren tilladelse til opfØrelse

af en 12,25 m hØj silo ved landbrugsbygningerne på matr. nr. 13 a TobØl by, FØvling sogn.

Sagen blev forelagt for nævne~ inden fredningsplanudvalgene ændrede påstandens bestemmel-

ser i punkt C 4 om silobyggeri, (j. nr. 156/1977).

H. 78 og B. 5. Gårdejer Ejgil Sørensen, Atte.

Den lo. november 1975 meddelte nævnet efter begæring af ejeren tilladelse til op-

førelse af en 19 m hØj silo ved landbrugsbygningerne på matr. nr. lo a Atte by, Føvling

sogn, på betingelse af, at der ikke anbragtes reklamer på siloen, (j. nr. 368/1975).

H. 89. Regner Birkelund, Allevej 31, Brørup.
Den 2. december 1977 meddelte nævnet efter begæring af ejeren tilladelse til ud-

nyttelse af tagetage på et beboelseshus på matr. nr. 5 a Atte by og sogn, (j. nr. 298/1977).

BrØrup kommune:
B. 2 og B. ll. Gårdejer Sven Hansen, Attevej 33, og Gunnar Hansen, Magnolievangen 88,

Allerød.
Den 17. november 1977 meddelte nævnet efter begæring af landinspektør Leif

Jørgensen for ejerne tilladelse til skelforandring mellem matr. nr. 56 og 57 Nørbølling

by, Folding sogn, (j. nr. 446/1977).

B. 4. Gårdejer Johs. Kristensen, BobØlvej l, BrØrup.

Den 23. december 1977 meddelte nævnet efter begæring af Brørup kommune for ejeren

tilladelse til opførelse af et pakkerum samt en overdækket indgang på matr. nr. 70 NØrbØl-
ling by, Folding sogn, (j. nr. 515/1977).

B. ll. Gunnar Hansen, Magnolievangen 88, AllerØd.

Den 25. oktober 1977 meddelte nævnet efter begæring af ejeren tilladelse til op-

fØrelse af et nyt stuehus samt maskinhus og værksted på matr. nr. 56 NØrbølling by, Folding

sogn, (j. nr. 409/1977).

B. 18, 21, 22. Gårdejer Flemming Olsen, Foldingbro, BrØrup, Andreas A. M. Thymann, Agers-

bØl, Brørup, Pouline Sørensen, Agersbøl, BrØrup.

Den 8. december 1975 meddelte nævnet på begæring af Brørup kommune tilladelse til

i forbindelse med udvidelse af Foldingbrovej at fjerne en eksisterende hæk og til at fore-

tage nyplantning af hække på matr. nr. 52, 69 og 59 NØrbØlling by, Folding sogn, tilhØren-
de ovennævnte ejere.

Nævnet afslog derimod at give tilladelse til fjernelse af nogle træer på matr.

nr. 20 m SØnder skov Hovedgård, Folding sogn, (j. nr. 443/1975).

B. 53. Gårdejer Jens Eskild Mikkelsen, Folding.

Den 3. november 1975 meddelte nævnet efter begæring af BrØrup kommune for ejeren

tilladelse til opførelse af en tilbygning til beboelse på matr. nr. 11 p SØnder skov Hoved-

gård, Folding sogn, (j. nr. 383/1975).

B. 67. Daniel Mikkelsen, Kongeåvej 38, BrØrup.

Den 5. maj 1977 meddelte nævnet efter begæring af BrØrup kommune for ejeren, at

man intet havde at indvende mod en ombygning af hestestald til mandskabsrum på matr. nr.

l o SØnder skov Hovedgård, Folding sogn, (j. nr. 152/1977).

,
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• B. 68. Didy A. Carstens vi H. O. Tingleff, SØnderho1m, Vonsild.

Den 31. august 1977 tilskrev nævnet Det Særlige Bygningssyn således:

,

Under fredningsnævnets behandling af den for nævnet indbragte sag om
fredning af en del af Kongeådalen fra KnagemØlle i øst til Gredstedbro i vest
er der fra flere sider og blandt andet fra repræsentanter for Brørup kommune

rejst spørgsmål om, hvorvidt fredningsnævnet som et naturligt led i sagens be-
handling kunne formidle, at der blev taget initiativ til, at en angiveligt
stærkt påkrævet restaurering af herregården SØnderskov Hovedgaard bliver fore-

taget, ligesom det ønskes tilsikret, at herregården efter istandsættelsen sikres
bevaret fremover som en af de meget få store bevaringsværdige herregårdsbyg-

ninger på egnen.

I forbindelse med spørgsmålets indbringelse for nævnet er det blevet
fremhævet, at Sønderskov Hovedgaard i hØj grad trænger til istandsættelse, og at

der med de for tiden herskende rentabilitetsforhold for ejere af sådanne bygning-
er sjældent er mulighed for, at ejerne selv kan bekoste en forsvarlig og passen-

de istandsættelse og vedligeholdelse af bygningerne, hvorfor der, hvis man Ønsker
at bevare dem, må søges tilvejebragt offentlig støtte hertil. Det er endvidere
blevet anfØrt, at det netop for tiden er aktuelt som et led i bestræbelserne for
at afhjælpe arbejdslØsheden at søge sådanne arbejder igangsat med offentlig støtte.

Fredningsnævnet har gjort initiativtagerne, herunder kommuneingeniøren
i Brørup, opmærksom på, at spørgsmålet om bygningsfredning ikke henhøre r under

fredningsnævnets ressort, men nævnet har på den anden side ikke villet afvise at
formidle en henvendelse til Fredningsstyrelsen om sagen, hvilket allerede er

sket gennem nævnsformandens samtaler herom med direktØr Viggo Nielsen, Frednings-
styrelsen.

Fredningsnævnets medlemmer er enige om at anse det for særdeles Ønske-

ligt, om SØnder skov Hovedgaard kunne bevares, om fornØdent ved istandsættelse
med offentlig støtte.

Med den forventede gennemfØrelse af en fredning af dele af Kongeåda-

len må der i fremtiden påregnes en stigende interesse hos turister for fordybel-
se i egnens historiske og kulturelle værdier, hvortil SØnderskov Hovedgaard
absolut må henregnes.

Fredningsnævnet kan derfor anbefale, at der skaffes udvej for en lokalt

stærkt Ønsket sikring af SØnderskov Hovedgaard ved en restaurering og bevaring
for eftertiden •••...••.•..••• "

Den 24. januar 1978 tilskrev nævnet i samme anledning Miljøministeriet, Frednings-
styrelsen, således:

,

I
Fredningsnævnet, der behandler fredningssag for Kongeådalen, er under

sine forhandlinger om fredningen blevet bekendt med, at ministeriet for tiden

overvejer at erhverve hele ejendommen Sønder skov Hovedgaard, hvis hovedbygning er
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fredet i klasse A.

I den anledning skal nævnet udtale, at man anser ejendommens arealer

for meget værdifulde, og nævnet må finde det meget Ønskværdigt, at helheden

bestående af ejendommens arealer og den fredede hovedbygning søges sikret for

fremtiden. Der henvises her til nævnets skrivelse af 31. august 1977 vedrØrende

hovedbygningens vedligeholdelse.

Det tilfØjes, at nævnet finder, at ejendommen rummer meget store re-

kreative muligheder for egnens befolkning ......•••.....• "

Dette brev besvarede Fredningsstyrelsen den 23. februar 1978 således:

Til orientering om den senest udvikling i sagen omkring Sønderskov-

gård, skal man herved oplyse, at ejeren har anmodet om tilladelse til,i henhold

til bygningsfredningslovens § lo, at nedrive den i klasse A fredede hovedbygning.

Det særlige Bygningssyn har herefter vedtaget at nægte tilladelse til

nedrivning samt at indstllle til ministeren, at Sønderskovgårds hovedbygning

med hele det til ejendommen hØrende grundareal erhverves for det offentlige

eventuelt ved ekspropriation.

Sagen om SØnderskovgårds bevaring og en sådan erhvervelse er nu af

Fredningsstyrelsen forelagt ministeren som samtidig er anmodet om at bemyndige

Fredningsstyrelsen til at optage forhandlinger med henbllk på erhvervelse af den

samlede land- og skovbrugsejendom.

Det skal yderligere oplyses, at Det særlige Bygningssyn under forud-

sætning bl.a. af at ejendommen overtages for det offentlige har ladet udføre

nØdvendige, midlertidige tætningsarbejder på hovedbygningens tag "

(j. nr. 339/1977).

B. 72. Georg Mynster, Adserbølvej 2, BrØrup.

Den 29. marts 1977 meddelte nævnet efter begæring af Brørup kommune for ejeren

tilladelse til ombygning af et eenfamiliehus på matr. nr. l k SØnder skov Hovedgård,

Folding sogn, (j. nr. 71/1977).

B. 74. Smed Egon Jensen, SØnderskov.

Den 3. februar 1976 meddelte nævnet efter begæring af ejeren tilladelse til

opførelse af udstillings-, kontor- og lagerbygning på matr. nr. 3 b Sønderskov Hovedgård,

Folding sogn, på betingelse af, at der ikke anbringes reklamer på nybyggeriet, ligesom

der toges forbehold over for udendørs oplag, (j. nr. 496/1975).

Den 5. januar 1978 meddelte nævnet efter begæring af ejeren tilladelse til op-

fØrelse af lagerbygning og garage samt beklædning af eksisterende værksted med grønne

aluminiumsplader på samme matrikelnummer, hvorhos de tidligere stillede vilkår genoptoges,

(j.nr. 521/1977).

Vejen kommune.

Ve. 2. Daniel Mikkelsen.

Den 6. januar 1977 fremsendte Ribe amtsråd for ejeren til fredningsnævnet en sag
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om godkendelse af etablering af et yngelkummedambrug på matr. nr. 15 e Maltbæk by og sogn.

Den 17. februar meddelte fredningsplanudvalget i henhold til naturfredningslovens
§43 afslag på ansøgningen om tilladelse til anlæg af yngelkummedambruget.

Nævnet meddelte herefter den 23. marts, at man betragtede sagen som bortfaldet,
(j. nr. 9/1977).

Ve. 8 og B. 76. MØlleejer Ebbe Ebbesen, SØnderskov MØlle.
Den 8. december 1976 fremsendte Miljøankenævnet til fredningsnævnet en sag om

etablering af et yngelkummedambrug på matr. nr. 49 Maltbæk by, Malt sogn.
Efter afholdelse af et møde, hvori der forelagdes tegninger af det planlagte byg-

geri, meddelte nævnet den 28. marts 1977, at nævnet i medfØr af naturfredningslovens § 47 a
og fredningssagen kunne godkende opførelsen af det projekterede byggeri til kummedambrug.

Det forudsattes af nævnet, at tegninger over det planlagte byggeri forelagdes for nævnet til
godkendelse tilligemed farver for byggematerialer, ligesom det var en forudsætnin~ at en
eksisterende beplantning omkring et forbipasserende vandlØb vedligeholdes i videst muligt om-

fang, samt at der som tilbudt af andrageren foretages en oprensning af SØnderskov mØlledam,
(j. nr. 442/1976).
Ve. 12. Anne og Jan Eriksen, Skovbrynet 3, Ålborg.

Den 23. december 1975 besvarede nævnet en henvendelse fra ejerne angående evt. ud-
videlse af et sommerhus på matr. nr. 23 g Maltbæk by, Malt sogn, og om evt. fældning og for-
nyelse af beplantning, (j. nr. 372/1975).
Ve. 27. Gartner Dines Hansen, Kongeåvej 39, Vejen.

Den 6. oktober 1975 meddelte nævnet efter begæring af ejeren tilladelse til på
ejendommen matr. nr. lo e, 38 c og 39 a Maltbæk by, Malt sogn, at foretage en beplantning
i salgsØjemed, til etablering af et drivhus nord for de bestående bygninger inden for en
afstand af 100 m, samt til opstilling af nogle midlertidige plastbobler af højde hØjst l m

på sydskråningen til beskyttelse af unge planter, (j. nr. 351/1975).
Ve. 35. Gårdejer Jørgen Amand Andersen, Askov.

Den 28. maj 1976 meddelte nævnet efter begæring af MidtsØnderjyllands Elforsyning

for ejeren tilladelse til fremføring af en 15 kV højspændingsledning på træmaster med til-
hørende transformatorstation ved Gavnsgård øst for JelshØj på matr. nr. 21 a Maltbæk by,

Malt sogn, til brug for et vandingsanlæg. samtidig blev en eksisterende lavspændingsledning
nedlagt, (j. nr. 188/1976).
Ve. 40. Gårdejer Hans Peter Bennetsen, Gl. Skolevej 11, Maltbæk.

Den 12. december 1977 meddelte nævnet efter begæring af ejeren tilladelse til op-

førelse af en 24, 6 m hØj silo på matr. nr. 33 b Maltbæk by, Malt sogn, på betingelse af,
at der ikke opsættes reklamer på siloen, (j. nr. 459/1977).

Ve. 46. Gårdejer Hans SØrensen, Kongeåvej 54, Vejen.

Den 16. december 1977 meddelte nævnet efter begæring af ejeren tilladelse til op-
førelse af en 21,8 m hØj silo på matr. nr. lo a Askov by, Malt sogn, på betingelse af at

der etableres en nærmere aftalt beplantning omkring ejendommen, samt at der ikke opsættes
reklamer på siloen, (j. nr. 454/1977).
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Ve. 49. Skibelund Skyttekreds v/Bjarne Henriksen, Svalevej II, Vejen. ~

Den 23. marts 1977 besvarede nævnet en henvendelse fra Skibelund Skytteforening

om fredningssagens betydning for foreningens skydebane med oplysning om, at fredningsplan-

udvalget ikke under sagen har krævet skydebanen fjernet. Det oplystes endvidere, at der,

såfremt der foretages bygningsændringer eller terrænændringer, skal forelægges sag herom

for nævnet, (j. nr. 60/1977).

Ve. 67. Murermester Gunnar Dollerup, Kongeåvej 74, Vejen.

Den 9. juni 1977 meddelte nævnet efter begæring fra Vejen kommune for ejeren

tilladelse til opførelse af tilbygning til stuehus på matr. nr. l m Skodborghus, Vejen

sogn, (j. nr. 115/1977).

Ve. 81. Murermester Viggo Nissen, Skodborg J., Vejen.

Den 15. oktober 1975 meddelte nævnet efter begæring af Vejen kommune for ejeren

tilladelse til opfØrelse af et hus i samme stil som KnagemØlle på matr. nr. 5 b og 8 g

Skodborghus Hovedgård, Vejen sogn, på vilkår, at huset placeres inden for ejendommens •

eksisterende hegn og beplantninger, som skal bevares og vedligeholdes, samt på vilkår at

en eksisterende bebyggelse fjernes, (j. nr. 136/1975).

Rødding kommune.

Den 24. juni 1976 fremsendte fredningsplanudvalget for SØnderjyllands amt gen-

nem fredningsnævnet for SØnderjyllands amts nordlige fredningskreds en ansØgning fra Midt-

sØnderjyllands Elforsyning om tilladelse til etablering af en 15 kV højspændingsledning

over Kongeåen øst for Grønagergård til Lille Vindinggård.

Den 2. december s.å. meddelte nævnet tilladelse til det ansøgte under forudsæt-

ning af, at eksisterende lavspændingsanlæg bl.a. på og ved Frihedsbroen samtidig ned-

lægges.

Ved denne afgØrelse havde nævnet taget i betragtning,

at ledningsføringen er godkendt af fredningsstyrelsen og af fredningsplanudvalget for

SØnderjyllands amt, hvori den alt overvejende del af ledningen skal etableres,

at der ved etableringen samtidig nedlægges flere skæmmende lavspændingsanlæg i nærheden

af Kongeåen,

,
at en kabellægning vil medfØre en betydelig fordyrelse af ledningsanlægget,

at sagen om det projekterede anlæg har verseret i en årrække, samt

at en sammenlægning med en eksisterende 15 kV ledning kun vil kunne gennemføres ved op-

sætning af 15 m hØje stærkt skæmmende stålrnaster, medens den projekterede ledning kun

kræver 8 m hØje træmaster, (j. nr. 235/1976).

RØ. l a. Henry G. Hansen, Lintrup.

Den 4. maj 1976 meddelte nævnet efter begæring af RØdding kommune for ejeren

tilladelse til opfØrelse af et fæhus på matr. nr. 138 Mejlby by, Lintrup sogn,

(j. nr. 123/1976).

RØ. 2. I/S Kongeå Vandingsselskab, Mejlby.

I oktober 1975 (bil. 46) fremsatte Vandingsselskabet over for nævnet skriftlig~

erstatningskrav og krævede samtidig, at selskabets arealer i forbindelse med nedlæggelse

af selskabet blev overdraget til enten det offentlige eller tilstødende lodsejere.
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Ved landvæsenskommissionens kendelse af 15. september 1977 (bil. 151) bestemtes
det, at selskabet skulle nedlægges, ligesom det forudsattes, at arealerne afvikles under

fredningssagen, (jfr. ovenfor afsnit II C).
Den 26. oktober meddelte MiljØministeriet, Fredningsstyrelsen, at man havde akcep-

teret et tilbud om kØb af ll. 132 m2 af matr. nr. 9 Mejlby by, Lintrup sogn, for

1.113,30 kr.

Resten af selskabets arealer er overdraget til de tilstØdende lodsejere.

Med hensyn til erstatningskravet henvises til afsnit V.
RØ. 3. Gårdejer Alfred Mortensen, Mejlby.

Den 23. november 1977 meddelte nævnet efter begæring af ejeren tilladelse til

fældning af et mindre krat og nogle mindre træer på et ca. 2,4 ha stort areal af matr. nr.
lo Mejlby, Lintrup sogn, (j. nr. 464/1977).
Samme.

Den 22. juni 1976 meddelte nævnet, at man ikke for tiden kunne give tilladelse til
fældning af nogle træer på begge sider af den gamle vandingskanal på matr. nr. lo og 79
Mejlby, Lintrup sogn, forinden igangværende forhandlinger med I/S Kongeåens Vandingsselskab,

der ejer kanalen, er afsluttet, (j. nr. 177/1976).
RØ. 7. JØrgen J. Mortensen, Mejlby.

Den 23. november 1977 meddelte nævnet efter begæring af ejeren tilladelse til op-
fyldning eller udjævning af den gamle hovedvandingskanal på matr. nr. 17 Mejlby, Lintrup

sogn, (j. nr. 463/1977).
RØ. ll. Gårdejer Mads Madsen, Mejlby.

Den 26. april 1976 meddelte nævnet efter begæring af SØnderjyllands amtsvandlØbs-

væsen for ejeren tilladelse til vandindvinding på matr. nr. 19 Mejlby og 86 Lintrup , Lin-
trup sogn, på vilkår at en til oppumpning benyttet traktor placeredes i en nærmere angiven

træbevoksning, (j. nr. 468/1975 og 73/1976).
RØ. 13. Viggo Bruhn, Mejlby, Lintrup.

Den 20. oktober 1977 meddelte nævnet efter begæring af ejeren tilladelse til at

fjerne 3 hegn på matr. nr. 26 Mejlby, Lintrup sogn, (j. nr. 424/1977).
RØ. 20. Guldsmed JØrgen Kruger, Mejlby.

Den 7. september 1977 meddelte nævnet efter begæring af RØdding kommune for ejeren
tilladelse til ombygning af tagkonstruktionen på et stuehus på matr. nr. 135 Mejlby, Lin-

trup sogn, (j. nr. 331/1977).
RØ. 22. Gårdejer Laurids M. Petersen, Mejlby.

Den 17. december 1975 og den 9. november 1976 meddelte nævnet ejeren, at en ønsket

udtyndning samt fældning og påfølgende nyplantning af en skov på matr. nr. 90 Mejlby by,
Lintrup sogn, må anses som et led i en normal skovbrugsmæssig drift, og at nævnets sarntyk-

ke derfor er ufornØden, (j. nr. 477/1976).

RØ. 27. Tage Hauberg, Lintrup.

Den 19. januar 1978 meddelte nævnet efter begæring af RØdding kommune for ejeren

tilladelse til opfØrelse af en 1488,5 m2 stor maskinhal på matr. nr. 14 Lintrup by, Lin-
trup sogn, (j. nr. 471/1977).
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RØ. 29. Gårdejer Svend Th. Christensen, Lintrup t1ark.

Den 26. maj 1977 meddelte nævnet efter begæring af ejeren tilladelse til opførelse

af en 21 m hØj silo på matr. nr. 36 Lintrup by og sogn, på betingelse af, at der ikke

anbragtes reklamer på siloen, (j. nr. 181/1977).

RØ. 32. Gårdejer Bent Conradsen, Villemajgård, Lintrup.

Den 26. maj 1977 meddelte nævnet efter begæring af RØdding kommune for ejeren

tilladelse til opfØrelse af en 21 m hØj silo på matr. nr. 28 Lintrup by og sogn, på betin-

gelse af, at der ikke anbragtes reklamer på siloen, (jr. nr. 184/1977).

RØ. 40. Gårdejer Anders Conradsen, Fuglbækgård, Lintrup.
Den 9. marts 1978 meddelte nævnet efter begæring af SØnderjyllands Fredningsplan-

udvalg for ejeren tilladelse til opførelse af en 23 m hØj silo på matr. nr. 2 Lintrup by
og sogn, på betingelse af, at der ikke anbragtes reklamer på siloen, samt på betingelse af,

at der foretoges en afskærl~ende beplantning nord for siloen, bestaende af en 2 række t

elm-beplantning i en længde af lo - 20 m, (j. nr. 510/1977).

RØ. 62. Gårdejer Chr. Wagner, Foldingbro.

Den 17. december 1976 meddelte nævnet efter begæring af RØdding kommune for ejer-
••

en, at en udvidelse af et maskinhus på matr. nr. 55 Dover ikke kræver nævnets tilladelse,

idet maskinhuset påtænkes anbragt inden for en afstand af 50 m fra de eksisterende byg-
ninger, jfr. pkt. C 4, (j. nr. 429/1976).

RØ. 65. Gårdejer Peder JØrgensen, Foldingbro.

Den 26. oktober 1976 meddelte nævnet efter begæring af RØdding kommune for ejeren
tilladelse til opfØrelse af en 21 rohØj silo på matr. nr. 26 Dover by, Lintrup sogn, på

betingelse af, at der ikke anbragtes reklamer på siloen, (j. nr. 108/1976).

RØ. 65. Samme.

Den 23. marts 1977 meddelte nævnet efter begæring af Sydvest jyllands Andels El-

forsyning for ejeren tilladelse til placering af l stk. lo kV transformatorstation med til-

hørende lo kV kabel på matr. nr. 26 Dover by, Lintrup sogn, (j. nr. 79/1977 og 124/1977).

RØ. 65. Samme.
,

Den 22. marts 1978 tilskrev nævnet ejeren således:

Den 7. december 1977 ansøgte De som ejer af matr. nr. 20 Dover by, Lintrup sogn,

fredningsnævnet om tilladelse til udstykning af 9 byggegrunde fra ejendommen.

Den 13. februar 1978 meddelte SØnderjyllands amtsråd i henhold til zoneloven af-

slag på ansØgningen for så vidt angår de 6 vestlige grunde, der tillige er omfat-

tet af naturfredningslovens § 47 a. Amtsrådet meddelte endvidere, at man ville være

sindet at meddele tilladelse til udstykning af de 3 Østlige grunde, der er omfat-

tet af samme lovs § 47, stk. l, nr. 2, såfremt fredningsnævnets dispensation kun-

ne meddeles eller fredningssagen afsluttes, uden at de 3 omhandlede grunde blev

omfattet af fredningen.

I den anledning skal fredningsnævnet herved for sit vedkommende meddele, at ud-

stykningen af de 3 grunde til parcelhusbyggeri efter nævnets opfattelse må anses ...

for at være i strid med formålet med sagen om fredningen af en del af Kongeådalen.
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Nævnet kan derfor ikke meddele tilladelse til det ansøgte.
Nævnet har ved sin således trufne afgørelse, der er enstemmig, lagt vægt på,

at et hovedsigte med sagen er at bevare landskabets nuværende struktur under
hensyntagen til landbrugets nØdvendige bebyggelser, samt at der i Foldingbro

umiddelbart nord for Kongeåen allerede er udlagt arealer til parcelhusbebyg-

gelse ......•.••....• "
Ejerens erstatningskrav er behandlet nedenfor i afsnit V, (j. nr. 514/1977).

RØ. 66. Inger Reimann, Dover.
Den 9. januar 1977 protesterede gårdejer R. Reimann skriftligt over for nævnet

mod, at offentligheden får adgang til at færdes i plantagen på matr. nr. 2 Dover by,
Lintrup sogn, ligesom han forbeholdt sig et yderligere erstatningskrav.

Fredningsplanudva1get og nævnet besvarede denne henvendelse i februar 1977.
Erstatningskravet er behandlet nedenfor i afsnit V, (j. nr. 61/1977).

RØ. 66. Samme.
Den 6. oktober 1975 meddelte nævnet efter ejerens begæring tilladelse til oprens-

ning og udgravning af et vandhul på matr. nr. 2 Dover by, Lintrup sogn, (j. nr. 471/1975).
RØ. 67. Gårdejer Knud Ernebjerg, Dover.

Den 6. oktober 1975 meddelte nævnet på begæring af ejeren tilladelse til at
fælde en granbevoksning på matr. nr.7 Dover by, Lintrup sogn, (j. nr. 473/1975).
RØ. 67. Samme.

Den 6. september 1976 meddelte nævnet på begæring af ejeren tilladelse til, at

en skovbevoksning på Dover Bjerge, på en del af matr. nr. 7 Dover by, ~intrup sogn, fældes,
således at arealet overgår til landbrugsdrift, dog således at bØgebevoksningen nærmest
mindestenen ved landevejen Dover- Foldingbro skal bevares og opretholdes som lØvskov,
(j. nr. 259/1976).

RØ. 70. Kroejer Henrik Bisbjerg, c/o Foldingbro Kro.

Den 27. juli 1976 meddelte nævnet på begæring af Rødding kommune for ejeren til-

ladelse til, at RØdding kommune placerer en underjordisk punpestation og et målerskab på
matr. nr. 35 Dover by, Lintrup sogn, (j. nr. 222/1976).
RØ. 70. Samme.

Den 4. februar 1977 meddelte nævnet på begæring af samme tilladelse til ombyg-

ning og udvidelse af Foldingbro kro på matr. nr. 35 Dover by, Lintrup sogn, (j. nr. 419/1976).
RØ. 74. Vognmand Viggo SØrensen, Dover.

Den 25. marts 1977 meddelte nævnet på begæring af RØdding kommune for ejeren

tilladelse til opfØrelse af et eenfamiliehus samt garage på en del af matr. nr. 159 Dover
by, Lintrup sogn, (j. nr. 73/1977).
RØ. 78. Håkon Espensen, Foldingbro.

Den 13. februar 1976 meddelte nævnet på begæring af SØnderjyllands fredningsplan-

udvalg for ejeren tilladelse til opførelse af et eenfami1iehus med garage på matr. nr.
211 og 212 Dover by, Lintrup sogn, (j. nr. 490/1975).

RØ. 93. Gårdejer Niels Simonsen, SØbækgård, Vejen.

Den 17. marts 1976 meddelte nævnet på begæring af SØnderjyllands amtsvandløbsvæ-
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sen for ejeren tilladelse til vandindvinding på matr. nr. 37 Dover, Lintrup sogn,

(j. nr. 75/1976).
RØ. 94. Gårdejer Aksel Junker, Dovermark.

Den 9. september 1977 meddelte nævnet ejeren, at en påtænkt forlængelse af en

staldbygning på matr. nr. 32 Dover ikke krævede nævnets samtykke i henhold til den ned-

lagte påstand, pkt. C 4, (j. nr. 278/1977).

RØ. 115. Gårdejer Niels Østergård, KØbenhoved.
Den 6. oktober 1975 meddelte nævnet på begæring af ejeren tilladelse til under-

plantning med syren i det vestligste hegn på matr. nr. 16 og 74 Københoved by, Skrave
sogn, til fældning af underbevoksningen i en nedlagt mergelgrav og til efterfØlgende

beplantning med ahorn, (j. nr. 472/1975).

RØ. 115. Samme.
Den 30. oktober 1975 meddelte nævnet efter begæring af ejeren tilladelse til eeetablering af et ca. 660 m langt Øst-vestgående læhegn, bestående af et etrækket tjørne-

hegn på matr. nr. 16 KØbenhoved, (j. nr. 474/1975).

RØ. 132. Anton Kristiansen, Herbert Petersen og Arne Clausen.
Den 26. april 1976 meddelte nævnet på begæring af RØdding kommune for ejerne

tilladelse til indretning af en fabrikationsvirksomhed af præisolerede fjernvarmerØr i de

bestående bygninger på matr. nr. 54 KØbenhoved, Skrave sogn, (j. nr. 93/1976).

RØ. 135. Gårdejer P. Andersen Kjær, KØbenhoved.
Den 25. marts 1977 meddelte nævnet på begæring af RØdding kommune for ejeren

tilladelse til grusindvinding på et nærmere angivet areal af matr. nr. 51 Københoved,

Skrave sogn, på betingelse af, at alle skrænter retableres med anlæg 1:7, samt at de af

amtsrådet i henhold til råstofloven stillede betingelser opfyldes, (j. nr. 12/1977).

RØ. 148. Gårdejer Jens Larsen, Skodborg.

Den 14. november 1975 meddelte nævnet på ejerens begæring tilladelse til etable- ,
ring af 2 mindre beplantninger på matr. nr. 316 og 35 Skodborg by og sogn, samt til at

fjerne 35 - 50 m eksisterende nåletræshegn mellem den ny beplantning og et hegn langs den

gamle vandingskanal, (j. nr. 407/1975).

RØ. 157. Gårdejer Chr. Dahl, Lundsgård, Skudstrup.

Den 22. juli 1976 meddelte nævnet efter begæring af Jysk-Fynske Elsamarbejde sel-

skabet tilladelse til fældning af træer under 40 kV ledningen Kliplev- Vejen på matr. nr.

•
127 Skudstrup, Skodborg sogn, (j. nr. 218/1976).

RØ. 159. Gårdejer Viggo Nissen, Knagemølle, Skudstrup.

Den 17. marts 1976 meddelte nævnet efter begæring af RØdding kommune for ejeren

tilladelse til vandindvinding på matr. nr. 69 og 128 Skudstrup by, Skodborg sogn,
(j. nr. 74/1976).

Alle kommuner.

Den 17. marts 1976 (bil. 64) meddelte nævnet efter et mØde med repræsentanter
for fredningsplanudvalgene og amtsvandlØbsvæsenerne, at nævnet for fremtiden ikke vil

kræve forelagt vandindvindingssager, hvor indvindingen sker ved boring, og hvor eventuelle
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(~ bygværker ikke når over l m over terræn, under forudsætning af, at elforsyning til boring-

en sker gennem jordkabler.

,

,

III. FREDNINGSNÆVNETS AFGØRELSE OM FREDNINGENS OMFANG M.V.

Efter indgående overvejelser og interne forhandlinger, i forbindelse med hvilke
der er foretaget omfattende besigtigelser i marken, har nævnet eenstemmigt truffet beslut-

ning om, at den foreslåede fredning bør gennemfØres i den udstrækning, som fremgår af

vedhæftede kort.

Nævnet har ved sin således trufne dfgØrelse i overensstemmelse med naturfrednings-
lovens § l lagt vægt på, at Kongeådalen og selve ålØbet er af stor landskabelig værdi,

hvorhos ålØbet og dets omgivelser har betydelig videnskabelig og historisk interesse.
Under hensyn til at en meget væsentlig del af de Østligste og vestligste områder

inden for de af påstanden omfattede arealer overvejende er landbrugsarealer, der igennem

tiderne indtil nu ikke har været udsat for Ødelæggelser og ej heller for tiden trues af
kompromitterende indgreb, finder nævnet dog, at det ikke er påkrævet i den Østlige og vest-
lige del at medtage andet end å og enge under fredningen. I det centrale område omkring

Atte Bjerge - Dover finder nævnet derimod, at det, for at sikre bevarelsen af indtrykket
af den brede ådal, er nØdvendigt at medtage en væsentlig del af de tilstØdende markante

bakkekamme og af hensyn til den landskabelige helhed derfor også i et vist omfang de mellem-
liggende områder.

VedrØrende spørgsmålet om regulativet for den fredede strækning af Kongeåen be-

mærkes, at nævnet ikke finder, at den af landvæsenskommissionen den 15. september 1977 af-
sagte kendelse strider mod formålet med den nu gennemfØrte fredning og derfor ej heller ses

at stride mod indholdet af naturfredningslovens § 13, stk. 2. Nævnet kan derfor for sit
vedkommende godkende den foreslåede servitutbestemmelse på dette punkt (A l), dog med den

begrænsning, at det til varetagelse af fredningsinteresserne må stilles som et vilkår, at
planer med alle fornØdne oplysninger vedrØrende de i landvæsenskommissionskendelsen tillad-

te afgravningsarbejder på ca. 20 steder, der påregnes bragt til udførelse over en periode
på 3 år, forelægges til godkendelse for fredningsnævnet i god tid fØr arbejdernes iværk-

sættelse og mindst l gang årligt, fØrste gang inden den l. april 1979 eller snarest muligt
efter regulativets endelige godkendelse.

Angående den af MilJøministeriet foretagne anke af landvæsenskommissionskendel-

sen skal nævnet udtale, at nævnet kan tiltræde, at ministeriet, uanset fredningsplanudval-
genes meddelte godkendelse af regulativforslaget, har været berettiget til at nedlægge

påstand om, at regulativet er i strid med naturfredningslovens § 13, stk. 2, allerede i

kraft af ministeriets kompetence til at rejse fredningssager og til at påanke afgØrelsen
af sådanne.

Angående servitutbestemmelserne iØvrigt har nævnet besluttet i det væsentlige at

følge den af fredningsplanudvalgene foreslåede formulering med de af miljØministeriet den
7. december 1977 foreslåede ændringer.

Nævnet har særdeles indgående overvejet formuleringen af fredningspåst-

vitutbestemmelser, herunder især påstandens punkt C 4 om landbrugsbyggeri. Nævh~t: ~
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at den foreslåede formulering, der bygger på klare og let konstaterbare kendsgerninger, 4It
vil være at foretrække til lettelse både for administrationen af bestemmelsen og for lods-

ejerne, fremfor den af lodsejerne foreslåede formulering, der åbner vide fortolkningsmulig-

heder og derved øger administrationen.
Det er nævnets opfattelse, at denne servitut for de af fredningen omfattede land-

brugsbygninger vil opfylde også det fremtidige behov, hvorved bemærkes, at der, såfremt

nævnet ikke måtte kunne imØdekomme en ansØgning, skal afsiges tillægskendelse, således

at der kan ydes erstatning.
Nævnet finder endvidere, at det af hensyn til lodsejerne bØr fremgå af servitut-

bestemmelsen, at nævnet er forpligtet til at besvare enhver henvendelse inden en frist på

4 uger.

IV. FREDNINGENS INDHOLD.

A. Bestemmelser vedr. vandlØbene.

l. Kongeåen.
Ændring eller regulering af Kongeåens nuværende (naturlige) åbne lØb - må ikke finde sted.

2. Andre vandlØb.
Ændringer af andre i området værende åbne vandløbs forløb - herunder gennem rØrlægning og

uddybning - må kun finde sted med fredningsnævnets tilladelse.

3. Vedligeholdelse af vandlØb.
Arbejder i henhold til de på kendelsestidspunktet gældende regulativer kan foretages uden
forelæggelse for nævnet, idet vandlØbsvæsenet dog l gang årligt i en foreslået retable-
ringsperiode på 3 år og L gang inden den l. april 1979 eller snarest muligt efter regula-

tivets endelige godkendelse skal indsende en plan over de påtænkte arbejder til nævnet.

Almindelig udgrøftning og oprensning af vandløb, der ikke er optaget i regulative~ kan
ske som hidtil.

4. Dambrug.

Anlæg af nye dambrug eller udvidelse af eksisterende dambrug er ikke tilladt. Terrænændrin-
,

ger eller andre ændringer ved dambrug, der foretages som led i forureningsbegrænsende

foranstaltninger, kan finde sted med tilladelse fra fredningsnævnet.

B. Bestemmelser vedrØrende landskabet.

l. Arealernes drift. •
Arealerne må i princippet anvendes som hidtil. Sædvanlige dyrkningsmæssige ændringer inden

for en landbrugs- eller skovbrugsbedrift, samt opdyrkede arealers overgang til overdrev
eller hede, kan gennemføres uden særlig tilladelse.
2. Beplantninger og hegn.

Beplantninger og hegn må kun etableres eller fjernes med fredningsnævnets tilladelse.

Etablering af nord-sydgående løvtræshegn, udskiftning af eksisterende hegn med løvtræs-

hegn samt hegnsændringer som følge af en jordfordelingsplan skal være tilladt.

Planer for nyetablering skal forelægges fredningsnævnet til godkendelse senest en måned

fØr plantningens påbegyndelse. I tilfælde af uenighed afgør fredningsnævnet spørgsmålet
ved tillægskendelse.
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Andre traditionelle hegnsformer etableret i forbindelse med landbrugsdrift og beboelse

er tilladt.

3. Landskabspleje.
a) På udyrkede arealer - dvs. arealer, der hverken dyrkes eller græsses - gives der fred-

ningsmyndighederne mulighed for uden udgift for lodsejerne og efter forudgående forhand-
ling med disse,

at fjerne selvsåede buske og træer, og
at foretage anden form for pleje, f. eks. græsning eller slåning med henblik på bevarelse

af eng- og lyngarealer som sådanne.
b) Såfremt fredningsmyndighederne Ønsker at foretage anden form for landskabspleje, kræver

dette aftale med lodsejerne.
c) I tilfælde af uenighed mellem lodsejerne og fredningsmyndighederne afgøres spørgsmålet

af fredningsnævnet ved tillægskendelse.

4. Terrænændringer.
Uden for bebyggelsesarealet må terrænformerne ikke ændres ved afgravning eller påfyldning,

jfr. dog om dambrug foran under A 4.
5. VæddelØbs-, motor- og skydebaner.

Der må ikke oprettes væddelØbs- og motorbaner samt skydebaner.
6. Affald og oplag.

Henkastning af affald og lignende materialer - herunder henstilling af kassable maskiner
og ikke-indregistrerede motorkøretØjer samt etablering af oplags- og losseplads, der ikke
er erhvervsmæssig nØdvendig for en ejendoms drift som landbrug eller skovbrug, er ikke

tilladt.
c. Bestemmelser vedrØrende bebyggelsen.

l. Bebyggelsen generelt.
De fredede arealer må i princippet ikke bebygges yderligere. Der henvises dog til bestem-

melserne i C 2 - 6, idet bemærkes, at eventuelt byggeri må tilpasses omgivelserne med hen-
syn til materiale- og farvevalg (ikke reflekterende materialer - afdæmpede farver).

2. Virksomheder m.v.
Pelsdyr- eller fjerkræfarme eller andre virksomheder, der kræver godkendelse efter miljø-

beskyttelseslovens bestemmelser om særligt forurenende virksomheder, må kun oprettes eller

udvides med fredningsnævnets tilladelse.
Endvidere må gartneri og planteskoler kun oprettes eller udvides med fredningsnævnets

tilladelse.
3. Skov- og fiskeribrug.

I tilknytning til allerede bestående skov- og fiskeribrugsbygninger må der opføres nybyg-

ninger eller foretages om- eller tilbygning på betingelse af, at dette er erhvervsØkonomisk

nØdvendigt for ejendommen, og at byggeriet ikke påbegyndes, forinden beliggenheden, teg-
ninger og planer er godkendt af fredningsnævnet.

4. Almindeligt landbrug.

på bestående landbrugsejendomme kan ny-, om- og tilbygninger foretages uden særlig tilla-

delse fra nævnet, såfremt ingen del af byggeriet ligger mere end 75 m fra den bygning eller
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gruppe bygninger, der ved fredningssagens rejsning tilsammen udgjorde ejendommens bebyg-

gelsesmæssige område.
Nye landbrugsbygninger, der er nØdvendige i forbindelse med en jordfordelingspla~ skal være

tilladt, dog således, at den nærmere placering skal godkendes af fredningsnævnet.

Bygninger til boligformål må kun være i een etage med eller uden udnyttet tagetage, og

bygninger til driftsformål må ikke overstige en bygningshØjde på lo m. Bygværker som silo-

er o. lign. kan dog opfØres i en hØjde af maksimalt 20 meter, dog ikke i reflekterende

materialer. For andre specielle bygværker som f. eks. vindmØller, kan efter samråd med

landbrugsministeriet fastsættes specielle højdegrænser, hvis nØdvendigheden af sådanne byg-

værker aktualiseres.

5. Helårs- ogfritidshuse.
Tilbygninger og ydre ombygninger samt ændret anvendelse af lovligt opfØrte helårs- og fri-

tidshuse samt af landbrugsbygninger, der overgår til anden anvendelse, må kun finde sted

efter forud indhentet godkendelse fra fredningsnævnet.

6. Lettere byggeri m.v.

Oprettelse af campingpladser, opstilling af campingvogne, skurvogne, telte, skure, boder,

drivhuse uden for haver, badehuse, tårne, master, vindmØller, (jfr. dog pkt. C 4), reklamer

og skæmmende indretninger samt anbringelse af husbåde er ikke tilladt, men bestemmelsen

skal ikke være til hinder for etablering af anlæg efter pkt. D l. Bestemmelsen gælder ikke

skurvogne o.l., der midlertidigt opstilles i forbindelse med igangværende bygge- og anlægs-

arbejder, ligesom den ikke gælder for tårne, som er nØdvendige for Geodætisk Instituts
opmålinger.

I umiddelbar tilknytning til eksisterende bebyggelse må ejeren, og i kortere perioder be-

sØgende, anbringe eget telt eller campingvogn.

Nye el-ledninger skal fortrinsvis søges etableret som jordkabel.

D. Adgang til det fredede område og frist for behandling af henvendelser til nævnet.
l. Publikums adgang.

I rekreativt Øjemed skal det tillades fredningsmyndighederne efter specielt indgåede afta-

ler med lodsejerne eller efter tillægskendelse at anlægge og afmærke parkeringspladser,

stier, lejrpladser, bådophalingspladser o. lign. Fredningsmyndighederne fastsætter nærmere

regler for færdsel og ophold på de til befolkningens brug udlagte arealer.
2. Fiskeri og jagt.

Fredningen berØrer ikke adgangen til at drive lystfiskeri og jagt.

3. Frist for behandling af henvendelser til nævnet.

Såfremt en andrager ikke har modtaget svar fra fredningsnævnet inden 4 uger efter dettes

modtagelse af et andragende, betragtes ansØgningen som godkendt.

Nævnet kan dog undtagelsesvis, når sagen kræver særlige undersØgelser eller forelæggelse

for andre myndigheder, nØjes med inden for fristen at give et forelØbigt svar, hvorefter
fristen betragtes som suspenderet.
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V. ERSTATNING.

a) Generelt.
De Samvirkende Danske Landboforeninger, der har repræsenteret det altovervejende

flertal af lodsejere, har ved brev af 27. oktober 1976 (bil. 108) nedlagt følgende erstat-

ningspåstand:

A. Hvis fredningsplanudvalgenes oplæg fØlges påstås

B. Hvis landboorganisationernes oplæg fØlges påstås

f. Der tages forbehold med hensyn til at komme med
yderligere erstatningskrav, ligesom man forbehol-

der sig ret til at fremsætte individuelle krav.

Q. Endelig påstås et belØb for sagkyndig bistand •.••..••....••••..•• "

2.500 kr./ha.

1.500 kr./ha.

Konsulent Ole Kirk har til støtte for erstatningspåstanden nærmere anført, at de
generelle kraver fremsat under forudsætning af, at regulativet bliver tilfredsstillende,

således at hvis fredningen skulle hindre, at dette sker, må man forbeholde sig at ændre

sine krav.
Hvis fredningsplanudvalgenes forslag gennemfØres, kræver man generelt 2.500 kr.

pr. ha, uanset byggelinier og uanset jordens kvalitet. Det er bestemmelsen om hegn og bebyg-
gelse, der influerer på erstatningskravene, ligesom man må se på de store prisstigninger på

ejendomme, der er sket i de senere år. Hvis lodsejernes forslag følges, kræver man 1.500 kr.
pr. ha, fordi de fleste bygninger udgår af fredningen, og fordi indgrebene ikke bliver så

store. Man forbeholder sig endvidere at fremsætte individuelle krav, samt at påstå et belØb

tilkendt for konsulentbistand under sagen. Konsulent Kirk har eksempelvis anfØrt, at for
en ejendom på 50 tdr. land vil erstatningen blive henholdsvis 70.000 kr. og 40.000 kr.,
alt efter om man fØlger fredningsplanudvalgenes eller lodsejernes påstand. Hvis frednings-

planudvalgenes forslag fØlges, bliver erstatningskravene ialt 12,5 millioner kr. Hvis lods-

ejernes krav fØlges med hensyn til indholdet uden indskrænkninger i området, bliver kravet
5000 ha a kr. 1.500 = 7,5 millioner kr. Hvis lodsejernes subsidiære forslag fØlges, såle-

des at arealet reduceres til ca. 2.500 ha, bliver kravet 3,75 millioner kr. Hvis lodsejer-

nes principale forslag fØlges, bliver arealet kun ca. 500 ha og erstatningskravet kun ca.

l millioner kr.
Lodsejerne har endvidere foreslået et mindstebelØb, blandt andet "fordi man så

kan blive betalt noget for ulejligheden med at lØbe til alle disse møder".
Ved brev af 3. november 1976 er de omtalte synspunkter skriftligt præciseret.

Erstatningskravene er iøvrigt anført nedenfor ud for de enkelte ejendomme, lige-

som de specielle kraver anfØrt her.
Indledningsvis bemærkes, at nævnet ved sin afgørelse af erstatningsspørgsmålet

har forudsat, at det af landvæsenskommissionen den 15. september 1977 godkendte regulativ-

forslag lægges til grund.
Ved fastsættelsen af erstatninger til lodsejerne for den området pålagte fredning
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med de ovenfor nævnte rådighedsindskrænkninger har nævnet lagt vægt på, at der efter fred-

ningspåstanden er mulighed for at fortsætte den landbrugsrnæssige udnyttelse af jorden i

det væsentlige i samme omfang som hidtil.
Nævnet har endvidere taget i betragtning, at det fredede område ligger i land-

zone, og at det efter alt foreliggende ikke kan forventes, at der inden for en overskuelig

fremtid af zonemyndighederne vil blive givet tilladelse til udstykning med henblik på byg-

geri i området.
Nævnet finder fremdeles, at der ved erstatningsfastsættelsen som hovedregel må

bortses fra naturfredningslovens bestemmelser om bygge- og beskyttelses1inier.

For så vidt angår engarealerne, som i det væsentlige er sammenfaldende med de

arealer, der er omfattet af byggeliniebestemmelsen i naturfredningslovens § 47 a, må der

endvidere tages hensyn til, at den manglende gennemfØrelse af den foran omtalte sag om

regulering af Kongeåen hovedsagelig skyldes fredningssagens rejsning.

Under hensyn hertil kan erstatningen for engarea1erne herefter passende fast-

sættes til 1.000 kr. pr. ha.

For så vidt angår landbrugsarealer iØvrigt vil erstatningen herfor ligeledes

passende kunne fastsættes til 1.000 kr. pr. ha, dog at erstatningen for fredskovspligtigt
areal kun findes at burde fastsættes til 250 kr. pr. ha.

Nævnet finder desuden, at der under hensyn til sagens store omfang og ~ævnets

heraf fØlgende omfattende mØdevirksomhed vil være at fastsætte et mindstebelØb på 1.000 kr.

til hver lodsejer, der er berørt af den nu gennemfØrte fredning, som erstatning for de
under fredning værende arealer.

B. ErstatningsbelØbene vedrørende de enkelte ejendomme.
l. Ribe kommune.

Som fØlge af den oven for anførte begrænsning i fredningens geografiske udstræk-
ning udgår fØlgende lodsejere:
Ri. lo, 12, 15, 16, 19, 21, 23, 27, 28, 29, 33, 39, 43, 44, 48, 53, 54, 55, 60, 61, 76,
79, 81, 86, 88, 124.

Indledningsvis bemærkes, at en del ejendomme i denne kommune har deltaget i en

jordfordeling, som var gennemfØrt, men ikke matrikulært berigtiget ved fredningssagens
påbegyndelse. Denne matrikulære berigtigelse er nu gennemfØrt.
Ri. 1. J. Gredsted Andersen.

Matr. nr. 4 df og 37 e Gredsted by, Jernved sogn.

Ved brev af 11. september 1975 (bil. 31) protesterede ejeren mod fredning af sin
ejendom og forbeholdt sig at kræve erstatning.

Ved brev af 1. april 1977 (bil. 149 underbilag l), oplyste ejeren blandt andet:
fØlgende:

Hvad angår Deres spørgsmål om arealerne ligger i byzone, eller om jeg har tilla-

delse til at bebygge arealerne, maa jeg meddele, at jeg ikke er helt klar over,

om arealerne ligger i byzone, men jeg antager det og, at jeg ikke har tilladelse
til bebyggelse, inden fredningen blev rejst.
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Da arealerne ialt er 22741 m2 og særdeles godt beliggende, jfr. min skrivelse

til Dem af 21. l. 77, forekommer det mig, at den forlangte erstatning
25.700 kr. - 25 øre pr. m - er meget lav, og jeg mener, at det dobbelte vil

være mere rimeligt ..

Landboforeningerne fremsatte herefter den l. april 1977 erstatningskrav for
2,2741 ha på

Ved besigtigelsen den ll. oktober 1977 forhøjede ejerens repræsentant
'<ravet til

samt oplyste, at arealerne, der mest er sand, udlejes for en årlig leje af

1.400 kr., og at det ikke opdyrkes, men anvendes til hestehold. Ejeren Ønsker
at beplante det nordlige stykke.

Idet bemærkes, at hele arealet er beliggende i landzone samt inden for åbygge-

linien (§ 47 a), og idet der ikke er gOdtgjort særlige forhold, vil erstat-
ningen være at fastsætte i overensstemmelse med de almindelige retningslinier

til 2,2 ha & kr. 1.000

Ri. 2. Erik Schultz Husted.
Matr. nr. l a og 3 f smst.

Erstatningskrav for 2,5600 ha
Der fredes 2,6 ha eng, og erstatningen fastsættes i overensstemmelse med
de almindelige retningslinier til

5.700 kr.

20.000 kr.

2.200 kr.

6.400 kr.

2.600 kr.

Erstatningskravet er fremsat af Meta Husted, men under sagens gang er der tinglyst adkomst

tion for berettigelsen.

for Erik Schultz Husted, til hvem erstatningen vil være at udbetale mod nærmere dokumenta-

Ri. 3. Svend Enevoldsen.
Matr. nr. 7 f, 7 l, 37 ag, 37 ai, 25 e smst.

Erstatningskrav for 4,9567 ha
Der fredes 1,9 ha, heraf eng 1,7 ha, og erstatningen fastsættes i overens-

stemmeIse med de almindelige retningslinier til •.••••••••...••••.•••.•••••.•

Ri. 4. Just E. Nielsen.

Matr. nr. 2 d, 2 g og 3 g smst.

Erstatningskrav for 3,3492 ha
Der fredes 0,7 ha eng, og erstatningen fastsættes i overensstemmelse med de

12.400 kr.

1.900 kr.

8.400 kr.

almindelige retningslinier til mindstebelØbet •••.••••••.••••••.••••..•.•.•••. 1.000 kr.
=========
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Ri. 5. Ribe kommune.
Matr. nr. 3 h, 7 m, lo i smst.

Intet erstatningskrav.
Der fredes 0,3 ha, heraf eng 0,2 ha, og erstatningen fastsættes i over-

ensstemmeise med de almindelige retningslinier til mindstebelØbet

Ri. 6. Kaj Andersen.

Matr. nr. 15 g, 17 a smst.
Erstatningskrav for 24.7108 ha
Der fredes 1,4 ha eng, og erstatningen fastsættes i overensstemmelse med

de almindelige retningslinier til .•••••••.••••.••.•.•..•••.••••••..•••.••••

Ri. 7. Ole Mathias Jæger Strat.

Matr. nr. 22 d smst.

Erstatningskrav for 4,3673 ha
Der fredes 0,8 ha eng, og erstatningen fastsættes i overensstemmelse med

de almindelige retningslinier til mindstebeløbet •..•...••.•.••••••••...••••

Ri. 8. Ejner Sørensen.

Matr. nr. 21 a smst.
Erstatningskrav for 6,1800 ha

Der fredes 0,9 ha eng, og erstatningen fastsættes i overensstemmelse med

de almindelige retningslinier til mindstebelØbet ••••••••••••••..•••.••.••••

Ri. 9. Lauge H. HØier.

Matr. nr. lo a smst.

Erstatningskrav for 3,9850 ha

Der fredes 1,0 ha eng, og erstatningen fastsættes i overensstemmelse med

de almindelige retningslinier til •••..•••.••••••••.•••••••••.••.••.•••.••••

Ri. ll. Anton B. Nielsen.

Matr. nr. 19 a smst.

Erstatningskrav for 2,1550 ha

Der fredes 0,6 ha eng, og erstatningen fastsættes i overensstemmelse med

de almindelige retningslinier til mindstebeløbet .•••.•••.•••.••.•••.•••••••

Ri. 13. Kristian S. Hansen.

Matr. nr. 7 n, 25 e smst.

Erstatningskrav for 2,0954 ha
Der fredes 0,3 ha eng, og erstatningen fastsættes i overensstemmelse med
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de almindelige retningslinier til mindstebeløbet ••....•.•..•..•.••..•.••.••

Ri. 14. Knud Øllgård.

Matr. nr. 4 u, 6 a, 11 r, 12 l, 23 k smst.

Erstatningskrav for 24.7100 ha

Der fredes 5,4 ha eng, og erstatningen fastsættes i overensstemmelse med

de almindelige retningslinier til .

Ri. 17. Bent Jensen.

Matr. nr. 13 t smst.

Intet erstatningskrav.

Der fredes 0,8 ha eng, og erstatningen fastsættes i overensstemmelse med

1.000 kr.

61.800 kr.

5.400 kr.

de almindelige retningslinier til mindstebeløbet ..•.....•••.•...••••...•.••. 1.000 kr.

Ri. 18. Hans Jensen.
Matr. nr. 4 cu smst., l u Jernved by og sogn, og 20 k Hjortlund by og sogn.

Erstatningskrav for 6,0478

Der fredes 6,1 ha, heraf eng 6,0 ha, og erstatningen fastsættes i overens-
stemmeIse med de almindelige retningslinier til .

Ri. 20. Michael Rasmussen.

Matr. nr. 3 u Jernved by og sogn.

Erstatningskrav for 1,1032 ha
Der fredes 1,1 ha, heraf eng 1,0 ha, og erstatningen fastsættes i overens-

stemmeIse med de almindelige retningslinier til

15.200 kr.

6.100 kr.

2.800 kr.

1.100 kr.

Erstatningskravet er fremsat af Aksel Nielsen, men under sagens behandling er der ting-

re dokumentation for berettigelsen.

lyst adkomst for Michael Rasmussen, til hvem erstatningen vil være at udbetale mod nærme-

Ri. 21.

Udgået og inddraget under Ri. 36.

Ri. 22. Tage Pedersen.

Matr. nr. 3 r smst.
Erstatningskrav for 1,1032 ha

Der fredes 1,1 ha eng, og erstatningen fastsættes i overensstemmelse med

de almindelige retningslinier til .

2.800 kr.

1.100 kr.
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Ri. 24. Henning Nielsen.

Matr. nr. 3 p smst.
Erstatningskrav for 6,5592 ha
Der fredes 1,2 ha eng, og erstatningen fastsættes i overensstemmelse med

de almindelige retningslinier til .........................................•

Ri. 25. Helge Bruun.

Matr. nr. 3 a smst.
Erstatningskrav for 6,1900 ha
Der fredes 0,3 ha eng, og erstatningen fastsættes i overensstemmelse med

de almindelige retningslinier til mindstebelØbet •••••••.••••.•••••••••.••••

Ri. 26. Johs. Schøler.

Matr. nr. 4 a smst.

Erstatningskrav for 4,8900 ha
Der fredes 4,9 ha, heraf eng 2,7 ha, og erstatningen fastsættes i overens-

stemmeIse med de almindelige retningslinier til ...........................•

Ri. 30. Jernved By's Fællesjord vi Hans Hansen.
Matr. nr. 3 v, 20 a smst.

Erstatningskrav for 1,2920 ha

Der fredes 1,3 ha, heraf eng 0,9 ha, og erstatningen fastsættes i overens-

stemmeIse med de almindelige retningslinier til ...........................•

Ri. 31. Jernved Præstegård.

Matr. nr. l a smst.

Erstatningskrav 1,5150 ha

Der fredes 1,5 ha eng, og erstatningen fastsættes i overensstemmelse med

de almindelige retningslinier til ..............•...........................

Ri. 32. Villy Jensen.

Matr. nr. 8 a smst.

Erstatningskrav for 1,4200 ha

Der fredes 1,4 ha, heraf eng 1,3 ha, og erstatningen fastsættes i overens-

stemmelse med de almindelige retningslinier til .

Ri. 34. Svend Brodersen.

Matr. nr. lo c smst.

Erstatningskrav for 1,4620 ha
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~ Der fredes 1,5 ha, heraf eng 0,6 ha, og erstatningen fastsættes i overens-

stemmelse med de almindelige retningslinier til .
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Ri. 35. Jørgen Warming.

Matr. nr. 8 a Jernvedlund by, Jernved sogn.

Erstatningskrav for 5,9600 ha

Ejeren har ved brev af 19. september 1977 påstået fredningen udvidet med
3.5000 ha af matr. nr. 8 a, fordi der herved vil blive et mere naturligt

skel mellem det fredede og det ikke fredede, ( j. nr. 384/1977).

Der fredes 6,6 ha, heraf eng 5,9 ha, og erstatningen fastsættes i overens-

stemmeise med de almindelige retningslinier til .

Ri. 36. Svend Poulsen.
Matr. nr. l e smst, 3 t, 9 e Gredsted by, Jernved sogn, og matr. nr. 3 s

Jernved by og sogn.
Erstatningskrav for 1,1032 ha
Under sagens gang har ejeren erhvervet matr. nr. 3 t og 9 e Gredsted by,

Jernved sogn, der ved sagens rejsning tilhØrte Niels HØjer (lØbe nr. 21).

Erstatningskravet forhøjes derfor med
for 1,6490 ha.
Der fredes 2,8 ha, heraf eng 2,3 ha, og erstatningen fastsættes i overens-

stemmeise med de almindelige retningslinier til

1.500 kr.

15.000 kr.

6.600 kr.

2.800 kr.

4.200 kr.

2.800 kr.

Erstatningen udbetales til Svend Poulsen mod nærmere dokumentation for berettigelsen.

Ri. 37. Poul P. SehØler.
Matr. nr. 7 e, 11 e Jernved by og sogn, og 3 d Jernvedlund by, Jernved sogn.

Erstatningskrav for 4,5210 ha
Der fredes 4,5 ha, heraf eng 0,2 ha, og erstatningen fastsættes i overens-

sternmelse med de almindelige retningslinier til ....•........................

11.400 kr.

4.500 kr.

Erstatningskravet er fremsat af Kristian SehØler, men under sagens behandling er der ting-

dokumentation for berettigelsen.

lyst adkomst for Poul P. SehØler, til hvem erstatningen vil være at udbetale mod nærmere

Ri. 38. Ebbe Hjerrild Sørensen.

Matr. nr. 12 a Jernvedlund by, Jernved sogn.

Erstatningskrav for 5,2320 ha
Der fredes 2,3 ha, heraf eng 0,9 ha, og erstatningen fastsættes i overens-

13.100 kr.

stemmeise med de almindelige retningslinier til .......................•...... 2.300 kr.
=========
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Ri. 40. G. og A. Bjerrum Jensen.

Matr. nr. lo a smst.
Erstatningskrav for 6,7550 ha 16.900 kr.

Der fredes 1,9 ha, heraf eng 1,8 ha, og erstatningen fastsættes i overens-

stemmeIse med de almindelige retningslinier til 1.900 kr.

Ri. 41. Peter Klingenberg.

Matr. nr. 3 c, 14 d smst.

Erstatningskrav for 7,2710 ha 18.200 kr.

Der fredes 6,2 ha, heraf eng 3,6 ha, og erstatningen fastsættes i overens-

stemmeIse med de almindelige retningslinier til 6.200 kr.

Ri. 42. Laurids Svarrer.

Erstatningskrav for 3,7860 ha 9.500 kr. IMatr. nr. 3 q, 6 ap smst.

Der fredes 2,4 ha, heraf eng 1,4 ha, og erstatningen fastsættes i overens-

stemmeIse med de almindelige retningslinier til . 2.400 kr.

Ri. 45. Elias Bertelsen.

Matr. nr. 5 d, 16 a smst.
Erstatningskrav for 7,8950 ha 19.800 kr.

Der fredes 7,8 ha, heraf eng 3,5 ha, og erstatningen fastsættes i overens-

stemmeIse med de almindelige retningslinier til 7.800 kr.

Ri. 46. Hans Fr. Jensen. ,Matr. nr. 5 e smst.

Erstatningskrav for 0,9620 ha 2.500 kr.

Der fredes 1,0 ha, og erstatningen fastsættes i overensstemmelse med de

almindelige retningslinier til •••...•••...••••••.•.•••.•.•••••....••••.••.•• 1.000 kr.

Ri. 47. Karl og Michael SchrØder.
Matr. nr.9 l og 9 r smst.

Erstatningskrav for 7,3800 ha 18.500 kr.

Der fredes 7,4 ha, heraf eng 2,8 ha, og erstatningen fastsættes i overens-

stemmeIse med de almindelige retningslinier til 7.400 kr.

Ri. 49. Svend Aage Knudsen.

Matr. nr. 4 a SIDst.

Erstatningskrav for 4,1750 ha 10.500 kr.
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Der fredes 4,2 ha, heraf eng 1,7 ha, og erstatningen fastsættes i overens-

stemmelse med de almindelige retningslinier til ..•..••...••..••.••••.••..

Ri. 50. Thomas Boysen Madsen.
Matr. nr. 11 a smst.
Erstatningskrav for 9,7700 ha

Der fredes 5,1 ha, heraf eng 5,0 ha, og erstatningen fastsættes i overens-

stemmeise med de almindelige retningslinier til ..••••..•.••.••.•.•.••••••.

Ri. 51. Ellen Jensen.

Matr. nr. 6 ar, 12 e smst.
Erstatningskrav for 2,2260 ha

Der fredes 2,2 ha, heraf eng 1,0 ha, og erstatningen fastsættes i overens-

stemmeise med de almindelige retningslinier til ...•.•..•.••••..•••.•••••..

4.200 kr.

24.500 kr.

5.100 kr.

5.600 kr.

2.200 kr.

deponere, indtil det er dokumenteret, hvem der er berettiget til belØbet.

Der er tinglyst forelØbigt skØde til Kaj Larsen, og erstatningsbelØbet vil derfor være at

Ri. 52. Martin H. Bruunsgaard.

Matr. nr. 6 a smst.
Erstatningskrav for 2,1783 ha

Der fredes 2,2 ha, heraf eng 1,3 ha, og erstatningen fastsættes i overens-

stemmeise med de almindelige retningslinier til ..••..•...•...••..••..•••.••

Ri. 56. Svend A. Christensen.

Matr. nr. 4 p smst.

Erstatningskrav for 1,8100 ha

Der fredes 1,8 ha, heraf eng 0,7 ha, og erstatningen fastsættes i overens-
stemmeise med de almindelige retningslinier til ..•••••••...••••.••..•..•..••

Ri. 57. Jens J. Chr. Thy.

Matr. nr. 38 e smst, 2 i Plougstrup by, Jernved sogn.

Erstatningskrav for 1,0940 ha

Der fredes 1,1 ha eng, og erstatningen fastsættes i overensstemmelse med de

almindelige retningslinier til .••...••••.••.••....•..•.•••••.•••••.••••.•.••

Ri. 58. Peder Klausen.

Matr. nr. l a Plougstrup by, Jernved sogn, og 2 b VillebØl by, Kalvslund sogn.

Ved brev af l. april 1977 (bil. 149, underbilag 2) har ejeren skrevet således:

5.500 kr.

2.200 kr.

4.600 kr.

1.800 kr.

2.800 kr.

1.100 kr.
=========
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VedrØrende fredningen ved kongeåen vil jeg meddele, at jeg ikke kan aner-

kende det generelle krav på 2500 kr. pr. ha som tilstrækkelig for mit ved-

kommende.
Af min ejendoms samlede areal på 83,6 ha er de 45,7 ha indbefattet bygning-

erne inde under fredningsplanen. Bygningernes placering på det fredede are-

al er, trods lempelserne i forslaget en forringelse af ejendommens værdi.

En anden ulempe er bestemmelserne om beplantning og læplantning.

Der er ingen læplantning af betydning på mit areal, men læhegn er uden

tvivl et gode, som godt kunne ønskes etableret.
Desuden er der i min mark nogle-ender og hjØrner, ca. 3 - 4 ha, som ikke

uden ekstra omkostninger kan vandes som den øvrige del af marken, det er det

ringste af min jord og en del af det ligger op til min plantage og egner sig

bedst for tilplantning, og jeg mener at ejendommens værdi forringes ved at

lade det ligge Øde fremfor at tilplante det. IMit erstatningskrav bliver foruden det generelle krav på

2500 pr. ha 114.300

Værdiforringelsen som fØlge af bygningernes placering og

forbudet mod læhegn og beplantning 300.000

I alt 414.300 kr."

Nævnet har under sagens behandling givet tilladelse til den Ønskede beplant-

ning (j. nr. 171/1977), jfr. ovenfor afsnit IlE.
Ved besigtigelsen den ll. oktober 1977 foreviste ejeren ejendommen og oplyste supple-

rende, at han fastholder erstatningskravet, uanset at han har fået tilladelse til den

Ønskede beplantning, idet fredningen vil påfØre ham store ulemper, da hele ejendommen

påstås fredet, ligesom indskrænkningen i adgangen til at bygge, eventuelt en silo, kan
volde problemer.

Som fØlge af indskrænkningen i fredningens geografiske udstrækning udgår ,
både landbrugsbygningerne og landbrugsarealerne, således at der alene

fredes 10,6 ha eng, og erstatningen fastsættes derfor i overensstemmelse

med de almindelige retningslinier til .•••..•.•••••••••.•••••....••••..••• 10.600 kr. •
Ri. 59. Johs. Brorsen.

Matr. nr. 3 n, 5 e Plougstrup by, Jernved sogn.

Erstatningskrav for 2,7600 ha 6.900 kr.

Der fredes 0,8 ha eng, og erstatningen fastsættes i overensstemmelse med

de almindelige retningslinier til mindstebelØbet •••••.•••.••••••••.•••••• 1.000 kr.

Ri. 62. Vagn Nielsen Vejrup.

Matr. nr. l b smst.

Erstatningskrav for 7,5450 ha 18.900 kr.
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Der fredes 1,8 ha eng, og erstatningen fastsættes i overensstemmelse med de

almindelige retningslinier til .•••.•.••..•.•.•.•..•..•....•••.••....••.•.•.

Ri. 63. Adolf Hansen Alling.

Matr. nr. 6 a smst.

Erstatningskrav for 1,0450 ha

Der fredes 1,1 ha eng, og erstatningen fastsættes i overensstemmelse med de

almindelige retningslinier til •••••...••.••..••..••••.•••••.•.•.•••••••.•••

Ri. 64. Aksel Hansen m. fl.

Matr. nr. 3 f, 4 e, 9 e smst.
Erstatningskrav for 6,2685 ha

Der fredes 2,6 ha eng, og erstatningen fastsættes i overensstemmelse med de

almindelige retningslinier til ....•...••..•••••••.•.•••...••••.•••.•...••.•

Ri. 65. Chresten H. Jørgensen.

Matr. nr. 3 c smst.
Erstatningskrav for 0,5300 ha

Der fredes 0,5 ha eng, og erstatningen fastsættes i overensstemmelse med de
almindelige retningslinier til mindstebelØbet .••••.•...••••••...•.•••••.•••.

Ri. 66. Hans Brorsen.

Matr. nr. 5 a, 7 c smst.

Erstatningskrav for 3,0940 ha
Der fredes 3,1 ha, heraf eng 2,8 ha, og erstatningen fastsættes i overens-

stemmelse med de almindelige retningslinier til .••••••••...•.••.•.•.•..•.•

Ri. 67. Claudi Beck •

Matr. nr. 4 a smst.
Erstatningskrav for 19, 0487 ha

Der fredes 4,2 ha, heraf eng 1,4 ha, og erstatningen fastsættes i overens-

stemmelse med de almindelige retningslinier til •••.•.•••.••.•.••.••••.••.•••

Ri. 68. Birgit Breinholm Beck.

Matr. nr. 4 f smst.
Erstatningskrav for 0,7151 ha

Der fredes 0,7 ha, heraf eng 0,6 ha, og erstatningen fastsættes i overens-

stemmelse med de almindelige retningslinier til mindstebelØbet

1.800 kr.

2.700 kr.

1.100 kr.

15.700 kr.

2.600 kr.

1.400 kr.

1.000 kr.

7.800 kr.

3.100 kr.

47.700 kr.

4.200 kr.
==:::::====::==

1.800 kr.

1.000 kr.

Erstatningskravet er fremsat af Jytte Meyer, men under sagens behandling er der tinglyst
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adkomst for Birgit Breinholm Beck, til hvem erstatningen vil være at udbetale mod

nærmere dokumentation for berettigelsen.

Ri. 69 og H 6. Laurids Madsen.
Matr. nr. 4 k, 4 l, 4 m smst., samt matr. nr. 13 a TobØl by, FØvling sogn.

Den l. april 1977 (bil. 149, underbilag 3) har ejeren fremsat et ekstra erstatnings-

krav på 222.000 kr.
Det samlede erstatningskrav er herefter:

For 11,1813 ha kræves 28.000 kr.

Ekstra erstatningskrav 222.000

I alt 250.000 kr.

Af brevet fremgår følgende:

Angående begrundelsen for mine erstatningskrav vedrØrende mine drifts- og

salgsøjemed og da den fremtidige administration af loven er ret usikker Iprivate bygninger vil jeg pege på en stærk forringelse både i drifts- og i

mener jeg at et krav på 250.000 kr. er realistisk da jeg mener det nogenlun-

de svarer til forringelsen af min ejendom ved den evt. tinglyste servitut i

anledning af fredningen ••.•••••.••••• "
Under besigtigelsen den ll. oktober 1977 oplyste ejeren, at han ingen aktuelle bygge-

planer har og henholdt sig iøvrigt til det skriftlige krav.
Ved den gennemfØrte begrænsning af fredningens geografiske udstrækning udgår landbrugs-

bygningerne og agerjorden. Erstatningen vil derfor være at fastsætte i overensstemmelse

med de almindelige retningslinier.

Der fredes 6,0 ha , heraf eng 4,6 ha, og erstatningen fastsættes til •••• 6.000 kr.

Ri. 70. Ejner Pedersen. ,
Matr. nr. l n, 5 b Brokær by, Hjortlund sogn.

Erstatningskrav for 2,3010 ha 5.800 kr.

Der fredes 2,2 ha eng, og erstatningen fastsættes i overensstemmelse

med de almindelige retningslinier til •.••.•••••••••.•••••••.•••••••••.••• 2.200 kr.

Ri. 70 A. Carl Johan Fast.

Matr. nr. 5 a smst.
Der er ikke fremsat noget erstatningskrav.

Der fredes 1,8 ha eng, og erstatningen fastsættes i overensstemmelse

med de almindelige retningslinier til ..•.•.••.•..•.....•.•..••.•........•• 1.800 kr.

Der er tinglyst foreløbigt skØde til Susanne Nielsen, og erstatningen vil derfor være

at deponere, indtil det er dokumenteret, hvem der er berettiget til belØbet.
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Ri. 71. Laurids P. Nissen.

Matr. nr. l m, 4 a smst.

Erstatningskrav for 4,9900 ha 12.500 kr.

Der fredes 3,3 ha eng, og erstatningen fastsættes i overensstemmelse med

de almindelige retningslinier til ...••••.•..•••...••.••.••.••..••.••••.•. 3.300 kr.

Ri. 72. SØren Sørensen.

Matr. nr. l g smst.

Ved brev af 16. maj 1977 (bil. 150 b, underbilag 24) fremsatte ejeren et yderligere erstat-

ningskrav.

Af brevet fremgår blandt andet:

, Da jeg er ejer af matr. nr. l g og l i Brokær, Hjortlund kommune, og disse er

taget med under fredning - matr. l i er paa 1199 m2 hvoraf 671 m2 er tilkØbt og

er fredet og maa ikke bebygges men 528 m2 byggegrund er udlagt som byggegrund af

Ribe kommune og kan tilsluttes offentlig kloak og efter besigtigelse fra Præst-

holm Ribe der anbefalede at jeg skulle søge erstatning og lade det gaa ind under

fredning forlanger jeg 4 kr. pr. m2 i erstatning til fuld afgørelse for de

528 m2 •.••... "

Ejeren har derudover for 1,3950 ha krævet 3.500 kr.

Under besigtigelsen den ll. oktober 1977 foreviste ejeren ejendommen og oplyste, at et byg-

geri kan tilsluttes kloaksystemet, og at byggeriet uanset den eksisterende hØjspændings-

ledning, der går tværs over grunden, alligevel kan placeres på grunden.

Det er oplyst over for nævnet, at Ribe kommune ikke har udlagt nogen byggegrund på matr.

nr. l g, der er beliggende i landzone. Det er ligeledes oplyst, at der ikke er meddelt

zonetilladelse. Der er ikke opfØrt nogen bygning på ejendommen.

Allerede fordi ejendommen er beliggende i landzone, og der ikke foreligger zonetilladelse,

kan der ikke gives erstatning for tab af mistet byggemulighed.

Erstatningen fastsættes derfor i overensstemmelse med de almindelige ret-

ningslinier for fredningen af 1,4 ha eng til •.•.•••••...••.•..•.•.•..•••••• 1.400 kr.

Ri. 73. SØren Engelbrecht.

Matr. nr. 2 e smst.

Erstatningskrav for 0,4649 ha 1.200 kr.

Der fredes 0,5 ha, og erstatningen fastsættes i overensstemmelse med de

almindelige retningslinier til mindstebelØbet 1.000 kr.

Ri. 74. Graves J. Frøsig.

Matr. nr. 2 d, 3 d smst, og 20 Jedsted by, Vilslev sogn.

Erstatningskrav for 0,7965 ha 2.000 kr.
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Den 15. oktober 1976 ( bil. 95 - 103) udvidede fredningsplanudvalgene på- •standen til yderligere at omfatte 3,1984 ha af matr. nr. 20 Jedsted by, Vilslev sogn.

Der fredes 1,1 ha eng, og erstatningen fastsættes i overensstem-

melse med de almindelige retningslinier til •.••••.•••..••••••••.••••• 1.100 kr.

Ri. 75. Poul Sojsen Simonsen.

Matr. nr. 3 a Brokær by, Hjortlund sogn.

Erstatningskrav for 11,6650 ha 29.200 kr.

Der fredes 9,3 ha, heraf eng 8,1 ha, og erstatningen fastsættes i over-

ensstemmeise med de almindelige retningslinier til ••••.••.••.••••.••••• 9.300 kr.

Ri. 77. Ejvind Vind Andreasen.

Matr. nr. 7 a smst.
Erstatningskrav for 2,6449 ha 6.700 kr. ,
Der fredes 1,0 ha eng, og erstatningen fastsættes i overensstemmelse

med de almindelige retningslinier til 1.000 kr.

Ri. 78. Hans Teilmann.
Matr. nr. 22 a Hjortlund m. fl. byer, Hjortlund sogn.

Erstatningskrav for 15,6770 ha 39.200 kr.

Der fredes 3,5 ha eng, og erstatningen fastsættes i overensstemmelse

med de almindelige retningslinier til ••.••••.••••.••••••••.•••.••..•••••• 3.500 kr.

Ri. 80. Simon Thomsen Hollænder.

Matr. nr. 2 k, 21 a, 21 d smst.
Erstatningskrav for 12,9843 ha 32.500 kr. t
Ved besigtigelsen den ll. oktober 1977 foreviste ejeren ejendommen og påviste en grØft,

som han Ønsker at rørlægge over en strækning af 150 m, idet grØften er meget dyb og

derfor besværlig at renholde. Ejeren Ønsker endvidere at tilplante en sandbanke på l tdr. ~

land. Ejeren bemærkede fremdele~, at åen slår et sving på matr. nr. 21 d, og han må pro-

testere imod, at dette sving udrettes. Ejeren reserverede sig endvidere muligheden for at

bygge en aftægtsbolig i nærheden af de eksisterende bygninger.

Ved den foretagne begrænsning af fredningens geografiske udstrækning udgår landbrugsbyg-

ningerne samt sandbanken og grØften.

Der fredes 4,6 ha eng,og erstatningen fastsættes i overensstemmelse med

de almindelige retningslinier til •••••••••••.••••••••••.•••.••••••.••••.••• 4.600 kr.

Ri. 82. Niels Peter SØrensen.
Matr. nr. 2 a smst.

Den l. april 1977 (bil. 149, underbilag 5) fremsatte ejeren et erstatningskrav
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på 200.000 kr. for ulempe og forringelse af ejendommens handelsværdi.

Det samlede erstatningskrav udgØr herefter:
Arealerstatning for 8,3950 ha 21.000 kr.
+ ulempe, forringelse 200.000

I alt 221.000 kr.
Ved besigtigelsen den ll. oktober 1977 oplyste ejeren, at erstatningskravet begrundes med,

at bygningerne medtages i forbindelse med, at kun en mindre del af ejendommen (8,3950 ha

ud af 37 ha) medtages under fredningen. Såfremt bygn~ngerne undtages, bliver erstatnings-
kravet mindre. Ejeren har derhos forbeholdt sig ret til opfØrelse af et aftægtshus. Der

foreligger ikke zonetilladelse hertil.

Som fØlge af den foretagne begrænsning i fredningens geografiske udstrækning udgår både

~ landbrugsbygningerne samt agerjorden, således at der fredes 1,6 ha eng.
Erstatningen fastsættes herefter i overensstemmelse med de almindelige ret-

ningslinier til .•.•.•.•••.••....••.••••..•.•••.•..•••••.•.•••••...••••••.• 1.600 kr.

Ri. 84. Vagn Vejrup.

Matr. nr. 15 a, 16 a, 16 e, 18 a, 20 d, 44 smst., l v, 2 c, 6 b, 18 a, Jernved by og sogn.
Erstatningskrav for 30,0300 ha 75.100 kr.
Der fredes 16,68 ha, heraf eng 14,3 ha, og erstatningen fastsættes i over-

ensstemmeise med de almindelige retningslinier til ••••.••••••.•••••••.•••.•• 16.700 kr.

Ri. 85. Hans Thude.
Matr. nr. l a Hjortlund m. fl. byer, Hjortlund sogn, 3 c Jernved by og sogn.

Erstatningskrav for 6,3067 15.800 kr.
Der fredes 3,5 ha eng, og erstatningen fastsættes i overensstemmelse med,de almindelige retningslinier til .•.•••.•.•.•••••..•.•••.•.•••••.•••••.•.• 3.500 kr.

=========

Ri. 87. Arne Knudsen.

Matr. nr. 14 d Hjortlund m. fl. byer, Hjortlund sogn.

Erstatningskrav for 1,1760 ha 3.000 kr.
Der fredes 1,2 ha eng, og erstatningen fastsættes i overensstemmelse med

de almindelige retningslinier til ••••..•.••••••••.•••••.•••••.••.••...•••• 1.200 kr.
=========

Ri. 89. Kristen Nielsen.

Matr. nr. 11 l, 14 b smst.

Erstatningskrav for 2,7707 ha 7.000 kr.
Der fredes 0,6 ha, heraf eng 0,4 ha, og erstatningen fastsættes i overens-

stemmeise med de almindelige retningslinier til mindstebelØbet •••.••••••.•• 1.000 kr.
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Ri. 90. Andreas Hollænder.

Matr. nr. 5 c, 11 m smst.

Erstatningskrav for 2,5805 ha 6.500 kr.

Der fredes 1,0 ha eng, og erstatningen fastsættes i overensstemmelse med

de almindelige retningslinier til ..•..•.•••••••••..•.•.•••.•••.•.••..•••• 1.000 kr.

Ri. 91. Chr. MØller Pedersen.

Matr. nr. 5 q smst.

Erstatningskrav for 0,2101 ha 1.000 kr.

Der fredes 0,2 ha eng, og erstatningen fastsættes i overensstemmelse med

de almindelige retningslinier til mindstebelØbet 1.000 kr.

på ejendommen er beliggende et helårshus, men der er ikke i den anledning fremsat sær-

skilt erstatningskrav.

Ri. 92. Peder ThØgersen Simonsen.

Matr. nr. 3 a, 3 b, 17 b, 19 a, 31 a, 41, 42, 43 smst.

,
Erstatningskrav for 37, 6374 ha 94.100 kr.

Der fredes 16,6 ha eng, og erstatningen fastsættes i overensstemmelse med

de almindelige retningslinier til .••.•.••...•.•.••.••••••.•••.••••.•••.••• 16.600 kr.

Ri. 93. Hjortlund-Kalvslund præsteembede.

Matr. nr. 11 a smst.

Erstatningskrav for 1,5580 ha 3.900 kr.

Der fredes 1,6 ha eng, og erstatningen fastsættes i overensstemmelse med

de almindelige retningslinier til ••••.•••.•..•.•••.••.••.•.•••.••••.••••••. 1.600 kr. ,
Ri. 94. Thea Irene Bang-Pedersen.

Matr. nr. Si, 17 a, 19 e, 28, 32 p smst.

Erstatningskrav for 34,1787 ha 85.000 kr.

Der fredes 9,8 ha, heraf eng 7,3 ha, og erstatningen fastsættes i over-

ensstemmeise med de almindelige retningslinier til •••••••••.•.••••••••.•• 9.800 kr.

på ejendommen er beliggende et helårshus, men der er ikke i den anledning fremsat sær-

skilt erstatningskrav.

Erstatningskravet er fremsat af Victor Petersen, men under sagens behandling er der ting-

lyst adkomst for Thea Irene Bang-Pedersen, til hvem erstatningen vil være at udbetale

mod nærmere dokumentation for berettigelsen.

Ri. 95. Jens Jørgen Bondegård.

Matr. nr. 11 k, 12 d smst.
Erstatningskrav for 1,2115 ha 3.100 kr.
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Der fredes 1,03 ha eng, og erstatningen fastsættes i overensstemmelse med,
de almindelige retningslinier til .••••••..•.•••...••.••.•...••...••.•••.••

Ri. 96. Hans Jørgen Nissen.

Matr. nr. 4 a, 8 e, 19 e smst.
Erstatningskrav for 27, 7056 ha

Der fredes 5,7 ha eng, og erstatningen fastsættes i overensstemmelse med

de almindelige retningslinier til •..••••••••..•••....•.•••••.••.•••.•.•..•

Ri. 97. Jørgen Peter Nissen.
Matr. nr. 5 a smst.

Erstatningskrav for 0,8580 ha

Der fredes 0,9 ha eng, og erstatningen fastsættes i overensstemmelse med

de almindelige retningslinier til mindstebeløbet •.•••.•...•..•...•••...••.•

Ri. 98. Hans Bjerregård Pedersen.

Matr. nr. 8 f, 8 h smst.
Erstatningskrav for 3,3306 ha

Der fredes 0,9 ha eng, og erstatningen fastsættes i overensstemmelse med
de almindelige retningslinier til mindstebelØbet ••.•.•.•.•.•••...•.••.•••.•

Ri. 99. Aksel N. Petersen.

Matr. nr. 8 a, 8 k, 32 e, 32 g smst.
Erstatningskrav for 27,3674 ha

Der fredes 0,9 ha, heraf eng 0,7 ha, og erstatningen fastsættes i overens-

stemmeise med de almindelige retningslinier til mindstebelØbet ••...•••••..•.

Ri. 100. Bent Haugård Jørgensen.

Matr. nr. 8 g, 9 a, 16 e smst.

Erstatningskrav for 4,1074 ha
Der fredes 4,1 ha eng, og erstatningen fastsættes i overensstemmelse med

de almindelige retningslinier til •...••••••.•.•••••.•.•••.•.••.••••••••••••

Ri. 101. Thorvald Kaul.

Matr. nr. 32 o smst.

Erstatningskrav for 1,1032 ha
Der fredes 1,1 ha eng, og erstatningen fastsættes i overensstemmelse med

de almindelige retningslinier til •••••••.••••••...•••••.••.•.•••.•..••••••.

1.050 kr.
=========

69.300 kr.

5.700 kr.
=========

2.200 kr.

1.000 kr.

8.400 kr.

1.000 kr.

68.500 kr.

1.000 kr.

10.300 kr.

4.100 kr.
=========

2.800 kr.

1.100 kr.
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Ri. 102. Otto Skak Christensen.

Matr. nr. 32 m, 32 n smst.
Erstatningskrav for 3,9265 ha 9.900 kr.

Der fredes 3,9 ha eng, og erstatningen fastsættes i overensstemmelse

med de almindelige retningslinier til •.••.•.•.•.•••••.•••.••.••••••..•.• 3.900 kr.

Ri. 103. Helge Kristensen.

Matr. nr. 32 b, 32 g, 33 d smst.

Erstatningskrav for 23,5046 ha 58.800 kr.

Der fredes 10,2 ha, heraf eng 5,7 ha, og erstatningen fastsættes i over-

ensstemmelse med de almindelige retningslinier til .•.................... 10.200 kr.

Ri. 104. Peter K. Refsing.

Den l. april 1977 (bil. 149, underbilag 20) fremsatte ejeren et ekstra erstatningskrav
Matr. nr. 34 a smst.

på 90.000 kr. Det samlede erstatningskrav udgør herefter:

Arealerstatning for 12,4500 ha 31.200 kr.

ekstra erstatningskrav 90.000

I alt 121.200 kr.

Af brevet fremgår fØlgende:

Jeg Ønsker hermed at stille krav om erstatning udover det som lodsejerudvalget

har stillet generel krav om.

Begrundelsen er den at alle mine driftsbygninger og kun et begrænset areal er

under fredning, hvorfor det generelle erstatningsbelØb bliver forholdsvis lille

i forhold til ulempen og den forringede handelsværdi. Jeg vil foreslå en
ekstraerstatning på 90.000 kr •..........

Ved besigtigelse den ll. oktober 1977 foreviste ejeren ejendommen og henholdt sig til sit

skriftlige erstatningskrav. Ejeren oplyste endvidere, at jorden er udlejet for tiden.

Som fØlge af den foretagne begrænsning i fredningens geografiske udstrækning udgår land-

brugsbygningerne og den overvejende del af agerjorden.

Der fredes herefter 3,7 ha, heraf eng 3,4 ha, og erstatningen fastsættes
•

i overensstemmelse med de almindelige retningslinier til . 3.700 kr.

Ri. 105. Hans Simon Hollænder.

Matr. nr. 35 a smst.

Erstatningskrav for 9,5400 ha 23.900 kr.
Der fredes 4,5 ha, heraf eng 2,6 ha, og erstatningen fastsættes i over-

ensstemmelse med de almindelige retningslinier til . 4.500 kr.
=========
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Ri. 106. Louise Margrethe Broch.

Matr. nr. 2 c VillebØl by, Kalvslund sogn.

Erstatningskrav for 12,9600 ha 32.500 kr.

Der fredes 4,6 ha, heraf eng 3,9 ha, og erstatningen fastsættes i over-

ensstemmeIse med de almindelige retningslinier til •.•..••.•.••••••.••••• 4.600 kr.
=========

Ri. 107. + H. 25. Jens Sejer Eriksen Broch.

Matr. nr. 2 a smst., 12 a TobØl by, FØvling sogn.
Erstatningskrav for 12,6834 ha 31.800 kr.

Der fredes 11,1 ha, heraf eng 10,2 ha, og erstatningen fastsættes i over-

ensstemmeIse med de almindelige retningslinier til •••••..••••••••••••••• 11.100 kr.

Ri. 108. Bent Garder.
Matr. nr. 6 a, 8 b VillebØl by, Kalvslund sogn., Erstatningskrav for 3,0250 ha 7.600 kr.
Der fredes 3,0 ha eng, og erstatningen fastsættes i overensstemmelse med

de almindelige retningslinier til •••••..••••••.•••••.•••••••••..•••••••• 3.000 kr.

Ri. 109. Johs. Garder.

Matr. nr. 3 a, 13 smst. og 4 g Plougstrup by, Jernved sogn.

Erstatningskrav for 4,6527 ha 11.700 kr.
Der fredes 4,68 ha eng, og erstatningen fastsættes i overensstemmelse med

de almindelige retningslinier til ••••••••.•..•••••.••..•••••.•••.•••••.• 4.700 kr.

Ri. 110. Hans Nissen Kjær.

Matr. nr. 9 b VillebØl by, Kalvslund sogn., Erstatningskrav for 1,0070 ha 2.600 kr.
Der fredes 1,0 ha eng, og erstatningen fastsættes i overensstemmelse med

de almindelige retningslinier til ••.••••••.••••••.••••••.•••.•••..•••••• 1.000 kr.

Ri. 111. Jens Enevold Hansen.

Matr. nr. 4 c, 5 a, 12 smst.

Den l. april 1977 (bilag 149, underbilag 6) fremsatte ejeren fØlgende krav:

l. Enten, at Nævnet sørger for, at landbrugspligten ophØre på min ejendom
matr. nr. 4 c m. fl. i VillebØl,

2. eller at der ydes en erstatning på ca. 300.000 kr., som jeg mener gården

vil blive forringet med Nævnets klausuler .••••••.•••• "

Efter det oplyste er kravet på arealerstatning for 8,4925 ha 21.300 kr. includeret i det-

te krav. Ved besigtigelse den ll. oktober 1977 foreviste ejeren ejendommen og henholdt

sig iøvrigt til sit skriftlige erstatningskrav, idet han påstod fredningen begrænset til
engene. Han havde ingen aktuelle byggeplaner.
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Som fØlge af den foretagne begrænsning i fredningssagens geografiske udstrækning udgår

landbrugsbygningerne samt agerjorden, således at der fredes 2,2 ha eng.

Erstatningen fastsættes herefter i overensstemmelse med de almindelige

retningslinier til .•••••••••••••••••••••..••..•••.•..•..••••.•••••.•..••. 2.200 kr.

Ri. 112. Aage Kalf.
Matr. nr. 4 b, 4 d VillebØl by, Kalvslund sogn.

Erstatningskrav for 3,2012 ha 8.100 kr.

Der fredes 3,2 ha eng, og erstatningen fastsættes i overensstemmelse med

de almindelige retningslinier til 3.200 kr.

Ri. 113. Hans S. Pedersen.

Matr. nr. 4 a smst., og 76 Hjortvad by, Kalvslund sogn.

erstatning, da både bygningerne + 6,3 ha er med i fredningen. IDen l. april 1977 (bil. 149, underbilag 7) fremsatte ejeren krav om 400.000 kr. i

I dette erstatningsbelØb er indeholdt erstatning for 6,3099 ha 15.800 kr.

Ved besigtigelsen den ll. oktober 1977 foreviste ejeren ejendommen og henholdt sig til

sit skriftlige erstatningskrav. Som følge af den foretagne begrænsning i fredningens

geografiske udstrækning udgår landbrugsbygningerne samt den overvejende del af agerjor-

den, således at der fredes 5,9 ha, heraf eng 5,5 ha.
Erstatningen fastsættes herefter i overensstemmelse med de almindelige

retningslinier til •.••.••••••.•••••..•.••••••.••.••••••••.•••••.•••.••••. 5.900 kr.

Ri. 114. Peter Christiansen.

Matr. nr. 5 b, 7 VillebØl by og sogn, og 111 Hjortvad by, Kalvslund sogn.

500.000 kr. I dette beløb er includeret arealerstatning for
,Den l. april 1977 (bil. 149, underbilag 8) fremsatte ejeren et ekstra krav på

6,7221 ha 16.900 kr.
Af brevet fremgår:

Under henvisning til de sidste 6 års mange forbud og afslag, som jeg har

modtaget fra fredningsnævnet, og som de begrundede med den kommende fredning

af Kongeåen. Samt de dermed forbundne vanskeligheder og Økonomiske tab og
stagnation, som fredningen har og vil påfØre mig frem i tiden. Jeg anser derfor

at 500.000 kr. vil være en rimelig erstatning for dette store indgreb i ejen-

domsretten .•.••••.......• "

Ved besigtigelsen den ll. oktober 1977 foreviste ejeren ejendommen og oplyste blandt

andet, at han gerne vil have tilladelse til at opstille yderligere 2 rækker campingvog-

ne ned mod åen. De tilsynsfØrende med campingpladser kræver nu 100 m2 areal pr. vogn,

og ejeren kan derfor ikke udnytte sine arealer fuldstændigt. Ejeren vil gerne bygge hyt-

ter i bevoksningen øst for vejen og vil fremsende en ansØgning til nævnet om dette.
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Nævnet har dog ikke senere modtaget en sådan ansØgning.

Som fØlge af den foretagne begrænsning af fredningens geografiske udstrækning kommer
hele den godkendte campingplads til at ligge uden for det fredede område.

Erstatningen vil herefter være at fastsætte i overensstemmelse med de almindelige ret-
ningslinier.

Der fredes 6,0 ha, heraf eng 4,2 ha, og erstatningen fastsættes til 6.000 kr.=========

Ri. 115. Henning Gunnar Jensen.

Matr. nr. l VillebØl by, 83, 95, 97 Hjortvad by, Kalvslund sogn.
Den l. april 1977 (bil. 149, underbilag 9) fremsatte ejeren et erstatningskrav på

200.000 kr., idet kravet begrundedes med, at handelsværdien forringes med 25%. I dette

kraver includeret arealerstatning for
16,7861 ha 42.000 kr.

Ved besigtigelsen den ll. oktober 1977 foreviste ejeren ejendommen og begrundede nærmere

kravet med, at bygningsrestriktionerne er meget snærende og bevirker en værdinedgang.
Hvis bygningerne undtages, har han ingen betænkeligheder ved fredningen.

Som fØlge af den foretagne begrænsning i fredningens geografiske udstrækning udgår land-
brugsbygningerne og den overvejende del af agerjorden.

Erstatningen fastsættes herefter i overensstemmelse med de almindelige retningslinier.

Der fredes 8,1 ha, heraf eng 6,4 ha, og erstatningen fastsættes til . 8.100 kr.

Ri. 116. Arne Bundgård Olesen.

Matr. nr. 75, 77, 78 Hjortvad by, Kalvslund sogn.

Erstatningskrav for 6,1021 ha 15.300 kr.
Der fredes 2,1 ha eng, og erstatningen fastsættes i overensstemmelse med
de almindelige retningslinier til . 2.100 kr.

Ri. 117 + RØ. 8. Carl Frede Matzen.

Matr. nr. 22 smst., 12 Mejlby by, Lintrup sogn.
Erstatningskrav for 1,4270 ha 3.600 kr.
Der fredes 0,7 ha, heraf eng 0,6 ha, og erstatningen fastsættes i overens-

stemmeise med de almindelige retningslinier til mindstebelØbet ...•..•..••.•. 1.000 kr.

Ri. 118. Harly JØrgen Bertelsen.
Matr. nr. 7 Hjortvad by, Kalvs1und sogn.

Erstatningskrav for 1,5950 ha 4.000 kr.
Der fredes 1,2 ha eng, og erstatningen fastsættes i overensstemmelse med

de almindelige retningslinier til . 1.200 kr.

På ejendommen er beliggende en landbrugsejendom, men der er ikke i den anledning fremsat

særskilt erstatningskrav.
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Ri. 119 + RØ. 7. Jørgen J. Mortensen.
Matr. nr. 32, 35 Hjortvad by, Kalvslund sogn, og 17 Mejlby by, Lintrup sogn.

Den l. april 1977 (bil. 149, underbilag 15) skrev ejeren blandt andet således til

nævnet:

Såfremt den gamle vandingskanal (der går gennem ca. 7 ha af min mark) ikke

må sløjfes, mener jeg mig berettiget til at fremsætte et individuelt krav.

For arealet kanalen beslaglægger ca. ~ ha

for ulemper, flere kiler i marken m.m. plus løbende ejendoms-

15.000 kr.

10.000

25.000 kr. "

25.000 kr.

28.000

53.000 kr.

skatter
I alt

Det samlede erstatningskrav er herefter:
Individuelt krav

Arealerstatning 11,1885 ha
I alt

Ved besigtigelsen den 12.okt. 1977 påviste ejeren et afsnit af den gamle vandingskanal,

som han gerne vil have lov til at fylde op fra en betonoverkørsel til en skov øst

herfor.

Nævnet har under sagens behandling givet tilladelse til den Ønskede opfyldning

(j. nr. 463/1977), jfr. ovenfor afsnit IlE.

Der fredes 3,7 ha, heraf eng 3,6 ha, og erstatningen fastsættes herefter

i overensstemmelse med de almindelige retningslinier til •••.•••••••••••••• 3.700 kr.

Ri. 120. Laurids J. Lauridsen.

Matr. nr. 17 Hjortvad by, Kalvslund sogn.

Erstatningskrav for 0,7700 ha 2.000 kr.
Der fredes 0,8 ha, heraf eng 0,7 ha, og erstatningen fastsættes i overens-

stemmeise med de almindelige retningslinier til mindstebelØbet •..•••••.•••• 1.000 kr.

Ri. 121. SØren Sørensen.

Matr. nr. lo smst.

Den l. april 1977 (bil. 149, underbilag 4) fremsatte ejeren et yderligere erstatningskrav
på 100.000 kr.

Erstatningskravet udgør herefter:
Individuelt krav 100.000 kr.
Arealerstatning 15,6000 ha 39.000

I alt 139.000 kr.
Af brevet fremgår:

I anledning af Kongeåfredningen vil jeg anmode om at få min erstatning hævet

med yderligere 100.000 kr. Begrundelsen er at min ejendom bliver pålagt en
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fredningsservitut, som jeg til enhver tid skal oplyse i tilfælde af handel.

Jeg mener at gårdens handelsværdi vil blive forringet lo - 15 %.
Når fredningen er endelig vedtaget kan fredningsnævnet komme og be om parke-

ringspladser, gangstier langs og ned til åen. Jeg ved godt at der skal for-

handles om dette fØrend i får tilladelsen, men da står vi lodsejere meget

svagt på det tidspunkt ••••..••••••.•. "
Ved besigtigelsen den ll. oktober 1977 foreviste ejeren ejendommen og henholdt sig til

sit skriftlige krav. Han omtalte sine byggeplaner, der ikke er aktuelle.
Som fØlge af den foretagne begrænsning i fredningens geografiske udstrækning udgår land-

brugsbygningerne og agerjorden.
Erstatningen fastsættes herefter i overensstemmelse med de almindelige retningslinier.

Der fredes 2,7 ha eng, og erstatningen fastsættes til •••••••••.••••.••••••..• 2.700 kr.

Ri. 122 + RØ. 14. Chresten og Else Marie Jensen.

Matr. nr. 45 smst., l Mejlby by, Lintrup sogn.
Erstatningskrav for 3,4576 ha 8.700 kr.

Der fredes 3,6 ha eng, og erstatningen fastsættes i overensstemmelse med
de almindelige retningslinier til •••••.•••••••....••.•..•••.••..•.••••..•.• 3.600 kr.

Ri. 123. JØrgen Schack.
Matr. nr. l Hjortvad by, Kalvslund sogn.

Erstatningskrav for 9,2800 ha 23.200 kr.
Der fr~des 1,8 ha, heraf eng 1,7 ha, og erstatningen fastsættes i overens-

stemmeIse med de almindelige retningslinier til .••••..•.••••••••.••••••.•• 1.800 kr.

2. Holsted kommune.

Som fØlge af den foretagne begrænsning i fredningens geografiske udstrækning udgår

fØlgende lodsejere:
H. 12, 23, 24, 30, 60, 66, 67, 68, 70, 71, 72, 75, 76.

H. l. Aage Hansen.
Matr. nr. 43 b TobØl by, FØvling sogn.

Erstatningskrav for 1,4825 ha 3.800 kr.
Der fredes 1,5 ha, heraf eng 1,4 ha, og erstatningen fastsættes i overens-

stemmelse med de almindelige retningslinier til .•••••••.•.•.•••..•.•..••••• 1.500 kr.

H. 2. Harry schmidt.

Matr. nr. 43 a smst.
Erstatningskrav for 1,5339 ha 3.900 kr.
Der fredes 1,5 ha, heraf eng 1,3 ha, og erstatningen fastsættes i overens-

stemmeIse med de almindelige retningslinier til •.••....••.•..•...•..•.••.•• 1.500 kr.=========
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H. 3. Chr. Poulsen Olesen.

Matr. nr. 14 f smst.
Erstatningskrav for 0,6350 ha
Der fredes 0,6 ha, heraf eng 0,4 ha, og erstatningen fastsættes i overens-

stemmeise med de almindelige retningslinier til mindstebelØbet .••••.••••••

H. 4. Hans MØller.

Matr. nr. 14 a smst.
Erstatningskrav for 1,3700 ha
Der fredes 1,4 ha, heraf eng 1,0 ha, og erstatningen fastsættes i overens-

stemmeise med de almindelige retningslinier til ••.••..••.••••••..••.••••..

H. 5. Svend Aage Hansen.

Matr. nr. 14 d, 14 e smst.

1.600 kr.

1.000 kr.

3.500 kr.

1.400 kr.

Den 5. april 1977 (bil. 150 a, underbilag 23) fremsatte ejeren et ekstra erstatningskrav.

Af brevet fremgår blandt andet:

Begrundelsen er den, at alle mine driftsbygninger er med under fredning og

kun et begrænset areal, som fØlge deraf er erstatningen uforholdsmæssig lille

ejendomsværdi 340.000 kr. = 68.000 kr .••.•••••.•••.•• "
i forhold til ulempen. Jeg vil foreslå et erstatningsbeløb på 20 % af forventet

I dette belØb er includeret erstatningskrav 17.400 kr. for 6,9290 ha.

Ved besigtigelsen den ll. oktober 1977 foreviste ejeren ejendommen og påstod fredningen

fØrer øget trafik ad en privat vej vest for bygningerne ned til åen.

begrænset til åen og engene. Ejeren var betænkelig ved udsigten til, at en fredning med-

Som fØlge af den foretagne begrænsning i fredningens geografiske udstrækning udgår land-

brugsbygningerne og den overvejende del af agerjorden.

Der fredes 1,4 ha, heraf eng 0,7 ha, og erstatningen fastsættes til .••••.•.

Erstatningen fastsættes derfor i overensstemmelse med de almindelige retningslinier.

1.400 kr.

H. 6. Laurids Madsen.

Denne ejendom er behandlet ovenfor sammen med Ri. 69.

H. 7. Hans SchØler.

Matr. nr. 11 f TobØl by, FØvling sogn.

Den l. april 1977 (bil. 149, underbilag 11) fremsatte ejeren fØlgende erstatningskrav:
1,5 ha engareal a kr. 2.500,00

9,761 ha agerjord a kr. 6.750,00

Ulempeerstatning

Samlet erstatning
92.

3.750 kr.

65.886

50.000

119.636 kr.
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Kravet er begrundet med, at fredningen kommer til at omfatte hele ejendommen, hvorfor

værdiforringelsen og ulempen ved fredningen bliver uforholdsmæssigt store.
Ved besigtigelsen den ll. oktober 1977 foreviste ejeren ejendommen og henholdt sig til

sit erstatningskrav.
Som følge af den foretagne begrænsning i fredningens geografiske udstrækning udgår land-

brugsbygningerne samt den overvejende del af agerjorden.
Erstatningen fastsættes derfor i overensstemmelse med de almindelige retningslinier.

Der fredes 2,9 ha, heraf eng 1,1 ha, og erstatningen fastsættes til •••.•••.. 2.900 kr.

H. 8. Hans Petersen.

Matr. nr. 44 b smst.

Erstatningskrav for 0,6170 ha 1.600 kr.

Der fredes 0,6 ha, heraf eng 0,5 ha, og erstatningen fastsættes i overens-

stemmeIse med de almindelige retningslinier til mindstebelØbet .••••...•.•••. 1.000 kr.

H. 9. Svend Bruun.

Matr. nr. 44 a smst.
Erstatningskrav for 0,5545 ha 1.400 kr.
Der fredes 0,6 ha eng, og erstatningsbelØbet fastsættes i overensstemmelse

med de almindelige retningslinier til mindstebelØbet ..•..•.....•..•...•..••. 1.000 kr.

H. lo. HØjer Schøler.

Matr. nr. 11 a smst.
Den 13. oktober 1977 (bil. 170, underbilag 25) fremsatte ejeren et ekstra erstatningskrav

på 25.000 k~, fordi der under fredningen alene er medtaget et forholdsvis lille areal samt

bygningerne.
Det samlede erstatningskrav udgør herefter:

Arealerstatningskrav for 5,3105 ha 13.300 kr.
Individuelt erstatningskrav 25.000

38.300 kr.
Som følge af den foretagne begrænsning i fredningens geografiske udstrækning udgår landbrugs-
bygningerne samt den overvejende del af agerjorden.

Erstatningen fastsættes herefter i overensstemmelse med de almindelige retningslinier.

Der fredes 1,4 ha, heraf eng 1,2 ha, og erstatningen fastsættes til ••.••••• 1.400 kr.

H. ll. Knud Aage Bruun.
Matr. nr. 2 g, 7 e, 9 a, lo i, 12 k, 14 k, 19 f smst.

Erstatningskrav 15,4509 ha 38.700 kr.
Der fredes 3,7 ha, heraf eng 2,0 ha, og erstatningen fastsættes i overens-

stemmeIse med de almindelige retningslinier til 3.700 kr.
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H. 13. Karl og Otto Jacobsen.

Matr. nr. 37 b smst. •
Erstatningskrav 0,8396 ha
Der fredes 0,8 ha eng, og erstatningen fastsættes i overensstemmelse med

2.100 kr.

de almindelige retningslinier til mindstebelØbet •.•••••.•••••...••••...• 1.000 kr.

H. 14. Peter Jacobsen.
Matr. nr. 8 m, 20 d, 52 a, 52 b smst.

Erstatningskrav for 3,0707 ha
Der fredes 3,2 ha eng, og erstatningen fastsættes i overensstemmelse med

7.700 kr.

de almindelige retningslinier til •.•••...•..•..••••••••••..••.••••••.•.•• 3.200 kr.

H. 15. Holger Dalgas Jensen.
Matr. nr. 6 k, 6 l smst., 5 d AbØlling by, FØvling sogn.

Erstatningskrav for 5,1663 ha 13.000 kr.
,

Der fredes 5,1 ha, heraf eng 4,5 ha, og erstatningen fastsættes i overens-

stemmeIse med de almindelige retningslinier til .••••.•.•••.•.•••..••••.•••• 5.100 kr.

H. 16. Christen Dam.
Matr. nr. lo a, 18 a TobØl by, FØvling sogn.
Den l. april (bil. 149, underbilag 12) fremsatte ejeren krav om ekstra erstatning.

Af brevet fremgår:

Begrundelsen den at samtlige driftsbygninger + et parcelhus er med under fred-

ningen, og som fØlge heraf er ulempen betydeligere og står slet ikke i et ri-

Jeg vil foreslå som ekstra erstatning lo % af forventet ny ejendomsværdi
,meligt forhold til det erstatningsbelØb, som jeg kan forvente tildelt generelt.

ca. 40.000 kr., idet det er min overbevisning, at ejendommens handelsværdi

er forringet som fØlge af fredningsservitutten ••••..•••.•.••.. "

Det samlede erstatningskrav udgØr herefter:
Arealerstatningskrav 19,7063 ha 49.300 kr.

Ekstra erstatning 40.000

89.300 kr.

Ved besigtigelsen den ll. oktober 1977 foreviste ejeren ejendommen og henholdt sig

iØvrigt til sit skriftlige krav.

Som fØlge af den foretagne begrænsning i fredningens geografiske udstrækning udgår både

bygningerne og agerjorden således, at der fredes 1,92 ha eng.

Erstatningen fastsættes herefter i overensstemmelse med de almindelige

retningslinier til . 1.950 kr.
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H. 17. Nis J. Kristensen.
Matr. nr. 7 n smst.

Erstatningskrav for 1,6 ha
Der fredes 1,6 ha, heraf eng 1,1 ha, og erstatningen fastsættes i

overensstemmelse med de almindelige retningslinier til .•••••••••••.•.•••

H. 18. Frede Krogsgård.

Matr. nr. 7 m smst.
Erstatningskrav for 1,3800 ha

Der fredes 1,4 ha, heraf eng 1,1 ha, og erstatningen fastsættes i overens-

stemmeise med de almindelige retningslinier til ••••••••.••.•.••••••.••••.•

H. 19. Niels Christensen.

Matr. nr. lo b, lo c smst.
Erstatningskrav for 0,6138 ha

Der fredes 0,61 ha eng, og erstatningen fastsættes i overensstemmelse med
de almindelige retningslinier til mindstebelØbet ••.•.•.••••••.•.•.•.•••••.

H. 20 + H. 26. Knud Grønnebæk.
Matr. nr. 8 a, 8 f, 8 n, 20 c, 20 e, 34, 42 b, 46 c smst.

Erstatningskrav for 9,9807 ha

Der fredes 1,95 ha eng, og erstatningen fastsættes i overensstemmelse med
de almindelige retningslinier til

4.000 kr.

1.600 kr.
=========

3.500 kr.

1.400 kr.

1.600 kr.

1.000 kr.

25.100 kr.

2.000 kr.

Erstatningskrav vedrØrende matr. nr. 8 n og 8 f er fremsat af Svend Grønnebæk, men under

at udbetale mod nærmere dokumentation for berettigelsen.
sagens behandling er der tinglyst adkomst for Knud GrØnnebæk, til hvem erstatningen vil være

H. 21. Kresten Espensen.
Matr. nr. 2 f, 3 c, 4 e, 4 g, 7 a, 8 g, 42 a smst.

Erstatningskrav for 10,6740 ha
Der fredes 4,2 ha eng, og erstatningen fastsættes i overensstemmelse med

de almindelige retningslinier til •..•....•.•.•..•••.••••••.•.•.••.••.•.••

H. 22. Andreas Kjær Pedersen.

Matr. nr. 6 a, 12 i, 37 a smst.

Erstatningskrav for 8,4111 ha

Der fredes 2,2 ha, heraf 2,1 ha eng, og erstatningen fastsættes i overens-

stemmelse med de almindelige retningslinier til .•...••••..•••.•.•..•..•.•.•

26.700 kr.

4.200 kr.

21.100 kr.

2.200 kr.
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H. 25. Jens Sejer Eriksen Broch.

Denne ejendom er behandlet ovenfor sammen med Ri. 107. •
H. 26. Knud Grønnebæk.
Denne ejendom er behandlet ovenfor sammen med H. 20.

H. 27. Poul P. Gram.

Matr. nr. 2 e, 23 a smst.
Erstatningskrav for 3,1340 ha 7.900 kr.

Der fredes 0,4 ha eng, og erstatningen fastsættes i overensstemmelse med

de almindelige retningslinier til mindstebelØbet ..••.•.••.•••••••••••••••• 1.000 kr.

på ejendommen er beliggende et fritidshus, men der er ikke fremsat særskilt erstatnings- •

krav i den anledning.

H. 28. Jens Chr. Andersen.

Matr. nr. 22 a, 22 c smst.

Den l. april 1977 (bil. 149, underbilag 13) fremsatte ejeren et erstatningskrav på

6.000 kr. for bygningerne.

Under be3igtige1sen den ll. oktober 1977 foreviste ejeren ejendommen og henholdt sig i

Øvrigt til sit skriftlige indlæg, idet han forhØjede erstatningskravet til 10.000 kr.

Ejeren forbeholdt sig ret til at bygge en havestue og til at foretage forandring af
et maskinhus.

Det samlede erstatningskrav udgør herefter:

Arealerstatningskrav for 2,4600 ha 6.200 kr.
+ bygningserstatning 10.000

16.200 kr.
Som fØlge af den foretagne begrænsning i fredningens geografiske udstrækning udgår både ,
bygningerne og agerjorden således, at der alene fredes 0,8 ha eng.

Erstatningen fastsættes derfor i overensstemmelse med de almindelige ret-

ningslinier til mindstebeløbet 1.000 kr.

H. 29. Kurt Ibsen.

Matr. nr. 2 a, 35 smst.

Erstatningskrav for 12,6614 ha 31.700 kr.

Der fredes 2,4 ha eng, heraf 0,7 ha fredskov, og erstatningen fastsættes

i overensstemmelse med de almindelige retningslinier, idet bemærkes, at der
for fredskov alene ydes 250 kr. pr. ha, til •..•.....•..•..•..••.•.••...... 1.900 kr.

H. 31. Henning C. Madsen.

Matr. nr. 4 r, 19 e, 36, 38, 40, 41 smst, samt l a AbØl1ing by, FØv1ing scgn.
Erstatningskrav for 7,8848 ha 19.900 kr.
Der fredes 7,9 ha, heraf eng 7,8 ha, og erstatningen fastsættes i over-
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ensstemmeise med de almindelige retningslinier til ••.•.••••••.••••••••

H. 32. Richard Poulsen.

Matr. nr. 39 TobØl by, Føvling sogn.
Erstatningskrav for 1,1690 ha

Der fredes 1,2 ha eng, og erstatningen fastsættes i overensstemmelse med

de almindelige retningslinier til ••.••••••••••••••••••••••••••••••.••••

7.900 kr.

3.000 kr.

1.200 kr.

Erstatningskravet er fremsat af Frede Knudsen, men der er under sagen tinglyst adkomst for

tigelsen.

Richard Poulsen, til hvem erstatningen vil være at udbetale mod dokumentation for beret-

H. 33. Niels P.B. Bech.

Matr. nr. 37 c, 46 b smst.

Erstatningskrav for 1,1367 ha
Der fredes 1,1 ha eng, og erstatningen herfor fastsættes i overensstemmelse
med de almindelige retningslinier til ••••••••••.••••••.••.••••.•••••.••••

H. 34. Frede Henriksen Elbæk.
Matr. nr. 46 a smst., 9 AbØlling by, Føvling sogn.
Erstatningskrav for 0,6639 ha
Der fredes 0,7 ha eng, og erstatningen fastsættes i overensstemmelse med

de almindelige retningslinier til mindstebeløbet •••••••••••••..••••••••••

H. 35. Jens Stokbæk.

Matr. nr. 25 e TobØl by, Føvling sogn.

Erstatningskrav for 0,6950 ha
Der fredes 0,7 ha eng, og erstatningen herfor fastsættes i overensstemmelse

2.900 kr.

1.100 kr.

1.700 kr.

1.000 kr.

1.800 kr.

med de almindelige retningslinier til mindstebelØbet ••••.••••.••.••••.•..••• 1.000 kr.

H. 36. Egon Hansen.

Matr. nr. 2 k smst.

Erstatningskrav for 5,3600 ha
Der fredes 1,0 ha eng, heraf fredskov 0,9 ha, og erstatningen fastsættes i

13 .400 kr.

overensstemmelse med de almindelige retningslinier, idet bemærkes, at der i
erstatning for fredskov alene ydes 250 kr. pr. ha., til ~in~5tehelØbet •••.•. 1.000 kr.

krav i den anledning.

på ejendommen er beliggende et fritidshus, men der er ikke fremsat særskilt erstatnings-

H. 37. Henning Andersen.

Matr. nr. 33 smst.
Erstatningskrav for 1,6143 ha 4.100 kr.
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Der fredes 1,6 ha eng, og erstatningen fastsættes i overensstemmelse

med de almindelige retningslinier til •••.••••..••.•••.•••••..••••••••..

H. 38. Svend E. Lund.

Matr. nr. 4 f smst.
Erstatningskrav for 0,7200 ha
Der fredes 0,7 ha eng, og erstatningen fastsættes i overensstemmelse

med de almindelige retningslinier til mindstebeløbet ••••••..••••.•••••.•

H. 39. Aksel Larsen.

Matr. nr. 26 a smst.
Erstatningskrav for 1,3800 ha
Der fredes 1,4 ha eng, og erstatningen fastsættes i overensstemmelse

med de almindelige retningslinier til .•••••.•.••••••••.•••.•••.••••.••••

H. 40. Hans Chr. J. Lauridsen.

Matr. nr. 26 b smst.

Erstatningskrav for 1,1032 ha

Der fredes 1,1 ha eng, og erstatningen fastsættes i overensstemmelse
med de almindelige retningslinier til ....••....•.••••••.••.••••...••.•.••

H. 41. Niels Jørgen Arhus.

Matr. nr. 2, 3 o AbØlling by, Føvling sogn.
Erstatningskrav for 7,9050 ha

Der fredes 2,4 ha eng, og erstatningen fastsættes i overensstemmelse

med de almindelige retningslinier til ..•••...•.•..••.••.•...••..•••..•••..

H. 42. Laurids Steffensen.

Ma tr. nr. 3 g, 3 r smst •

Erstatningskrav for 9,0301 ha

Der fredes 0,9 ha eng, og erstatningen fastsættes i overensstemmelse

med de almindelige retningslinier til mindstebeløbet ••.••.••..•..•••..•...

H. 43. Else Svendsen.

Matr. nr. 3 a, 3 h, 3 l smst.

Erstatningskrav for 2,5832 ha

Der fredes 2,3 ha eng, og erstatningen fastsættes i overensstemmelse

med de almindelige retningslinier til ••••••••.••...•••••.•••..•..••..••.••.

98.

1.600 kr.
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1.000 kr.

3.500 kr.

1.400 kr.
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22.600 kr.

1.000 kr.

6.500 kr.
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H. 44. Arne Steffensen Nielsen.
Matr. nr. 3 i, 3 n smst.

Erstatningskrav for 1,0323 ha 2.600 kr.

Der fredes 1,1 ha eng, og erstatningen fastsættes i overensstemmelse
med de almindelige retningslinier til 1.100 kr.

=========

H. 45. Ungdommens Vel.
Matr. nr. 3m, 5 a smst.

Erstatningskrav for 2,4892 ha 6.300 kr.

Der fredes 1,5 ha eng, og erstatningen fastsættes i overensstemmelse

med de almindelige retningslinier til ••••..•••••.••.••.•.•••.•.••.••••••••• 1.500 kr.

H. 46. + H. 51. Erik Thormod Rasmussen.

Matr. nr. l b, 3 d, 4 b smst.
Erstatningskrav for 17,4937 ha 43.800 kr.

Der fredes 1,7 ha eng, og erstatningen fastsættes i overensstemmelse

med de almindelige retningslinier til ••••••••.••.••.••.•••••.••.•..•••••••• 1.700 kr.

Erstatningskravet vedrØrende matr. nr. l b og 4 b er fremsat af Alfred H. Lund, men un-

der sagens behandling er der tinglyst adkomst for Erik Thormod Rasmussen, til hvem er-
statningen vil være at udbetale mod nærmere dokumentation for berettigelsen.

H. 47. Peter Hansen.
Matr. nr. 3 f, 3 v, 5 g, 13 smst.

Erstatningskrav for 7,2643 ha 18.200 kr.

Der fredes 0,8 ha eng, og erstatningen fastsættes i overensstemmelse

med de almindelige retningslinier til mindstebelØbet ••••••••••••••••••••••. 1.000 kr.
=========

H. 48. Hans Ebsen.

Matr. nr. 7 a, 7 b, 8 b smst.
Erstatningskrav for 1,3572 ha 3.400 kr.
Der fredes 1,3 ha eng, og erstatningen fastsættes i overensstemmelse

med de almindelige retningslinier til •••••.•••••••••.••.•..••.••.•.••.•••.• 1.300 kr.
=========

H. 49. Egon Steffensen.

Matr. nr. 6 b, lo smst.
Erstatningskrav for 0,2683 ha 1.000 kr.
Der fredes 0,3 ha eng, og erstatningen fastsættes i overensstemmelse

med de almindelige retningslinier til mindstebelØbet 1.000 kr.
=========

Erstatningskravet er fremsat af Johannes Jensen, men under sagens behandling er der
tinglyst adkomst for Egon Steffensen, til hvem erstatningen vil være at udbetale mod

nærmere dokumentation for berettigelsen.
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H. 50. Peter Falk Clausen.

Matr. nr. 3 z, 5 i smst.

Erstatningskrav for 11,2790 ha

Der fredes 0,5 ha eng, og erstatningen fastsættes i overensstemmelse

med de almindelige retningslinier til mindstebelØbet ..•.•••.•.•••.....•••

H. 51.
Denne ejendom er behandlet ovenfor sammen med H. 46.

H. 52. Sofie Espensen m. fl.

Matr. nr. 3 e, 5 c smst.

Erstatningskrav for 13,3089 ha

Der fredes 0,02 ha eng, og erstatningen fastsættes i overensstemmelse

med de almindelige retningslinier til mindstebelØbet

H. 53. Frederik Herman Sørensen.

Matr. nr. 5 b smst.

Erstatningskrav for 8,1850 ha

Der fredes 0,3 ha eng, og erstatningen fastsættes i overensstemmelse

med de almindelige retningslinier til mindstebeløbet .•••••••..•...•...•.•

H. 54. Chresten Pedersen.

Matr. nr. 3 t, 11 smst.

Erstatningskrav for 0,7715 ha

Der fredes 0,8 ha eng, og erstatningen fastsættes i overensstemmelse

med de almindelige retningslinier til mindstebeløbet •.•.•••....•.••....••

H. 55. Troels Pedersen.
Matr. nr. 3 c smst.
Erstatningskrav for 0,4450 ha

Der fredes 0,4 ha eng, og erstatningen fastsættes i overensstemmelse

med de almindelige retningslinier til mindstebeløbet •.•.•••.••.•....•••..

H. 56. Niels Kristian Viuf.
Matr. nr. 8 c smst.

Erstatningskrav for 0,6289 ha

Der fredes 0,6 ha eng, og erstatningen fastsættes i overensstemmelse

med de almindelige retningslinier til mindstebeløbet ...••......•.•..•••••

H. 57. Peder Elbæk.

Matr. nr. 8 a smst.

Erstatningskrav for 0,5847 ha

100.

•28.200 kr.

1.000 kr.

33.300 kr.

1.000 kr. :
20.500 kr.

1.000 kr.
=========

2.000 kr.

1.000 kr. ,
1.200 kr.

1.000 kr.

1.600 kr.

1.000 kr.

1.500 kr.
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Der fredes 0,6 ha eng, og erstatningen fastsættes i overensstemmelse

med de almindelige retningslinier til mindstebeløbet ••••.•••.••..••••.••.•

H. 58. Bent Preben Plats.

Matr. nr. 12 smst.

Erstatningskrav for 0,3286 ha
Der fredes 0,3 ha eng, og erstatningen fastsættes i overensstemmelse

med de almindelige retningslinier til mindstebelØbet ..•.••....•.•••.•.••.•

H. 59. Peder Øllgård.
Matr. nr. l c, l y Nielsbygård Hovedgård, FØvling sogn.

Erstatningskrav for 19,4750 ha
Der fredes 2,8 ha eng, og erstatningen fastsættes i overensstemmelse

med de almindelige retningslinier til •..•.•.••••..•••••...•••.•••••••••••

1.000 kr.

1.000 kr.

1.000 kr.

48.700 kr.

Erstatningskravet er fremsat af Elly Jensen, men under sagens behandling er der tinglyst

2.800 kr.

mentation for berettigelsen.
adkomst for Peder Øllgård, til hvem erstatningen vil være at udbetale mod nærmere doku-

skilt erstatningskrav.

På matr. nr. l y er beliggende et dambrug, men der er ikke i den anledning fremsat sær-

H. 61. + B. 6. Olav Øllgård og Aksel Fredslund Nielsen.
Matr. nr. l a, l r, l v, 7 c, 7 d smst., 13 f, 13 i BobØl by, FØvling sogn,

88 Nørbølling by, Folding sogn.
Erstatningskrav for 79,8788 ha

Der fredes 14,1 ha, heraf eng 12,3 ha, og erstatningen fastsættes i
overensstemmelse med de almindelige retningslinier til

199.700 kr.

Erstatningskravet er fremsat af Peder Øllgård, men under sagens behandling er der ting-
14.100 kr.

være at udbetale mod nærmere dokumentation for berettigelsen.

lyst adkomst for Olav Øllgård og Aksel Fredslund Nielsen, til hvem erstatningen vil

H. 62. + RØ. 27. + RØ. 35. Tage Frydendahl Hauberg og Kirstine Bork Hauberg.

Matr. nr. l t Nielsbygård Hovedgård, Føvling sogn, 14, 107, 190 Lintrup by

og sogn.
Erstatningskrav for 12,9374 ha

Der fredes 0,6 ha eng, og erstatningen fastsættes i overensstemmelse

med de almindelige retningslinier til mindstebelØbet ..•.•.•••..•...••.•••

32.600 kr.

1.000 kr.
Erstatningskravet vedrØrende matr. nr. l t Nie1sbygård Hovedgård og 107, 190 Lintrup by

=========

og sogn er oprindelig fremsat af Thorvald Hauberg, men under sagens behandling er der

ningen vil være at udbetale mod nærmere dokumentation for berettigelsen.

tinglyst adkomst for Tage Frydendahl Hauberg og Kirstine Bork Hauberg, til hvem erstat-
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H. 63. + RØ. 33. K.L. Kristensen.
Matr. nr. l x, 2 Nielsbygård Hovedgård, FØvling sogn, 38, 42, 43, 217,

228 Lintrup by og sogn.
Erstatningskrav for 14,2076 ha
Der fredes 13,3 ha, heraf eng 12,7 ha, og erstatningen fastsættes i

35.600 kr.

overensstemmelse med de almindelige retningslinier til 13.300 kr.

på ejendommen er beliggende både et helårshus og en bolig- og erhvervsejendom, samt

et dambrug, men der er ikke i den anledning fremsat særskilt erstatningskrav.

H. 64. SV. A. Sørensen.
Matr. nr. 4 Nielsbygård Hovedgård, Føvling sogn.

Erstatningskrav for 0,8507 ha 2.200 kr.

Der fredes 0,9 ha eng, og erstatningen fastsættes i overensstemmelse

med de almindelige retningslinier til mindstebelØbet •.•..•••.••••..••... 1.000 kr.

H. 65. Harald Jensen. :
Matr. nr. l n, 6 a smst.
Erstatningskrav for 9,3195 ha 23.300 kr.

Der fredes 9,4 ha, og erstatningen fastsættes i overensstemmelse med

de almindelige retningslinier til .••.••..•.••.•....•••..•..•••.•••.•...• 9.400 kr.

på ejendommen er beliggende et helårshus, men der er ikke i den anledning fremsat sær-

skilt erstatningskrav.

H. 69. Tage Pedersen.
Matr. nr. 14, 20 f, 21 c Lervadgård m.m., 3 a Nielsbygård Hovedgård,

FØvling sogn.

Erstatningskrav for 11,0617 ha 27.700 kr. ,Der fredes 0,6 ha eng, og erstatningen fastsættes i overensstemmelse

med de almindelige retningslinier til mindstebelØbet .•..•.•.•••.......•• 1.000 kr.

H. 72. Peder Chr. Larsen.

Denne ejendom udgår, men erstatningskravet behandles iøvrigt nedenfor sammen med B. 9.

H. 73. Marius N. Nissen.

Matr. nr. 17, 20 g Lervadgård m.m., 3 b Nielsbygård Hovedgård,
FØvling sogn.

Erstatningskrav for 11,4447 ha 28.700 kr.

Der fredes 0,6 ha, heraf eng 0,5 ha, og erstatningen fastsættes i

overensstemmelse med de almindelige retningslinier til mindstebelØbet 1.000 kr.

H. 74. Eigil Jakobsen.

Matr. nr. 20 e, Lervadgård m.m., 5 Nielsbygård Hovedgård, FØvling sogn.

102.



,
I

Erstatningskrav for 6,2498 ha

Der fredes 1,1 ha eng, og erstatningen fastsættes i overensstemmelse

med de almindelige retningslinier til ••..••••.•..••.••.•..••.•..••.••••..

H. 77. Andreas Gram.

Matr. nr. 20 c, 20 d Lervadgård m.m., 5 n TobØl by, FØvling sogn.
Erstatningskrav for 5,5960 ha

Der fredes 0,6 ha eng, og erstatningen fastsættes i overensstemmelse

med de almindelige retningslinier til mindstebelØbet .•••••.•.••••••.••..•

H. 78 + B. 5. Ellen og Eigil Peder Sørensen.

Matr. nr. 7 g, lo a, 19 a Lervadgård m.m., Føvling sogn, 55, 92 Nørbølling
by, Folding sogn.
Erstatningskrav for 27,6623 ha

Der fredes 22,3 ha, heraf eng 1,3 ha, og erstatningen fastsættes i

overensstemmelse med de almindelige retningslinier til ••.••••.••••.••.•••

H. 79. + B. lo. Peder Elbæk Madsen.

Matr. nr. 9 a Lervadgård m.m., FØvling sogn, 62 NØrbØlling by, Folding
sogn, 32 Sønderskov Hovedgård m.m., Folding sogn.

Erstatningskrav for 12,3420 ha
Der fredes 12,2 ha, heraf eng 0,5 ha, og erstatningen fastsættes i

overensstemmelse med de almindelige retningslinier til ••..•.••••.••••.•••

15.700 kr.

1.100 kr.
=========

14.000 kr.

1.000 kr.

69.200 kr.

22.300 kr.
==========

30.900 kr.

sat særskilt erstatningskrav.

På ejendommen er beliggende en landbrugsejendom, men der er ikke i den anledning frem-
12.200 kr.

H. 80. Nis Bennetsen.

Matr. nr. 6 b, 7 f Lervadgård m.m., l o Nielsbygård Hovedgård, FØvling

sogn.
Erstatningskrav for 7,9388 ha

Der fredes 8,0 ha, og erstatningen fastsættes i overensstemmelse med
de almindelige retningslinier til ..••.•••••.•••••..••••.•.•...•..•.•..•..

19.900 kr.

sat særskilt erstatningskrav.
på ejendommen er beliggende en landbrugsejendom, men der er ikke i den anledning frem-

8.000 kr.

H. 81. Lars Pedersen.

Matr. nr. 13 Lervadgård m.m., 6 b Nielsbygård Hovedgård, FØvling sogn.

Erstatningskrav for 11,5221 ha

Der fredes 11,5 ha, heraf eng 7,7 ha, og erstatningen fastsættes i

overensstemmelse med de almindelige retningslinier til •..•••...•.••.••..•

28.900 kr.

11.500 kr.
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H. 82. Alfred Madsen.
Matr. nr. 4 a, 5 i, 5 k, 8 e, 19 c Lervadgård m.m., l f Nielsbygård

Hovedgård, Føvling sogn.
Erstatningskrav for 34,1821 ha
Der fredes 34,2 ha, heraf eng 1,2 ha, og erstatningen fastsættes i

overensstemmelse med de almindelige retningslinier til ••••.••••.•.••••••.•

85.500 kr.

særskilt erstatningskrav.

på ejendommen er beliggende en landbrugsejendom, men der er ikke i den anledning fremsat

34.200 kr.

H. 83. Svend Erneberg Tygesen.

Matr. nr. 7 a, 7 d, 8 b, 19 Lervadgård m.m., Føvling sogn.

Erstatningskrav for 24,5970 ha
Der fredes 11,06 ha, og erstatningen fastsættes i overensstemmelse

med de almindelige retningslinier til ••...•.••.•..••••••••.••••.•.••••.•••

61.500 kr.

11.100 kr.

særskilt erstatningskrav.

på ejendommen er beliggende en landbrugsejendom, men der er ikke i den anledning fremsat :
H. 84. Viggo Jørgensen.

Matr. nr. 8 a smst.

Erstatningskrav for 9,7941 ha

Der fredes 9,8 ha, og erstatningen fastsættes i overensstemmelse
med de almindelige retningslinier til ••••.••..•••••••••••.••.•.•.•.••.••.•

24.500 kr.

særskilt erstatningskrav.

på ejendommen er beliggende en landbrugsejendom, men der er ikke i den anledning fremsat
9.800 kr.

H. 85. Benny Jan Pedersen.

Matr. nr. 5 h, 6 a, 8 f, 19 d smst.

Erstatningskrav for ,16,4266 ha

Der fredes 16,4 ha, og erstatningen fastsættes i overensstemmelse

med de almindelige retningslinier til .•••.•.....••.••.••••••....•.•••..••.

H. 86. Ejnar Hansen.

Matr. nr. 4 f, 4 g smst.

Erstatningskrav for 10,3320 ha

Der fredes 8,0 ha, og erstatningen fastsættes i overensstemmelse

med de almindelige retningslinier til •....••.••.•••.•..•.••••••.•.••..••••

H. 87. Miljøministeriet, skovstyrelsen.
Matr. nr. 5 s smst.

Der er ikke fremsat erstatningskrav.

Der fredes 28,6 ha, og der udbetales ingen erstatning til staten.
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H. 88. I/S Fredningsforeningen v/Eigil Sørensen.

Matr. nr. 4 h smst.
Der er ikke fremsat noget erstatningskrav.

Der fredes 4,5 ha, og erstatningen fastsættes i overensstemmelse med
de almindelige retningslinier til .•.•••.....•••••...••.•.••••.•••••••••.•••• 4.500 kr.

H. 89. Regner Birkelund.

Matr. nr. 5 a smst.
Erstatningskrav for 0,5077 ha 1.300 kr.

Der fredes 0,5 ha, og erstatningen fastsættes i overensstemmelse med

de almindelige retningslinier til mindstebelØbet ••••.•••••••••.••.•..•..•••. 1.000 kr.

Erstatningskravet er fremsat af Lars Brarnsen, men der er under sagens behandling tinglyst

adkomst for Regner Birkelund, til hvem erstatningen vil være at udbetale mod nærmere do-
kumentation for berettigelsen.
på ejendommen er beliggende et helårshus, men der er ikke i den anledning fremsat særskilt

erstatningskrav.

H. 90. Eli Olsen.

Matr. nr. 5 o smst.
Erstatningskrav for 0,1667 ha 1.000 kr.
Der fredes 0,2 ha, og erstatningen fastsættes i overensstemmelse med
de almindelige retningslinier til mindstebelØbet •••....•.••••••..•...•...... 1.000 kr.
på ejendommen er beliggende et helårshus, men der er ikke i den anledning fremsat særskilt

erstatningskrav.

,3. Brørup kommune.
Som følge af den foretagne begrænsning i fredningens geografiske udstrækning udgår fØlg-

ende lodsejere:
B. 14, 15, 16, 17, 18, 20, 25, 26, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 38, 39, 41, 42 A,

48, 49, 50, 53, 55, 56, 57, 58, 65, 70.

,-,J B. l. Aksel Morthorst.
Matr. nr. 42, 45 NØrbØlling by, Folding sogn.
Erstatningskrav for 15,6492 ha 39.200 kr.

Der fredes 9,5 ha, og erstatningen fastsættes i overensstemmelse med

de almindelige retningslinier til •...•....••.....••.•..•.....••..•..•.•.•.•.• 9.500 kr.
=========

B. 2. Sven Hansen.
Matr. nr. 54, 57, 74, 87, 90 smst.

Erstatningskrav for 21,3225 ha 53.400 kr.
Der fredes 21,9 ha, heraf eng 4,4 ha, og erstatningen fastsættes i overens-

stemmelse med de almindelige retningslinier til ....••..•.••....•....•.•.•.••. 21.900 kr.
==========
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på ejendommen er beliggende en landbrugsejendom, men der er ikke i den anledning

fremsat særskilt erstatningskrav.

B. 3. Oskar Hansen.

Matr. nr. 53, 61 smst.
Erstatningskrav for 14,6544 ha 36.700 kr.

Der fredes 14,6 ha, heraf eng 2,8 ha, og erstatningen fastsættes i

overensstemmelse med de almindelige retningslinier til ••.•••••••••.•.••.••• 14.600 kr.

På ejendommen er beliggende en landbrugsejendom, men der er ikke i den anledning frem-

sat særskilt erstatningskrav.

B. 4. Johannes Kristensen.

Matr. nr. 70, 71, 72 smst.

Erstatningskrav for 1,4400 ha 3.600 kr.

Der fredes 1,42 ha, heraf eng 0,9 ha, og erstatningen fastsættes

i overensstemmelse med de almindelige retningslinier til ••..•..••••..•.•••. 1.450 kr.

B. 5. Eigil Peter Sørensen.

Denne ejendom er behandlet ovenfor sammen med H. 78.

B. 6. Olav Øllgård og Aksel Fredslund Nielsen.

Denne ejendom er behandlet ovenfor sammen med H. 61.

B 7. Hans P. Hansen.

Matr. nr. 89 smst.

Erstatningskrav for 0,6722 ha 1.700 kr. ,Der fredes 0,7 ha eng, og erstatningen fastsættes i overensstemmelse

med de almindelige retningslinier til mindstebelØbet •••••..•.•.•.•..•..••.. 1.000 kr.

B. 8 + RØ. 78. Hakon H. Espensen.

Matr. nr. 73 smst., 189, 226, 211, 212 Dover by, Lintrup sogn. •
Erstatningskrav for 0,6820 ha 1.800 kr.

Der fredes 0,76 ha, heraf eng 0,1 ha, og erstatningen fastsættes i

overensstemmelse med de almindelige retningslinier til mindstebelØbet 1.000 kr.

På ejendommen er beliggende et helårshus, men der er ikke i den anledning fremsat
særskilt erstatningskrav.

B. 9 + H. 72. Peder Chr. Larsen.

Matr. nr. 91 Nørbølling, Folding sogn, 14 d Atte by, FØvling sogn.
Erstatningskrav for 2,4230 ha 6.100 kr.

Der fredes 0,6 ha eng, og erstatningen fastsættes i overensstemmelse med
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de almindelige retningslinier til mindstebelØbet .•.••.•••...••.•••••..••.

B. lo. Peder Elbæk Madsen.

Denne ejendom er behandlet ovenfor sammen med H. 79.

B. ll. Gunnar Hansen.

Matr. nr. 56 NØrbØlling, Folding sogn.
Erstatningskrav for 8,9674 ha

Der fredes 9,0 ha, og erstatningen fastsættes i overensstemmelse med de

almindelige retningslinier til .

1.000 kr.

22.500 kr.

9.000 kr.

erstatningskrav.

På ejendommen er beliggende et helårshus, men der er ikke i den anledning fremsat særskilt

B. 12. Aage A. Handler.

Matr. nr. 58, 63, 64, 65 smst.
Erstatningskrav for 14, 2921 ha
Der fredes 14,5 ha, heraf 0,5 ha eng, og erstatningen fastsættes i overensstem-

melse med de almindelige retningslinier til .

35.800 kr.

14.500 kr.

særskilt erstatningskrav.
på ejendommen er beliggende en landbrugsejendom, men der er ikke i den anledning fremsat

B. 13. Svend Christensen.

Matr. nr. 46, 47 smst.
Erstatningskrav for 18,8487 ha

Der fredes 18,9 ha, og erstatningen fastsættes i overensstemmelse med de
almindelige retningslinier til .

47.200 kr.

18.900 kr.

særskilt erstatningskrav.

på ejendommen er beliggende en landbrugsejendom, men der er ikke i den anledning fremsat

B. 19. H. Teilmann Ve]rup.

Matr. nr. 12 p, 12 aa, 51 smst.

på 30.000 kr.

Den 5. april 1977 (bil. 150 a, underbilag 22) fremsatte ejeren et ekstra erstatningskrav

Erstatningskravet udgØr herefter:

Arealerstatningskrav for 4,5510 ha

Ekstra erstatningskrav
I alt

Af brevet fremgår blandt andet:

11.400 kr.
30.000

41.400 kr.

Undertegnede lodsejer, der i særlig grad rammes af fredningspåstandens punkt C.6,
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hvorefter det ikke i fremtiden vil være muligt at etablere drivhusgartneri

samt i nogen grad af punkt B. 2, hvorefter en permanent beplantning evt. ikke

kan tillades, fremsætter ud fra ovennævnte rådighedsindskrænkninger, udover

det af lodsejerudvalget fremsatte generelle erstatningskrav på 2.500 kr. pr. ha

et ekstraordinært erstatningskrav på 30.000 kr .••••••••••••••• "

Ved besigtigelse den 12. oktober 1977 foreviste ejeren ejendommen og oplyste, at han

ønskede tilladelse til at opstille et hegn øst for kommunevejen, idet et bestående hegn

vest for vejen muligvis skal fjernes i forbindelse med en vejforlægning. Ejeren Ønskede

endvidere at opføre et drivhus i vest-østlig retning vinkelret ud fra det bestående hus.

Som fØlge af den gennemførte begrænsning i fredningens geografiske udstrækning udgår den

alt overvejende del af ejendommen, således både det areal, hvor ejeren Ønsker at plante

hegn, samt det areal, hvor han Ønsker at opføre et drivhus, således at der alene fredes

0,7 ha.
Erstatningen fastsættes herefter i overensstemmelse med de almindelige

retningslinier til mindstebelØbet •••.•..•..•..•.••..•..••..•.••..•..••• 1.000 kr. ,
B. 21. Andreas A. M. Thyrnann.

Matr. nr. 59 smst.
Erstatningskrav for 15,4815 ha 38.800 kr.

Der fredes 15,5 ha, og erstatningen fastsættes i overensstemmelse med

de almindelige retningslinier til .•...•............•......••••..•••..•.. 15.500 kr.

På ejendommen er beliggende en landbrugsejendom, men der er ikke i den anledning fremsat

særskilt erstatningskrav.

B. 22. Poul Sørensen.

Matr. nr. 52 smst.

Erstatningskrav for 12,0835 ha 30.300 kr. ,
Der fredes 7,9 ha, og erstatningen fastsættes i overensstemmelse med

de almindelige retningslinier til ••.•..•....•...••.•.•.••......•.•..••.•• 7.900 kr.

Erstatningskravet er fremsat af Pauline Sørensen, men under sagens behandling er der

tinglyst adkomst for Poul Sørensen, til hvem erstatningen vll være at udbetale mod nær-
mere dokumentation for berettigelsen.

B. 23. Arne Boisen Pedersen.

Matr. nr. 66, 75, 76, 77, 78 smst.
Erstatningskrav for 21,8717 ha 54.700 kr.

Der fredes 21,9 ha, heraf 5,8 ha eng, og erstatningen fastsættes i over-

ensstemmeise med de almindelige retningslinier til ..•• 21.900 kr.

På eJendommen er bellggende en landbrugsejendom, men der er ikke i den anledning fremsat
særskilt erstatningskrav.
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B. 24. Nancy M. Knudsen.
Matr. nr. 79 smst.

Erstatningskrav for 2,2396 ha 6.000 kr.

Der fredes 1,3 ha, og erstatningen fastsættes i overensstemmelse med

de almindelige retningslinier til •••.•••.••.•••.•..••.••.•••..••••••.•••••. 1.300 kr.

B. 27. Holger Hansen.
Matr. nr. 60, 67 smst.

Erstatningskrav for 14,0913 ha 35.300 kr.

Der fredes 2,9 ha, og erstatningen fastsættes i overensstemmelse med

de almindelige retningslinier til ••.••••••••••..•.••..•.•.•.•...•••.•.•••••• 2.900 kr.

B. 37. Niels Nielsen.

Matr. nr. 29 smst., 12 a, 29 SØnderskov Hovedgård og Foldingbrogårde, Folding sogn.
Erstatningskrav for 18,8908 ha 47.300 kr.
Der fredes 0,2 ha eng, og erstatningen fastsættes i overensstemmelse med

de almindelige retningslinier til mindstebelØbet •.•.•••••.•.•.•.•...•.•••.•.• 1.000 kr.

B. 40. Niels Jørgen Jørgensen.
Matr. nr. 19 e, 19 y, 19 z SØnder skov Hovedgård og Foldingbrogårde, Folding sogn.
Erstatningskrav for 2,1201 ha 5.300 kr.
Der fredes 0,8 ha, heraf eng 0,7 ha, og erstatningen fastsættes i overens-
stemmeIse med de almindelige retningslinier til mindstebelØbet 1.000 kr.

Erstatningskravet er fremsat af Ejner Jørgensen, men under sagens behandling er der ting-

lyst adkomst for Niels Jørgen Jørgensen, til hvem erstatningen vil være at udbetale mod
nærmere dokumentation for berettigelsen.

På ejendommen er beliggende et dambrug, men der er ikke i den anledning fremsat særskilt

erstatningskrav.

B. 42. Aksel Thomsen.

Matr. nr. 20 e, 20 d, 24 a Sønderskov Hovedgård og Foldingbrogårde, Folding sogn.

Ved sagens rejsning bestod denne ejendom af flere matrikelnumre, der nu er udstykket og

behandles under B. 42, 42 A,og 42 B.
Erstatningskravet for hele ejendommen er fremsat af Aksel Thomsen

og udgør for 9,8878 ha 24.800 kr.
Der fredes 0,2 ha eng, og erstatningen fastsættes i overensstemmelse

med de almindelige retningslinier til mindstebelØbet .•...•...•.•..•••....••• 1.000 kr.

109.



B. 42A. Svend Age Jensen.

Matr. nr. 9 c, 11 q, 11 u smst.

Udgår.

B. 42B. Anne Sofie Kjær og Anne Nørgård Pedersen.

Matr. nr. 20 b, 20 c, 20 d, 20 f, 20 m, 20 p, 20 q smst.

Der fredes 3,0 ha eng, og erstatningen fastsættes i overensstemmelse

med de almindelige retningslinier til 3.000 kr.

Erstatningen er som ovenfor under løbenr. B. 42 anfØrt fremsat af Aksel Thomsen, men

under sagens behandling er der tinglyst adkomst for Anne Sofie Kjær og Anne Nørgård

Pedersen, til hvem erstatningen vil være at udbetale mod nærmere dokumentation for

berettigelsen. 4It
B. 43. Jørgen P. Hansen.

Matr. nr. 27 smst.
Erstatningskrav for 0,0999 ha 1.000 kr.

,
Der fredes 0,1 ha eng, og erstatningen fastsættes i overensstemmelse

med de almindelige retningslinier til mindstebelØbet •••.•.•••.•.••••••.•.••• 1.000 kr.

B. 44. Jens Chr. Andersen.

Matr. nr. 28 smst.

Erstatningskrav for 0,8056 ha 2.100 kr.

Der fredes 0,8 ha eng, og erstatningen fastsættes i overensstemmelse

med de almindelige retningslinier til mindstebelØbet ••..•.••••••••...•.•..• 1.000 kr.

B. 45. Arne V. Sørensen. ,
Matr. nr. 26 b smst.

Erstatningskrav for 0,2821 ha 1.000 kr.

Der fredes 0,3 ha eng, og erstatningen fastsættes i overensstemmelse

med de almindelige retningslinier til mindstebeløbet ...••...•••••.•.•••.•.• 1.000 kr. •
B. 46. Knud H. Clausen.

Matr. nr. 31 smst.

Erstatningskrav for 0,2313 ha 1.000 kr.

Der fredes 0,2 ha eng, og erstatningen fastsættes i overensstemmelse

med de almindelige retningslinier til mindstebeløbet .•.•••.•••.•.•••••...... 1.000 kr.

B. 47. Karl A. Maribo.

Matr. nr. 25 a smst. •Erstatningskrav for 0,1324 ha 1.000 kr.
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Der fredes 0,1 ha eng, og erstatningen fastsættes i overensstemmelse

med de almindelige retningslinier til mindstebelØbet •.•.•.•...••••••••••.

B. 51. Juul Lyngby.
Matr. nr. l g, 33 smst.

Erstatningskrav for 8,3048 ha

Der fredes 0,3 ha eng, og erstatningen fastsættes i overensstemmelse

med de almindelige retningslinier til mindstebelØbet •.•.••...••..•.•..••••..

B. 52. Olav Christensen.

Matr. nr. lo d, lo e smst.

Erstatningskrav for 23,3395 ha
Der fredes 9,3 ha, heraf eng 3,5 ha, og erstatningen fastsættes i overens-

stemmeise med de almindelige retningslinier til .

B. 54. Mads N. Nissen.
Matr. nr. 9 b, 11 f, 11 h, 11 l, 11 r, 11 s smst.

Erstatningskrav for 19,9317 ha
Der fredes 2,1 ha eng, og erstatningen fastsættes i overensstemmelse
med de almindelige retningslinier til .

B. 59. Brørup kommune.

Matr. nr. 20 s smst.
Intet erstatningskrav.

Der fredes 0,1 ha eng, og erstatningsbelØbet fastsættes i overensstemmelse

med de almindelige retningslinier til mindstebelØbet ••.......•.....•....••••

B. 60. Hans Gabelgård Hansen •

1.000 kr.====~====

20.800 kr.

1.000 kr.
=========

58.400 kr.

9.300 kr.

49.900 kr.

2.100 kr.

1.000 kr.

Matr. nr. 11 b, 11 c, 11 e, 18, 20 a, 20 n, 20 l smst, 68 NØrbØlling by, Folding sogn.

41.500 kr.Erstatningskrav for 16,5721 ha

Der fredes 16,4 ha, heraf eng 8,2 ha, og erstatningen fastsættes i overens-
stemmeise med de almindelige retningslinier til .

B. 61. Niels Andersen.

Matr. nr. 9 a, 9 e, 30 SØnder skov Hovedgård og Foldingbrogårde, Folding sogn.

Erstatningskrav for 8,4416 ha

Der fredes 1,0 ha, heraf eng 0,5 ha, og erstatningen fastsættes i overens-

16.400 kr.

21.200 kr.

sternmelse med de almindelige retningslinier til mindstebelØbet .......•.••.•.• 1.000 kr.

\
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B. 62. Ejvind J. Laugesen.

Matr. nr. 8 a smst.
Erstatningskrav for 23,2625 ha
Der fredes 4,3 ha, heraf eng 3,7 ha, og erstatningen fastsættes i over-

58.200 kr.

ensstemmeise med de almindelige retningslinier til •••.•••••••••••.•••..•• 4.300 kr.
=========

B. 63. Thorvald Mikkelsen.

Matr. nr. 6 smst.
Erstatningskrav for 10,1658 ha 25.500 kr.

Der fredes 1,6 ha, heraf eng 1,5 ha, og erstatningen fastsættes i over-

ensstemmeise med de almindelige retningslinier til ••••..••••..••••••••••.• 1.600 kr.

B. 64. Jørgen Finn Jensen.

Matr. nr. 5 a, 5 c, 11 t smst.

Erstatningskrav for 10,8920 ha 27.300 kr. ,Der fredes 5,2 ha, heraf eng 3,1 ha, og erstatningen fastsættes i over-

ensstemmeise med de almindelige retningslinier til ••.•••.••..•..•••••••.•• 5.200 kr.

B. 66 og B. 66 A. Kaj Fr. Momsen, (matr. nr. 48 NørbØllinq by, Foldinq sogn.

Ved sagens rejsning var dette een ejendom, men denne er under sagen udstykket og behandles

derfor nedenfor under lØbe nr. 66 og 66 A.

Erstatningskravet for hele ejendommen er fremsat af Kaj Fr. Momsen, og

det udgør for 58,2966 ha 145.800 kr.

B. 66. Kaj Fr. Momsen (matr. nr. 48 NØrbølling by, Folding sogn).

Der fredes 0,7 ha, og erstatningen fastsættes i overensstemmelse med de

almindelige retningslinier til mindstebeløbet 1.000 kr.

B. 66 A. Viggo, Jakob og Inger Vibeke Momsen.

Matr. nr. l l, 3 c, 4 c Sønderskov Hovedgård og Foldingbrogårde, Folding sogn.
Der fredes 27,2 ha, heraf eng 8,5 ha og fredskov 23,00 ha, og erstatningen fastsættes i

I
overensstemmelse med de almindelige retningslinier, idet bemærkes, at der i erstatning

for fredskov alene ydes 250 kr. pr. ha.
Erstatningen fastsættes herefter til •.•••..•••.•..••..••••••..••..••.•••.• 9.950 kr.

Erstatningskravet er som ovenfor anført fremsat af Kaj Fr. Momsen, men der er under sagens
behandling tinglyst adkomst for Viggo, Jørgen og Inger Vibeke Momsen, til hvem erstatning-
en vil være at udbetale mod nærmere dokumentation for berettigelsen.

B. 67 + Ve. 17. Kongeåens Dambrug A/S, v/Daniel Mikkelsen.

Matr. nr. l m, l n, l o, 3 a Sønderskov Hovedgård og Foldingbrogårde, Folding sogn, 47 a
Maltbæk, Malt sogn.

Erstatningskrav for 18,4723 ha 46.200 kr. •
112.



•

I

,

•

Der fredes 18,5 ha, heraf eng 17,3 ha, og fredskov 0,3 ha, og erstatningen

fastsættes i overensstemmelse med de almindelige retningslinier, idet

bemærkes at der i erstatning for fredskov alene ydes 250 kr. pr. ha, til 18.300 kr.

På ejendommen er beliggende både en landbrugsejendom, et helårshus samt et dambrug, men

der er ikke i den anledning fremsat særskilt erstatningskrav.

B. 68. Didy A. Karstens.

Matr. nr. l a, l b, l d SØnderskov Hovedgård og Foldingbrogårde, Folding sogn.
Erstatningskrav for 114,8446 ha

Der fredes 32,9 ha, heraf fredskov 23,4 ha, og erstatningen fastsættes i

overensstemmelse med de almindelige retningslinier, idet bemærkes at der i
erstatning for fredskov alene ydes 250 kr. pr. ha, til

287.200 kr.

15.400 kr.

På ejendommen er beliggende den bygningsfredede SØnderskov Hovedgård samt avlsbygninger og

rigt ovenfor afsnit II E.
et helårshus, men der er ikke i den anledning fremsat særskilt erstatningskrav, jfr. iØv-

B. 71. Alfred Julius.

Matr. nr. l i smst.
Erstatningskrav for 0,1150 ha

Der fredes 0,1 ha, og erstatningen fastsættes i overensstemmelse med
de almindelige retningslinier til mindstebelØbet .•.•••.•.•.•.•...•••.•..•.•.

1.000 kr.

1.000 kr.

erstatningskrav.
På ejendommen er beliggende et helårshus, men der er ikke i den anledning fremsat særskilt

B. 72. Georg Mynster.

Matr. nr. l k smst.
Erstatningskrav for 0,1125 ha

Der fredes 0,1 ha, og erstatningen fastsættes i overensstemmelse med de

almindelige retningslinier til mindstebeløbet

1.000 kr.

1.000 kr.

Erstatningskravet er fremsat af K.L. Kristensen, men under sagens behandling er der ting-

dokumentation for berettigelsen.

lyst adkomst for Georg Mynster, til hvem erstatningen vil være at udbetale mod nærmere

erstatningskrav.

På ejendommen er beliggende et helårshus, men der er ikke i den anledning fremsat særskilt

B. 73. Peder Christian Jensen.

Matr. nr. 2 b smst.
Erstatningskrav for 0,2038 ha
Der fredes 0,2 ha, og erstatningen fastsættes i overensstemmelse med de

almindelige retningslinier til mindstebelØbet

1.000 kr.

1.000 kr.
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på ejendommen er beliggende et helårshus, men der er ikke i den anledning fremsat

særskilt erstatningskrav.

B. 74 + Ve. 22. Egon Jensen.
Matr. nr. 3 b smst., 9 h, 20 b, 40 a, Maltbæk by, Malt sogn.

Den l. april 1977 (bil. 149, underbilag 18) fremsatte ejeren et ekstra erstatningskrav

på lo - 15.000 kr.
Det samlede erstatningskrav udgØr herefter:

Arealerstatning for 12,2548 ha 30.700 kr.

Ekstra erstatning 10.000 15.000

I alt 40.700 45.700 kr.

Af brevet fremgår:

Da ovennævnte forretnings ekspansionsmuligheder forringes og dermed også

reduceret salgsværdi ved fredning af Kongeådalen, anser man en erstatningssum Ipå lo - 15.000 kr. for realistisk - under forudsætning af, at der gives tilla-

delse til udvidelse af udstillingshal.
såfremt en sådan tilladelse ikke gives, forbeholder man sig ret til højere

erstatningskrav
Ved besigtigelsen den 12. oktober 1977 foreviste ejeren ejendommen, der er indrettet som
beboelse og erhvervsejendom (smedeværksted) , og henholdt sig til sit erstatningskrav.
Ejeren oplyste endvidere, at han Ønsker udstillingsarealet udvidet, ligesom han Ønsker at

bibeholde en udstilling af landbrugsmaskiner mod vejen.
Nævnet har under sagens behandling behandlet 2 ansØgninger fra ejeren og har meddelt

de Ønskede tilladelser, ligesom ejeren har fået lov til at bibeholde udstillingen.

Erstatningen vil derfor være at fastsætte i overensstemmelse med de almindelige retnings-
linier. ,Der fredes 12,33 ha, heraf eng 6,63 ha, og erstatningen

fastsættes til •.••....•...•.•..•.........•.•..•..••••••••••....•.•..•..•.. 12.350 kr.

B. 75. Kurt Christiansen. •
Matr. nr. 3 d SØnderskov Hovedgård og Foldingbrogårde, Folding sogn.
Erstatningskrav for 0,9473 ha 2.400 kr.

Der fredes 0,9 ha, og erstatningen fastsættes i overensstemmelse med

de almindelige retningslinier til mindstebelØbet 1.000 kr.

på ejendommen er beliggende et helårshus, men der er ikke i den anledning fremsat
særskilt erstatningskrav.

B. 76 + Ve. 8. Frits Ebbesen.

Matr. nr. 2 a srnst, 3 d, 4 e, 14 c, 14 d, 49 Maltbæk by, Malt sogn.
Erstatningskrav for 51,9108 ha 129.800 kr.
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Der fredes 26,7 ha, heraf eng 8,3 ha, og erstatningen fastsættes i overens-

stemmelse med de almindelige retningslinier til ••••.••••.•.••.•.••.•••.••• 26.700 kr.

Erstatningskravet er fremsat af Ebbe Ebbesen, men under sagens behandling er der tinglyst

mentation for berettigelsen.
adkomst for Frits Ebbesen, til hvem erstatningen vil være at udbetale mod nærmere doku-

der er ikke i den anledning fremsat særskilt erstatningskrav.

På ejendommen er beliggende en landbrugsejendom samt erhvervsvirksomhed {mølle}, men

4. Vejen kommune.

Som fØlge af den gennemfØrte begrænsning i fredningens geografiske udstrækning udgår
fØlgende lodsejere:

49, 52, 53, 59, 60, 61, 62, 63, 72, 88.
Ve. l, 2, 3, 4, 5, 6, lo, 11, 12, 13, 19, 20, 24, 26, 29, 31, 33, 37, 39, 40, 41, 42, 45,

Ve. 7. Bent Jensen.

Matr. nr. 2 a Maltbæk by, Malt sogn.

Erstatningskrav for 1,2670 ha
Der fredes 1,3 ha eng, og erstatningen fastsættes i overensstemmelse med

de almindelige retningslinier til •..••.••.•.•.•.•.•..••.•..••..•.••••.•.••••

Ve. 8. Frits J. Ebbesen.
Denne ejendom er behandlet ovenfor sammen med B. 76.

Ve. 9. Rudolf Stuber.

Matr. nr. 4 d smst.
Erstatningskrav for 1,3326 ha

Der fredes 1,3 ha eng, og erstatningen fastsættes i overensstemmelse med

de almindelige retningslinier til ••...•••......•.•••.•.•••.•.••.•.••.•.•.•.•

Ve. 14. Villy og Vilhelm Detlefsen.

Matr. nr. l, 4 a, 23 a smst.
Erstatningskrav for 91,0342 ha
Der fredes 47,6 ha, heraf eng 21,1 ha, og erstatningen fastsættes i

overensstemmelse med de almindelige retningslinier til

Ve. 15. Hilda K. og Hans Martin Pedersen.

Matr. nr. 24 b, 24 l, 31 d, 43 b, 24 n smst.

Erstatningskrav for 8,3114 ha
Der fredes 1,7 ha, heraf eng 0,6 ha, og erstatningen fastsættes i over-

ensstemmeise med de almindelige retningslinier til .•....•.••.•...•.••.•.•.••

3.200 kr.

1.300 kr.

3.400 kr.

1.300 kr .

227.600 kr.

47.600 kr.
==========

20.800 kr.

1.700 kr.
=========
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Ve. 16. Steffen ottosen.
Matr. nr. 28 a, 30 h, 32 a, 33 c, 50 smst.

Erstatningskrav for 27,2279 ha 68.100 kr.

Der fredes 1,2 ha eng, og erstatningen fastsættes i overensstemmelse

med de almindelige retningslinier til 1.200 kr.

Ve. 17. Kongeåens Dambrug A/S.

Denne ejendom er behandlet ovenfor sammen med B. 67.

Ve. 18. Daniel Mikkelsen.

Matr. nr. 60 smst.
Erstatningskrav for 0,1706 ha 1.000 kr.

Der fredes 0,2 ha, heraf eng 0,1 ha, og erstatningen fastsættes i

overensstemmelse med de almindelige retningslinier til mindstebelØbet 1.000 kr. a
Ve. 21. Hans Ejner Iversen.

Matr. nr. 9 d, 23 e, 41 a smst.

Erstatningskrav for 9,1397 ha 22.900 kr.

Der fredes 9,1 ha, heraf eng 3,7 ha, og erstatningen fastsættes i

overensstemmelse med de almindelige retningslinier til .••••.••...••••••••. 9.100 kr.

på ejendommen er beliggende en landbrugsejendom, men der er ikke i den anledning fremsat

særskilt erstatningskrav.

Ve. 22. Egon Jensen.

Denne ejendom er behandlet ovenfor sammen med B. 74.

Ve. 25 + Ve. 34. Chr. Lang Jensen.

Matr. nr. 24 h, 24 i, 24 P smst.

,
Erstatningskrav for 14,0464 ha 35.200 kr.

Der fredes 1,7 ha eng, og erstatningen fastsættes i overensstemmelse

med de almindelige retningslinier til •.•••••.•.•••.••..••.••..•.•••.••.•. 1.700 kr.

Ved sagens påbegyndelse tilhØrte matr. nr. 24 i (Ve. 34) Post- og Telegrafvæsenet. Dette

matrikelnummers areal, 103 m2, er senere overgdet til Chr. Lang Jensen.

Ve. 27. Dines Hansen.

Matr. nr. lo e, 38 c, 39 a smst.

Erstatningskrav for 4,9073 ha 12.300 kr.

Der fredes 2,2 ha, heraf eng 0,4 ha, og erstatningen fastsættes i

overensstemmelse med de almindelige retningslinier til ••.•••••••.•.......•. 2.200 kr. •
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Ve. 28. Thormod og Tonnie Christensen.

Matr. nr. 18 n, 35 e, 36 a smst.

Erstatningskrav for 3,6336 ha
Der fredes 3,7 ha, heraf eng 0,4 ha, og erstatningen fastsættes i

overensstemmelse med de almindelige retningslinier til •..••...•••..•••.•..•

9.100 kr.

3.700 kr.

erstatningskrav.

På ejendommen er beliggende et helårshus, men der er ikke i den anledning fremsat særskilt

Ve. 30. Jørgen Henningsen.
Matr. nr. 28 b smst.

Erstatningskrav for 0,4090 ha
Der fredes 0,4 ha eng, og erstatningen fastsættes i overensstemmelse

med de almindelige retningslinier til mindstebe1Øbet .••..•.••..••..•.•..•••.

I Ve. 34. Post- og Telegrafvæsenet.
Denne ejendom er behandlet ovenfor sammen med Ve. 25.

Ve. 35. J. Aamand Andersen.

Matr. nr. 21 a, 25 c smst.
Erstatningskrav for 43,2254 ha
Der fredes 6,6 ha, heraf eng 5,5 ha, og erstatningen fastsættes i
overensstemmelse med de almindelige retningslinier til .•••....•.•.••..••..••

Ve. 36 + RØ. 112. Kjeld HorsbØl Hansen.

Matr. nr. 22 a, 34 b SIDst., 42 Københoved by, Skrave sogn.,Erstatningskrav for 52,7590 ha
Der fredes 4,3 ha eng, og erstatningen fastsættes i overensstemmelse med

de almindelige retningslinier til .

Ve. 38. Anne Marie Damkjær.
Matr. nr. 21 b, 21 c Maltbæk by, Malt sogn, 12 a, 30 f Askov by, Malt sogn.

Erstatningskrav for 10,8465 ha
Der fredes 1,1 ha eng, og erstatningen fastsættes i overensstemmelse

med de almindelige retningslinier til •.•.•.•.•..•.•..•.•.•....•..•.•...•••••

Ve. 43. Ejner Skovgård Hansen.
Matr. nr. 16 b, 28 c Askov by, Malt sogn, 17 d, 17 h Maltbæk by, Malt sogn.

Erstatningskrav for 7,1289 ha

... Der fredes 0,8 ha eng, og erstatningen fastsættes i overensstemmelse
med de almindelige retningslinier til mindstebelØbet •.•.•.•.••••.••••...••..

1.100 kr.

1.000 kr.

108.100 kr.

6.600 kr.

131.900 kr.

4.300 kr.

27.200 kr.

1.100 kr.

17.900 kr.

1.000 kr.
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Ve. 44. Ludvig Nissen.
Matr. nr. lo g, lo k, 17 a Askov by, Malt sogn, 12 k, 59 Maltbæk by, Malt sogn. •Erstatningskrav for 8,6307 ha 21.600 kr.

Der fredes 1,1 ha eng, og erstatningen fastsættes i overensstemmelse

med de almindelige retningslinier til .•...••.•.•..•....•....•...•...•.•... 1.100 kr.

Ve. 46. Hans Sørensen.
Matr. nr. lo a, 16 e, 32 a, 32 b, 32 c Askov by, Malt sogn.

Erstatningskrav for 69,6325 ha 174.100 kr.

Der fredes 3,9 ha eng, og erstatningen fastsættes i overensstemmelse

med de almindelige retningslinier til . 3.900 kr.

Ve. 47. Hans Peter Jensen.

Erstatningskrav for 36,5868 ha 91.500 kr. IMatr. nr. lo b, lo i, lo s, lo h, lo l smst.

Der fredes 2,8 ha eng, og erstatningen fastsættes i overensstemmelse

med de almindelige retningslinier til ••....•.....•......••.•..•........... 2.800 kr.

Ve. 48. Hans Peter Jensen.

Denne ejendom er overdraget til ejeren af lØbe nr. 47, men som følge af den foretagne

begrænsning i fredningens geografiske udstrækning udgår hele ejendommen.

Ve. 50. Jens Peter Nederby.

Matr. nr. 12 c smst., 25 ar, 26 z Vejen by og sogn.

Erstatningskrav for 7,5010 ha 18.800 kr.

med de almindelige retningslinier til ......•....•...•..••.••.•.•.....•.... 3.800 kr.
,Der fredes 3,8 ha eng, og erstatningen fastsættes i overensstemmelse

Ve. 51 + RØ. 98. Jørgen Kloppenborg Skrumsager.

Matr. nr. l a, 11 c Askov by, Malt sogn, 11 KØbenhoved by, Skrave sogn.

Erstatningskrav for 10,5605 ha 26.500 kr.

Der fredes 7,7 ha eng, og erstatningen fastsættes i overensstemmelse

med de almindelige retningslinier til .....•............•..•............... 7.700 kr.

Ve. 54. Steen Kjær.

Matr. nr. 33 Askov by, Malt sogn.

Erstatningskrav for 0,8700 ha 2.200 kr.

Der fredes 0,9 ha eng, og erstatningen fastsættes i overensstemmelse

med de almindelige retningslinier til mindstebeløbet ..•..••......•.•...... 1.000 kr.
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~. 55. Hans Chr. Mortensen.

Matr. nr. l b, 11 a, 30 e smst.
Erstatningskrav for 32,9360 ha

Der fredes 1,9 ha eng, og erstatningen fastsættes i overensstemmelse

med de almindelige retningslinier til .

82.400 kr.

1.900 kr.
=========

Ve. 56. Chr. Stampe Nielsen.

Matr. nr. 2 aa, 18 b, 30 a smst, 9 d, lo a, lo h Skodborghus Hovedgård, Vejen sogn.

Erstatningskrav for 36,1213 ha

Der fredes 4,6 ha eng, og erstatningen fastsættes i overensstemmelse
med de almindelige retningslinier til ..................•...................

Ve. 57. Henning Sørensen.

90.400 kr.

4.600 kr.

Matr. nr. 9 a Skodborghus Hovedgård, Vejen sogn, 5 f, 9 h, 9 i Askov by, Malt sogn.

51.600 kr.Erstatningskrav for 20,6096 ha

Der fredes 3,2 ha eng, og erstatningen fastsættes i overensstemmelse

med de almindelige retningslinier til ........................•..............

Ve. 58. Chr. Vester.

3.200 kr.

Erstatningskrav for 43,1970 ha
Matr. nr. 8 a, 8 e, 11 Skodborghus Hovedgård, veJen sogn, 9 e, 34 Askov by, Malt sogn.

108.000 kr.
Der fredes 5,7 ha, heraf eng 5,4 ha, og erstatningen fastsættes i

overensstemmelse med de almindelige retningslinier til .

Ve. 64. Robert MØller.

Matr. nr. 7 b, 9 i Skodborghus Hovedgård, Vejen sogn, 30 i Askov by, Malt sogn.

Erstatningskrav for 10,4354 ha
Der fredes 3,6 ha eng, og erstatningen fastsættes i overensstemmelse

med de almindelige retningslinier til .

Ve. 65. Johannes Boulund.

Matr. nr. 7 a, 8 e Skodborghus Hovedgård, Vejen sogn.

Erstatningskrav for 22,2039 ha

Der fredes 1,1 ha eng, og erstatningen fastsættes i overensstemmelse

med de almindelige retningslinier til .

Ve. 66. Thorsten Frier.

Matr. nr. l l, 14 smst.
Erstatningskrav for 10,8315 ha

Der fredes 1,8 ha eng, og erstatningen fastsættes i overensstemmelse

5.700 kr.

26.100 kr.

3.600 kr.

55.600 kr.

1.100 kr.
=========

27.100 kr .
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med de almindelige retningslinier til ••.•..•.•••..•.••.•.••••..••..•..•••

Ve. 67. Gunnar Dollerup.

Matr. nr. l m smst.
Erstatningskrav for 10,6800 ha

Der fredes 1,5 ha eng, og erstatningen fastsættes i overensstemmelse

med de almindelige retningslinier til •.••.••.•.•..••.•.•••••.•.••.••.••.•

Ve. 68. Hans Kr. Kristensen.

Matr. nr. l i smst.
Erstatningskrav for 2,1400 ha

Der fredes 2,1 ha, heraf eng 1,6 ha, og erstatningen fastsættes i

overensstemmelse med de almindelige retningslinier til .

Ve. 69. Ejner Christiansen.

Matr. nr. l c smst.
Erstatningskrav for 0,0600 ha

Der fredes 0,06 ha, heraf eng 0,04 ha, og erstatningen fastsættes i

overensstemmelse med de almindelige retningslinier til mindstebeløbet

1.800 kr •. •
26.700 kr.

1.500 kr.

5.400 kr.

2.100 kr.

I
1.000 kr.

1.000 kr.

skilt erstatningskrav.

På ejendommen er beliggende et helårshus, men der er ikke i den anledning fremsat sær-

Ve. 70. Martin Puggaard.

Matr. nr. l b smst.

Erstatningskrav for 2,1126 ha

Der fredes 0,2 ha, og erstatningen fastsættes i overensstemmelse

med de almindelige retningslinier til mindstebelØbet •..•.••.••.•..•....•.

5.300 kr.

1.000 kr. ,
Erstatningskravet er fremsat af Villy Puggaard, men under sagens behandling er der

nærmere dokumentation for berettigelsen.
tinglyst adkomst for Martin Puggaard, til hvem erstatningen vil være at udbetale mod

Ve. 71. Aksel T. Andersen.

Matr. nr. 6 c, 8 f, 12 smst.

Erstatningskrav for 8,5860 ha

Der fredes 3,7 ha, heraf eng 1,1 ha, og erstatningen fastsættes

i overensstemmelse med de almindelige retningslinier til .

Ve. 73. Ejner Th. Thomsen.

Matr. nr. 1 n, 13 smst.

Erstatningskrav for 3,2045 ha

Der fredes 0,6 ha eng, og erstatningen fastsættes i overensstemmelse

120.

21.500 kr.

3.700 kr.

8.100 kr.
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med de almindelige retningslinier til mindstebeløbet •...•••...••.•.•.••...•.

Ve. 74. Erik E. Larsen.
Matr. nr. l e smst.

Erstatningskrav for 0,1771 ha

Der fredes 0,2 ha eng, og erstatningen fastsættes i overensstemmelse

med de almindelige retningslinier til mindstebeløbet

1.000 kr.

1.000 kr.

1.000 kr.

erstatningskrav.
På ejendommen er beliggende et helårshus, men der er ikke i den anledning fremsat særskilt

Ve. 75. BØrge Poulsen.
Matr. nr. l a smst.

Erstatningskrav for 1,8600 ha

Der fredes 1,9 ha eng, og erstatningen fastsættes i overensstemmelse

med de almindelige retningslinier til •..••......•...••••..••..•....•..•.•••.

Ve. 76. Knud Hansen.
Matr. nr. 9 g, 9 h smst.

Erstatningskrav for 0,9950 ha

Der fredes 1,0 ha eng, og erstatningen fastsættes i overensstemmelse
med de alm~ndelige retningslinier til ..•....••.•....•....•....•••.....•...•.

Ve. 77. Anker Nyegård.

Matr. nr. 2 a smst.

Erstatningskrav for 5,3800 ha

Der fredes 1,9 ha eng, og erstatningen fastsættes i overensstemmelse

med de almindelige retningslinier til .•••...•...•.........•..•....•........•

Ve. 78. Mogens Pedersen.

Matr. nr. 3 a smst.

Den 9. september 1975 (bilag 25) fremsatte ejeren fØlgende ekstra erstatningskrav:
Anslået udgift pr. år i 20 år pr. ha ~ tilskud

4.700 kr.

1.900 kr.

2.500 kr.

1.000 kr.

13.500 kr.

1.900 kr.

.•.•....••..•...... ca. 400 kr. pr. ha.
Normaldækningsbidrag:

5,2 ha a 2.000 kr.
~ nuværende dækningsbidrag anslået til

Forskel
~ udgift til regulering

Rest
eller netto 1.500 kr. pr. ha pr. år.

Derudover er der fremsat erstatningskrav på

for 12,5500 ha.

10.400 kr.
1.400 n

9.000 kr.
2.000 n

7.000 kr.

31.400 kr.
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Ved besigtigelse den 13. oktober 1977 foreviste ejeren ejendommen og henholdt sig iØv-

rigt til sit skriftlige erstatningskrav.
Ejeren protesterede derhos kraftigt mod fredningens gennemførelse og oplyste endelig,

at han Ønsker åen reguleret.
Idet bemærkes, at der ved fastsættelsen af erstatning for fredning af engarealer er

taget hensyn til, at fredningssagen har været en væsentlig årsag til, at reguleringen

af Kongeåen ikke blev gennemfØrt, og idet ejeren ikke har godtgjort eller sandsynlig-

gjort, at han har lidt et særligt tab, vil erstatningen være at fastsætte i overens-

stemmeise med de almindelige retningslinier.

Der fredes 4,7 ha eng, og erstatningen fastsættes til . 4.700 kr.

Ve. 79. Carl Hansen. •Matr. nr. 4 a, 4 c smst.

Erstatningskrav for 6,0280 ha 15.100 kr.

med de almindelige retningslinier til . 2.100 kr. IDer fredes 2,1 ha eng, og erstatningen fastsættes i overensstemmelse

Ve. 80. Johan P. Sørensen.

Matr. nr. 4 d, 5 a smst., 4 Vejen by og sogn.
Erstatningskrav for 2,8145 ha 7.100 kr.

Der fredes 2,2 ha eng, og erstatningen fastsættes i overensstemmelse
med de almindelige retningslinier til . 2.200 kr.

Ve. 81. Viggo Nissen.

Matr. nr. 8 b, 8 g, lo d, 15 Skodborghus Hovedgård, Vejen sogn.

Erstatningskrav for 1,4756 ha 3.700 kr. ,Der fredes 1,4 ha eng, og erstatningen fastsættes i overensstemmelse

med de almindelige retningslinier til . 1.400 kr.

På ejendommen er beliggende et dambrug, men der er ikke i den anledning fremsat sær-
skilt erstatningskrav.

Ve. 82. Poul Schou Andersen.

Matr. nr. 26 a, 26 ab, 26 v Vejen by og sogn.

Der er ikke fremsat erstatningskrav.

Der fredes 4,5 ha eng, og erstatningen fastsættes i overensstemmelse

med de almindelige retningslinier til . 4.500 kr.

Ve. 83. Frode Munk.

Matr. nr. 25 at smst., 3 l Lille Andst by, Andst sogn.

Der er ikke fremsat noget erstatningskrav.
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Der fredes 1,1 ha eng, og erstatningen fastsættes i overensstemmelse

med de almindelige retningslinier til ..•.••......••.............•.••..••..• 1.100 kr.

Ve. 84. Eigil Ingemann Jensen.

Matr. nr. 25 c, 25 i, 26 f, 26 s, 26 x Vejen by og sogn, l b Roved by, Andst sogn, 3 c, 3 o

Lille Andst by, Andst sogn.

Der er ikke fremsat noget erstatningskrav.

Der fredes 1,53 ha eng, og erstatningen fastsættes i overensstemmelse

med de almindelige retningslinier til ..•••..•...•..•..••.••.•....•...••••••• 1.550 kr.

Ve. 85. Hans F. Pedersen.

Matr. nr. l i Roved by, Andst sogn, 25 h Vejen by og sogn, 3 m Lille Andst by, Andst sogn.
Der er ikke fremsat noget erstatningskrav.
Der fredes 1,1 ha eng, og erstatningen fastsættes i overensstemmelse med

de almindelige retningslinier til .••••...•....•..•..•••.....•..•..•.•.••... 1.100 kr.

Ve. 86. Svend Erik Fallesen.

Matr. nr. 3 n Lille Andst by, Andst sogn, 25 as Vejen by og sogn.

Der er ikke fremsat noget erstatningskrav.
Der fredes 0,7 ha eng, og erstatningen fastsættes i overensstemmelse med
de alm~ndel~ge retningslinier til mindstebelØbet ...•.•..••..••.••.•••...•..• 1.000 kr.

Ve. 87. Aage Jensen.
Matr. nr. 3 i, 4 g Lille Andst by, Andst sogn.

Der er ikke fremsat noget erstatningskrav.

Der fredes 2,5 ha eng, og erstatningen fastsættes i overensstemmelse

med de almindelige retningslinier til .••.•...•..••...•..••...•..•..•...••.•.• 2.500 kr.

5. Rødding kommune.

Som følge af den foretagne begrænsning i fredningens geografiske udstrækning udgår fØl-

gende lodsejere:
RØ. 4, 11, 12, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 30, 31, 34, 36, 49, 50, 51 a, 52, 56, 64, 70,

72, 99, 108, 109, 110, 111, 116, 117, 118, 119, 121, 124, 125, 126, 127, 128, 129, 130,
131, 132, 133, 134, 137, 139, 142, 146, 147, 150.

RØ. l. Andreas Trueisen.
Matr. nr. 6 Mejlby by, Lintrup sogn.

Erstatningskrav for 24,9465 ha 62.400 kr.
Der fredes 0,3 ha eng, og erstatn~ngen fastsættes i overensstemmelse med

de almindelige retningslinier til mindstebelØbet •..••.....•............•... 1.000 kr.
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RØ. l A Henry Hansen.

Matr. nr. 138 smst.
Ejeren har den 28. juli 1977 skrevet således til nævnet:

Jeg er faktisk i den underlige situation, at jeg ikke ved, om jeg er på det

hold, idet jeg ikke har fulgt de lokalt afholdte forhandlingsmØder, hvilket

selvfølgelig er mit eget ansvar, men jeg har desværre været forhindret i at

deltage, og jeg har jo ingen organisation til at tale min sag.

Jeg har selvfØlgelig visse planer med mit lille dambrug, og jeg er ikke helt

klar over eventuelt kommende regler for muligheden for etablering af nye damme,

"styring" af vegatationen m.v.

Jeg er på den ene side interesseret i at få klaret sådanne spørgsmål, medens

jeg på den anden side nØdig vil foranledige større ulejlighed for min skyld

alene ••..••..•.•..•. "
Ved besigtigelsen den 12. oktober 1977 foreviste ejeren ejendommen og oplyste, at han

har fået pålæg om at foretage oprensning af sit dambrug inden den l. november 1978. An-

lægget er for tiden ude af drift, men det er meningen, at det skal i drift igen, idet det

lokale vand er af god beskaffenhed. Han har planer om at opføre et klækkehus. Ejeren vil

fremsende nærmere planer sammen med et eventuelt erstatningskrav.

Ejeren har ikke senere fremsat noget erstatningskrav.

Ved den gennemførte begrænsning i fredningens geografiske udstrækning

udgår dambruget, således at der alene fredes 0,02 ha eng, og erstat-

ningen fastsættes derfor i overensstemmelse med de alm. retningslini-

er til mindstebelØbet ....••...........•..•.....••......•..••..••....•• 1.000 kr.

RØ. 2. I/S Kongeå Vandingsselskab. ,
Matr. nr. 9 smst.

I oktober 1975 (bil. 46, 46 a og 46 b) fremsatte vandingsselskabet fØlgende erstatnings-
krav:

l. Fredningssagen overtager de i vedlagte overenskomst af 18.1.1966 (bilag l)

anfØrte forpligtelser, som afvandingsselskabet er indgået på, men som fred-

ningssagen gennem standsning af afvandingssagen har hindret og dermed nedlæg-

gel se af det ophØrte vandingsselskab.

2. Vandingsselskabet ejer en del arealer i området, nemlig 1,4307 ha, som det

fremgår af vedlagte fortegnelse (bilag 2). Disse arealer bØr ved selskabets

nedlæggelse overdrages til eventuelt tilgrænsende lodsejere eller offentlig

myndighed. Vandingsselskabet mener, at ejerberigtigelsen skal indgå under ned-

læggeIsesprocessen, der er anført i overenskomsten.
Vandingsselskabets kraver således:

Formel nedlæggelse af vandingsselskabet efter de anførte betingelser •.."
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Der vedlagdes afskrift af overenskomst af 18. januar 1966 mellem lodsejerudvalget for

Kongeåens afvanding og vandingsselskabet. Af overenskomsten fremgår blandt andet, at man
enedes om, at vandingsselskabet under forbehold af, at afvandingssagen gennemføres som

landvindingssag, afstår opstemningsrettigheder ved det Juneherske stemmeværk på fØlgende

betingelser:
l) der ydes en kontant erstatning på 25.000 kr. for opstemningsretten,

2) udgiften ved at rørlægge en ca. 50 m lang strækning som nyt afløb til Kongeå for et

tillØb til vandingskanalen afholdes af landvindingssagen,
3) udgiften ved den formelle nedlæggelse af vandingsselskabet afholdes under landvindings-

sagen, idet afvandingskommissionen eller den vandlØbsret, der måtte behandle sagen,

også behandler nedlæggelsen af vandingsselskabet.
Det er endvidere oplyst den 24. maj 1976 (bilag 80), at aftalen er godkendt af Statens

Landvindingsudvalg den 8. februar 1966.
Ved landvæsenskommissionskendelse af 15. september 1977 (bilag 151) bestemtes det blandt

andet, at det forudsættes, at vandingsselskabets erstatningskrav afgøres i forbindelse
med fredningssagen, samt at arealet afvikles til enten staten eller tilstØdende lodsejere

(jfr. ovenfor afsnit II og II E).

Nævnet finder, at det må antages at være fredningssagen, der er hovedårsag til, at regu-

leringssagen og oplØsningen af vandingsselskabet ikke er blevet gennemført.

Da aftalen mellem lodsejerudvalget vedrørende afvandingssagen og selskabet er godkendt af

Statens Landvindingsudvalg, og da det derfor må antages, at selskabet, såfremt afvandings-
sagen (reguleringssagen) var blevet gennemfØrt, havde haft et juridisk krav på belØbet,

findes dette kravat burde erstattes gennem fredningssagen.
Der tillægges derfor I/S Kongeå Vandingsselskab en erstatning på 25.000 kr.

Vandingsselskabet har derudover i arealerstatning for 1,4306 ha krævet 3.600 kr~

Staten har den 26. oktober 1977 akcepteret et tilbud om kØb af 1,1133 ha for,1.113,30 kr. Det er derudover aftalt, at resten af selskabets arealer vederlagsfrit overdra-

ges til de tilstødende lodsejere. Der ydes herefter ingen arealerstatning for 0,3 ha eng,

som omfattes af fredningen .

• RØ. 3. Alfred Mortensen.

Matr. nr. lo, 79 smst.
Den l. april 1977 (bilag 149 a, underbilag 14) meddelte ejeren nævnet, at han Ønskede

tilladelse til at fjerne en plantage på sin ejendom. Såfremt tilladelsen ikke blev givet,

forbeholdt ejeren sig et yderligere erstatningskrav.
Ejeren har derud over i arealerstatningskrav for 25,1150 ha krævet 62.800 kr.
Ved besigtigelsen den ~. oktober 1977 foreviste ejeren ejendommen og bemærkede, at plan-

tagen dækker et areal på 2,4 ha.
Den 23. november 1977 har nævnet meddelt den Ønskede tilladelse(j. nr. 464/1977), jfr.

ovenfor afsnit IlE.
~ Erstatningen fastsættes herefter i overensstemmelse med de almindelige retningslinier.

Der fredes 3,3 ha eng, og erstatningen fastsættes til . 3.300 kr.=========
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RØ. 5. Henry Thomsen.

Matr. nr. 78, 93 smst.
Erstatningskrav for 1,0028 ha
Der fredes 0,4 ha eng, og erstatningen fastsættes i overensstemmelse med

de almindelige retningslinier til mindstebelØbet •••.••••.•..••.•••••••••••

RØ. 6. Bodil Marie Skau og Anton Teilmann Matzen.

Matr. nr. 14 smst.
Erstatningskrav for 6,9700 ha

Der fredes 0,7 ha eng, og erstatningen fastsættes i overensstemmelse

med de almindelige retningslinier til mindstebelØbet •..•..•..•.••.•••.•.••

RØ. 7. Jørgen J. Mortensen.

Denne ejendom er behandlet ovenfor sammen med Ri. 119.

RØ. 8. Carl Frede Matzen.

Denne ejendom er behandlet ovenfor sammen med Ri. 117.

RØ. 9. Kjeld Hagensen.

Matr. nr. 16, 48 Mejlby by, Lintrup sogn.
Erstatningskrav for 8,1880 ha

Der fredes 1,6 ha eng, og erstatningen fastsættes i overensstemmelse

med de almindelige retningslinier til .••..•.••..•.•...•..•..•..••.•••••••..

RØ. lo. SØren Chr. Jacobsen og Valdemar Jacobsen.

Matr. nr. 8 smst., 93 Lintrup by og sogn.

Erstatningskrav for 27,4100 ha

Der fredes 1,9 ha, heraf eng 1,2 ha, og erstatningen fastsættes i

overensstemmelse med de almindelige retningslinier til •..••.•.•••••..•.••.

RØ. 13. Viggo Bruhn.

Matr. nr. 26, 83 Mejlby by, Lintrup sogn.
Erstatningskrav for 5,3051 ha

Der fredes 2,0 ha eng, og erstatningen fastsættes i overensstemmelse

med de almindelige retningslinier til ......••.•.•......••.••••.••.••.••••.•

RØ. 14. Chresten og Else Marie Jensen.

Denne ejendom er behandlet ovenfor sammen med Ri. 122.
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RØ. 15. Hans Bendtsen-Nielsen.

Matr. nr. 18 Mejlby by, Lintrup sogn.
Erstatningskrav for 2,8600 ha 7.200 kr.
Der fredes 2,9 ha, og erstatningen fastsættes i overensstemmelse med

de almindelige retningslinier til ••••••.•••••.••..••..•.•••••.••••.•••..•.• 2.900 kr.
=========

RØ. 16 + RØ. 18. Hans SØrensen.

Matr. nr. 76, 91, 111 smst.
Erstatningskrav for 5,2754 ha 13.200 kr.
Der fredes 1,2 ha eng, og erstatningen fastsættes i overensstemmelse

med de almindelige retningslinier til •.•.•.•••.••..•.••.•.•.•..•••••...•.•. 1.200 kr.

Ved sagens påbegyndelse tilhørte matrikelnummer 111 (RØ. 18) Post- og Telegrafvæsenet.

Dette matrikelnummer s areal 115 m2 er senere overgået til Hans Sørensen.,RØ. 17. Jørn Conradsen.
Matr. nr. 2 smst.
Erstatningskrav for 43,5140 ha 108.800 kr.

Der fredes 3,4 ha, heraf eng 2,6 ha, og erstatningen fastsættes i

overensstemmelse med de almindelige retningslinier til ..••...•.•••.•..•.... 3.400 kr.

RØ. 18. Post- og Telegrafvæsenet.
Denne ejendom er behandlet ovenfor sammen med RØ. 16.

RØ. 19. RØdding kommune.

Matr. nr. 63 smst., 203, 208 Dover by, Lintrup sogn, 339 Skodborg by og sogn.

Intet erstatningskrav.,Der fredes 0,06 ha, og erstatningen fastsættes i overensstemmelse
med de almindelige retningslinier til mindstebelØbet ...•..•..•..•.•.•.•.•.•.. 1.000 kr.

RØ. 27. Tage Frydendahl Hauberg og Kirstine Bork Hauberg.
Denne ejendom er behandlet ovenfor sammen med H. 62.

RØ. 28. Poul Raymond Jacobsen.

Matr. nr. 23 Lintrup by og sogn.
Erstatningskrav for 11,3130 ha 28.300 kr.
Der fredes 0,9 ha eng, og erstatningen fastsættes i overensstemmelse

med de almindelige retningslinier til mindstebelØbet .•••......•..••......•... 1.000 kr.======~==

RØ. 29. Sv. Thymann Christensen.

4IJ Matr. nr. 36, 49 smst., 53, 92 Mejlby by, Lintrup sogn.

Erstatningskrav for 31,2270 ha 78.100 kr.
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Der fredes 1,0 ha, heraf eng 0,9 ha, og erstatningen fastsættes

i overensstemmelse med de almindelige retningslinier til mindstebelØbet .••••• 1.000 kr.

RØ. 32. Bent conradsen.
Matr. nr. 28 Lintrup by og sogn, 59, 137 Mejlby by, Lintrup sogn.

Erstatningskrav for 65,2547 ha 163.200 kr.
Der fredes 4,2 ha eng, og erstatningen fastsættes i overensstemmelse

med de almindelige retningslinier til ..•.••..••.•.••••••••..••••••••••.• 4.200 kr.

RØ. 33. K. L. Kristensen.

Denne ejendom er behandlet ovenfor sammen med H. 63.

RØ. 35. Tage Frydendahl Hauberg og Kirstine Bork Hauberg.

Denne ejendom er behandlet ovenfor sammen med H. 62.

RØ. 37. Jørgen H. Madsen.

Matr. nr. 41 Lintrup by og sogn.

Erstatningskrav for 0,0515 ha 1.000 kr.
Der fredes 0,05 ha,og erstatningen fastsættes i overensstemmelse

med de almindelige retningslinier til mindstebelØbet •.•.••.•••••.•••••••• 1.000 kr.

Det er oplyst, at ejendommen ejes af Tage Frydendahl Hauberg og Kirstine Bork Hauberg,

men der er ikke tinglyst adkomst for disse. Erstatningen vil derfor være at deponere,
indtil det er dokumenteret, hvem der er berettiget til belØbet.

RØ. 38. Hans Julius Bjerregård.

Matr. nr. 32 smst.

Erstatningskrav for 17,1228 ha 42.900 kr.
,

Der fredes 1,4 ha eng, og erstatningen fastsættes i overensstemmelse

med de almindelige retningslinier til ••••••••••.•..•••.•••••.•..•.•••.•. 1.400 kr.

RØ. 39. Anders Christiansen.

Matr. nr. l smst.

Erstatningskrav for 10,1300 ha 25.400 kr.
Der fredes 7,2 ha, heraf eng 2,8 ha, og erstatningen fastsættes

i overensstemmelse med de almindelige retningslinier til . 7.200 kr.

På ejendommen er beliggende en landbrugsejendom, men der er ikke i den anledning fremsat
særskilt erstatningskrav.

RØ. 40. Anders Conradsen.

Matr. nr. 2, 175 smst.
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Erstatningskrav for 81,8845 ha

Der fredes 9,7 ha, heraf eng 7,6 ha, og erstatningen fastsættes

i overensstemmelse med de almindelige retningslinier til ................•

Rø. 42. Aksel Andersen.
Matr. nr. 11 smst.

Erstatningskrav for 0,4870 ha
Der fredes 0,5 ha, heraf eng 0,3 ha, og erstatningen fastsættes

i overensstemmelse med de almindelige retningslinier til mindstebeløbet

RØ. 43. Arne Østergård.

Matr. nr. 39 smst.
Erstatningskrav for 0,3375 ha

Der fredes 0,3 ha eng, og erstatningen fastsættes i overensstemmelse

med de almindelige retningslinier til mindstebeløbet •.•••.•.••.••.•.•.•••

RØ. 45. Herluf og Anne Dorthea Juel.

Matr. nr. 3 smst.
Erstatningskrav for 1,1550 ha
Der fredes 1,2 ha eng, og erstatningen fastsættes i overensstemmelse
med de almindelige retningslinier til .

RØ. 46. Karen Sørensen.

Matr. nr. 44 smst.
Erstatningskrav for 0,2840 ha
Der fredes 0,3 ha eng, og erstatningen fastsættes i overensstemmelse

med de almindelige retningslinier til mindstebeløbet ....•.•.....••.....••••

RØ. 47. Jørgen Hansen.

Matr. nr. 25, 82 smst.
Erstatningskrav for 30,8076 ha
Der fredes 4,5 ha eng, og erstatningen fastsættes i overensstemmelse

med de almindelige retningslinier til .

204.800 kr.

9.700 kr.

1.300 kr.

1.000 kr.
=========

1.000 kr.

] .000 kr.

2.900 kr.

1.200 kr.

1.000 kr.

1.000 kr.

77.100 kr.

4.500 kr.

Erstatningskravet er oprindeligt fremsat af Peter K. Petersen og Aage T. Petersen, men

vil være at udbetale mod nærmere dokumentation for berettigelsen.
under sagens behandling er der tinglyst adkomst for Jørgen Hansen, til hvem erstatningen

RØ. 48. Baltser Hansen.

Matr. nr. 67 smst.
Erstatningskrav for 16,4633 ha 41.200 kr.
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Der fredes 4,1 ha eng, og erstatningen fastsættes i overensstemmelse

med de almindelige retningslinier til •••••••••••••.•••••••..••••••.••.•

RØ. 51. Jens Hansen.
Matr. nr. 17 smst., 229 Dover by, Lintrup sogn.

Erstatningskrav for 10,5714 ha
Der fredes 5,2 ha , heraf eng 0,2 ha, og erstatningen fastsættes

i overensstemmelse med de almindelige retningslinier til ••.••••..•••••••.

RØ. 53. Niels J. Gammelgård.

Matr. nr. 5 Dover by, Lintrup sogn.

Erstatningskrav for 26,8900 ha
Der fredes 24,0 ha, heraf eng 1,0 ha, og erstatningen fastsættes

i overensstemmelse med de almindelige retningslinier til •••.••••••••.•••.

RØ. 54. Johs. Jensen.

Matr. nr. 72 smst.

Der er ikke fremsat noget erstatningskrav.

Der fredes 1,2 ha, og erstatningen fastsættes i overensstemmelse

med de almindelige retningslinier til •.•.•.•••.••..••.••.••..•.•••••.••.•

4.100 kr. •
26.500 kr.

5.200 kr.

67.300 kr.

24.000 kr. I

1.200 kr.

sat noget særskilt erstatningskrav.

på ejendommen er beliggende en landbrugsejendom, men der er ikke i den anledning frem-

RØ. 55. Niels Ejner Jensen.

Matr. nr. 194 smst.
Erstatningskrav for 0,0777 ha

Der fredes 0,08 ha, og erstatningen fastsættes i overensstemmelse

med de almindelige retningslinier til mindstebelØbet •.•..••..•.•.•••.•..•.

RØ. 57. Harald M. JØrgensen.

Matr. nr. 12 smst., 84 Lintrup by og sogn.
Erstatningskrav for 18,3940 ha

Der fredes 18,4 ha, heraf eng 0,3 ha, og erstatningen fastsættes

i overensstemmelse med de almindelige retningslinier til .•..•.••.•••...•..

På ejendommen er beliggende en landbrugsejendom, men der er ikke i den anledning

fremsat særskilt erstatningskrav.

RØ. 59. Hans J. Gram.

Matr. nr. 29, 167 Dover by, Lintrup sogn.
Erstatningskrav for 10,8233 ha
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I

Der fredes 10,8 ha, og erstatningen fastsættes i overensstemmelse

med de almindelige retningslinier til •••••••••••••••.••••••••••••.••.•••.• 10.800 kr.

særskilt erstatningskrav.
på ejendommen er beliggende en landbrugsejendom, men der er ikke i den anledning fremsat

RØ. 60. Kristian Oluf Kjær Nielsen.

Matr. nr. 13, 39, 166 smst.
Erstatningskrav for 36,1244 ha

Der fredes 8,1 ha, heraf eng 2,4 ha, og erstatningen fastsættes

i overensstemmelse med de almindelige retningslinier til

RØ. 61. Hans H. Schlosser.
Matr. nr. 102 smst.
Erstatningskrav for 1,6000 ha

Der fredes 1,6 ha eng, og erstatningen fastsættes i overensstemmelse

med de almindelige retningslinier til ••••....••••••••••••••.••.••••.••••••

RØ. 62. Christian Wagner.

Matr. nr. 55 smst.
Erstatningskrav for 13,0220 ha
Der fredes 4,5 ha, heraf eng 4,3 ha, og erstatningen fastsættes

i overensstemmelse med de almindelige retningslinier til •••.•..•••••.••.••

RØ. 63. Christian SØllingvrå.

Matr. nr. 222 smst.
Erstatningskrav for 0,3513 ha
Der fredes 0,4 ha, og erstatningen fastsættes i overensstemmelse med

de almindelige retningslinier til mindstebeløbet ..••••••••..•..•.••••••••.•

90.400 kr.

8.100 kr.

4.000 kr.

1.600 kr.

32.600 kr.

4.500 kr.

1.000 kr.

1.000 kr.

anledning fremsat særskilt erstatningskrav.

på ejendommen er beliggende en erhvervsejendom (servicestation), men der er ikke i den

RØ. 65. Peter JØrgensen.
Matr. nr. 20, 26, 107, 223, 214 smst.

Erstatningskrav for 65,1501 ha 162.900 kr.
Den 7. december 1977 fremsendte ejeren en ansØgning om tilladelse til nævnet om udstykning

af 9 byggegrunde på matr. nr. 20 Dover by, Lintrup sogn. Den 22. marts 1978 meddelte nævnet
afslag på ansØgningen, jfr. ovenfor afsnit IlE.

Ejeren har herefter krævet yderligere erstatning:
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Salg af 9 byggegrunde a 40.000 kr. 360.000 kr.

~ Landbrugsværdien 1,3 ha a 25.000 kr. 32.500

Difference = erstatningskrav 327.500 kr •."

For så vidt angår erstatning for de 6 byggegrunde finder nævnet, at de~ allerede fordi

Sønderjyllands amtsråd har meddelt afslag på ansØgningen om tilladelse i henhold til

by- og landzonelove~ ikke skal ydes erstatning herfor.

Med hensyn til de Øvrige 3 byggegrunde finder nævnet, under hensyn til at projektet

først er fremkommet efter fredningssagens rejsning, at der ej heller her foreligger

noget krav, der kan begrunde udbetaling af erstatning, hvorfor også dette krav vil være

at afvise.

Der fredes 64,1 ha, heraf eng 7,2 ha, og erstatningen vil her-

efter være at fastsætte i overensstemmelse med de almindelige

retningslinier til •...•.•••..••.•..•..••••.••••..••.•.••••.••••••••.•.... 64.100 kr.

fremsat særskilt erstatningskrav.

på ejendommen er beliggende en landbrugsejendom, men der er ikke i den anledning

RØ. 66. Inger Reimann.

Matr. nr. 2 smst.

Den 9. januar 1977 fremsatte ejeren et erstatningskrav på mindst 50.000 kr.

Kravet begrundedes især med, at ejeren ikke Ønskede oprettelse af campingplads, cafeteria

eller lignende samt med, at hun ikke Ønskede publikums adgang til plantagen (jfr. j. nr.

61/1977 og ovenfor i afsnit II El .

I det anførte erstatningskrav er includeret det generelle erstatningskrav

for 8,2517 ha på 20.700 kr.

Nævnet finder, allerede fordi der ikke under denne sag er rejst krav om anlæggelse af

at der ikke foreligger noget, som kan begrunde udbetaling af en særskilt erstatning •campingplads m.v. eller om øget publikumsadgang til de af fredningen omfattede arealer,

til denne ejer.

Der fredes 8,3 ha, heraf fredskov 7,8 ha, og erstatningen vil derfor være

at fastsætte i overensstemmelse med de almindelige retningslinier, idet

bemærkes at der alene ydes 250 kr. pr. ha for fredskov, til . 2.500 kr.

I

RØ. 67. Knud Ernebjerg.

Matr. nr. 7 smst.

Erstatningskrav for 29,1890 ha 73.000 kr.

Der fredes 29,2 ha, heraf eng 2,5 ha, og erstatningen fastsættes

i overensstemmelse med de almindelige retningslinier til . 29.200 kr.

RØ. 68. SØnderjyllands amtskommune.

Matr. nr. 74, 148 smst.
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Der er ikke fremsat noget erstatningskrav.
Der fredes 0,1 ha, og erstatningen fastsættes i overensstemmelse med
de almindelige retningslinier til mindstebeløbet ••••.•.•••.•••..•..•.••.

RØ. 69. Anders B. Nielsen.
Matr. nr. 28 smst.
Erstatningskrav for 0,1700 ha
Der fredes 0,2 ha eng, og erstatningen fastsættes i overensstemmelse
med de almindelige retningslinier til mindstebelØbet ..•..••••...••.•.•••

RØ. 73. Holger Wind.
Matr. nr. 14 smst.
Erstatningskrav for 1,7325 ha
Der fredes 1,7 ha eng, og erstatningen fastsættes i overensstemmelse
med de almindelige retningslinier til •••....••.•.•••.....••.•••....••••.

1.000 kr.

4.400 kr.

RØ. 74.
Denne ejendom var oprindelig på 0,5075 ha, men under sagens behandling er den udstykket
og behandles nedenfor under RØ. 74. og RØ. 74 A.
Erstatningskravet for hele ejendommen, der udgØr 1.300 kr., er fremsat af Viggo Sørensen.I
RØ. 74. Viggo Sørensen.
Matr. nr. 159 smst.
Der fredes 0,5 ha, heraf eng 0,3 ha, og erstatningen fastsættes i
overensstemmelse med de almindelige retningslinier til mindstebelØbet

RØ. 74 A. Herman Sørensen.
Matr. nr. 232 smst.
Der fredes 0,2 ha, og erstatningen fastsættes i overensstemmelse
med de almindelige retningslinier til mindstebelØbet •.••.••.•••..•....••

Erstatningskravet er som ovenfor anført fremsat af Viggo SØrensen, men under sagens be-
handling er der tinglyst adkomst for Herman Sørensen, til hvem erstatningen vil være at
udbetale mod nærmere dokumentation for berettigelsen.,RØ. 75. Martha C. Asmussen.
Matr. nr. 188 smst.
Erstatningskrav for 0,1069 ha
Der fredes 0,1 ha, og erstatningen fastsættes i overensstemmelse
med de almindelige retningslinier til mindstebelØbet •..•..•.••....•..••.

1.000 kr.

Erstatningskravet er fremsat af Martha C. Jensen, men under sagens behandling er der ting-
lyst adkomst for Martha C. Asmussen, til hvem erstatningen vil være at udbetale mod nær-
mere dokumantation for berettigelsen.
på ejendommen er beliggende et helårshus, men der er ikke i den anledning fremsat særskilt
erstatningskrav.

RØ. 76. Niels M. B. Lorentzen.
Matr. nr. 106 smst.
Erstatningskrav for 0,2000 ha
Der fredes 0,2 ha, og erstatningen fastsættes i overensstemmelse
med de almindelige retningslinier til mindstebelØbet ..•....••....••.•..•

1.000 kr.

på ejendommen er beliggende et helårshus, men der er ikke i den anledning fremsat sær-
skilt erstatningskrav.
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RØ. 77. Kaj M. Nielsen.

Matr. nr. 191 smst.
Erstatningskrav for 0,1373 ha
Der fredes 0,1 ha, og erstatningen fastsættes i overensstemmelse

med de almindelige retningslinier til mindstebelØbet .............•.......

1.000 kr.

1.000 kr.

erstatningskrav.

på ejendommen er beliggende et helårshus, men der er ikke i den anledning fremsat særskilt

RØ. 78. Håkon Espensen .
Denne ejendom er behandlet ovenfor sammen med B 8.

RØ. 79. Frode Tryk.

Matr. nr. 116 smst.

Erstatningskrav for 1,5404 ha
Der fredes 1,5 ha eng, og erstatningen fastsættes i overensstemmelse

med de almindelige retningslinier til

RØ. 80. Axel Garder.

Matr. nr. 18 smst.
Erstatningskrav for 2,3000 ha
Der fredes 2,3 ha, heraf eng 1,9 ha, og erstatningen fastsættes

i overensstemmelse med de almindelige retningslinier til .

RØ. 81. Carl Press.

Matr. nr. 133 smst.

Erstatningskrav for 0,9652 ha

Der fredes 1,0 ha, heraf eng 0,6 ha, og erstatningen fastsættes

i overensstemmelse med de almindelige retningslinier til .

RØ. 82. Christoffer Schmidt.
Matr. nr. 23 smst.

Erstatningskrav for 3,1000 ha

Der fredes 3,1 ha, heraf eng 2,0 ha, og erstatningen fastsættes

i overensstemmelse med de almindelige retningslinier til

RØ. 83. Arne Madsen.

Matr. nr. 9 smst.

Erstatningskrav for 2,4000 ha

Der fredes 2,4 ha, heraf eng 1,9 ha, og erstatningen fastsættes

i overensstemmelse med de almindellge retningslinier til .

134.

3.900 kr.

1.500 kr.

5.800 kr.

2.300 kr.

2.500 kr.

1.000 kr.

7.800 kr.

3.100 kr.

6.000 kr.

2.400 kr.=========

I
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RØ. 84. Mads Lund.
Matr. nr. 3 smst.

Erstatningskrav for 1,2500 ha 3.200 kr.

Der fredes 1,3 ha eng, og erstatningen fastsættes i overensstemmelse
med de almindelige retningslinier til . 1.300 kr.

RØ. 85. Peter M., Karoline og Laurits Hansen.

Matr. nr. 104 smst.

Erstatningskrav for 1,6654 ha 4.200 kr.

Der fredes 1,7 ha eng, og erstatningen fastsættes i overensstemmelse

med de almindelige retningslinier til 1.700 kr.

RØ. 86. Oluf G. Jensen.

Matr. nr. 114, 153, 154, 156 smst.
Erstatningskrav for 14,9209 ha 37.400 kr.

Der fredes 14,9 ha, heraf 6,1 ha eng, og erstatningen fastsættes

i overensstemmelse med de almindelige retningslinier til . 14.900 kr.

på ejendommen er beliggende en landbrugsejendom, men der er ikke i den anledning fremsat

særskilt erstatningskrav.

RØ. 87. Chr. Madsen.

Matr. nr. 11 smst.

Erstatningskrav for 8,6000 ha 21.500 kr.
Der fredes 8,6 ha, og erstatningen fastsættes i overensstemmelse

med de almindelige retningslinier til 8.600 kr.

RØ. 88. Jørgen Madsen.
Matr. nr. 228 smst.
Erstatningskrav for 0,0786 ha 1.000 kr.
Der fredes 0,08 ha, og erstatningen fastsættes i overensstemmelse

med de almindelige retningslinier til mindstebelØbet 1.000 kr.

på ejendommen er beliggende et helårshus, men der er ikke i den anledning fremsat særskilt

erstatningskrav.

RØ. 89. Holger Ricksen.

Matr. nr. 90 smst.
Erstatningskrav for 0,1243 ha 1,000 kr.
Der fredes 0,1 ha, og erstatningen fastsættes i overensstemmelse med

de almindelige retningslinier til mindstebelØbet •.•••....•••..•.••••.•..•• 1.000 kr.

på ejendommen er beliggende et helårshus, men der er ikke i den anledning fremsat særskilt
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erstatningskrav.

RØ. 9q. Holger Barsballe.

Matr. nr. 22 smst., 47 Lintrup by og sogn.

Erstatningskrav for 3,3738 ha 8.500 kr.

Der fredes 3,4 ha, heraf eng 0,7 ha, og erstatningen fastsættes

i overensstemmelse med de almindelige retningslinier til . 3.400 kr.

RØ. 91. Magnus Gammelgaard.

Matr. nr. 8 Dover by, Lintrup sogn.

Erstatningskrav for 43,6426 ha 109.200 kr.

Der fredes 43,6 ha, heraf eng 1,1 ha, og erstatningen fastsættes

i overensstemmelse med de almindelige retningslinier til . 43.600 kr.

på ejendommen er beliggende en landbrugsejendom, men der er ikke i den anledning fremsat Isærskilt erstatningskrav.

RØ. 92. Aage Smidt.

Matr. nr. 115, 157, 158 smst., 88 KØbenhoved by, Skrave sogn.

Erstatningskrav for 47,6167 ha 119.100 kr.
Der fredes 47,61 ha, heraf eng 3,0 ha, og erstatningen fastsættes
i overensstemmelse med de almindelige retningslinier til 47.650 kr.

på ejendommen er beliggende en landbrugsejendom, men der er ikke i den anledning fremsat
særskilt erstatningskrav.

RØ. 92 a. Mads Hansen Schmidt.

~1atr. nr. 65 Dover by, Lintrup sogn. ,
Erstatningskrav for 0,1823 ha 1.000 kr.
Der fredes 0,2 ha, og erstatningen fastsættes i overensstemmelse

med de almindelige retningslinier til mindstebelØbet ....•.....•••••••••..... 1.000 kr.

Ifølge oplysning fra ejendomsskattekontoret ejes ejendommen af Aage Schmidt (RØ. 92), men
der er tinglyst adkomst for Mads Hansen Schmidt.

Erstatningen vil herefter være at deponere, indtil det er dokumenteret, hvem der er
berettiget.

RØ. 93. Niels R. Simonsen.
Matr. nr. 37 smst.

Erstatningskrav for 6,8201 ha 17.100 kr.
Der fredes 6,8 ha, heraf eng 2,7 ha, og erstatningen fastsættes

i overensstemmelse med de almindelige retningslinier til 6.800 kr.
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RØ. 94. Aksel Junker.
Matr. nr. 32, 51 smst.

Erstatningskrav for 19,9612 ha 50.000 kr.

Der fredes 19,9 ha, og erstatningen fastsættes i overensstemmelse

med de almindelige retningslinier til . 19.900 kr.

På ejendommen er beliggende en landbrugsejendom, men der er ikke i den anledning fremsat

særskilt erstatningskrav.

RØ. 95. Ingvard Krogh.
Matr. nr. 4, 193 smst.

Erstatningskrav for 24,9188 ha 62.300 kr.

Der fredes 6,6 ha, heraf fredskov 2,0 ha, og erstatningen fastsættes
i overensstemmelse med de almindelige retningslinier, idet bemærke~

• at der for fredskov alene ydes 250 kr. pr. ha, til 5.100 kr .

på ejendommen er beliggende en landbrugsejendom, men der er ikke i den anledning fremsat

særskilt erstatningskrav.

RØ. 96. Alexander Smidt.

Matr. nr. 192 smst.
Erstatningskrav for 0,2264 ha 1.000 kr.

Der fredes 0,2 ha, og erstatningen fastsættes i overensstemmelse med
de almindelige retningslinier til mindstebelØbet .•....•.••.....••......•..•• 1.000 kr.

på ejendommen er beliggende et helårshus, men der er ikke i den anledning fremsat særskilt

erstatningskrav.

\ RØ. 97. Forsvarsministeriet.
Matr. nr. 64 smst., 161 Skodborg by og sogn.

Der er ikke fremsat noget erstatningskrav.

Ejendommens samlede areal er 12 m2, og de anvendes til Geodætisk Instituts målinger.

Ifølge servitutbestemmelse punkt C 6 kan der til brug for disse målinger stadig pla-

ceres tårne, jfr. ovenfor afsnit II D, og der ydes derfor ingen erstatning for fred-

ningen.

RØ. 98. Jørgen Kloppenborg Skrumsager.
Denne ejendom er behandlet ovenfor under Ve. 51.

RØ. 98 a. Christian Nissen.

Matr. nr. 3 KØbenhoved by, Skrave sogn.

Der er ikke fremsat noget erstatningskrav.

~. Der fredes 7,5 ha, heraf eng 2,5 ha, og erstatningen fastsættes i
overensstemmelse med de almindelige retningslinier til . 7.500 kr.
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RØ. 100. Martha Fredsted Ravn.

Matr. nr. lo smst.
Erstatningskrav for 41,6350 ha
Der fredes 20,2 ha, heraf eng 8,4 ha, og fredskov 1,6 ha, og

erstatningen fastsættes i overensstemmelse med de almindelige

retningslinier, idet bemærkes, at der for fredskov alene ydes

250 kr. pr. ha, til ••.••••••.••.•••••....•••••••••.••••••••••••..••..•••

•
104.100 kr.

19.000 kr.

særskilt erstatningskrav.

på ejendommen er beliggende en landbrugsejendom, men der er ikke i den anledning fremsat

RØ. 101. Harald Schmidt.

Matr. nr. 18 smst.
Erstatningskrav for 55,6200 ha

Der fredes 38,7 ha, heraf eng 4,7 ha, og fredskov 8,0 ha, og erstat-

ningen fastsættes i overensstemmelse med de almindelige retningsli-

nier, idet bemærkes, at der for fredskov alene ydes 250 kr. pr. ha.,til

RØ. 102. Ejnar Schmidt.

Matr. nr. 17 smst.

Erstatningskrav for 45,7940 ha
Der fredes 7,4 ha eng, og erstatningen fastsættes i overensstemmelse

med de almindelige retningslinier til ...••..••...•••..••...••...••..•..••.

RØ. 103. Peter Ludvigsen.

Matr. nr. 128 smst.

Erstatningskrav for 36,0605 ha

Der fredes 3,5 ha eng, og erstatningen fastsættes i overensstemmelse

med de almindelige retningslinier til ••.•.••.••••..••..••••..••..••..••..•

RØ. 104. Erik Eriksen.

Matr. nr. 6 smst.

Erstatningskrav for 40,8131 ha

Der fredes 7,1 ha, heraf eng 4,4 ha, og erstatningen fastsættes i

overensstemmelse med de almindelige retningslinier til ...••..•••.•••••••..

RØ. 105. Hans Dall.

Matr. nr. 4 smst.

Erstatningskrav for 66,6450 ha

Der fredes 11,5 ha, heraf eng 10,0 ha, og erstatningen fastsættes i
overensstemmelse med de almindelige retningslinier til .•..•..••••.•••...•.

138.

139.100 kr.

I
32.700 kr.

114.500 kr.

7.400 kr.

90.200 kr. ,
3.500 kr.

102.100 kr.

7.100 kr.

166.700 kr.

11.500 kr.
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RØ. 106. Hans Jensen.

Matr. nr. 13 smst.
Erstatningskrav for 49,6696 ha

Der fredes 12,2 ha, heraf eng 7,2 ha, og erstatningen fastsættes

i overensstemmelse med de almindelige retningslinier til ••.•••...•..•••.•..

RØ. 107. Hans L. Barsballe.

Matr. nr. 77 smst.

Erstatningskrav for 1,1040 ha

Der fredes 1,1 ha eng, heraf fredskov 0,1 ha, og erstatningen fastsættes

i overensstemmelse med de almindelige retningslinier, idet bemærkes, at
der for fredskov alene ydes 250 kr. pr. ha, til .••.••••••••••..•••••.•....•

RØ. 112. Kjeld HorsbØl Hansen.

Denne ejendom er behandlet ovenfor sammen med Ve. 36.

RØ. 113. Flemming Thyssen.

Matr. nr. 15 smst.

Erstatningskrav for 1,0000 ha
Der fredes 1,0 ha, og erstatningen fastsættes i overensstemmelse
med de almindelige retningslinier til ..•.•.•••.....••..••.•..••..•.•••..•.•

RØ. 114. Nis Emil Hansen.

Matr. nr. 2 smst.
Erstatningskrav for 34,3440 ha
Der fredes 1,9 ha eng, og erstatningen fastsættes i overensstemmelse

med de almindelige retningslinier til

RØ. 115. Niels østergård.

Matr. nr. 16, 74 smst.
Erstatningskrav for 71,3464 ha
Der fredes 9,8 ha, heraf eng 8,3 ha, og fredskov 0,3 ha, og erstatningen

fastsættes i overensstemmelse med de almindelige retningslinier, idet

bemærkes, at der for fredskov alene ydes 250 kr. pr. ha, til .•...•.•......•

RØ. 120. Jens Johannes Jørgensen.

Matr. nr. 5 smst.
Erstatningskrav for 39,3000 ha

~' Der fredes 5,4 ha eng, og erstatningen fastsættes i overensstemmelse

med de almindelige retningslinier til .••...•..••...•.•.....•••..........•..

124.200 kr.

12.200 kr.

2.800 kr.

1.050 kr.

2.500 kr.

1.000 kr.

85.900 kr.

1.900 kr.

178.400 kr.

9.600 kr.

98.300 kr.

5.400 kr.
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RØ. 122. Anton Jørgen Garnborg.

Matr. nr. 20 smst.
Erstatningskrav for 39,0000 ha
Der fredes 3,1 ha eng, og erstatningen fastsættes i overensstemmelse

med de almindelige retningslinier til ...•.••••••.••...••.•..•.••..••..••.•

RØ. 123. Peder Aarup.

Matr. nr. l smst.
Erstatningskrav for 54.4000 ha
Der fredes 3,8 ha eng, og erstatningen fastsættes i overensstemmelse

med de almindelige retningslinier til •..•••..•.•..••.••••••.••••••.••...••

RØ. 135. Peter Andersen Kjær.

Matr. nr. 51, 208 smst., 258 Skodborg by og sogn.

Erstatningskrav for 20,4476 ha
Der fredes 1,1 ha eng, og erstatningen fastsættes i overensstemmelse

med de almindelige retningslinier til .••..••..•••.••...•.•.••.••..••.•.•.•

RØ. 136. Steen Kjær.
Matr. nr. 23 KØbenhoved by, Skrave sogn, 178 Skodborg by og sogn.

Erstatningskrav for 11,6147 ha

Der fredes 0,2 ha eng, og erstatningen fastsættes i overensstemmelse

med de almindelige retningslinier til mindstebelØbet ..•...•..••.........•..

RØ. 138. Fr. H. Kjær.

Matr. nr. 28 KØbenhoved by, Skrave sogn.

Erstatningskrav for 22,3690 ha

Der fredes 1,4 ha eng, og erstatningen fastsættes i overensstemmelse

med de almindelige retningslinier til ••...••....•...•...•...••..•..••.•..

RØ. 140. Jørgen Nissen.

Matr. nr. 70 smst., 12, 155 Skodborg by og sogn.
Erstatningskrav for 37,7401 ha

Der fredes 3,4 ha eng, og erstatningen fastsættes i overensstemmelse

med de almindellge retningslinier til ..•.....••..••.••..••...•..•..••....

RØ. 141. Helge Larsen.

Matr. nr. 69 KØbenhoved by, Skrave sogn.
Erstatningskrav for 21,6040 ha

140.

97.500 kr.

3.100 kr.

136.000 kr.

3.800 kr.

51.200 kr.

1.100 kr.

29.100 kr.

1.000 kr.

56.000 kr.

1.400 kr.

94.400 kr.

3.400 kr.

54.100 kr.
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Der fredes 3,2 ha eng, og erstatningen fastsættes i overensstemmelse

med de almindelige retningslinier til .

RØ. 143. Jens Brande.

Matr. nr. 28 Skodborg by og sogn.

Erstatningskrav for 49,3200 ha
Der fredes 2,7 ha eng, og erstatningen fastsættes i overensstemmelse

med de almindelige retningslinier til •..•.•••....•.....•••....•..••...•

RØ. 144. Christen MØller.

Matr. nr. 152 smst.
Erstatningskrav for 0,5375 ha
Der fredes 0,5 ha eng, og erstatningen fastsættes i overensstemmelse

med de almindelige retningslinier til mindstebelØbet

3.200 kr.

123.300 kr.

2.700 kr.
=========

1.400 kr.

1.000 kr.

IfØlge tingbogen ejes ejendommen af Christen Møller, men ifØlge ejendomsskattekontorets

indtil det er dokumenteret, hvem der er berettiget.

oplysning ejes den af Sv. Aa. Egelund SØrensen. Erstatningen vil derfor være at deponere,

RØ. 145. Gregers Kristensen.Matr. nr. 34, 310 smst.
Erstatningskrav for 23,0285 ha
Der fredes 6,3 ha eng, og erstatningen fastsættes i overensstemmelse

med de almindelige retningslinier til .

RØ. 148. Jens Larsen.

Matr. nr. 35, 311, 315, 316 smst.

Erstatningskrav for 11,2757 ha
Der fredes 1,72 ha eng, og erstatningen fastsættes i overensstemmelse

med de almindelige retningslinier til .

RØ. 149. Sigfred Fyhn.

Matr. nr. 16 smst.
Erstatningskrav for 23,5050 ha

Der fredes 3,9 ha eng, og erstatningen fastsættes i overensstemmelse
med de almindelige retningslinier til .

RØ. 151. Anders D. Hørluck.

Matr. nr. 24 smst.

Erstatningskrav for 2,0420 ha
Der fredes 2,0 ha eng, og erstatningen fastsættes i overensstemmelse
med de almindelige retningslinier til .

57.600 kr.

6.300 kr.

28.200 kr.

1.750 kr.

58.800 kr.

3.900 kr.

5.200 kr.

2.000 kr.
=======~
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RØ. 152. Ejnar Th. Thomsen.

Matr. nr. 199, 214 smst.
Erstatningskrav for 9,1271 ha 22.900 kr.

Der fredes 2,9 ha eng, og erstatningen fastsættes i overensstemmelse

med de almindelige retningslinier til 2.900 kr.

RØ. 153. Axel Freudendal.
Matr. nr. 85, 368, 599 smst., 169 Skudstrup by, Skodborg sogn.

Erstatningskrav for 9,8434 ha 24.700 kr.

Der fredes 3,8 ha, heraf eng 3,4 ha, og erstatningen fastsættes

i overensstemmelse med de almindelige retningslinier til . 3.800 kr.

RØ. 154. Hans Erik Brink.

Erstatningskrav for 0,9302 ha 2.400 kr. IMatr. nr. 160, 528, 530 Skodborg by og sogn.

Der fredes 0,4 ha, og erstatningen fastsættes i overensstemmelse

med de almindelige retningslinier til mindstebelØbet •.••••••••.•.•••.••.• 1.000 kr.

Erstatningskravet er fremsat af Ingeborg Marie Brink, men under sagens behandling er der

tinglyst adkomst for Hans Erik Brink, til hvem erstatningen vil være at udbetale mod

nærmere dokumentation for berettigelsen.

RØ. 155. Niels Juhl.

Matr. nr. 26, 529, 531 smst.

Erstatningskrav for 1,7715 ha 4.500 kr.
Der fredes 1,74 ha, heraf eng 0,1 ha, og erstatningen fastsættes

i overensstemmelse med de almindelige retningslinier til . 1.750 kr. ,
RØ. 156. Age Hollesen.

Matr. nr. 7, 527 smst.

Den l. april 1977 (bil. 149, underbilag 16) fremsatte ejeren et supplerende erstatnings-

krav på 1.500 kr. pr. ha pr. år for skoven. Ejeren har yderligere i arealerstatnings-
krav for 2,7626 ha krævet 7.000 kr.
Af brevet fremgår blandt andet:

Efter hvad jeg har undersøgt, er der ikke Fredskovspligt på Arealet, så vi Ønsker,

at vi til en hver Tid står frit med Hensyn til, om vi vil fælde Træerne og gå

tilbage til Agerjord. Såfremt vi ikke er frit stillet desangående, vil vi forlange

Forskellen i Dækningsbidrag på Korn og Skov, som vi mener, er 1.500 kr. pr. ha.
og pr. Aar.

Som begrundelse for det Forlangende kan anføres:
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l. Arealet er plantet i 1943, i disse Aar siden er Besætningen udvidet
fra 20 - 65 Aars køer.
2. Etableret Vandingsanlæg kan også dække dette Areal.

3. Vi har tilforpagtet ca. lo ha, som det ikke er sikkert at vi fremover

kan have og det er meget svært at købe Jord eller skaffe Forpagterjord ....•"
Ved besigtigelsen den 13. oktober 1977 foreviste ejeren 2 skovarealer, nemlig et ældre

på skrænten og et yngre bagved mod syd, og oplyste, at han Ønsker tilladelse til at

fælde disse for at kunne udnytte arealerne som agerjord.
Som følge af den gennemfØrte begrænsning i fredningens geografiske udstrækning udgår

og fredskov 1,3 ha.
det omtalte "yngre" skovareal, således at der alene fredes 1,8 ha, heraf eng 1,6 ha,

Erstatningen fastsættes herefter i overensstemmelse med de almindelige
retningslinier, idet bemærkes, at der for fredskov alene ydes 250 kr.pr. ha.,

til mindstebelØbet .••••••.•••...•••••.•.••.••••••.••••••••.••.•••..•.•••••.•

RØ. 157. Christen Dahl.

Matr. nr. 79, 127, 221 Skudstrup by, Skodborg sogn.

Erstatningskrav for 22,6900 ha
Der fredes 2,2 ha, heraf eng 1,1 ha, og erstatningen fastsættes i

overensstemmelse med de almindelige retningslinier til .

RØ. 158. Anton Hj. Refsing.
Matr. nr. 221 smst.
Erstatningskrav for 0,8210 ha

Der fredes 0,8 ha eng, og erstatningen fastsættes i overensstemmelse

med de almindelige retningslinier til mindstebelØbet •.•..••••...•••.•..••.•.

RØ. 159. Viggo Nissen.

Matr. nr. 69, 128 smst.

Erstatningskrav for 13,2851 ha
Der fredes 6,1 ha, heraf eng 5,4 ha, og erstatningen fastsættes

i overensstemmelse med de almindelige retningslinier til .

1.000 kr.

56.800 kr.

2.200 kr.

2.100 kr.

1.000 kr.

33.300 kr.

6.100 kr.

anledning fremsat særskilt erstatningskrav.

på ejendommen er beliggende både en landbrugsejendom og et helårshus, men der er ikke i den

=========

RØ. 160. Jørgen Peter Backmann.

Matr. nr. 191 smst.
Erstatningskrav for 7,5700 ha

Der fredes 2,0 ha eng, og erstatningen fastsættes i overensstemmelse

med de almindelige retningslinier til .•.•..•....•••.....•.•.•....•.•.•.••.•.

19.000 kr.

2.000 kr.
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RØ. 161. Anders Dahl SchØnning og Peder Dahl SchØnning.

Matr. nr. 11 smst.

Erstatningskrav for 0,5600 ha 1.400 kr.

Der fredes 0,6 ha eng, og erstatningen fastsættes i overensstemmelse

med de almindelige retningslinier til mindstebelØbet 1.000 kr.

Erstatningskravet er fremsat af Harald SchØnning, men under sagens behandling er der.

tinglyst adkomst for Anders Dahl SchØnning og Peder Dahl SchØnning, til hvem erstat-

ningen vil være at udbetale mod nærmere dokumentation for berettigelsen.

RØ. 162. Hans Petersen.

Matr. nr. 66 smst.

Erstatningskrav for 0,6988 ha 1.800 kr.

Der fredes 0,7 ha, og erstatningen fastsættes i overensstemmelse

med de almindelige retningslinier til mindstebelØbet •••.•.••.••..•.•..•.•• 1.000 kr.

RØ. 163. Ebbe Buhl.
,

Matr. nr. 64 smst.

Erstatningskrav for 1,2026 ha 3.100 kr.
Der fredes 1,2 ha eng, og erstatningen fastsættes i overensstemmelse

med de almindelige retningslinier til . 1.200 kr.
==========

C. SPECIELT ERSTATNINGSKRAV SAMT SAMLET ERSTATNING.

Det Danske Hedeselskabs kulturtekniske afdeling i Viborg tilskrev den 27. februar

1976 (bil. 43) nævnet således:

Den 2. marts 1964 indsendte lodsejerudvalget vedr. Kongeå ved gdr. Harald

SchØnning, Dahlgaard, Skudstrup pr. Skodborg J. et projekt til regulering og

uddybning af Kongeå fra St. Andst Bæk til Foldingbro til landvindingsudvalget.

Projektet omfattede 199 ha, og en stor majoritet af lodsejerne gik ind for
,

projektet. Sagen er senere blevet standset af hensyn til, at en fredningssag
var under forberedelse.

Hedeselskabets kulturtekniske afdeling har tidligere søgt projekteringsudgif-

terne refunderet i henhold til lov nr. 126 af 25.3.1970 om financiering af

grundforbedring og vandløbsregulering, hvori § 14, stk. 4, hedder:

"Landbrugsministeren bemyndiges til efter indstilling fra afvan-

dingsudvalget helt eller delvis at friholde lodsejere for udgifter

til projektering af sager, der er rejst i tillid til de hidtil

gældende tilskudsregler, men som nu opgives."

Afvandingsudvalget har imidlertid i skrivelser af 13. juni 1972 og 12. april

1973 meddelt os, at refusion af projekteringsudgifter må henvises til at indgå

i lodsejernes erstatningskrav under fredningssagen, idet refusion ikke kan

finde sted f. eks. i sager, der allerede inden bevillingsstoppet i 1968 var
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opgivet af lodsejerne, eller i sager, hvis ikke-gennemfØrelse skyldes rejsning
af fredningssag.

Afdelingens udgifter i sagen belØber sig til:

Honorar i henhold til medgået tid for teknikere uden tillæg
af generalomkostninger 32.480,87 kr.
Rejser 5.790,46
Udlæg til lystryk m.v. 8.947,18

I alt: 47.218,51 kr.

Under henvisning til omstående skal hermed anmeldes krav om, at disse udgifter

refunderes i forbindelse med den rejste fredningssag •.••.••.••..•..• "
Idet det efter det for nævnet oplyste må antages, at den væsentligste årsag til, at projek-

tet til regulering og uddybning af Kongeåen ikke blev gennemført, var fredningssagens

rejsning, samt idet der er tale om erstatning for udgifter afholdt i forbindelse med regu-

I leringssagen, vil kravet være at tage til følge, således at der tillægges Det Danske Hede-
selskabs kulturtekniske afdeling i Viborg 47.218,51 kr.

laIt udgØr de samlede erstatninger 1.698.518,51 kr.

Der er ikke fra panthavere i ejendommene fremsat krav om, at erstatninger skal udbetales

til disse. Erstatningerne vil derfor kunne udbetales til de foran anfØrte ejere, dog med
forbehold om den nævnte dokumentation for adkomst m.v.

Erstatningerne vil være at forrente med 1% over den af Danmarks Nationalbank fastsatte dis-
konto pr kendeisens dato den 24. april 1978.

D. OMKOSTNINGER M.V.

De Samvirkende Danske Landboforeninger, Landskontoret for Landboret, der under,fredningssagen har repræsenteret det altovervejende flertal af lodsejere, har påstået sig

tilkendt et specielt omkostningsbelØb, idet man samtidig har oplyst, at Landbogården i
Brørup ligeledes kræver et særskilt belØb tilkendt i sagsomkostninger.

Nævnet finder efter alt foreliggende, herunder sagens helt ekstraordinære karak-

ter og omfang, at der bØr udredes fØlgende beløb i omkostninger.
De Samvirkende Danske Landboforeninger 80.000,00 kr.

Landbogården i BrØrup 8.000,00 kr.

IfØlge bekendtgørelse af lov om naturfredning nr. 520 af l. oktober 1975, § 33,

udredes erstatningerne med 3/4 af Staten og 1/4 af Ribe amtsråd og SØnderjyllands amtsråd
i fællesskab, de to sidstnævnte indbyrdes i forhold til de erstatningssummer, der er til-

kendt i de respektive amtskommuner.

Under hensyn til den store betydning, sagens gennemfØrelse findes at have for al-

menheden i hele landet, herunder også for turister, der færdes i området, indstiller nævnet

(tit tilOverfredningsnævnet, hvortil sagen i medfØr af naturfredningsloven § 25 skal indbringes,
at der træffes beslutning om, at en endnu større andel af erstatningen udredes af
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Statskassen.
Sagens udgifter for fredningsnævnet udredes efter opgØrelse af nævnsformanden

af SØnderjyllands og Ribe amter i forening i det ovenfor anfØrte indbyrdes forhold.

VI. TINGLYSNING, INDBRINGELSE FOR OVERFREDNINGSNÆVNET,SAMT KONKLUSION.

Kendeisens ovenfor anfØrte forelæggelse for Overfredningsnævnet medfØrer ingen

ankebehandling, hvorfor enhver, der måtte Ønske kendelsen ændret, må påanke denne til

Overfredningsnævnet, Amaliegade 13, 1256 København K.
Ankefristen er 4 uger regnet fra tidspunktet for meddelelse om kendelsen til

hver enkelt interesseret.
Kendelsen vil være at tinglyse på de i vedhæftede oversigtsskema nævnte

ejendomme med prioritet forud for al pantegæld og andre rettigheder af privatretlig

oprindelse, medens der med hensyn til offentligretlige rettigheder, som for eksempel

landbrugsnoteringer m.v. henvises til tingbogen.
Kendelsen er bilagt fØlgende kort:

al oversigtskort 1:25.000,

bl 5 matrikelkopikort 1:20.000,

med angivelse af ejerforhold.

T h i b e s t e m m e s :

FØlgende ejendomme fredes som ovenfor bestemt helt eller delvis:

Matr. nr. 4 df, 37 e, l a, 7 f, 2 g, 7 m, 15 g, 17 a, 22 d, 21 a lo a, 19 a, 7 n, 6 a,

13 t, 4 cu, 3 t, 9 c, Gredsted by, Jernved sogn,

l u, 3 u, 3 r, 3 p, 3 a, 4 a, 3 v, 20 a, l a, 8 a, lo c, l v, 2 c, 6 b, 18 a, 3 c, 3 s,

11 c, Jernved by og sogn,

8 a, 12 a, lo a, 3 c, 14 d, 3 q, 6 ap, 5 d, 16 a, 5 e, 9 l, 9 r, 4 a, 11 a, 6 ar, 12 e,

6 a, 4 p, 38 e, Jernvedlund by, Jernved sogn,

2 i, l a, 3 n, l b, 6 a, 3 f, 4 e, 3 c, 5 a, 7 c, 4 a, 4 f, 4 k, 4 l, 4 m, 4 g, Ploug-

strup by, Jernved sogn,

l n, 5 b, 5 a, l m, l g, 2 e, 2 d, 3 d, 3 a, 7 a, Brokær by, Hjortlund sogn,

20 k, 22 a, 2 k, 21 a, 21 d, 2 a, 15 a, 16 a, 16 e, 18 a, 20 d, 44, l a, 14 d, 11 l,

5 c, 11 m, 5 g, 3 a, 3 b, 17 b, 19 a, 31 a, 41, 42, 43, 11 a, 5 i, 17 a, 28, 32 p, 11 k,

12 d, 4 a, 19 c, 5 a, 8 f, 8 k, 8 g, 9 a, 16 c, 32 o, 32 m, 32 n, 32 b, 32 q, 33 d,

34 a, 35 a, Hjortlund m. fl. byer, Hjortlund sogn,

2 c, 2 a, 6 a, 8 b, 3 a, 13, 9 b, 5 a, 12, 4 b, 4 d, 4 a, 5 b, 7, l, 2 b, VillebØl by,
Kalvslund sogn,

75, 22, 7, 32,35, 17, lo, 45, l, 76, III, 83, 95, 97 Hjortvad by, Kalvslund sogn.
20, Jedsted by, Vilslev sogn.

Matr. nr. 43 b, 43 a, 14 f, 14 a, 14 d, 14 e, 13 a, 11 f, 44 b, 44 a, 11 a, 9 a, 19 f,
37 b, 8 m, 20 d, 52 a, 52 b, 6 k, 6 l, lo a, 18 a, 7 n, 7 m, lo b, lo c, 8 a, 8 f, 8 n,
34, 42 b, 46 c, 2 f, 3 c, 4 e, 4 g, 7 a, 8 g, 42 a, 6 a, 12 i, 37 a, 12 a, 2 e, 22 a,
2 a, 35, 4 r, 19 e, 36, 38, 40, 41, 39, 37 c, 46 b, 46 a, 25 e, 2 k, 33, 4 f, 26 a,
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26 b, 5 n, TobØl by, FØvling sogn,

2, 3 o, 3 g, 3 r, 3 a, 3 h, 3 l, 3 i, 3 n, 3 m, 5 a, l b, 3 d, 4 b, 3 f, 13, 7 a, 7 b,

8 b, 6 b, lo, 5 i, 5 c, 5 b, 3 t, II, 3 c, 8 c, 8 a, 12, 9, l a, 5 d, AbØlling by,
FØvling sogn,

l c, l y, l a, l t, l X, 2, 4, l n, 6 a, l f, l o, 3 a, 3 b, S, 6 b, Nielsbygaard Hoved-
gaard, FØvling sogn,

7 g, lo a, 19 a, 9 a, 6 b, 7 f, 13, 4 a, 5 i, 5 k, 8 e, 19 c, 7 a, 7 d, 8 a, 5 h, 6 a,

8 f, 19 d, 4 f, 4 g, 5 s, 4 h, 5 a, 5 o, Lervadgaard m.m., Føvling sogn,

45, 54, 57, 74, 87, 90, 53, 61, 70, 71, 72, 55, 92, 88, 89, 73, 91, 62, 56, 58, 63, 64,

65, 46, 47, 51, 59, 52, 66, 75, 76, 77, 78, 79, 67, 68, 48, Nørbølling by, Folding sogn,
29, 19 e, 20 b, 20 f, 20 m, 20 p, 20 q, 20 e, 22 a, 24 a, 27, 28, 26 b, 31, 25 a, 33,

lo d, lo e, 11 s, 20 s, 11 b, 11 c, 11 e, 18, 20 a, 9 a, 30, 8 a, 6, 5 a, 5 c, 11 t, l l,

3 c, 4 c, l m, l n, l o, 3 a, l a, l d, l i, l k, 2 b, 3 b, 3 d, 2 a, 32 SØnderskov Hoved-
gård og Foldingbrogårde, Folding sogn,
2 a, 3 d, 14 d, 49, 4 d, l, 23 a, 24 b, 31 d, 43 b, 30 h, 33 c, 50, 47 a, 60, 9 d, 23 e,

41 a, 9 h, 20 b, 40 a, 24 a, 24 h, lo e, 38 c, 39 a, 18 n, 35 e, 36 a, 28 b, 21 a, 25 c,
22 a, 34 b, 17 d, 17 h, 12 k, 59, Maltbæk by, Malt sogn,

lo a, 16 e, 32 a, 32 b, 32 c, lo b, l a, 11 c, 33, l b, 11 a, 2 aa, 18 b, 30 a, 5 f, 9 h,
9 i, 9 e, 34, 31 k, 30 i, Askov by, Malt sogn,

9 d, 9 a, 8 a, II, 7 b, 9 i, 7 a, 8 e, l l, 14, l m, l i, l c, l b, 6 c, 8 f, 12, 13, l e,

l a, 9 g, 9 h, 2 a, 3 a, 4 a, 4 d, 5 a, 8 b, 8 g, lo d, IS, Skodborghus Hovedgård, Vejen
sogn,

26 a, 25 at, 25 i, 4, 25 h, 25 as, 25 ar, 26 z, Vejen by og sogn,

l i, Roved by, Andst sogn.
3 n, 4 g, 3 l, 3 o, 3 m, Lille Andst by, Andst sogn,

6, 9, lo, 79, 93, 14, 17, 12, 16, 48, 26, 83, 138, l, 18, 91, 2, Mejlby by, Lintrup sogn,
23, 36, 49, 28,38,42, 43, 217, 228, 41, 32, l, 2, 11, 39, 3,44,25,82, 67, 17, 84, 47,

93, Lintrup by og sogn,
5, 72, 194, 12, 29, 167, 13, 39, 166, 102, 55, 222, 20, 26, 107, 223, 2, 7, 148, 28, 14,
159, 232, 188, 106, 191, 189, 226, 211, 212, 116, 18, 133, 23, 9, 3, 104, 114, 153, 154,

156, II, 228, 90, 22, 8, 115, 157, 158, 65, 37, 32, 51, 4, 193, 192, 64, 229, 203, 208,

Dover by, Lintrup sogn.

11,3, lo, 18, 17, 128, 6, 4, 13, 77, 42, 15,2,16, S, 20, l, 28, 69, 88, KØbenhoved by,

Skrave sogn.
28,152, 34, 310, 35, 311, 315,16, 24,199,85,368, 530, 26, 529, 531, 7, 527, 161, 258,

178, 12, 155, Skodborg by og sogn.
79, 127, 221, 69, 128, 191, II, 66, 64, 169 Skudstrup by, Skodborg sogn.

l erstatning udbetales de oven for fastsatte beløb, ialt kr. 1.698,518,51
med renter 1% over den af Danmarks Nationalbank fastsatte disconto pr. dato.

l sagsomkostninger udredes til De samvirkende danske Landboforeninger, Landskon-

toret for Landboret 80.000 kr., og til Landbogården i BrØrup 8.000 kr.

Erstatningerne udredes med 3/4 af Statskassen og 1/4 af Ribe amtskommune og
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SØnderjyllands amtskommune i forening.
I medfØr af naturfredningslovens § 25 vil kendelsen være at forelægge for

Overfredningsnævnet. Denne forelæggelse medfØrer ingen ankebehandling, hvorfor den, der

ønsker kendelsen ændret, må anke kendelsen tilOverfredningsnævnet.

Ankefristen er 4 uger regnet fra tidspunktet for underretningen om kendelsen.

Erik Rosenstand Niels Aage Madsen

Aage Lauritsen Poul Christensen
Hans Nissen Conradsen Regner Busk Jensen

Richard Roed Poul Buch

/ H. Esdahl

Udskriftens rigtighed bekræftes.

Fredningsnævnet for Ribe amts fredningskreds, Varde, den 24. april 1978.

P. n. v.

~~/ Poul Buch
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• Skematisk oversigt over lodsejere, matrikelnumre, arealer og erstatninger.

Om de enkelte punkter i skemaet bemærkes fØlgende:

Lb. nr. Hver lodsejer er tildelt et lØbenummer i den kommune, hvor
hans ejendom er beliggende.

Har en lodsejer arealer i en anden af de berØrte kommuner,

vil han have et nyt lØbenummer der. Der vil i så tilfælde
være henvisning mellem de to numre under kolonnen med
bemærkninger.

Lodsejer. De anførte ejernavne er i overensstemmelse med tingbogen

pr. ca. l. marts 1978.

Matr. nr. Ejerlav for de anførte matrikelnumre er angivet øverst til

hØjre på skemaet. Hvis en ejer har matrikelnumre i et an-

det ejerlav, men i samme kommune, vil numrene være mærket
med en ~, og under bemærkninger vil ejerlavets navn være
angivet.

For hvert ejerlav er der til sidst i skemaerne i lodsejer-

kolonnen foretaget en opregning af de matrikelnumre i ejer-
lavet, der - ud over de allerede nævnte - er omfattet af
fredningen, men som er anfØrt under løbenummer andet steds
i fortegnelsen. Der er henvist til disse lØbenumre.

Her er i m2 angivet det samlede areal af et berØrt matrikel-

nummer baseret på oplysninger fra kommunernes ejendomsskatte-
kontorer.

I

Total areal.

, Areal under

fredning.

Her er i fØrste kolonne for hvert enkelt matrikelnummer angi-

vet det areal i ha, der er omfattet af fredningen, desuden er

arealet talt sammen ejervis.

I anden kolonne er angivet den del af det fredede areal, der
er berØrt af 150 m beskyttelseszone langs offentlige vandlØb

(det aktuelle lØb) med regulativmæssig bundbredde på 2 m og

derover (naturfredningslovens § 47 a).

Erstatning. Her er i kr. anqivet erstatning for det fredede areal af hvert

enkelt matr. nr., og desuden er belØbene talt sammen ejervis.

Bemærkninger. Ud for ejendomme med tinglyst fredskovsforpligtelse er der i

ha angivet det skovbevoksede areal, der er omfattet af fred-

ningen.
Endvidere er der for de enkelte matr.nre. i ha angivet

areal omfattet af 100 m beskyttelseszone omkring jordfast

fortidsminde, f. eks. gravhøj (naturfredningslovens § 53).
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AMT: Ribe KOMMUNE: Ribe EJERLAV: Gredsted bySOGN: Jernved

Lb. Lodsejer Matr. Total Areal u. fredn Erstatn. Bemærkninger
nr. nr. areal u.§47am2 ha. kr.

l J. Gredsted Andersen, 4df 5279 0,5 0,5 500
Humletoften 81, 37e l.7082 1,7 1,7 1.700
2830 Virum. - 2;2 2.200

2 Erik Schultz Husted, la 22.0801 2,6 2,6 2.600
Grøftevej 7, Gredsted, -
6771 Gredstedbro.

3 Svend Enevoldsen, 7f 3.3243 1,9 1,7 l.900
Gredsted, -
6771 Gredstedbro.

4 Just E. Nielsen, 2d
Vestergade 4, 2~ l.1647 0,7 0,7 l.000
6771 Gredstedbro 3'1

5 Ribe kommune, 3h
Giørtzvej 2, 7m 4.7849 0,3 0,2 1.000
6760 Ribe. 10T-

6 Kaj Andersen, 15'1 4.0146 0,8 0,8 800
Gredsted, 17a 20.6962 0,6 0,6 600
6771 Gredstedbro. - 1;4 1.4'tiO

7 Ole Mathias Jæger Strat 22d 4.3673 0,8 0,8 1.000
Sejstrup, -
6771 Gredstedbro.

8 Ejnar SØrensen, 21a 22.1652 0,9 0,9 1.000
Gredsted, -
6771 Gredstedbro.

9 Lauge H. Høyer, 10a 30.7772 1,0 1,0 l.000
Gredsted, -

6771 Gredstedbro
10 Reinhardt Dusenius Ing- 26f

vartsen, Sejstrup, -
6771 Gredstedbro.

11 Anton B. Nielsen, 19a 17.2575 0,6 0,6 l.000
Gredsted, -

6771 Gredstedbro
12 Lars Chr. SØrensen,

Gredsted.
6771 Gredstedbro.

13 Kristian S. Hansen, 7n 2.0954 0,3 0,3 l.000
Gredsted, 25e
6771 Gredstedbro. -

14 Knud Øllgård, 6a 45.4254 5,4 5,4 5.400
Gredsted, -
6771 Gredstedbro.

15 Marius FrØsig,
Gredsted,
6771 Gredstedbro.

16 Henry R. Nielsen,
Gredsted,
6771 Gredstedbro.

17 Bent Jensen, 13t 5.1480 0,8 0,8 l.000
Gredsted, -
6771 Gredstedbro

18 Hans Jensen, 4cu 2.2670 2,3 2,3 2.300
Jernvedvej, l!!* 3.7108 3,7 3,7 3.700 Jernved by
6771 Gredstedbro 20~ * 700 0,1 O 100 Hjortlund by m.m.

~ 6,100

2
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AMT: Ribe KOMMUNE: Ribe SOGN: Jernved EJERLAV: Jernved by

Lb. Lodsejer Matr. Total Areal u. fredn Erstatn. Bemærkninger
nr. nr. areal u.§47a kr.m2 ha.

19 Ejler M. Nielsen, Id
Jernved, -
6771 Gredstedbro

20 Michael Rasmussen, 3u 1.1032 1,1 1,0 1.100
Jernvedhedevej 10, -
6771 Gredstedbro.

21 Niels Højer,
Puggårdsvej, Jernvedl.
6771 Gredstedbro.

22 Tage Pedersen, 3r 1.1032 1,1 1,1 1.100
Jernved, -
6771 Gredstedbro.

23 Michael Rasmussen og
Hans Jørgen Nielsen,
Jernved,
6771 Gredstedbro.

24 Henning Nielsen, 3]2 6.6692 1,2 1,2 1.200
Præstegårdsvej 8,
6771 Gredstedbro.

25 Helge Bruun, 3a 16.9215 0,3 0,3 1.000
Jernved, -

6771 Gredstedbro.

26 Johannes Schøler, 4a 43.1408 4,9 2,7 4,900
Jernvedvej, -
6771 Gredstedbro.

27 Jørgen S. Pedersen,
Jernved,
6771 Gredstedbro.

28 Arne B. Hansen og
Anne K. Beck,
Jernvedvej 212,
6771 Gredstedbro.

29 Peder Chr. Larsen,
Jernved,
6771 Gredstedbro.

30 Jernved bys fællesjord, 3v 4220 0,4 0,4 400
v. Hans Hansen, 20a 8.9138 0,9 0,5 900
Jernved, - 1,3 1.300
6771 Gredstedbro.

31 Jernved Præstegård, la 10.5737 1,5 1,5 1.500
præstegårdsvej, -

6771 Gredstedbro.

32 Villy Jensen, 8a 21.0974 1,4 1,3 1.400
Jernved, -
6771 Gredstedbro.

33 Jens Lunde SØrensen,
Jernvedvej,
6771 Gredstedbro.

34 Svend Brodersen, 10c 1.4620 1,5 0,6 1.500
Jernvedvej, -
6771 Gredstedbro.
Fredningen omfatter af
dette ejerlav tillige:
matr.nr. lu (lb.nr. 18)
Iv, 2!::,6E-; 18a (lb.nr.
84)
3c (lb.nr. 85)
35 (lb.nr. 36)

3



AMT: Ribe KOMMUNE: Ribe EJERLAV: Jernvedlund bySOGN: Jernved

Lb. Lodsejer Matr. Total Areal u. fredn Erstatn. Bemærkninger
nr. nr. areal u.§47a kr.m2 ha.

35 Jørgen Warming, 8a 30.4259 6,6 5,9 6.600
Puggårdsvej,
6771 Gredstedbro.

36 Svend poulsen, 3t* 1.6490 1,7 1,4 1.700 Gred;:ted by
Præstegårdsvej 11, 9~",
6771 Gredstedbro. 3~lI< 1.1032 1,1 0,9 1.100 Jernved by

2,8 2:1iOO

37 Poul P. Schøler, 11~* 4.6582 4,5 0,2 4.500 Jernved by
Jernvedvej,
6771 Gredstedbro.

38 Ebbe Hjerild SØrensen, 12a 29.7044 2,3 0,9 2.300
Jernvedlund,
6771 Gredstedbro.

39 Svend TjØrnelund, 3a
Plougstrupvej 18, -
6771 Gredstedbro.

40 G.& A.Bjerrum Jensen, 10a 25.6981 1,9 1,8 1.900
Puggårdsvej, -
6771 Gredstedbro.

41 Peter Kl~ngenberg, 3c 11.5012 4,4 1,8 4.400
Jernvedlund, 14d 1.8210 1,8 1,8 1.800
6771 Gredstedbro. - 6,2 6.200

42 Laurids Svarrer, 3q 1.9770 0,7 0,7 700
Kirkebakken 29, 6~ 3.7860 1,7 0,7 1.700
6771 Gredstedbro. 2,4 2.400

43 Hans Rosenkilde,
Plougstrupvej 32,
6771 Gredstedbro.

44 ThØger Madsen, 19c
Jernvedlund, -
6771 Gredstedbro.

45 Elias Bertelsen, Sd 2.7786 2,2 0,5 2.200
Jernvedlund, l6a 17 .8790 5,6 3,0 5.600
6771 Gredstedbro. - 7,8 7,800

46 Hans Fr. Jensen, Se 9620 1,0 1,0 1.000
Dybmose, -
6690 Gørding.

47 Karl & Michael SchØler, 91 5.1630 4,7 1,7 4.700
Puggårdsvej, 9i" 2.7930 2,7 1,1 2.700
6771 Gredstedbro. 7;4 7:"400

48 Carl Christensen,
Puggårdsvej,
6771 Gredstedbro.

49 Svend Age Knudsen, 4a 34.3317 4,2 1,7 4.200Jernvedlund, -
6771 Gredstedbro.

50 Thomas Boysen Madsen, lla 136.7409 5,1 5,0 5.100Jernvedlund, -
6771 Gredstedbro.

51 Ellen Jensen, 6ar 4350 0,4 0,2 400GØrdingvej 39, 12e 1.7910 1,8 0,8 1.8006771 Gredstedbro. - 2;2 2.200
52 Martin H. Bruunsgård, 6a 2.1783 2,2 1,3 2.200Puggårdsvej, -

6771 Gredstedbro.
53 Anders Erling Agård,

Jernvedlund,
6771 Gredstedbro.
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AMT: Ribe KOMMUNE: Ribe SOGN: Jernved EJERLAV: Jernvedlund by

Lb. Lodsejer Matr. Total Areal u. fredn Erstatn Bemærkninger
nr. nr. areal ha. u.§47a kr.m2

54 Karl Paasch,
Pugqårdsvej,
6771 Gredstedbro.

55 Svend Aa. Petersen,
Jernvedlund,
6771 Gredstedbro.

56 Svend Aa. Christensen 412 5.6713 1,8 0,7 1.800
Plougstrup,
6771 Gredstedbro.

57 Jens J. Chr. Thy, 38e 1.6992 0,7 0,7 700
Plougstrup, 2~* 3840 0,4 0,4 400 Plougstrup by
6771 Gredstedbro. r;r l.100I. AMT: Ribe KOMMUNE: Ribe SOGN: Jernved EJERLAV: Plougstrup by

58 Peder Klausen, la 83.5075 10,5 10,5 10.500 §53 2,3 ha
Plougstrup, 2~:I< 590 0,1 0,1 100 VillebØl by
6771 Gredstedbro. 10,6 10.600

S 59 Johannes Brorsen, 3n 7750 0,8 0,8 l.000
Plougstrup, Se
6771 Gredstedbro

60 Egon Knud Alling, 14b
Plougstrup, ISe
6771 Gredstedbro.

61 Harry Schmidt, 12a
Plougstrup, 12d
6771 Gredstedbro.

62 Vagn Nielsen Vejrup, Ib 6.4440 1,8 1,8 1.800 §53 0,4 ha
Plougstrup,
6771 Gredstedbro.

63 Adolf Hansen Alling, 6a 8.8487 1,1 1,1 1.100
Plougstrup,
6771 Gredstedbro.

64 Aksel Hansen m.fl. 3f 1.8538 1,9 1,9 1.900
Plougstrup, 4e 2.5847 0,7 0,7 700
6771 Gredstedbro. ge 2;6 2.600

65 Chresten H. Jørgensen, 3c 8.7102 0,5 0,5 1.000

• Plougstrup,
6771 Gredstedbro.

66 Hans Brorsen, 5a 5.1850 1,9 1,9 1.900
Plougstrup, 7e 1.1690 1,2 0,9 1.200
6771 Gredstedbro. 3,1 3.100

67 Claudi Beck, 4a 9.0487 4,2 1,4 4.200 §53 0,2 ha
Plougstrup,
6771 Gredstedbro.

68 Birgit Breinholm Beck, 4f 7151 0,7 0,6 1.000
Plougstrupvej 68,
6771 Gredstedbro.

69 Laurids Madsen, 4k 1.6740 1,7 1,7 1.700 §53 0,2 haTobØl, 41 1.1336 1,1 0,9 1.100 §53 0,05 ha
6683 FØvling. 4iii 5587 0,6 0,4 600

3,4 3.400
Fredningen omfatter af
dette ejerlav tillige
matr.nr. 49. (lb.nr.l09)
matr.nr . 2i (lb.nr. 57)

•
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AMT: Ribe KOMMUNE: Ribe SOGN: Hjortlund EJERLAV: Brokær by

Lb. Lodsejer Matr. Total Areal u. fredn Erstatn. Bemærkninger
nr. nr. areal u.§47a kr.m2 ha.

70 Ejner Pedersen, ln 2.0100 2,0 2,0 2.000
Brokær, Sb 2400 0,2 0,2 200
6760 Ribe - 2;2 2.200

70, Carl Johan Fast, 5a 3.9813 1,8 1,8 1.800 forelØbigt skØde:Susanne Niel-
Tisselholdt, sen, Vardevej 71, Gredstedbro
5882 Vejstrup.

7l Laurids P. Nissen, 1m 3.3100 3,3 3,3 3.300
Brokær 4a
6771 Gredstedbro. -

72 Søren SØrensen, Is. 1.3950 1,4 1,4 1.400
Brokær,
6771 Gredstedbro.

73 Søren Engelbrecht Niels n2e 4649 0,5 0,5 1.000
Hjortlund, -
6760 Ribe.

74 Graves J. FrØsig 2d 3065 0,3 0,3 300
Jedsted mark, 3d 4900 0,5 0,5 500
6771 Gredstedbro 20a* 3.1984 0,3 0,3 300 Jedsted by- r;T 1.100

75 Poul Bojsen Simonsen, 3a 28.5372 9,3 8,1 9.300
Brokær, -

6771 Gredstedbro.
76 A. Krell, 7e

Finsensgade 48, -

6700 Esbjerg.
77 Ejvind Vind Andreasen 7a 2.6449 1,0 l/O 1.000

Golfvangen 25/ -
6700 Esbjerg.

•

•
ee

AMT: Ribe KOMMUNE: Ribe SOGN: Hjortlund EJERLAV: .Hjortlund,Stens og Bæk byer
78 Hans Teilmann, 22a 34.4979 3,5 3,5 3.500

Hjortlund,
6771 Gredstedbro.

79 Marie Teilmann, 22d
Hjortlund 61,
6771 Gredstedbro.

80 Simon Thomsen Hollænder 2k 5710 0,6 0,6 600 •Hjortlund, 21a 30.1601 0/9 0,9 900
6117 Gredstedbro. 21d 3.0643 3,1 3,1 3.100

4,6 4.600
81 Henry Carl Nissen og 2s

Helga SØrensen,
Jedsted, •6771 Gredstedbro.

82 Niels Peter Sørensen, 2a 28.5531 1,6 1,6 1. 600Hjortlund,
6771 Gredstedbro.

83 overført til lb.nr. 18.
84 Vagn Vejrup, 15a 16.8677 0,9 0,5 900Hjortlund, l6a 10.4437 0,04 0,04 506771 Gredstedbro. 16e 27.9000 2/4 1,3 2.400

18a 4.6539 0,8 0,8 800
20d 16.1244 3,2 3/2 3.200
44 1.1100 1,1 1,1 1.100

lv * 422 0,04 0,04 50 Jernved by
2c '" 2632 0,3 0,3 300
6b * 1285 0,1 0,1 100

18a * 7.7592 7,8 7,0 7.800
1~8 16:75'0

85 Hans Thude, la 64.4510 3,4 3,4 3.400 •Hjortlund, 3c * 1407 0,1 0,1 1006771 Gredstedbro. ~ 3,500

6
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AMT: Ribe KOMMUNE: Ribe SOGN: Hjortlund EJERLAV: Hjortlund, Stens og Bæk byer.

Lb. Lodsejer Matr. Total Areal u. fredn Erstatn. Bemærkninger
nr. nr. areal ha. u.§47a kr.m2

86 Hans Tobiasen, 13a
Hjortlund, 15d
6771 Gredstedbro. 18b-

87 Arne Knudsen, 14d :?2.0977 1,2 1,2 1.200
Hjortlund -
6771 Gredstedbro.

88 Karen Thomsen, Id
Hjortlund, -
6771 Gredstedbro.

89 Kristen Nielsen, III 6407 0,6 0,4 1.000
Hjortlund, 14b
6771 Gredstedbro. -

90 Andreas Hollænder 5e 1.7428 0,2 0,2 200
Hjortlund, llm 8377 0,8 0,8 800
6771 Gredstedbro. - 1;0 1.000

91 Chr. Møller Pedersen, 5~ 2101 0,2 0,2 1.000
Storegade 161,
6700 Esbjerg.

92 Peder T. Simonsen, 3a 70.4720 3,0 3,0 3.000
Hjortlund, 3b 2902 0,3 0,3 300
6771 Gredstedbro. 17b 4098 0,2 0,2 200

19a 30.7547 1,7 1,7 1.700
3la 89.2691 7,7 7,7 7.700
4l- 2.1064 2,1 2,1 2.100
42 8499 0,8 0,8 800
43 8231 0,8 0,8 800

1"6,"6 lb:6015

93 Hjortlund-Kalvslund !la 4.1435 1,6 1,6 1.600præsteembede v. Simon -
Hansen, Brokær,
6771 Gredstedbro.

94 Tea Bang pedersen, 5i 1.7830 1,8 1,6 1.800
Hjortlundgård, 17a 7.3957 4,2 2,1 4.200
Hjortlund, 1ge
6771 Gredstedbro. 28 2.7141 2,7 2,5 2.700

32E 1.1032 1,1 1,1 1.100
~ 9.800

95 Jens Jørgen Bondegård, !lk 3.9529 1,0 1,0 1.000
Hjortlund, l2d 315 0,03 0,03 50
6771 Gredstedbro. - 1,03 1.050

96 Hans Jørgen Nissen, 4a 9.9739 2,7 2,7 2.700
Hjortlund 8e
6771 Gredstedbro. 19c 0.1879 3,0 3,0 3.000- 5;7 5.700

97 Jørgen Peter Nissen, 5a 8.9653 0,9 0,9 1.000
Hjortlund, -
6760 Ribe.

98 H. Bjerregård Pedersen, 8f 8751 0,9 0,9 1.000
stens, 8h
6760 Ribe. -

99 Aksel N. Petersen, 8a
stens, 8k 4.0584 0,9 0,7 1.000
6760 Ribe. 32c

32g

100 B. Haugård Jørgensen, 89- 1.4819 1,5 1,5 1.500
Stens, 9a 4.5860 1,9 1,9 1.900
6760 Ribe. 16c 7175 0,7 0,7 700- 4;T m

101 Thorvald Kaul, 320 1.1032 1,1 1,1 1.100
Hjortlund, -
6771 Gredstedbro.

7



AMT: Ribe KOMMUNE: Ribe SOGN: Hjortlund EJERLAV: Hjortlund, Stens og Bæk byer.

Lb. Lodsejer Matr. Total Areal u. fredn Erstatn. Bemærkninger
nr. nr. areal ha. u.§47a kr.m2

102 O. Skak Christensen, 32m 2.2065 2,2 2,2 2.200
stens, 32n 1.7200 1,7 1,7 1.700
6760 Ribe. - 3,9 "3.9""00

103 Helge Kristensen, 32b 6.6836 6,7 3,5 6.700
stens, 32Si 15.5720 2,2 1,0 2.200
6760 Ribe. 33d 1.2490 1,3 1,2 1.300- 10;2" 10.200

104 Peter K. Refsing, 34a 22.5300 3,7 3,4 3.700
Bæk,
6760 Ribe.

105 Hans Simon Hollænder, 35a 69.8338 4,5 2,6 4.500
Bækgård, Bæk,
6760 Ribe.

Fredningen omfatter af
dette ejerlav tillige
matr.nr. 20k (lb.nr. 18)-

AMT: Ribe KOMMUNE: Ribe SOGN: Kalvslund EJERLAV: VillebØl
106 Louise M. Broch, 2c 5.0460 4,6 3,9 4.600 ."VillebØl, e6760 Ribe
107 J. Sejer Eriksen Brock, 2a 8.6110 9,5 8,6 9.500 se till, lb.nr.25 Holsted

Plougstrupvej, TobØl
6683 Føvling.

108 Bent Garder, 6a 3.7866 0,2 0,2 200
VillebØl, 8b 9.6630 2,8 2,8 2.800
6760 Ribe. 3,0 3.000

109 Johannes Garder, 3a 4.3737 4,4 4,4 4.400
Villebøl, 13 1738 0,2 0,2 200
6760 Ribe 4.9.* 839 0,08 0,08 100 Plougstrup by

4,68 DOO

110 Hans Nissen Kjær, 9b 1.0070 1,0 1,0 1.000
Kalvslund,
6760 Ribe.

111 Jens Enevold Hansen, 4c
Villebøl, 5a 1.3470 1,1 1,1 1.100
6760 Ribe 12 1.1155 1,1 1,1 1.100

2;2 2.200 ,112 Age Kalf, 4b 4.7936 1,0 1,0 1.000
Kalvslund kro, 4d 2.1712 2,2 2,2 2.200
6760 Ribe. 3;2 3.200

113 Hans S. Pedersen, 4a 8.2304 4,2 4,2 4.200
VillebØl, 76-* 1.6549 1,7 1,3 1.700 Hjortvad by •6760 Ribe. 5;9 5.900

114 P~er Christiansen, 5b 1.9656 2,0 1,6 2.000
VillebØI kro, 7 5.1713 2,7 1,3 2.7006760 Ribe. 111* 1.3465 1,3 1,3 1.300 Hjortvad by

6;0 6,000
115 Henning Gunner Jensen, l 8.1041 4,6 2,9 4.600VillebØl, 83 * 8.0369 2,5 2,5 2.500 Hjortvad by6760 Ribe 95 * 3815 0,4 0,4 400 "

97 * 5655 0,6 0,6 600
a;T B:TOO

Fredningen omfatter af
dette ejerlav tillige
matr.nr. 2b (lb.nr. 58)

8
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AMT: Ribe KOMMUNE: Ribe SOGN: Kalvslund EJERLAV: Hjortvad by

Lb. LodseJer Matr. Total Areal u. fredn Erstatn Bemærkninger
nr. nr areal

m2 ha. u.§47a kr.

U6 Arne Bundgård Olesen, 75 4.8191 2,1 2,1 2.100
VillebØl, 77
6760 Ribe 78

117 Carl Frede Matzen, 22 3579 0,4 0,3 700 se tillige lb.nr.8 i Rødding
Byrumgård, Mejlby,
6660 Lintrup.

118 Harly Jørgen Bertelsen, 7 20.3781 1,2 1,2 1.200
Hjortvad,
6660 Lintrup.

119 J. Jensen Mortensen, 32 1.4883 1,5 1,4 1.500 §53 0,7 ha,se tillige lb.nr.7
Mejlby, 35 1.0252 1,0 1,0 1.000 i Rødding
6660 Lintrup. ~ 2.500

120 Laurids J. Lauridsen 17 11.1698 0,8 0,7 1.000 § 53 0,3 ha
Baungård,
6660 Lintrup.

121 Søren Sørensen, 10 28.5750 2,7 2,7 2.700
Ravning,
6660 Lintrup.

122 Chresten og Else Marie 45 2.4776 2,5 2,5 2.500 se tillige lb.nr.14 i Rødding
Jensen,
Primo Plast,
6862 Tistrup.

123 Jørgen schack, l 28.3189 1,8 1,7 1.800
Ravning,
6660 Lintrup.

124 Niels Madsen, 130
Ravning,
6660 Lintrup.
Fredningen omfatter af
dette ejerlav tillige
matr.nr. 76 (lb.nr .113)
matr.nr.III (lb.nr.114)
matr.nr. 83, 95, 97
(lb.nr. 115)

9



AMT: Ribe KOMMUNE: Holsted SOGN: FØvling EJERLAV: TobØl by

Lb. Lodsejer Matr. Total Areal u. fredn Erstatn. Bemærkninger
nr. nr. areal u.§47a kr.m2 ha.

l Age Hansen, 43b 1.4825 1,5 1,4 1.500 §53 0,3 ha
Plougstrup, -
6771 Gredstedbro.

2 Harry Schmidt, 43a 1.5339 1,5 1,3 1.500 §53 1,1 ha
Plougstrup, -
6771 Gredstedbro.

3 Chr. poulsen Olesen, 14f 9.0187 0,6 0,4 1.000 §53 0,1 ha
Plougstrupvej, -
6683 Føvling.

4 Hans Møller, 14a 17.4649 1,4 1,0 1.400 §53 0,1 ha
P1ougstrupvej, -

6683 Føv1ing.
5 Svend Aa. Hansen, l4d 2.4090 0,4 O 400 §53 0,4 ha

Plougstrupvej, l4e 9.7019 1,0 0,7 1.000 §53 0,02 ha
6683 Føvling. - 1;4 1.;400

6 Laurids Madsen, 13a 22.9144 2,6 1,6 2.600 §53 0,2 ha
P1ougstrupvej, - se till. lb.nr. 69 Ribe
6683 Føv1ing.

7 Hans SchØ1er, 11f 11. 2610 2,9 1,1 2.900 §53 0,6 ha
P1ougstrupvej, -
6683 Føvling.

8 Hans Petersen, 44b 6170 0,6 0,5 1.000 §53 0,05 ha
BobØ1vej 8, -
6683 Føvling.

9 Svend Bruun, 44a 5545 0,6 0,6 1.000
Pilegårdsvej, -
6683 Føv1ing.

10 Højer Schøler, lla 5.3105 1,4 1,2 1.400 §53 0,4 ha
P1ougstrupvej, -
6683 Føv1ing.

11 Knud Aage Bruun, 2s.
Ribevej , TobØ1, 7e
6683 FØv1ing. 9a 39.6379 3,4 2,0 3.400 §53 0,1 ha

101
12k
14k
19f 3170 0,3 O 300- 3;7 3.700

12 Peter Madsen, 2h
P1ougstrupvej, 7f
6683 Føv1ing. 10h

12c
14~

13 Karl og Otto Jacobsen, 37b 8396 0,8 0,8 1.000
P1ougstrupvej, -
6683 FØv1ing.

14 Peter Jacobsen, 8m 6765 0,7 0,7 700Abø11ingvej 20<1 1.3540 1,4 1,4 1.4006683 FØvling. 52a 6580 0,7 0,7 700
521) 3822 0,4 0,4 400- D 3.200

15 Holger Dalgas Jensen, 6k 1.9240 1,9 1,8 1.900Føv1ing kirkevej, 61 1.9229 1,9 1,4 1.9006683 FØvling. 5~ * 1.3194 1,3 1,3 1.300 Abø11ing by
s;T 5.100

16 Christen Dam, 10a 14.1292 1,9 1,9 1.900Ribevej , TobØ1, 18a 4.7451 0,02 0,02 506683 FØvling. - 1,92 1.950

17 N~s J. Kr~stensen, 7n 1.3720 1,6 1,1 1.600TobØ1 Fælledvej , -
6683 FØvling.

10
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AMT: Ribe KOMMUNE: Holsted SOGN: FØvling EJERLAV: Tobøl by

Lb. Lodsejer Matr Total Areal u. fredn Erstatn. Bemærknlnger
nr. nr. areal ha. u.§47a kr.m2

18 Frede Krogsgård, 7m 11. 0510 1,4 1,1 1.400
TobØl Fælledvej, -

6683 FØvling.
19 Niels Christensen, lab 11.6684 0,6 0,6 600

Plougstrupvej, 10e 138 0,01 0,01 50
6683 FØvling. - 0,61 1.000

20 Xnud GrØnnebæk , 8a 12.9644 0,05 0,05 100
Ribevej, 8f 5449 0,5 0,5 500
TobØl, 8n 1943 0,2 0,2 200
6683 FØvling. 20e

20e
34- 7652 0,8 0,8 800
42b 2983 0,3 0,3 300
46<: 780 0,1 0,1 100- W5 2.000

21 Kresten Espensen, 2f 950 0,1 0,1 100
Abø11ingvej, 3<: 9230 0,9 0,9 900
6683 FØvling. 4e 3660 0,4 0,4 400

49: 3660 0,4 0,4 400
7a 15.3270 0,9 0,9 900 § 53 0,8 ha.
89: 3270 0,3 0,3 300 § 53 0,1 ha.

42a 1. 2070 1,2 1,2 l.200- 4,2 4.200
22 Andreas Kjær Pedersen, 6a 16.6901 1,0 0,9 1.000

Abø11ingvej, 121: 5729 0,6 0,6 600
6683 FØvling. 37a 5682 0,6 0,6 600- 2;2 2.200

23 Thorvald Elbæk, 5a
Abø11ingvej, -
6683 FØvling.

24 Elna Svendsen, 5u
Jægersparken 52, -

2970 Hørsholm.
25 Jens Sejer E. Broch 12a 31.2415 1,6 1,6 1.600 se till. lb.nr. 107 Ribe

TobØl Nørregård, -

Plougstrupvej
6683 FØvling.

26 overfØrt til lb.nr. 20

27 Poul P. Gram, 2e 2.2610 0,4 0,4 l.000 §53 0,4 ha.
Plougstrupvej, 23a
6683 FØvling. -

28 Jens Chr. Andersen, 22a 1.9730 0,8 0,8 1.000
Abø11ingvej 22<:
6683 FØvling. -

29 Kurt Ibsen, 2a 20.7680 l,S 1,5 1.000 fredskov 0,7 ha.
Abø11ingvej, 35 9114 0,9 0,9 900
6683 FØvling. 2,4 l.900

30 Egon Hansen, 2b
Abøllingvej, -

6683 FØvling.

31 Henning C. Madsen, 4r 9965 1,0 1,0 1.000
Abøllingvej, 1ge 8550 0,9 0,8 900
6683 FØvling. 36 5310 0,5 0,5 500

38 1.1698 1,2 1,2 l.200
40 1.3405 1,3 1,3 1.300
41 1.4820 l,S 1,5 1.500

1~* 1.5100 1,5 l,S 1.500 Abø11ing by
7,9 7.900

11



AMT: Ribe KOMMUNE: Holsted SOGN: FØvling EJERLAV: TobØl by

Lb. LodseJer Matr. Total Areal u. fredn.Erstatn. Bemærkninger
nr. nr. areal u.§47am2 ha. kr.

32 Richard poulsen, 39 1.1690 1,2 1,2 1.200
Ribevej 21, BobØl,
6683 Føvling.

33 Niels P. B. Bech, 37c 6001 0,6 0,6 600
Holleskovvej, 46b 5366 0,5 0,5 500
6683 FøvHng - r;T m

34 Frede Henriksen Elbæk, 46a 4598 0,5 0,5 500
BobØlvej, 9-* 2041 0,2 0,2 200 Abø11ing by
6683 Føvling. TJ;i r:ooo

35 Jens Stokbæk 25e 6950 0,7 0,7 1.000
AbØ11ingvej, -
6683 FøvHng.

36 Gdr. Egon Hansen, 2k 12.3760 1,0 1,0 1.000 fredskov 0,9 ha.
AbØ11ingvej, Tobøl, -
6683 Føvling.

37 Henning Andersen, 33 1.6143 1,6 1,6 1.600
Lervadvej,
6683 Føvling.

38 Svend E. Lund, 4f 7200 0,7 0,7 1.000
Abøllingvej, -
6683 Føvling.

39 Aksel Larsen, 26a 13.8643 1,4 1,4 1.400
AbØllingvej, -
6683 Føvling.

40 Hans Chr. J.Lauridsen, 26b 1.1032 1,1 1,1 1.100
Nielsbygårdvej, -

6683 Føvllng.
Fredningen omfatter af
dette ejerlav tillige
matr.nr. 5n (lb.nr.77)-

AMT: Ribe KOMMUNE: Holsted SOGN: FØvling EJERLAV: Abø11ing by
41 Niels Jørgen Arhus, 2 1.7282 0,6 0,6 600

Abøllingvej, 30 11.3059 1,8 1,8 1.800
6683 FØvling. 2;4 2.400

42 Laurids Steffensen, 39- 3.4260 0,6 0,6 600
Abø11ingvej, 3r 5.6041 0,3 0,3 300 ,6683 FØvling 0;9 1.000

43 Else Svendsen, 3a 2.8420 0,5 0,5 500
Abøllingvej, 311 1. 2490 1,2 1,2 1.200
6683 FØvling. 31 5792 0,6 0,6 600

D "2":"30'0
44 Arne Steffensen Nielsen, 3i 5516 0,6 0,6 600

Abø11ingvej, 3n 4807 0,5 0,5 500
6683 FØvling D ~

45 Ungdommens Vel, 3m 6580 0,7 0,7 700Blichersvej 106, 5a 1.8312 0,8 0,8 8005000 Odense. 1,5 I"':'"5OO
46 Erik Thormod Rasmussen, lb 2650 0,3 0,3 300Gravlundvej, 3d 12.4407 0,6 0,6 6006683 FØvling. 4b 8.3652 2..& 0,8 800

1,7 1.700
47 Peter Hansen, 3f 3.3542 0,2 0,2 200Abø11ingvej, 3v

6683 FØvling 5~
13 6013 0,6 0,6 600

0,8 1.000

12
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AMT: Ribe KOMMUNE: Holsted SOGN: Føvling EJERLAV: Abølling

Lb. LodseJer Matr. Total Areal u. fredn Erstatn. Bemærkninger
nr. nr. areal ha. u.§47a kr.m2

48 Hans Ebsen, 7a 5488 0,5 0,5 500
BobØl-Foldingbrovej, 7b 5488 0,5 0,5 500
6683 Føvling. 8b 2597 0,3 0,3 300- 1;3 1. 300

49 Egon Steffensen, 6b 1623 0,2 0,2 200
Ribevej 20, 10 1060 0,1 0,1 100
6683 FøvUng. 0,3 1.000

50 Peter Falk Clausen, 3z
Gravlundvej, 51 14 .9090 0,5 0,5 1.000
6683 Føvling. -

51 overfØrt til lb.nr. 46

52 Sofie Espensen m.fl. 3e
v. Andelsbanken, Se 7.0139 0,02 0,02 1.000
6630 Rødding. -

53 Frederik H. SØrensen Sb 9.9970 0,3 0,3 1.000
Gjørts, Abøllingvej, -

6683 FøvUng.

54 Chresten Pedersen, 3t 5725 0,6 0,6 600
Nielsbygårdvej, 11 1990 0,2 0,2 200
6683 Føvling. ~ 1.000

55 Troels Pedersen, 3e 15.8827 0,4 0,4 1.000
Gravlundvej,
6683 Føvling.

56 Niels Kristian Viuf, 8e 6289 0,6 0,6 1. 000
Bobøl-Foldingbrovej, -
6683 FøvUng.

57 Peder Elbæk, 8a 5847 0,6 0,6 1.000
Føvling kirkevej, -
6683 Føvling.

58 Bent Preben Plats, 12 3286 0,3 0,3 1. 000
Ribevej,
6683 FøvUng.

Fredningen omfatter af
dette ejerlav tillige
matr.nr. 9 (lb.nr. 34)
matr.nr. la (lb.nr. 31)
matr.nr. Sd (lb.nr. 15 )-

61 Olav Øllgård og la 63.5901 13,4 11,6 13 .400
Aksel Fredslund Nielsen, Ir
Nielsbygårdvej, Iv
6683 Føvling. 7(5 se lb.nr. 6 Brørup

7d
13f* BobØl by
13"f * "

62 Tage Frydendahl Hauberg, lt 5966 0,6 0,6 950 se lb.nr. 27 Rødding
6660 Lintrup.

63 K.L. Kristensen, Ix 6.3146 6,3 5,7 6.300
Brendstrupvej 28, 2 2.1210 2,1 2,1 2.100 se lb.nr. 33 Rødding
6800 Varde. 8,4 8.400

64 Sv.Å. SØrensen, 4 8507 0,9 0,9 1.000
Tirslundvej,
6670 Holsted.

13

AMT: Ribe KOMMUNE: Holsted

59 Peder Øllgård, le 24.4180 2,3
Nielsbygårdvej, li 5330 0,5• 6683 Føvling . 2,8

60 Jørgen Callesen, Ib
Sorrildvej, Is
6683 Føvling. 7"a

7b

SOGN: Føvling EJERLAV: Nielsbygård hvgd.

2,3 2.300
0,5 500

m



AMT: Ribe KOMMUNE: Holsted SOGN: Føvling EJERLAV: Nielsbygård hvgd.

Lb. Lodsejer Matr. Total Areal u. fredn. Erstatn. Bemærkninger
nr. nr. areal ha. u.§47a kr.m2

65 Harald Jensen, ln 4.6620 4,7 O 4.700
BobØl-Foldingbrovej, 6a 4.6575 4,7 O 4.7006683 FØvling. - 9;4 9.400
Fredningen omfatter af
dette ejerlav tillige
matr.nr. lf (lb.nr. 82)
matr.nr. lo (lb.nr. 80)
matr.nr. 3a (lb.nr. 69)
matr.nr. 3b (lb.nr. 73)
matr.nr. 5 (lb.nr. 74)
matr.nr. 6b (lb.nr. 81)-

14

AMT: Ribe KOMMUNE: Holsted SOGN: FØvling EJERLAV: BobØl by

66 Ejnar Jørgensen, 13a
Sorrildgård, Sorrildvej 21a *
6683 FØvling.

67 overført til lb.nr. 66

Fredningen omfatter af
dette ejerlav tillige
matr.nr. 13i og 13f
(lb.1nr.61) -

AMT: Ribe

Lervad gde m.m.

KOMMUNE: Holsted SOGN: Føvling EJERLAV: Lervad gd. m.m.

77

9a 19.0581

68 Evald A. Pedersen, 14e
Kildevej ,
6683 FØvling.

5978

69 Tage Pedersen,
Kildevej,
6683 FØvling.

l4b
20I
21c

3~ *
70 Hans Viuff, 16

Attevej,
6683 FØvling.

71 Marie K. Mattesen, 15b
RibeveJ 47, 15I
6650 Brørup

72 Peder Christian Larsen, 14d
Attevej 11,
6683 FØvling.

73 Marius N. Nissen,
Kildevej,
6683 FØvling.

17
20s.
3b * 5978

74 Eigil Jacobsen,
BobØl-Foldingbrovej,
6683 FØvling.

20e
5 * 1. 0568

75 Peter Clausen,
Nørregade 67,
6650 BrØrup.

18
20a

76 SØren Vestergård Madsen,ll
Kildevej,
6683 FØvling.

Andreas Gram,
Nielsbygårdvej,
6683 FØvling.

20c
20d
5ri"*' 6270

78 Eigil, Ellen og Peder
SØrensen, Kildevej,
6683 FØvling.

7g 5500
Oa 33.5931
9a 1.7730

79 Peder Elbæk Madsen,
AtteveJ,
6683 FØvling.

9.000 se till. lb.nr. 10 Brørup

0,6 0,6 1.000 Nielsbygd.hvgd.

se till. lb.nr. 9 BrØrup

0,6 1.000 Nielsbygd.hvgd.
,

0,5

1,1 1,1 1.100 Nielsbygd.hvgd. •
0,6 0,6 1.000 TobØ1 by
0,6

13,0
1,8

15,4

o
O
O

600 se till. lb.nr. 5 BrØrup
13.000
1.800

I'5:4O'O

O9,0



ee
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AMT: Ribe EJERLAV: Lervad gd. m.m.KOMMUNE: Hal sted SOGN: Føvling

Lb, Lodsejer Matr. Total Areal u. fredn Erstatn. Bemærkninger
nr, nr. areal ha. u.§47a kr.m2

80 Nis Bennetsen, 6b 1.1525 5,2 O 5.200
BobØl-Foldingbravej, 7f 993 0,1 O 100
6683 FøvHng. l~* 2.6870 2,7 O 2.700 Nielsbygd. hvgd.

8,0 !f:OOO

81 Lars Pedersen, 13 7.0101 7,0 3,5 7.000
østergade 11, 6~* 4.5120 4,5 4,2 4.500 Nielsbygd. hvgd.
6670 Holsted. 11;5 l~

82 Alfred Madsen, 4a 18.6890 18,7 O 18,700 § 53 2,3 ha.
Attevej, 5I 4.7392 4,7 O 4.700
6683 FØvHng. 5i<: 4.5698 4,6 O 4.600

8e 2.7995 2,8 O 2.800
19c 3913 0,4 O 400

lh 2.9933 3,0 1,2 3.000 Nielsbygd. hvdg.- 34,2 3m
83 Sven Erneberg Tygesen, 7a 17.0565 11,0 O 11.000 §53 0,4 ha

Stadionvej 4a, 7d 599 0,06 O 100
6623 Vorbasse. 8b

19b- ~ H.100
84 Viggo Jørgensen, 8a 9.7941 9,8 O 9.800 §53 2,1 ha

Attevej, -
6683 FøvHng.

85 Benny Jan Pedersen, 5h 1257 0,1 O 100
Kystbækvej 22, 6a 13.5199 13,5 O 13 .500 §53 0,3 ha
6670 Holsted. 8f 9957 1,0 O 1.000

19d 1.7853 1,8 O 1.800- 16,4 16.400
86 Ejnar Hansen, 4f 5.1760 5,2 O 5.200

Lervadvej, 4~ 5.1560 2,8 O 2.800 §53 0,02 ha
6683 Føvling. a;o B:01iO

87 MiljØministeriet, Ss 28.6424 28,6 O
skovstyrelsen, -
Strandvejen 863,
2930 Klampenborg.

88 I/S Fredningsforeningen 4h 4.4660 4,5 O 4.500
v/ Eigil SØrensen, -
Kildevej,
6683 FøvHng.

89 Regner Birkelund, 5a 5077 0,5 O 1.000
Attevej 31, -
6650 BrØrup.

90 Eli Olsen, 50 1667 0,2 O 1.000
Attevej, -
6683 FØvHng.
Fredningen omfatter af
dette ejerlav tillige
matr.nr. 21a (lb.nr. 66)-

15



AMT: Ribe KOMMUNE: BrØrup EJERLAV: NØrbØllingSOGN: Folding

Lb. Lodsejer Matr. Total Areal u. fredn Erstatn. Bemærkninger
nr. nr. areal

m2 ha. u.§47a kr.

l Aksel Morthorst, 42
NØrbølling, 45 9.4777 9,5 O 9.500
6650 BrØrup.

2 Sven Hansen, 54 5.0194 5,0 O 5.000
Atte, 57 11.8244 11,8 O 11.800
6650 Brørup. 74 4.0049 4,0 3,5 4.000

87 6714 0,7 0,7 700
90 4024 0,4 0,2 400

21,9 21.900

3 Oskar Hansen, 53 14.4408 14,4 2,8 14.400
Atte, 61 2136 0,2 O 200
6650 Brørup. 14,6 14.600

4 Johannes Kristensen, 70 1.2890 1,3 0,9 1.300
Bobølvej, 71 200 0,02 O 50
6650 BrØrup. 72 1310 0,1 O 100

1,42 m
5 Eigil Peter Sørensen, 55 5.5643 5,6 O 5.600 se tillige lb.nr. 78 Holsted.

Bobølvej, 92 1.2900 1,3 1,3 1.300
6650 BrØrup. b;9 G:95O

6 Olav Øllgård og Aksel 88 6722 0,7 0,7 700 se tillige lb.nr. 61 Holsted
Fredslund Nielsen,
Nielsbygårdvej,
6650 BrØrup.

7 Hans P. Hansen, 89 6722 0,7 0,7 1.000
Bobølvej,
6650 BrØrup.

8 Hakon H. Espensen, 73 1753 0,2 O 550 se tillige lb.nr. 78 Rødding
Lintrup,
6660 Lintrup.

9 Peder Chr. Larsen 91 5530 0,6 0,6 1.000 se tillige lb.nr. 72 Holsted
Attevej,
6683 Føvling.

10 Peder ~lbæk Madsen, 62 2.7317 2,7 O 2.700 se tillige lb.nr. 79 Holsted
Atte, 32 * 5453 0,5 0,5 500 Sønder skov hvgd m.m.
6683 FØvling. D 3.200

11 Gunnar Hansen, 56 8.9674 9,0 O 9.000
Magnolievangen 88,
3450 Allerød.

12 Aage A. Handler, 58 7.9284 8,0 0,5 8.000
Atte, 63 3.6529 3,7 O 3.700
6650 BrØrup 64 9551 1,0 O 1.000

65 1.7557 1,8 O 1.800
lD 14.500

13 Svend Christensen, 46 9.254 O 9,3 O 9.300
Atte, 47 9.5947 9,6 O 9.600
6650 BrØrup 1879 18.900

14 Erik V. Kristensen, 12Ø
Atte, l2ab
6650 BrØrup 13c

43
44
12ac-

15 Vagn Jørgensen, 13e
Nørbølling, 50-
6650 BrØrup

16 Age Elmer Olesen, 13i
Vesterhavsgade 26, -
6700 Esbjerg.

17 Sigfred M. Knudsen, 13h
Nørbølling, -
6650 BrØrup

16
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AMT: Ribe KOMMUNE: BrØrup SOGN: Folding EJERLAV: NØrbØlling

Lb. Lodsejer Matr. Total Areal u. fredn Erstatn. Bemærkninger
nr. nr. areal ha. u.§47a kr.m2

18 Edith H. Sørensen, 69
Foldingbrovej 62,
6650 Brørup.

19 H. Teilmann Vejrup, 12E
Agersbøl, 12aa
6650 Brørup. 51 3.1000 0,7 O 1.000

20 Peter Christoffer sen, 49
AgersbØl,
6650 Brørup.

2l Andreas A.M.Thymann, 59 15.4815 15,5 O 15.500
AgersbØl,
6650 Brørup.

22 Poul SØrensen, 52 12.0835 7,9 O 7.900
AgersbØl,
6650 Brørup.

23 Arne Boisen Pedersen, 66 5.4790 5,5 O 5.500
Bobølvej 75 2.1014 2,1 1,2 2.100
6650 Brørup. 76 9.8271 9,8 4,3 9.800

77 4.0732 4,1 0,3 4.100
78 3910 0,4 O 400

21,9 21.900

24 Nancy M. Knudsen, 79 2.2396 1,3 O 1.300
Sdr. Hygum,
6630 Rødding.

25 Gerda Larsen 86
Foldingbrovej 61,
6650 Brørup.

26 Henry HundebØl, 85
Foldingbrovej,
6650 Brørup.

27 Holger Hansen, 60
AgerbØl, 67 2.8730 2,9 O 2.900
6650 Brørup.

28 Peder Pedersen 12h
NørbØ11ing, 13b
6650 Brørup. Bf

13E

29 Marius & Søren Andersen 12z
Nørbølling, 13n
6650 Brørup. -

30 Holger pedersen, 12af
NørbØlling,
6650 Brørup.

31 Leo Harald Thomsen, 12a
NØrbølling, -
6650 Brørup.

32 Erling Vejrup, 12e
NørbØlling, 121<
6650 Brørup. 12ad

l3S
33 Folding menighedsråd 12v

v/Mikael Hansen, 12x
NørbØlling, l3r
6650 Brørup. -

34 Asger Andersen, 13m
Folding kirkevej, 12b * Sønder skov hvgd. m.m.
6650 Brørup.

35 Jørgen Mortensen, 13k
Ribevej , 12c
6650 Brørup. -

17



AMT: Ribe KOMMUNE: Brørup SOGN: Folding EJERLAV: NØrbØlling

Lb. Lodsejer Matr. Total Areal u. fredn Erstatn. Bemærkninger
nr. nr. areal u.§47am2 ha. kr.

36 Arne Hansen, 13a
Folding,
6650 BrØrup.
Fredningen omfatter af
dette ejerlav tillige
matr.nr. 29 (lb.nr. 37)
matr.nr. 68 (lb.nr. 60)
matr.nr. 48 (lb.nr. 66)

AMT: Ribe KOMMUNE: Brørup SOGN: Folding EJERLAV: SØnderskov hvgd.& Foldingbrogd.

37 Niels Nielsen, 12a
Ribevej, 29 1679 0,2 0,2 1.000
6650 BrØrup. 29 * NØrbølling by

38 Svend Age Jensen, lla
Ribevej, 11.9:
6650 BrØrup. lli

19a
21
22b
23 e24b
25b e26a

39 Tage Pedersen, lId
Ribevej, llk
6650 BrØrup. Ha

40 Niels Jørgen Jørgensen, 1ge 8137 0,8 0,7 1.000
Foldingvej 63, 19i
6650 BrØrup. 19z

4l K. Hauge Olesen A/S, 19r
RibeveJ,
6650 BrØrup.

42 Aksel Thomsen, 20e
Kongeåvej, 22a 1158 0,1 0,1 100
6650 BrØrup. 24'ii" 1316 0,1 0,1 100

0;2 I:OOO
42 Svend Age Jensen, 11s.Ribevej 52, llu

6650 BrØrup
42 Anne Sofie Kjær og 20b 7225 0,7 0,7 700 ,Anne Nørgård Pedersen, 20c

Kongeåvej 4, 20d
6650 BrØrup. 20I 812 0,1 0,1 100

20iii 1.1163 0,9 0,9 900
20E 730 0,1 0,1 100
20~ 1.1859 1,2 1,2 1.200 •3;0 3.000

43 Jørgen P. Hansen, 27 999 0,1 0,1 1.000
Nørbølling,
6650 BrØrup.

44 Jens Chr. Andersen, 28 8056 0,8 0,8 1.000
Nørbølling,
6650 BrØrup.

45 Arne V. SØrensen, 26b 2821 0,3 0,3 1.000
NØrbøl1ing,
6650 BrØrup.

46 Knud H. Clausen, 31 2313 0,2 0,2 1. 000
Skræntegården,
6670 Holsted.

47 Karl A. Maribo, 25a 1324 0,1 0,1 1.000
Folding kirkevej,
6650 BrØrup.

18
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AMT: Ribe SOGN: Folding EJERLAV: SØnderskov hvgd.& Fo1dingbrogd.KOMMUNE: Brørup

Lb. Lodsejer Ma~r. Total Areal u. fredn Erstatn. Bemærkninger
nr. nr. areal ha. u.§47a kr.m2

48 Thomas Dinesen, 16
Kirkehøjvej,
6650 Brørup.

49 Ib Vester,
Folding kirkevej,
6650 Brørup. 15

50 Peter Haahr Bruun, 1f
Folding kirkevej, 13-

6650 Brørup. 14
17

51 Juu1 Lyngby, Is.
NØrbø11ing, 33 2884 0,3 0,3 1.000
6650 Brørup.

52 Olav Christensen, lOd 1804 0,2 O 200
Kongeåvej, 10e 23.1591 9,1 3,5 9.100
6650 Brørup. - 9;3 9,300

53 Jens E. Mikkelsen, 11m
Ribevej, lln
6650 Brørup. 1112

54 Mads N. Nissen, 9b
Ribevej, llf
6650 Brørup. llh

111
llr
11s 2.1379 2,1 2,1 2.100-

55 Mogens C1ausen og 8b
Anne Kristensen, -
Kongeåvej 31,
6650 Brørup.

56 Leo Sørensen Vestergård 8e
Kongeåvej, -
6650 Brørup.

57 Arne E. Jensen, lOb
Kongeåvej, 10f
6650 BrØrup. -

58 Walther O. Madsen, 10a
Kongeåvej, 10e
6650 BrØrup. -

59 BrØrup kommune, 205 681 0,1 0,1 1.000
6650 BrØrup.

60 Hans Gabe1gård Hansen, Hb 4.6407 4,6 2,3 4.600
Kongeåvej, 11e 1.8037 1,8 0,6 1.800
6650 BrØrup. 11e 1446 0,1 0,1 100

18- 6639 0,7 0,5 700
20a 5.4157 5,4 4,7 5.400
20n
201
68 ""- 3.8310 3,8 O 3.800 NØrbø11ing by

16;4 1m
61 Niels Andersen, 9a 6.3676 0,8 0,3 800

Kongeåvej, ge
6650 BrØrup. 30 1931 0,2 0,2 200

~ 1.000
62 Ejvind J. Laugesen, 8a 3.2625 4,3 3,7 4.300

Kongeåvej, -
6650 BrØrup.

63 Thorvald Mikkelsen 6 0.1658 1,6 1,5 1.600
Kongeåvej,
6650 BrØrup .

19



AMT: Ribe KOMMUNE: Brørup SOGN: Folding EJERLAV: Sønderskov hvgd.& Foldingbrogd.

Lb. Lodsejer Matr. Total Areal u. fredn Erstatn. Bemærkninger
nr. nr. areal u.§47a> m2 ha. kr.

64 Jørgen Finn Jensen, 5a 7.2490 1,5 1,5 1.500
Kongeåvej, '5e 8610 0,9 0,9 900
6650 BrØrup. 11t 2.7820 2,8 0,7 2.800- 5;2 5.200

65 Vil fred Holst, 5b
Kongeåvej, -

6650 Brørup.
66 Kaj Fr. Momsen, 48 * 8.4355 0,7 O 1.000 NØrbølling by

Langeskovvej,
6650 Brørup.

661 Viggo, Jacob og Inger 11 24.7525 24,8 7,8 9.350 §53 0,5 ha, fredskov 20,6 ha
Vibeke Momsen, 3e 2.0120 2,0 0,3 500 §53 0,8 ha, fredskov 2,0 ha
Elmevej 5, 4e 23.0966 --2..t! 0,4 100 fredskov 0,4 ha
6650 - 27,2 9.950Brørup.

67 Kongeåens Dambrug A/S 1m 7.4622 7,5 7,5 7.500 se till. lb.nr. 17 Vejen
v/Daniel Mikkelsen, In 3.3400 3,3 3,3 3.300
Foldingbro, lo 2.5520 2,6 2,6 2.400 §53 1,0 ha, fredskov 0,3 ha
6650 Brørup. 3a 4.5036 4,5 4,0 4.500 §53 1,4 ha- 17,9 l"7:"iOO

68 Didy A. Karstens la l74.879C 25,8 O 13 .450 §53 1,1 ha, fredskov 16,5 ha
v/H.O. Tingleff, Ib
Sønderho1m, Vonsild, Id 7.0939 7,1 O 1.950 §53 3,5 ha, fredskov 6,9 ha
6000 Kolding. - 32,9 15.400

69 Niels L. Kristensen, 4e
Kongeåvej, -

6650 Brørup.
70 Karl K.F. Hermansen, 4b

Kongeåvej, -
6650 BrØrup.

7l Alfred Julius, li 1150 0,1 O 1.000
Kongeåvej, SØnderskov, -

6650 Brørup.
72 Georg Mynster, lk 1125 0,1 O 1.000

AdserbØlvej 2, -

6650 BrØrup.
73 Peder Christian Jensen, 2b 2038 0,2 O 1.000

Sønderskovmark, -
6650 BrØrup.

74 Egon Jensen, 3b 2778 0,3 0,2 300 se till. lb.nr. 22 Vejen
Sønderskov, -
6650 Brørup.

75 Kurt Christiansen, 3d 9473 0,9 0,9 1.000
Kongeåvej, SØnderskov, -

6650 Brørup.
76 Frits Ebbesen, 2a 43.4165 24,1 6,5 24.100 se till. lb.nr. 8 Vejen

SØnderskovgårdvej 5, -

6650 BrØrup.

Fredningen omfatter af
dette ejerlav tillige
matr.nr. l2b (lb.nr. 34
matr.nr. l2e (lb.nr. 35
matr.nr. 32- (lb.nr. ID
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AMT: Ribe SOGN: Malt EJERLAV: MaltbækKOMMUNE: Vejen

Lb Lodsejer Matr. Total Areal u. fredn Erstatn. Bemærkninger
nr. nr. areal ha. u.§47a kr.m2

l Anemette Vang Petersen 15a
og Karna Hvelplund 15e
v/Karl Meyer, -
Bavnborgvej 17,
6500 BrØrup.

2 Holger P.N. Winther, ISe
Jelshøjvej 30, -
6650 Brørup.

3 V. Hynkemeier Knudsen, lSf
SØnderskovmØllevej 5, -
6650 Brørup.

4 Sigurd Hynkemeier, 4b
SØnderskovmØllevej 12, 14k
6650 Brørup. -

5 Svend Lund Jepsen, 3b
Jelshøjvej 9, -
6600 Vejen.

6 Henny P. Hansen, 3c
Sønderskovmøllevej 3, l4n
6650 Brørup. -

7 Bent Jensen, 2a 11.9453 1,3 1,3 1.300 §53 1,2 ha
Maltvej 94, -
6600 Vejen.

8 Frits Ebbesen, 3d 1.6756 1,7 1,4 1.700
Sønderskovgårdvej 5, 4e
6650 Brørup. l4e se till. lb.nr. 76 Brørup

l4d 5022 0,5 O 500
49- 4078 0,4 0,4 400 §53 0,2 ha

2;6 2.600
9 Rudolf Stuber, 4d 1.3326 1,3 1,3 1.300

SønderskovmØllevej l,
6650 Brørup.

10 Peder Hemme, 4~ se till. lb.nr. 20 RØddingMinervavej 23, kommunen oplyser ny ejer
6960 Hvide Sande. Jørgen Kryger, Gejsingvej 50,

6640 Lunderskov.
11 Simon Hynkemeier, 4h

SønderskovmØllevej 8, -
6650 BrØrup.

12 Anne Eriksen, 23~
Skovbrynet 3, Hasseris,
9000 Ålborg.

13 Sv.Aa. Jensen-Kamp, 4c
SønderskovmØllevej 10, 4f
6650 BrØrup.

14 Villy Detlefsen, l 28.8886 26,3 14,1 6.300
SønderskovmØllevej 2, 4a
6650 BrØrup. 23a 54.3781 21,3 7,0 1.300 §53 0,1 ha- 47,6 7,600

15 Hilda K. og Hans M. ~4b 4.2349 1,1 O 1.100
Pedersen, 241
JelshØjvej 38, l3ld 4360 0,4 0,4 400
6600 Vejen. ~3b 1970 0,2 0,2 200

!;>4n 1,7 1.700-
16 Steffen S. Ottosen, 128a

GI. Skolevej 15, 13011 2310 0,2 0,2 200
6600 Vejen. p2a

p3S 8080 0,8 0,8 800
!JO 1900 0,2 0,2 200

1,2 1.'200

17 Kongeåens Dambrug A/S, 7a 6145 0,6 0,6 600 §53 0,4 ha
6650 BrØrup. - se till. lb.nr. 67 BrØrup
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AMT: Ribe SOGN: Malt EJERLAV: MaltbækKOMMUNE: Vejen

Lb. Lodsejer Matr. Total Areal u. fredn Erstatn. Bemærkninger
nr. nr areal ha. u.§47a kr.m2

18 Daniel Mikkelsen, 60 1706 0,2 0,1 1.000
SØnderskov,
6650 BrØrup.

19 Magnus Søgård Hansen, 5a
JelshØjvej 34,
6600 Vejen.

20 Niels P. Kristensen, 23e
Kongeåvej 37, Malt, 23<1
6600 Vejen. 23f-

21 Hans Ejner Iversen, 9d 3290 0,3 0,3 300
Kongeåvej 40, 23e 2250 0,2 O 200
6600 Vejen. 4la 8.5857 8,6 3,4 8.600- 9;I 9.100

22 Egon Jensen, 9h 264 0,03 0,03 50 se till. lb.nr. 74 BrØrupSØnderskov, 20b 4531 0,5 0,5 5006650 Brørup. 40a 11.4975 11,5 5,9 11.500
12,03 12.050

23 Egon Petersen, 24a 15.6429 7,7 4,2 7.700
Kongeåvej 46, -
6600 Vejen.

24 Vagner Christensen, 37a
Kongeåvej 41,
6600 Vejen.

25 Chr. Lang Jensen, 24h 14.0464 1,7 1,7 l.700
Jelshøjvej 27, 24I
6600 Vejen. 24E

26 Ellen Koeh, 5b
Jelshøjvej 32, 5c
6600 VeJen. 24m-

27 Dines Hansen, 10e 4007 0,4 0,4 400Kongeåvej 39, 38c 9175 0,9 O 9006600 Vejen. 39a 3.5891 0,9 O 900- 2,2 2.200
28 Thormod og Tonnie 18n 3889 0,4 0,4 400Christensen, 35e 1.2665 1,3 O 1.300Kongeåvej 44, 36a 1.9782 2,0 O 2.0006600 Vejen. - 3,7 3.700
29 Egon Christensen, 35a

Kongeåvej 43, -
6600 Vejen.

30 Jørgen Henningsen, 28b 4090 0,4 0,4 1.000Solbakken, Maltbæk, -
6600 Vejen.

31 Erik S. Thomsen, 24e
Jelshøjvej 36, 24f
6600 Vejen. -

32 overført til lb. nr. 15
33 Vagn og Pia Thøstesen, 15b

Jelshøjvej 25, -
6600 Vejen.

34 overført til lb.nr. 25
35 J. Aamand Andersen, 21a 2.8369 6,2 5,1 6.200Kongeåvej, Askov, 25c 3885 0,4 0,4 4006600 Vejen. - 6;6 6.600
36 Kjeld Horsbø1 Hansen, 22a 52.1502 3,7 3,7 3.700 se till. lb.nr. 112 RØddingKongeåvej 52, 34b 4677 0,5 0,5 5006600 Vejen. - D ".4.200
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AMT: Ribe KOMMUNE: Vejen SOGN: Malt EJERLAV: Maltbæk

Lb. Lodsejer Måtr. Total Areal u. fredn Erstatn. Bemærkninger
nr. nr. areal ha. u.§47a kr.m2

37 Hans Thomsen, 2le
Kongeåvej 48, 24c
6600 Vejen. -

38 Anne Marie Damkjær, 21b
Kongeåvej 45, 21c
6600 Vejen. 12a* 1.1190 1,1 1,1 1.100 Askov by

30:[* - " -
39 Ejner Jensen, 34a

Kongeåvej 47, -
6600 Vejen.

40 Hans P.G. Bennetsen, 15h
Gl. Skolevej 11, 240
6600 Vejen. 33b-

41 Hans SØrensen, 33a
Glo Skolevej, Maltbæk, -
6600 Vejen.

42 Laurids Lauridsen, 25b
GI. Skolevej 7, 28~ * Askov by
6600 Vejen.
Fredningen omfatter af
dette ejerlav tillige
matr.nr. 17~, 17h (lb.-nr. 43)
matr.nr. 12~, 59 (lb.
nr. 44)

AMT: Ribe KOMMUNE: Vejen SOGN: Malt EJERLAV: Askov by

43 Ejner Skovgård Hansen, 16b
GI. Skolevej 3, 28c
6600 veJen. 17d * 1537 0,2 0,2 200 Maltbæk by

17~ * 5694 0,6 0,6 600
0,8 1.000

44 Ludvig Nissen, 109:
GI. Skolevej l, lOk
6600 Vejen. 17a

1i~> 7478 0,7 0,7 700 Maltbæk by
59 * 3854 0,4 0,4 400 - " -

W 1.IOO, 45 R. Leonhardt Jepsen, lOd
Gl. Skolevej 5, 10e
6600 Vejen. 10f

lOS
24
28b

46 Hans SØrensen, 10a 67.1043 1,3 1,3 1.300 fredskov 0,05
Kongeåvej 54, 16e 3060 0,3 0,3 300
6600 Vejen. 32a 5591 0,6 0,6 600

32b 4661 0,5 0,5 500
32c 1.1970 1,2 1,2 1.200

'3,9 3.900

47 Hans Peter Jensen, lOb 35.9835 2,8 2,8 2.800
Kongeåvej 58, 10Fi
6600 Vejen. 10T

101
lOs

48 overført til lb.nr. 47

49 Skibelund Skyttekreds 10r
v/Ib Kragh,
Syrenvej 12,
6600 Vejen.

•
:
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AMT: Ribe KOMMUNE: Vejen SOGN: Malt EJERLAV: Askov by

Lb. Lodsejer Matr. Total Areal u. fredn Erstatn. Bemærkninger
nr. nr. areal ha. u.§47a kr.m2

50 Jens Peter Nederby, 12c
Vester Skibelundvej l, 25a!:~ 3.3480 3,3 3,3 3.300 Vejen by6600 Vejen. 26~ * 4630 0,5 0,5 500 - .. -

~ 3.800
51 Jørgen K. Skrumsager, la 1.7215 1,7 1,7 1. 700 se till. lb.nr. 98 RØddingBejstrupgård, lle 1240 0,1 0,1 100KØbenhoved, - U 1.8006600 Vejen.
52 Skibelund efterskole, 30s.

Kongeåvej, Askov,
6600 Vejen.

53 Ane Sofie Lucassen, 31h
(iflg. Vejen kommune -
er adr. ubekendt)

54 Steen Kjær, 33 8700 0,9 0,9 1.000KØbenhoved,
6600 Vejen.

55 Hans Chr. Mortensen, lb 1.0860 1,1 1,1 1.100Frihedsvej 2, lla 33.6261 0,8 0,8 8006600 Vejen. 30e- 1,9 r:9"6O
Fredningen omfatter af
dette ejerlav tillige
matr.nr. 2aa, 18~, 30a
(lb.nr. 56);"
matr.nr. 5f, 9~, 9i
(lb.nr. 57) -

matr.nr. ge, 34
(lb.nr. 58)

matr.nr. 31k (lb.nr. 59)
matr.nr. 31I (lb.nr. 60)
matr.nr. 30I (lb.nr. 64)
matr.nr. 12~, 30f
(lb.nr. 38)

matr. nr.28a (lb.nr. 42)-

:

AMT: Ribe KOMMUNE: Vejen SOGN, VeJen EJERLAV: Skodborghus hvgd.
56 Chr. Stampe Nielsen 9d 2593 0,3 0,3 300Kongeåvej 60, Oa

6600 Vejen. Oh
2aa* 2.8920 2,9 2,9 2.900 Askov by ,Bb * 5749 0,6 0,6 600
Oa *15.3627 0,8 0,8 800

4;6 4.600
57 Henning SØrensen, 9a 17.9910 0,6 0,6 600Kongeåvej 62, sI * 5536 0,6 0,6 600 Askov by6600 Vejen. 9h * 7450 0,7 0,7 7009I * 1.3200 1,3 1,3 1.300

3,2 3.200
58 Chr. Vester, Ba 28.0704 0,6 0,6 600Kongeåvej 64, 8e6600 Vejen. 11- 7.B35B 3,3 3,0 3.300ge * 2758 0,3 0,3 300 Askov by4 * 1.5122 l,S 1,5 1.500

5,7 5.700
59 Astrid SØrensen, Oe

Agernvej 121, lE * Askov by8330 Beder.
60 K. Therkildsen, ge

Kongeåvej, Skodborghus, O~6600 Vejen. Ok
II* Askov by

61 Poul Erik F. Nielsen, OfKongeåvej 61,
6600 Vejen.
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AMT: Ribe KOMMUNE: Vejen SOGN: Vejen EJERLAV: Skodborghus hvgd.

Lb. LodseJer Matr. Total Areal u. fredn Erstatn. Bemærkninger
nr. nr. areal

m2 ha. u.§47a kr.
62 Marie Knudsen, 9k

østre Skibelundvej, -
Skibelund,
6600 Vejen.

63 SØren Kr. Hansen, 8d
østre Skibelundvej, 9I
Skibelund, -

6600 Vejen.
64 Robert Møller, 7b 8.231E 1,4 1,4 1.400

Søndergade 31, 9I 1.613E 1,6 1,6 1.600
6600 Vejen. 301:* 590C 0,6 0,6 600 Askov by

3;6 3.600

65 Johannes Boulund, 7a 21.497 0,4 0,4 400
Kongeåvej 70, 8e 706' 0,7 0,7 700
6600 Vejen. - r;r 1.100

66 Thorsten Frier, 11 10.733C 1,7 1,7 1.700
Kongeåvej 72, 14- 98" 0,1 0,1 100
6600 Vejen. r;s 1.800

67 Gunnar Dollerup, 1m 10.680e 1,5 1,5 1.500
Kongeåvej 74, -
6600 Vejen.

68 Hans Kr. Kristensen, li 22 .413~ 2,1 1,6 2.100
Kongeåvej 69, -
6600 Vejen.

69 Ejnar Christiansen, le 60C 0,06 0,04 1.000
Skodborghusvej 12, -
6600 Vejen.

70 Martin Puggård, Ib 2.112t 0,2 O 1.000
Konqeåvei 76, -
6600 Vejen.

7l Aksel T. Andersen, 6e 11.520E 2,6 O 2.600
Kongeåvej 82, 8I 557 0,6 0,6 600
6600 Vejen. 12- 533 0,5 0,5 500

3;7 3.700

72 Ellen og Frederik lo
Iversen, -

Skodborghusvej 13,
6600 Vejen.

73 Ejnar Th. Thomsen, In
Skodborg J., 13- 552 0,6 0,6 1.000
6600 Vejen.

74 Erik E. Larsen, le 177 0,2 0,2 1.000
Skodborghusvej 15, -

6600 Vejen.

75 Børge poulsen, la 11. 512C 1,9 1,9 1.900
Skodborghusvej 10, -

6600 Vejen.

76 Knud Hansen, 9'1 794C 0,8 0,8 800
Lundgårdsvej l, 9h 20lC 0,2 0,2 200
6600 Vejen. - 1;0 1.000

77 Anker Nyegård, 2a 9.234~ 1,9 1,9 1.900
Kongeåvej 80, -
6600 Vejen.

78 Mogens Pedersen, 3a 41.4384 4,7 4,7 4.700
Kongåvej 84, -
6600 Vejen.

79 Carl Hansen, 4a 26.000( 2,1 2,1 2.100
Kongeåvej 88, 4e
6600 Vejen. -
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AMT: Ribe KOMMUNE: Vejen SOGN: Vejen EJERLAV: Skodborghus hvgd.

Lb. Lodsejer Matr. Total Areal u. fredn Erstatn. Bemærkninger
nr. nr. areal u.§47a kr.m2 ha.

80 Johan P. SØrensen, 4d 5.4960 0,8 0,8 800-KnagemØllevej l, 5a 14.3440 0,4 0,4 400
6600 Vejen. 4 :+: 1.1285 1,0 1,0 1.000 Vejen by

D 2.200
81 Viggo Nissen, 8b 7919 0,8 0,8 800

Skodborg J., 8S: 2325 0,2 0,2 200
6600 Vejen. lOd 3365 0,3 0,3 300

15- 1147 0,1 0,1 100
1,4 1.400 ,

AMT: Ribe KOMMUNE: Vejen SOGN: Vejen EJERLAV: Vejen by
82 Poul Schou Andersen, 26a 24.9471 4,5 4,5 4.500

KnagemØllevej 3, 26ab
6600 Vejen. 26v

83 Frode Munk, 25at 7822 0,8 0,8 800 •Amtsplejehjemmet, 3l "* 3060 0,3 0,3 300 Ll. Andst by6640 Lunderskov. r;T 1.100
84 Eigil Ingemann Jensen, 25c

ILundgårdsvej 7, 25I 300 0,03 0,03 50
6600 Vejen. 26f

26"5
26x

lE '* Roved by
3c * L1. Andst by30 ;I< 1.5320 1,5 1,5 1.500

r;53 1.550
Fredningen omfatter af
dette ejerlav tillige
matr.nr. 4 (lb.nr. 80)
matr.nr.25h(lb.nr. 85)
matr.nr.25as (lb.nr.86)
matr.nr.26~ 25ar
(lb.nr. 50T

AMT: Ribe KOMMUNE: Vejen. SOGN: Andst EJERLAV: Roved by
85 Hans F. Pedersen, li 5524 0,6 0,6 600Lundgårdsvej 2, 25h '* 1172 0,1 0,1 100 Vejen by6600 Vejen. 3~> 4036 0,4 0,4 400 Ll. Andst by

r;T 1.100
Fredningen omfatter af ,dette ejerlav tillige
matr.nr. lb (lb.nr. 84)

AMT:. Ribe KOMMUNE: Vejen SOGN: Andst EJERLAV: L1. Andst by
86 Svend Erik Fallesen, 3n 5180 0,5 0,5 500Lundgårdsvej 5, 25as:l: 2448 0,2 0,2 200 Vejen by •6600 Vejen. o;=r 1.000
87 Aage Jensen, 3i

Lundgårdsvej 3, 4S: 7.7720 2,5 2,5 2.5006600 Vejen.
88 Jørgen Hansen, 4aLundgårdsvej 17,

6600 Vejen.

Fredningen omfatter af
dette ejerlav tillige
matr.nr. 31 (lb.nr. 83)
matr.nr. 3~, 30 (lb.nr.
84)
matr.nr. 3m (lb.nr. 85)
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Lb.
nr.

LodseJer

AMT: Sønderjylland KOMMUNE: Rødding SOGN: Lintrup EJERLAV: Mejlby

Matr.
nr.

Total
areal

m2 kr.

S53 1,3 ha

BemærkningerAreal u. fredn Erstatn.
ha. u.§47a

l Andreas Trueisen,
Mejlby,
6660 Lintrup.

lA Henry Hansen,
NØrretoft 5,
6660 Lintrup.

2 I/S Kongeå Vandings-
selskab, Mejlby,
6660 Lintrup.

3 Alfred Mortensen,
Mejlby,
6660 Lintrup.

4 Mads Hansen Jensen,
Hjortvad, 7

6660 Lintrup

5 Henry Thomsen,
Mejlby,
6660 Lintrup.

6 Bodil Marie Skau og
Anton Teilmann Matzen,
Hans Skausvej 32,
Kelstrup,
6100 Haderslev.

7 Jørgen J. Mortensen,
Mejlby,
6660 Lintrup.

8 Carl Frede Matzen,
Bejrumgård, Mejlby,
6660 L~ntrup.

9 Kjeld Hagensen,
Mejlby,
6660 Lintrup.

10 SØren Chr. og Valdemar
Jacobsen,
Mejlby,
6660 Lintrup.

• 11 Mads Madsen,
Mejlby,
6660 Lintrup.

12 John Tosli,
Mejlby,
6660 Lintrup .• 13 Viggo Bruhn,
Mejlby,
6660 Lintrup.

14 Chresten og Else Marie
Jensen,
Primo plast,
6862 Tistrup.

15 ~ans Bendtsen-Nielsen,
Mejlby,
6660 Lintrup.

16 ~ans Sørensen,
l1ejlby,
6660 Lintrup.

17 Ørn Conradsen,
l1ejlby,
660 Lintrup.

6 24.4058

138

9

10 24.6270
79 20.1000

34

78
93 4128

14 54.2154

17 30.6642

12 65.6238

16 21.1863
48 2380

8
93* 1.8673

19

86 "*
107

26 3.8033
83 16.0622

l 98.4873

18 33.5107

76
91 2.3374

2 ~3.5140

1.3669

1.4306

0,3

0,02

0,1

2,1
1,2
P

0,4

0,7

1,2

0,3

1,4
0,2
r;b

1,9

1,7
0,3
2,0

1,1

2,9

1,2

3,4

0,3

0,02

1.000

1.000

0,1 25.000 Særlig erstatning. Det fredede
vil vederlagsfrit blive over-
draget til naboejer.

2,1
1,2

0,4

0,7

1,2

0,3

1,4
0,2

1,2

1,7
0,3

1,1

o

1,2

2,6

1.200 se till. lb.nr. 119 Ribe

1.900 Lintrup by

2.100
1.200
3.300

1.000

1.000

1.400
200

1.600

1.700
300

2.000

1.100

2.900

1.200

3.400

iflg. ejendomsskattekontoret
K. Gotthardsen, Hjortlund

300 se till. lb.nr. 117 Ribe

Lintrup by

e till. lb.nr. 122 Ribe
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AMT: SØnderjylland KOMMUNE:RØdding SOGN: Lintrup EJERLAV: Mej lby

Lb. Lodsejer Matr Total Areal u. fredn Erstatn. Bemærkninger
nr. nr areal ha. u.§47a kr.m2

18 overfØrt til lb.nr. 16
19 RØdding kommune, 63

6630 Rødding 203,* 398 0,04 O 50 Dover by
208 * 184 0,02 O 50 - " -
339 * Skodborg by

0,06 r:ooo
20 JØrgen Griiger, 135 se till. lb.nr. 10 Vejen

Mejlby,
6630 Lintrup.

21 Hans Chr. Lund, 89
Mejlby, 131
6660 Lintrup.

22 Laurids M. Petersen, 55
Mejlby, 90
6660 Lintrup.

Fredningen omfatter af
dette ejerlav tillige
matr.nr. 59, 137
(lb.nr. 32)
matr.nr. 53, 92, 136
(lb.nr. 29)

AMT: Sønderjylland KOMMUNE: RØdding SOGN: Lintrup EJERLAV: Lintrup by
23 Hans Baugart 177

6660 Lintrup.
24 Klara P. Jønsson og 5

Michael Lund, 208
Glo Møllevej 7, 232
6660 Lintrup.

25 Hans E. Hansen, 6
6660 Lintrup.

26 Lintrup-Hjerting
menighedsråd,
6660 Lintrup. 58

27 Tage Frydendahl og 14
Kirstine Bork Hauberg, 107
6660 Lintrup. 190

28 Poul Raymond Jacobsen, 23 11.3130 0,9 0,9 1.000 ,Hygumvej l,
6630 RØdding.

29 Sv. Thymann Christensen, 36 17.9731 0,7 0,6 700Lintrup mark, 49 3295 0,3 0,3 3006660 Lintrup. 53 "* Mejlby •92 )\: "1,0 r:ooo
30 Aksel B. Jensen, 9

Tornumskov,
6660 Lintrup.

31 Christian Christensen, 27
Lintrup mark,
6660 Lintrup.

32 Bent Conradsen, 28 49.3491 4,2 4,2 4.200Villemajgård , 59 )\: Mejlby6660 Lintrup. 37 >I: "
33 K.L. Kristensen, 38 1653 0,2 0,2 200 se till. lb.nr. 63 HolstedBrendstrupvej 28, 42 1222 0,1 0,1 1006800 Varde. 43 2.6278 2,6 2,6 2.60017 7935 0,8 0,8 800

28 1.1900 1,2 1,2 1.200
D 4.900
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AMT: SØnderjylland KOMMUNE: RØdding SOGN: Lintrup EJERLAV: Lintrup by

Lb. LOdseJer Matr Total Areal u. fredn Erstatn. Bernærknlnger
nr. nr areal ha. u.§47a kr.m2

34 Lintrup menighedsråd 58
v/Anders B. Rasmussen, 201
Tornum,
6660 Lintrup.

35 overført til lb.nr. 27
36 Andrea Nissen, 90

Fuglbæk,
6660 Lintrup.

37 Jørgen H. Madsen 41 513 0,05 0,05 1.000 komm. oplyser at ejendommen
v/ RØdding kommune, bruges af lb.nr. 27
6630 RØdding

38 Hans Julius Bjerregård, 32 17.0730 1,4 1,4 1.400
Mejlby,
6660 Lintrup.

39 Anders Christiansen, l 20.3833 7,2 2,8 7.200
Barsbøl,
6660 Lintrup.

40 Anders Conradsen, 2 81.4313 9,7 7,6 9.700
Fuglbækgård, 175
6660 Lintrup.

41 overført til lb.nr. 10
42 Aksel Andersen, 11 32.6924 0,5 0,3 1.000

Mejlby,
6660 Lintrup.

43 Arne Østergård, 39 0.3180 0,3 0,3 1.000
Trolddal,
6660 Lintrup.

44 overført til lb.nr. 29
45 Herluf og Anne Dorthea 3 15.9113 1,2 1,2 1.200

Juel,
6660 Lintrup.

46 Karen SØrensen, 44 2840 0,3 0,3 1.000
6660 Lintrup.

47 Jørgen Hansen, 25 29.6828 3,4 3,4 3.400
Kajsminde, 82 1.1248 1,1 1,1 1.100
6660 Lintrup. 4;5 4:""'500

48 Baltser Hansen, 67 16.4633 4,1 4,1 4.100
6660 Lintrup.

49 Niels Chr. Jensen, 22
6660 Lintrup. 204* Dover by

50 Svend E.B. Laursen, 31
Kastaniealle 11 193
6000 Kolding.

51 Jens Hansen, 17 19.3536 3,8 O 3.800
Barsbøl, 229* 1.3864 1,4 0,2 1.400 Dover by
6660 Lintrup. 5;2 ~

51a Anders Peter Bech, 92 ,
Fuglbæk,
6660 Lintrup.

52 Mads peder Pedersen, 13
Dover kirkevej 12
6660 Lintrup.
Fredningen omfatter af
dette ejerlav tillige
matr.nr. 86 (lb.nr. 11)
matr.nr. 84 (lb.nr. 57)
matr.nr. 47 (lb.nr. 90)
matr.nr. 93 (lb.nr. 10)
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AMT: sønderjylland KOMMUNE:Rødding SOGN: Lintrup EJERLAV ~ Dover

Lb. LodseJer Matr. Total Areal u. fredn Erstatn. Bemærkninger
nr. nr. areal

m2 ha. u.§47a kr.

53 Niels J. Gammelqård, 5 37.6678 24,0 1,0 24.000
Arlund,
6660 Lintrup.

54 Johs. Jensen, 72 1.1692 1,2 O 1.200
Arlund,
6660 Lintrup.

55 Niels Einer Jensen, 194 777 0,08 O 1.000
Arlund,
6660 Lintrup.

56 Khristine E. Olsen 202
Foldingbro,
6660 Lintrup.

57 Harald M. Jørgensen 12 18.0700 18,1 O 18.100
Torvet, 84 * 3240 0,3 0,3 300 Lintrup by
6630 Rødding. 18,4 18.400

58 overført til lb.nr. 49

59 Hans J. Gram, 29 4.2410 4,2 O 4.200
Foldingbro, 167 6.5823 6,6 O 6.600
6660 Lintrup. 10,8 10.800

60 K.O. Kjær Nielsen, 13 30.2992 2,3 2,3 2.300
Foldingbro, 39 1225 0,1 0,1 100
6660 Lintrup. 166 5.7027 5,7 O 5.700

B;T 8,100

61 Hans H. Schlosser, 102 1.5783 1,6 1,6 1.600
Arlund,
6660 Lintrup.

62 Christian Wagner, 55 13.0220 4,5 4,3 4.500
Foldingbro,
6660 Lintrup.

63 Christian SØllingvrå, 222 3513 0,4 O 1.000
Foldingbro,
6660 Lintrup.

64 Elna Marie Hansen, 109
Slåenvej 4,
6600 Vejen.

65 Peter Jørgensen, 20 17.5222 17 .5 3,9 17.500
Foldingbro, 26 28.8428 28,0 1,8 28.000 §53 2,3 ha
6660 Llntrup. 107 13.4396 13,4 0,2 13 .400 §53 0,4 ha

223 5.2372 5,2 1,3 5.200
214

64,1 64.100
66 Inger Reimann, 2 8.2517 8,3 O 2.500 fredskov 7,8 ha

Dover,
6660 Lintrup.

67 Knud Ernebjerg, 7 40.2793 29,2 2,5 29.200
Dover,
6660 Lintrup.

68 SØnderjyllands amtskom. 74
Storegade 19, 148 1121 0,1 O 1.000
6200 Abenrå.

69 Anders B. Nielsen, 28 8.1258 0,2 0,2 1.000
Esbjerggård, Vimtrup,
6660 Lintrup.

70 Henrik Bisbjerg, 35
Foldingbro,
6660 Lintrup.

71 overført til lb.nr. 65
\
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AMT: Sønderjylland KOMMUNE: Rødding SOGN: Lintrup EJERLAV: Dover

Lb. Lodsejer Matr. Total Areal u. fredn Erstatn. Bemærkninger
nr. nr. areal ha. u.§47a kr.m2

,

72 Peter Hansen, 110
Foldingbro,
6660 Lintrup.

73 Holger Wind, 14 26.5925 1,7 1,7 1.700
Dover mark,
6660 Lintrup.

74 Viggo Sørensen, 159 3392 0,5 0,3 1.000
Foldingbro,
6660 Lintrup.

74A Herman Sørensen, 232 1683 0,2 O 1.000
Dover,
6660 Lintrup.

75 Martha C. Asmussen, 188 1069 0,1 ° 1.000
Foldingbro,
6660 Lintrup.

76 Niels M.B. Lorentzen, 106 2000 0,2 O 1.000
Foldingbro,
6660 Lintrup.

77 Kaj M. Nielsen, 191 1373 0,1 O 1.000
Foldingbro,
6660 Lintrup.

78 Håkon Espensen, 189 2504 0,3 0,1 300 se till. lb.nr. 8 BrØrup
Foldingbro, 226 759 0,08 O 50
6660 Lintrup 211 901 0,09 O 50

212 903 0,09 O 50
0,56 450

79 Frode Tryk 116 1.5404 1,5 '1,5 1.500
Hjerting,
6630 Rødding.

80 Axel Garder, 18 18.8470 2,3 1,9 2.300
Dover,
6660 Lintrup.

81 Carl Press, 133 9652 1,0 0,6 1.000
Dover,
6660 Llntrup.

82 Christoffer Schmidt, 23 27.3417 3,1 2,0 3.100
Blåskærgård, Dover,
6660 Lintrup.

83 Arne Madsen, 9 28.4713 2,4 1,9 2.400
Dover mark,
6660 Lintrup.

84 Mads Lund, 3 19.7462 1,3 1,3 1.300
Vimtrupmark,
6660 Lintrup.

85 Peter M, Karoline og 104 1.6654 1,7 1,7 1.700
Laurits Hansen,
Dover,
6660 Lintrup.

86 Oluf G. Jensen, 114 4.8598 4,9 3,8 4.900
Dover mark, 153 1.4414 1,4 1.4 1.400
6600 Vejen 154 7.9264 7,9 0,3 7.900

156 6933 0,7 0,6 700
14,9 14.900

87 Chr. Madsen, 11 21.7584 8,6 O 8.600
Dover,
6660 Lintrup.

88 Jørgen Madsen, 228 786 0,08 ° 1.000
Dover,
6660 Lintrup.
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AMT: sønderjylland KOMMUNE: Rødding SOGN: Lintrup EJERLAV: Dover

Lb. Lodsejer Matr. Total Areal u. fredn Erstatn. Bemærkninger
nr. nr. areal u.§47a kr.m2 ha.

89 Holger Ricksen, 90 1243 0,1 O 1.000
Dover,
6660 Lintrup.

90 Holger Barsballe, 22 27.1215 2,4 O 2.400
Bakkegård, Dover, 47* 1.0238 1,0 0,7 1.000 Lintrup by
6660 Lintrup. 3,4 3.400

91 Magnus Gammelgård, 8 43.6426 43,6 1,1 43.600
Dover,
6600 Vejen.

92 Age Smidt, 115 42.6484 42,6 0,3 42.600
Søbækled, 157 244 0,01 O 50
6600 Vejen. 158 5664 0,6 0,6 600

88* 4.3919 4,4 2,1 4.400 KØbenhoved
47,61 47.650

92a Mads Hansen Schmidt 65 1823 0,2 O 1.000 iflg ejendomskattekontoret
bruges ejendommen af lb.nr.92

93 Niels R. Simonsen, 37 6.8201 6,8 2,7 6.800
Søbækgård, Dover,
6660 Lintrup.

94 Aksel Junker, 32 8.6394 8,6 O 8.600
Dover mark, 51 11.3218 11,3 O 11.300
6600 Vejen. 19,9 19.900

95 Ingvard Krogh, 4 51.8312 2,0 O 500 fredskov 2,O ha
Marienlyst, Dover, 193 4.6188 4,6 O 4.600
6600 Vejen. 6,6 s:TOO

96 Alexander Smidt, 192 2264 0,2 O 1.000
Søbækled, Skodborg,
6600 Vejen.

97 Forsvarsministeriet, 64 4 0,0004 O
Slotsholmsgade lo, 161~ 8 0,0008 O Skodborg by §53 0,001 ha
1216 København K.

Fredningen omfatter af
dette ejerlav tillige
matr.nr. 229 (lb.nr. 51
matr.nr. 203, 208
(lb.nr. 19)

matr.nr. 204 (lb.nr. 49
AMT: SØnderjylland KOMMUNE: RØdding SOGN: Skrave

5.900 se till. lb.nr. 51 Vejen98 J.Kloppenborg-Skumsager
Bejstrupgård,
Københoved,
6600 Vejen.

98 Christian Nissen,
Krogstrup,
6600 Vejen.

99 Peter A. og Ellen Marie 234
Ravn,
Københoved,
6600 Vejen.

100 Martha Fredsted Ravn,
Møllegade, Skodborg,
6600 Vejen.

101 Harald Schm~dt,
Krogstrup,
6600 Vejen.

102 EJnar Schmidt,
Krogstrup,
6600 Vejen.
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10 46.8410 20,2 8,4 19.000 fredskov 1,6 ha

18 57.9710 38,7 4,7 32.700 fredskov 8,0 ha

17 52.1897 7,4 7,4 7.400 ej

EJERLAV: Københoved

7.500

11 93.6715 5,9 5,9

3 32.6265 7,5 2,5

•

,
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AMT: Sønderjylland KOMMUNE: Rødding SOGN: Skrave EJERLAV: Københoved.

Lb. Lodsejer Matr. Total Areal u. fredn Erstatn. Bemærkninger
nr. nr. areal ha. u.§47am2 kr.

103 Peter Ludvigsen, 128 36.0605 3,5 3,5 3.500
KØbenhoved,
6600 Vejen.

104 Erik Eriksen, 6 40.8131 7,1 4,4 7.100
Københoved,
6600 Vejen.

105 Hans Dall, 4 90.8757 11,5 10,0 11.500
Lilhold tgård,
KØbenhoved,
6600 Vejen.

106 Hans Jensen, 13 49.6696 12,2 7,2 12.200
KØbenhoved,
6600 Vejen.

107 Hans L. Barsballe, 77 53.5969 1,1 1,1 1.050 fredskov O,l ha
Københoved,
6600 Vejen.

108 Jakob P Andersen, 91
KØbenhoved,
6600 Vejen.

109 Johannes Kjær, 19
Blåbejsk, Københoved, 189
6600 Vejen.

110 Hans Peter Hansen, 8
Københoved, 190
6600 Vejen.

111 Peter Dall Jørgensen, 89
KØbenhoved,
6600 Vejen.

112 Kjeld HorsbØl Hansen, 42 1411 0,1 0,1 100 se till. lb.nr. 36 Vejen
Skibelund,
6600 Vejen.

113 Flemming Thyssen, 15 48.8551 1,0 1,0 1.000
KØbenhoved,
6600 Vejen.

114 Nis Emil Hansen, 2 33.3440 1,9 1,9 1.900
Bækma]gård, Københoved,
6600 Vejen.

115 Niels Østergård, 16 73.6589 9,8 8,3 9.600 fredskov 0,3 ha
Københoved, 74
6600 Vejen.

116 Peder M. Schmidt, 164
KØbenhoved,
6600 Vejen.

117 Mads Kryhtmann Gram, 159
KØbenhoved, .
6600 Vejen.

118 Johannes Jensen, 214
KØbenhoved,
6600 Vejen.

119 p.Frederik Pedersen, 207
KØbenhoved,
6600 Vejen.

120 Jens Johannes Jørgensen 5 47.2323 5,4 5,4 5.400
Dallsgård, Københoved,
6600 Vejen.

121 peder Lydiksen, 58
KØbenhoved,
6600 Vejen.
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AMT: SØnderjylland KOMMUNE: Rødding SOGN: Skrave EJERLAV: Københoved

Lb. Lodsejer Matr. Total Areal u. fredn Erstatn. Bemærkninger
nr. nr. areal ha. u.§47a kr.m2

122 A.J. Gamborg Nielsen, 20 47.1566 3,1 3,1 3.100
Skottegården,
KØbenhoved,
6600 Vejen.

123 Peder Aarup, l 60.6847 3,8 3,8 3.800
Grønagergård,
KØbenhoved,
6600 Vejen.

124 Fr. Nielsen Ferslev, 67
KØbenhoved,
6600 Vejen.

125 Jessie Hensel, 68
KØbenhoved,
6600 Vejen.

126 Meta Arup, 99
KØbenhoved,
6600 Vejen.

127 Anker Christensen, 155
KØbenhoved,
6600 Vejen.

128 Niels Hansen, 33
KØbenhoved,
6600 Vejen.

129 Martin Vindum, 181
KØbenhoved,
6600 Vejen.

130 Mads Kr. Kjær, 217
KØbenhoved,
6600 Vejen.

131 Niels Refsing, 206
KØbenhoved,
6600 vejen.

132 Arne Clausen l'1.fl., 54
Københoved,
6600 Vejen.

133 Ingvard Larsen, 173
KØbenhoved,
6600 Vejen.

134 Ole Rostgård Andersen, 12
KØbenhoved,
6600 Vejen.

135 Peter Andersen Kjær, 51
KØbenhoved, 208
6600 Vejen. 258* 1.0501 1,1 1,1 1.100 Skodborg by

136 Sten Kjær, 23
Københoved, 178* 2202 0,2 0,2 1.000 Skodborg by
6600 Vejen.

137 Henry Andersen, 32
Københoved,
6600 Vejen.

138 Fr. H. Kjær, 28 22.3690 1,4 1,4 1.400
Københoved,
6600 Vejen.

139 Mads Chr. Kjær, 53
Københoved Nørremark,
6600 Vejen.

140 Jørgen Nissen, 70
LI. Sundbølgård, 12, 33.5589 2,8 2,8 2.800 Skodborg by
Skodborg, 155. 5581 0,6 0,6 600 - " -
6600 Vejen. 3;4 3.400
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AMT: Sønderjylland KOMMUNE: Rødding SOGN: Skrave EJERLAV: Københoved

Lb. Lodsejer Matr. Total Areal u. fredn Erstatn. Bemærkninger
nr. nr. areal

m2 ha. u.§47a kr.

141 Helge Larsen, 69 21.6040 3,2 3,2 3.200 §53 0,09 ha
Beringehus,
Novrupvej 14,
6700 Esbjerg.

Fredningen omfatter af
dette ejerlav tillige
matr.nr. 88 (lb.nr. 92)

AMT: Sønderjylland KOMMUNE: Rødding SOGN: Skodborg

142 Age Brande, 708
SundbØlhus, Skodborg,
6600 Vejen.

t

143 Jens Brande,
Sundbølgård, Skodborg,
6600 Vejen.

144 Christen Møller

145 Gregers Kristensen,
Arupgård, Skodborg,
6600 Vejen.

146 Peter Ejnar Juhl, 20
Bjerggårdsminde,
Skodborg,
6600 Vejen.

147 Age Johansen, 721
Tingvej 5,
6070 Christiansfeld.

•

148 Jens Larsen,
Annalyst, Skodborg,
6600 Vejen.

149 Sigfred Fyhn,
Lindegården, Skodborg,
6600 Vejen.

150 Peter HundebØl,
Skodborg mark,
6600 Vejen.

151 Anders D. Horllick,
Skodborg,
6600 Vejen.

152 Ejnar Th. Thomsen,
Skodborg mark,
6600 Vejen.

153 Axel Freudendal,
Skodborg mark,
6600 Vejen.

154 Hans Erik Brink,
NØrregårdene,
Skodborg,
6600 Vejen.

155 Niels Juhl,
Skodborg mark,
6600 Vejen.

156 Age Hollesen, 7
Roigård, Skodborg, 527
6600 Vejen.
Fredningen omfatter af

28 62.4479

152 5375

34 31.0663
310 2685

35 12.5463
311 153
315 1681
316

16 41.3043

204

24 110.301

199
214

85 7.4078
368 1.1527
599
169 * 1.2693

160
528
530 4350

26 18.4431
529 1359
531 356

2.8810

50.6313
1626

2,7

0,5

6,0
0,3
6,3

1,5
0,02
0,2
1,72

3,9

2,0

2,9

1,3
1,2

1,3
3,8

0,4

1,6
0,1
0,04
1,74

1,6
0,2
1;8

2,7

0,5

6,0
0,3

1,5
0,02
0,2

3,9

2,0

2,9

0,9
1,2
1,3

o

0,1
O
O

1,6
O

EJERLAV: Skodborg by

2.900

2.700 §53 0,5 ha

1.000 komm. oplyser at ejendommen
ejes af Sv.A.C. Jørgensen,
øster Skibelundvej 54, Vejen.

6.000
300

6.300

1.500
50

200
1.750
3.900

2.000

1.300
1.200

1.300 Skudstrup by
3.800

1.000

1.600
100

50
1.750

650 fredskov 1,3 ha
200

1.000
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AMT: SØnderjylland KOMMUNE: RØdding SOGN: Skodborg EJERLAV: Skodborg by
-a".,1Lb. Lodsejer Matr. Total Areal u. fredn.Erstatn. Bemærkninger

nr. nr. areal
u.§47am2 ha. kr.

dette ejerlav tillige
matr.nr. 339(lb.nr. 19)
matr.nr. 16l(lb.nr. 97)
matr.nr. 258 (lb.nr.l35)
matr.nr. 178 (lb.nr.l36)
matr.nr. 12, 155
(lb.nr. 140)

AMT: Sønderjylland KOMMUNE: Rødding SOGN: Skodborg EJERLAV: Skudstrup

157 Christen Dahl, 79 8210 0,8 0,5 800
Lundsgård, Skudstrup, 127 26.2586 1,4 0,6 1.400
6600 Vejen. 2,2 2.200

158 Anton Hj. Refsing, 221 8241 0,8 0,8 1.000
Skudstrup,
6600 Vejen. e159 Viggo Nissen, 69 6.9106 4,0 3,3 4.000
Knagmølle, Skudstrup, 128 6.2939 2,1 2,1 2.100
6600 Vejen. 6;T 6.100

160 Jørgen Peter Backmann, 191 19.1859 2,0 2,0 2.000 t\Skudstrup,
6600 Vejen.

161 Anders og Peder Dahl 11 55.7801 0,6 0,6 1.000
SchØning,
Skudstrup,
6600 Vejen.

162 Hans Petersen, 66 6988 0,7 0,7 1.000
Skudstrup,
6600 Vejen.

163 Ebbe Buhl, 64 1.2026 1,2 1,2 1.200
Skudstrup,
6600 Vejen.

Fredningen omfatter af
dette ejerlav tillige
matr.nr. 169(lb.nr.153)

a

ti
~)
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06645.00

DISPENSATIONER>

Afgørelser - Reg. nr.: 06645.00

Dispensationer i perioden: 21-10-1987 - 24-11-1995



>tN11:~l<fredningsnævnetfor Sønderjyllands
amts nordlige fredningskreds
civil~W~~~l~~et, Gammelting 2,

~~~~lX 6100 Haderslev.
~~~~ tlf. 04-523802

Xr~~~~~~nx

REG.NR.
Den 2 l. ok t ober l 987
J.nr. FR. 104/87

Fra Sønderjyllands Amtskommune, fredningsafdelingen, har
fredningsnævnet den 13. oktober 1987 modtaget sålydende skri-
velse:
lIVedr.: Anlæg af afløbsledning fra Skod borg Rensningsanlæg

indenfor Kongeå-fredningen.

Rødding kommune har fremsendt skitseprojekt for anlæg af en
afløbsledning fra Skodborg Rensningsanlæg til Kongeåen. Skit-
sen vedlægges.
En del af ledningen vil blive placeret indenfor Kongeå-frednin-
gen, Overfredningsnævnets kendelse af 7. august 1980, ifølge
hvilken der ikke må foretages terrænændringer eller etableres
faste konstruktioner af et vist omfang. Kendeisens tekst vedlæg-
ges, fredningsgrænsen er angivet på ansøgningens kortskitse.
Det er mundtligt oplyst overfor fredningsafdelingen, at ledningen
nedgraves og terrænet retableres fuldstændig. Følgende anlæg
vil blive synlige: En efterbelufter og prøveudtagningsbrønd, der
vil fremstå som brønddæksler hævet ganske lidt over terræn, jfr.
skitseprojektet samt et udlØbsbygværk der vil blive synlig som
en ca. 80 cm høj beton-frontmur i åbrinken, der dog hurtigt vil
blive dækket af bredvegetation.
Fredningsafdelingen finder, at det skitserede projekt medfører
så begrænsede synlige anlæg, at det næppe kan betragtes som om-
fattet af bestemmelserne i fredningskendelsens §§ 5 og 7. Imid-
lertid finder man, at dette spørgsmål må forelægges fredningsnæv-
net til afgørelse og evt. behandling efter kendeisens dispensa-
tionsbestemmelser, bl.a. da der er tale om et offentligt anlæg,
som i anlægsperioden vil bevirke relativt kraftige, men absolut
temporære ændringer af terrænet.



/. /

•.e

Såfremt nævnet måtte komme til den konklusion, at der kræves
dispensation, skal fredningsafdelingen ikke udtale sig imod en
sådan. Opmærksomheden henledes på den stramme tidsplan, kommu-
nen har anført i sin følgeskrivelse.1I

Fredningsnævnet meddeler i medfør af naturfredningslovens
§ 34 (Kongeåfredningen, Overfredningsnævnets kendelse af 7. au-
gust 1980) dispensation til anlæg af en afløbsledning fra Skod-
borg Rensningsanlæg til Kongeåen, som det fremgår af det frem-
sendte skitseproj ekt.

~, ( ~L--<-e.-e -t-- .
Lind Larsen

Sendt til:
Sønderjyllands Amtskommune, fredningsafd., j.nr. 8-70-53-4-527-1/87.

Modtaget'
Rkov- og Naturstyref!fel1

2 ~ ma. 198;tl
Rødding Kommune, teknisk forvaltning.

Danmarks Naturfredningsforening + lokalkomiteen.
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! FREDNINGSNÆVNET

- ~ RIBE AMTS F;~~NINGSKREDS
~ Frisvadvej 3 • 6800 Varde

Telf. (05) 22 03 99

REG. NR. () {,{p Y5.06-D
~Tard~.. der. 2 8 SEP. 1984

Brev nr ...~~. '"I G• U "_ c,.

Modtaget I fredningsstyrelsen /es.
Formanden , OKT.198't

J.nr. 144/1984

Under henvisning til naturfredningslovens § 58 skal nævnet herved med-

,
f

dele, at nævnet dags dato har tilskrevet Det Danske Hedeselskab, Læplantnings-

arbejdet, Klostennarken, Postboks 110, 8800 Viborg, således:

" I besvarelse af Deres andragende m:xltaget den 29. rraj 1984 angående

godkendelse af læplantningsplan for TobØ1 74 159, Ribe kcmm.me,skal n.:.ev.net

herved for sit vedkamende i medfØr af KonlJeåfredningen af 24. april 1978
.

maddele tilladelse til den planlagte læplantning på vilkår, at danne sker i

overensstennelse rred det fremsendte materiale og de Ilæ\1I1etiØvrigt givne op-

lysninger.

Nævnets afgørelse kan, senest 4 uger efter at afgørelsen er neddel.t de

pågældende, indbringes for overfredningsnævnet, Jmaliegad.e 7, KØbenhavnK, af

andrageren, Ribe amtsråd, Ribe kamume, Damarks Naturfredningsforening og

Fredningsstyrelsen, jfr. naturfredningslovens § 58.

Eventuel lap1antning må derfC'r ikke påbegyndes inden klagefristens 00-

lØb.
Såfremt en klage er indgivet, må næI1nets godkendelse ikke udnyttes,

førend sagen er færxligbehand1et af OverfredningsnæYnet.

Denne godkendelse bortfalder såfremt den ikke er unyttet inden 5 år."

P. n. v.
E. b.

Z"~~L-
sekr.

'Frednlngs~tyt'elseli~,
Am31;eqada 13,.
12r:,G !<øbenha\fn K
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J.nr. 203/1914

tb:Jer hsnvisn1nq til ~lovens § 58 øka1 næmet herved medde-

le, at nævnet: dags dato har t1lsJa:'evet sønderjyllands HØj~, Andels-

selskab, 6200 AbenrA, sUedesl
tf th!er hsnvisn1nq til Dens 8kr1w1_ af 5. IXMIItC' 19'~Jl1IIll!deler Pnd-

~ far R1be ... ~, cIer WC! ~ 1Ikrift1-

Ile af 22. januar 1985 er b18'Mt ~ ~ at: bIhardle øageJl sAwl for &!In

del af ~".der tImk_ ~ l'IOl'd for ~ aD den ~

del Byd for YDDgeA_, føl98'da ~ ~ det ~ proj~s
~~ røed1EJnIDer er erdqe CIIl at uc!ta1e, a~ det or1ncip1al~ er

bet.mke11gt at: et'J'b1.-. et el-.n18J .. dlIt tontølh&t .... ledn1rtcJs~ ~
over dm fredede P'a'MptAdel, \JIJM8t. E &tt teJm1ak rille VIft mul.iqt at. qn.\ den
planlaqt:e e1-forsyniJlq uden fftmførebe af luftledniDgør .. foneUK.

NævnsmødlellDem8 er tb:J l1galectea eD198 all, _ DlI!VMt etter Q'l\tIt'.aIdiqhe-

dernø kan tllt.l:'lå ~ CJIII~ pi de af ~yl1.ardø-9'lj~-

VB'k antalte v1.lJtk, hel:UDlIIIr !!~ etabl.eE-. Km tIer:18R fo.!'eølAet,
~ de under nøneta beII1qti~ pIv1ate .. ~ el-~:bel'under
dm prlwte el-1øl!n1.D:J wd St.1.nlb6lqAEt! ~ 1kabel, .. en del af an1aqs-

udgifterDe, !Ia'R å 1e!ningll:f\1lll1.Dg8n øuw Rxya'dIlle'\ tUbl.... nø! &In ~

mulige spi!Indv1.cHe rael1.8Il &t 2 muter, &Ir ebr1nqM l:Ø fcreallet: oq pAviå i
na1WJ1:1en af fbtat..wa. bøp1alrt:n.tDq \1itWa for aelw ldal_.

~ har wd ain aA1ectN tzutne af~_ taget t betragtn1n:J, at dIIr

'led dID endelige ~ af projektå, hY1s UlUønlse wd Jrabe1.lllgniø;J ville
bUw særdales ~, er t.aqet ~ hIn8yn Ul, at 1J1dqzwbaA8 1
~ bl!..- ae ~ øuUCM, ~ dl dm bftydels.g. 1cka1e 1ntAIn:.... .1
projektet, der .. 1IIIIl1teeteK \Dder lOØl5et..

t~ a~ kan, ...-t 4 UIJII' efter at afqatn1Mn .. N&:1elt: dit pA-
gl!ldende, 1ndbI:'ingea for~, AMU.,ade 7, ~ K, af ...
drageJ:&., Ribe awtarId, pdrwaduutu ... , nm.u1ca ~fo%wdnq og Fnd-

~, jtr. ~1oNn8 § 58.
EYmbJ8l ftabler1Dq mA deEfoi 1kka pIbegynaes 1.n5en ~ ~.

S!:fmnt _ Jt1aJI .. lft15q1wt, IIII'lØ1'1ll1ta ~_ ikke udnyt;tM, Nr-

ef~A~ ~
T,I ft'E~dnmgsregisteret
til orientering

Jjf -15-
.M(



tf'\

,h
It'

end sagen er fKdigbehandlet. af ~nIIVD8t.

Denne godkendeløe bortfalder, aUxwat d8n 1.kke er udnyttAirt 1nden S.' år."

p. n. v•

I, '
• ~;-)? I

'ErOClnlngsstyrelnen,
~mnlieg8de 13,
1256 ~(GbenhavnK.

l 'l'.' .~_:"'JC
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Jonro 262/86

Onder henvisning til naturfredningslovens § 58 skal
nævnet herved meddele, at nævnet dags dato har tilskrevet
Ribe amtsråd, "Vejafdelingen, Sorsigvej 35, 6760 Ribe så1ec.es.:

Ved Overfredningsnævnets kendelse af 7. au~st 1980 blev
........ ~----------------- -~ -- - - -- ---~----

en del af Kongeådalen fredet. Fredningen omfatter blandt andet~---_. -- -- --._- - -- - --- -- - ------ ----
en vejtræsa11~ i Foldingbro.

Ved skrivelse af 28. oktober 1986 ansøgte Ribe amtsråds
fredningsafdeling i samråd med vej afdelingen om tilladelse til
at fælde udgåede og døende træer i al1~en, hvilket faktisk vil

.,

sige næsten samtlige træer i denne, således at gamle, udlevede
træer, såvidt det er gørligt, erstattes med yngre mere sa1tre-
sistente træsorter, da grunden til, at all~ - træerne i de se-
neste år er blevet svækket og ikke formår at regenerere, for-
mentlig er en hØj saltkoncentration i jorden.

Fredningsnævnet besigtigede a1l~en den 3. december 1986
sammen med repræsentanter for amtets fredningsafdeling og vej-
afdeling.

Det konstateredes således, som det også er oplyst i skri-
velsen, at a11~en var temmelig hullet og inhomogen, og at træ-
erne står i et lavt område i forhold til det øvrige jordniveau,
hvorfor saltpåvirkningen i forbindelse med vinterhalvårets glat-
førebekæmpelse er særlig stor.

Der var enighed om, at de gamle skadede vej træer ikke kunne
reddes, hvorfor fredningsnævnet erklærede sig enig i, at fæld-
ning som almindelig plejeforanstaltning kunne foretages, og at



(e

•

1

det af trafiksikkerhedsmæssige grunde kunne ske straks.
Fredningsnævnet overvejede derefter hvilke vilk!r, der

skulle knyttes til tilladelsen.
Imidlertid blev sagen, .efter afgørelsen herom var truffet,

forlagt hos nævnets daværende sekretær, og er først kommet til-
veje i anledning af forestående formandsskift i nævnet.

Det er nu fra amtets fredningskontor oplyst, at de gamle
træer er fældet og at nyplantede all~træer har dårlige vækstvil-
kår.

Nævnets vilkår for tilladels~til træfældning er, at de all~-
træer, der udskiftes, erstattes med yngre, mere saltresistente træ-
er, og at der for eksempel ved etablering af kantsten og afløb for
vejvand træffes foranstaltninger til forbedring af all~træerne~
vækstvilkår.

Nævnet forudsætter, at gentilplantning til stadighed fore
tages til opretholdelse af vejtræsall~en.

Nævnets afgørelse kan, .senest 4 gger efter at afgørelsen
er meddelt de pågældende, indbringes for Overfredningsnævnet,
Slotsmarken 15, 2970 Hørsholm, af andrageren, Ribe amtsråd, pr~
mærkommunen, Danmarks Naturfredningsforening og Skov- og Nat~r-
styrelsen, jfr. naturfredningslovens § 58.

Såfremt en klage er indgivet, må nævnets godkendelse ikke
udnyttes, førend sagen er færdigbehandlet af Overfredningsnævnet.

P.n.v.

Terkel Svendsen
Skov- og Naturstyrelsen
4. kontor
Slotsmarken 13
2970 HØrsholm.
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J.nr. 37/91

Under henvisning til naturfredningslovens § 58 skal nævnet

herved meddele, at Landinspektørgården, Ndr. Boulevard 93, 6800

Varde, vedrørende et andragende om udstykning af matr.nr. l a

Nielsbygårde Hovedgård, Føvling, Holsted kommune, dags dato er

tilskrevet således:

"Tilbagesendes med bemærkning, at Fredningsnævnet for sit

vedkommende intet har at erindre imod den begærede udstykning,

jfr. naturfredningslovens § 47a og § 34, Overfredningsnævnets

kendelse af 7. august 1980.

Nævnet skal dog henlede opmærksomheden på de særlige be-

stemmelser, der vedrører udstykningen af specielt parcel 3, der

er omfattet af Overfredningsnævnets kendelse af 7/8 - 1980.

Der henvises i denne forbindelse til bemærkningerne i ved-

lagte kopi af skrivelse af 8/5-1991 fra Ribe amtsråd, hvis ind-

hold nævnet kan tilslutte sig.

Nævnets afgørelse kan senest 4 uger efter at afgørelsen er

meddelt de pågældende, indbringes for Overfredningsnævnet, Slots-

marken 15, 2970 Hørsholm, af andrageren, Ribe amtsråd, primærkom-

munen, Danmarks Naturfredningsforening og Skov- og Naturstyrelsen,

jfr. naturfredningslovens § 58.

Såfremt en klage er indgivet, må nævnets godkendelse ikke

udnyttes, førend sagen er færdigbehandlet af Over fredningsnævnet.

Denne godkendelse bortfalder, såfremt den ikke er udnyttet

inden 5 år."

Skov- og Naturstyrelsen
4. kontor
Slotsmarken 13
2970 Hørsholm.

Andersen
r .
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J.nr. 154/91

Under henvisning til naturfredningslovens § 58 skal nævnet herved meddele. at nævnet dags dato

har tilskrevet Hanne Knudsen, Villebøl Kongeå Camping, Bækvej 39, Villebøl, 6760
Ribe således:

I besvarelse af Deres andragende af l. september 1991

e•
angående tilladelse for Hanne Knudsen, Villebøl Kongeå Camping, Bækvej 39, Villebøl, Ribe

udvidelse af campingpladsen
på matr. nr. 7 Villebøl by, Kalvslund, Ribe kommune
skal nævnet herved for sit vedkommende i medfør af naturfredningslovens § 34 OFN kend. a f 7/8- ~ og

§ 47a
meddele tilladelse til det planlagte byggeri på vilkår, at opførelsen sker i overensstemmelse med de frem-

sendte tegninger m.v. og de nævnet iøvrigt givne oplysninger. , samt på vilkår, iflg. skrivelse af
28. november 1991 fra Ribe amtsråd, kopi vedlægges.

Nævnets afgørelse kan, senest 4 uger efter at afgørelsen er meddelt de pågældende. indbringes for

Overfredningsnævnet, Slotsmarken 15, 2970 Hørsholm. af andrageren. Ribe amtsråd. primærkommunen,

• Danmarks Naturfredningsforening og Skov- og naturstyrelsen. jfr. naturfredningslovens § 58.

Evt. byggeri må derfor ikke påbegyndes inden klagefristens udløb.

• Såfremt en klage er indgivet, må nævnets godkendelse ikke udnyttes. førend sagen er færdigbe-

handlet af Overfredningsnævnet.

Denne godkendelse bortfalder, såfremt den ikke er udnyttet inden 5 år.

Skov- og Naturstyrelsen
ndersen

\

4~ kontor

Slotsmarken 13 ~ce
Milionjni~terie1

2970 Hørsholm. Skov- o,r ~atu}'sty Is• b ,~re ~erj
J.nr. SN I;>' l/O:- CO(;2o
A.kt. nr J
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J.nr. 148/86

Herved meddels, at nævnet dags dato har til-

skrevet hr. Asmus Schau, Kongeåvej 18, 6771 Gredstedbro

således:

Vedrørende forhold på ejendommen, matr.nr. 4 df Gredsled

by, Jernved og matr.nr. 4 ca smst.

"Nævnet meddeler herved dispensation i medfør

af naturbeskyttelseslovens § 50, fra bestemmelserne i ken-

del~en om fredning af en del af Kongeådalen, til at bibe-

holde det overgroede skur og græsplænen på ejendommen,
matr.nr. 4 df Gredsted by, Jernved, på vilkår:

at den del af ejendommen, der ligger

nærmest Kongeåen og afgrænses af

en linie trukket fra det sted på

åbrinken, hvor matr.nr. 4 df stø-

der op til matr.nr. 4 dp Gred-

sted by, Jernved, til det punkt i

skellet mel)em matr.nr. 4 df og
•4 ca Gredsted by, Jernved, som

ligger 15 meter fra åbrinken, frem-

over skal henligge, så det får karak-

ter af et engareal.

Arealet må dog afgræsses i fornødent

omfang.

e~ ....-11

1:2./t IO~ O Oac
~
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J.nr. 59/90

I vinteren 1989/90 ansøgte K.L. Kristensen,

Nielsby-Nielsbygård dambrug Aps., Varde, Ribe amts-

råd, teknisk forvaltning, om tilladelse til at etab-

lere bundfældningsbassiner m.v. på et areal nord for

Kongeåen nedstrøms dambruget. Projektet indebar bl.a.

arealudlæg og anlægsarbejder på en ca. 190 m lang eng-

strækning langs Kongeåen nedstrøms udløbet af kommune-

vandløbet Nielsby Møllerende. Projektet indebar end-

videre forlægning af de øverste ca. 70 m af Kongeåen's

gamle åløb og rørlægning af en ca. 23 m lang strækning

af Nielsby Møllerende og endelig en afgravning af skræn-

ten ned mod ådalen på strækningen nærmest dambruget.

Arealerne, hvor anlægsarbejdet skulle udføres,

er fredet ved Fredningsnævnets afgørelse af 24. april

1978 om fredning af en del af Kongeådalen fra Knagemølle

til Gredstedbro.

Ved en skrivelse af 21. marts 1990 meddelte amts-

rådet Nielsby - Nielsbygård dambrug Aps., at projektet var

så omfattende, at det var i modstrid med fredningskendelsen,

der bl.a. har til formål at sikre et frit og uforstyrret

forløb af Kongeåen og dens tilløb som led i bevarelsen af

Kongeådalens samlede landskabspræg samt at bevare land-

Ijmninisteriet
Skov- og Naturstyrelsen
J.nr. SN \ 1\\ I 0-00'1.0
Akt. nr. ~

arealerne i deres nuværende tilstand.
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Forvaltningen ville derfor indstille til amtets

udvalg for teknik og miljø, at der ikke blev givet til-

ladelse til det foreliggende projekt, ligesom forvalt-

ningen overfor Fredningsnævnet ville fraråde at der med-

deltes dispensation fra kendelsen om fredningen af Konge-

ådalen. Forvaltningen tilføjede, at den ville indstille

projektet til godkendelse, såfremt det indskrænkedes så-

ledes, at der kun skete areal udlæg og anlægsarbejder op-

strøms Kongeåen. Forvaltningen tilføjede endvidere, at

denne ændring af projektet efter forvaltningens vurdering

ikke krævede Fredningsnævnets dispensation fra fredningen,

idet det reducerede projekt ville være af et omfang, der

måtte anses for at være i overensstemmelse med undtagel-

sesbestemmelsen i § 4 i fredningskendelsen. Forvaltningen

anførte som begrundelse herfor, at det reducerede projekt

begrænsede ~realudlægget i det fredede areal til det, der

aktuelt var behov for, og der skete kun arealudlæg til

foranstaltninger, som var et direkte led i forureningsbe-

kæmpelsen.

~redningsnævnet modtog kopi af forvaltningens

skrivelse af 21. marts 1990.

Ved en gennemgang af Fredningsnævnets arkiv i ef-

teråret 1992 konstaterede nævnet, at der ikke forelå yder-

ligere oplysninger om, hvad der var passeret i sagen og

nævnet rettede derfor den 26. oktober 1992 henvendelse

til amtsrådet med forespørgsel om, hvad der videre var
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passeret i sagen, herunder om projektet var blevet gen-

menført.

Ved en skrivelse af 24. november 1992 meddelte

amtsrådet Fredningsnævnet, at amtsrådet ved brev af 25.

april 1990 havde godkendt et revideret projekt til for-

ureningsbegrænsende foranstaltninger på dambruget. I skri-

velsen har amtsrådet bl.a. anført, at afgørelsen indeholdt

amtsrådets vurdering af, at det reviderede projekt ikke

krævede Fredningsnævnets dispensation fra kendelsen om

fredningen af Kongeådalen.

I amtsrådets skrivelse af 25. april 1990 hedder

det bl.a. om det reviderede projekt:

"Projektet indebærer dermed arealudlæg og anlægs-

arbejder på en ca. 100 m lang engstrækning langs Kongeåen

nedstrøms ~dløbet af kommunevandløbet Nielsby Møllerende.

Det medfører ligeledes rørlægning af en 23 m lang stræk-

ning af Nielsby Møllerende. Endelig vil der efter der op-

lyste ske reguleringer (afgravning) af skrænten ned mod

ådalen på den ca. 100 m lange strækning nærmest dambruget."

Det hedder videre i skrivelsen:

" I den anledning meddeler amtsrådet i medfør

af § 43 i naturfredningsloven tilladelse til de nævnte

foranstaltninger, på vilkår:

at der i ådalen kun sker arealudlæg og anlægs-

bejde nordøst for (opstrøms) den rette linie

mellem de indmålte afsætningspinde med numrene
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50 og 51 (se bilag 2). Slambassiner må

hermed enten placeres på det projekterede

areal for bundfældningsbassin nr. 5 eller

på den dyrkede mark ovenfor Adalsskrænten.

at arealet i Adalen kun anvendes til de foru-

reningsbegrænsende foranstaltninger. Area-

let må eksempelvis ikke anvendes til oplags-

plads eller lignende.

at skrænten efter afgravning udformes med samme

hældning som den uberørte del af skrænten.

Efter pålæg af muld skal skrænten tilsås med

græs.
at overskydende opgravet materiale samt materiale

fra oprensning af slambassiner udplaneres på

dyrket landbrugsjord udenfor ådalen i et ikke
"over 50 cm tykt lag.

Om baggrunden for afgørelsen hedder det i skri-

velsen:

"Amtsrådet har truffer sin afgørelse på baggrund

af følgende vurdering:

Ud fra en landskabelig betragtning medfører pro-

jektet et væsentligt indgreb i den fredede ådal, men pro-

jektet er dog med de seneste ændringer indskrænket til et

absolut minimum. Dette medfører blandt andet følgende for-

dele:

- arealbehovet er reduceret væsentligt
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- bevarelse af det gamle, afsnørede åløb, der

er af væsentlig biologisk og kulturhistorisk

værdi

der sker ingen indgreb i vådområder

- der sker kun terr~nreguleringer i ådalsskrænten

på den strækning, hvor den i forvejen er skæm-

met af tidligere gravearbejder og opfyldninger.

Da der samtidig i medfør af anden lovgivning er

stillet krav om etablering af bundfældningsbassiner m.v.,

finder amtsrådet det rimeligt at godkende det foreliggende

projekt med de nævnte begrænsninger."

Det hedder endel;g.:.i',slniivelsen:

" Det bemærkes yderligere, at ådalen er fredet
ved Overfredningsnævnets kendelse af 7. august 1980 om

fredning af en del af Kongeådalen. Fredningen har blandt

andet til formål:

- at sikre et frit og uforstyrret forløb af Konge-

åen og dens tilløb som led i bevarelsen af Kon-

geådalens samlede landskabspræg

- at bevare landarealerne i deres nuværende til-

stand.

Fredningsbestemmelsernes § 4 vedrører dambrug og

lyder således:

-"Oprettelse af nye dambrug eller udvidelse af ek-

sterende dambrug må ikke finde sted. Fredningen er ikke til



•FREDNINGSNÆVNET
FOR

RIBE AMTS FREDNINGSKREDS
Esbjl!rg. den

Rolf sKade 9•. Poslbox 60

6701 Eablerg . nr. os 13 66 n

Formanden

hinder for, at der ved eksisterende dambrug foretages

foranstaltninger (herunder mindre terrænændringer) som

led i forureningsbekæmpelse ".

~fter amtsrådets vurdering kræver det forelig-

gende projekt ikke Fredningsnævnets dispensation fra

fredningen. Det reducerede projekt er af et omfang, der

anses for at være i overensstemmelse med undtagelsesbe-

stemmelsen i § 4 i fredningskendelsen. Begrundelsen her-

for er, at i det reducerede projekt begrænses arealudlæg-

get i det fredede areal til et minimum, og arealet anven-

des kun til foranstaltninger, der er led i forureningsbe-

kæmpelsen. Fredningsnævnet for Ribe amts fredningskreds

er med kopi af dette brev orienteret om amtsrådets vurde-

ring af dette forhold."

lOverfredningsnævnets kendelse af 7. april 1980

hedder det i § 5.:

" lerrænændringer.

Det følger endvidere af § 2, at der bortset

fora den begrænsede undtagelse i § 4 - ikke

må foretages terrænændringer. Der må så-

ledes ikke foretages opfyldning, plane-

ring eller afgravning."

tf ter de foreliggende oplysninger om de forure-

ningsbegrænsende foranstaltningers omfang og indgreb l det

fredede område, er det Fredningsnævnets vurdering, at pro-

jektet burde have været forelagt Fredningsnævnet til god-



•FREDNINGSNÆVNET
FOR

RIBE AMTS FREDNINGSKREDS
Esbjerg. den

RolfsRade 94 . Poslbox 60

6701 EsbJerg. TIf. OS1366 77

Formanden

kendelse, forinden det blev sat i værk. l betragtning af

formålet med anlægsarbejdet, finder Fredningsnævnet imid-

lertid, at betingelserne for at meddele Nielsby- Nielsby~

gaard dambrug dispensation efter de dågældende bestemmel-

ser i naturfredningslovens § 34 var opfyldte. Frednings-

nævnet meddeler Dem derfor i medfør af naturbeskyttelses-

lovens § 50, der erstatter den dagældende naturfrednings-

lovs § 34, dispensation fra bestemmelserne i Ove r fred-

ningsnævnets afgørelse af 7. august 1980 om fredning af

en del af Kongeådalen i Ribe og Sønderjyllands amter til

projektets gennemførelse.,

Nævnets afgørelse kan senest 4 uger efter at af-

gøre Isen er meddelt de pågældende, indbringes for Natur-

klagenævnet, Vermundsgade 38 b, 2300 København ø., af an-

drageren, Ribe amt, primærkommunen, Danmarks Naturfred-

ningsforening, Skov- og Naturstyrelsen, lokale foreninger

og lignende, som har væsentlig interesse i afgørelsen.

Klage indgives til Fredningsnævnet, der videre-

sender sagen til Naturklagenævnet.

Skov- og Naturstyrelsen

4. kontor

Haraldsgade 53

2100 København ø.
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J.nr. 59/93
Herved meddeles, at nævnet dags dato har

tilskrevet Ribe Amt, natur- og planafdelingen, 50r-

slgvej 35, 6760 Ribe således:

"I besvarelse af Deres andragende af B. de-

cember 1993 angående tilladelse for Torsten Frie~,

Kongeåvej 72, Vejen, til etablering af kreatur vej på

ejendommen, matr.nr~ l l og 14 5kodborghus Hovedgård,

Vejen kommune, skal nævnet herved for sit vedkommende

i medfør af naturbeskyttelseslovens § 50, meddele til-

ladelse til det planlagte på vilkår, at det sker i over-

ensstemmelse med det fremsendte materiale m.v., og de

nævnet iøvrigt givne oplysninger, herunder de af Ribe

Amt fastsatte vilkår for dispensation efter naturbe-

skyttelseslovens § 65, jfr. §§ 3 og 16.

Der vedlægges kopi af Ribe Amts skrivelse af

6~ december 1993.

Nævnets afgørelse kan senest 4 uger efter at

afgørelsen er meddelt de pågældende, indbringes for Na-

turklag~nævnet, Vermundsgade 3B b, 2300 København 0.,

af andrageren, Ribe Amt, primærkommunen, Danmarks Natur-

fredningsforening, 5kov- og Naturstyrelsen, lokale for-

eninger og lignende, som har væsentlig interesse i af-

gøreisen, jfr. herved bestemmelserne i naturbeskyttel-

ses lovens ~apitel 12.

\'l\\/0., CO 2. O
l{

/
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REG. NR. to (a 4-5.ro
J.nr. 44/94

Det meddeles herved, at nævnet dags dato har

tilskrevet Ribe Amt, Nat~r- og planafdelingen, Sorsig-

vej 35, 6760 Ribe, således:

".l besvarelse af Deres skrivelse vedrørende

• ansøgning fra Nanna 8ruun og Jørn Søndergaard, Ribe, om

tilladelse til etablering af en 200 m2 stor sø med ud-

sætning af flodkrebs på matr.nr. 7 Hjortvaa by, Kalvs-

lund, Ribe kommune, skal nævnet herved for sit vedko~-

mende meddele dispensation i medfør af naturbeskyttel-

seslovens § 50 fra Overfredningsnævnets kendelse af 7.

august 1980 om fredning af en del af Kongeåen i Ribe og

Sønderjyllands amter, til det planlagte på vilkår, at

det sker i overensstemmelse med det fremsendte materia-

le m.~., og de nævnet iøvrigt givne oplysninger, jfr.

herved bestemmelserne i naturbeskyttelseslovens kapitel

12" samt på vilkår iflg. Ribe Amts skrivelse af 21. juli

1994, hvoraf kopi vedlægges.

Nævnets afgørelse kan senest 4 uger efter at

afgørelsen er meddelt de pågældende, indbringes for Natur-

klagenævnet, Vermundsgade 38 b, 2300 København ø., af an-

drageren, Ribe Amt, primærkommunen, Danmarks Naturfred-

ningsforening, Skov- og Naturstyrelsen, lokale foreninger

og lignende, som har væsentlig interesse i afgørelsen .

. , •. '} C~'I\:J.

/.2/1Ic -Cr- :L'C)
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Klage indgives til Fredningsnævnet, der

videresender sagen til Naturklagenævnet.

Projekte~ må derfor ikke påbegyndes inden

klagefristens udløb.

Såfremt en klage er indgivet, må nævnets

godkendelse ikke udnyttes, førend sagen er færdigbehand-

• let af Naturklagenævnet •

Denne godkendelse bortfalder, såfremt den
tiikke er udnyttet inden 3 år.

,,~

.-

P'. n • v •
'\ 'l.,

Poul ~al~ Andersen
\ sekr.
I
i

" J\.J.

Skov- og Naturstyrelsen

8. kontor

Haraldsgade 53

2100 København 0.



l!RIBE AMT NATUR- OG PLANAFOELlNGEN
J. nr. 8-70-21-3-571-7-Y4
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,~ .

Fredningsnævnet
Rolfsgade 94
Postboks 60
6701 Esbjerg

• VEDRØRENDE ANSØGNING OM ETABLERING AF Sø VED KONGEÅEN, MATR.
NR. 7, HJORTVAD BY, KALVSLUND •
Vedlagt fremsendes kopi af ansøgning fra Nanna Bruun og Jørn
Søndergaard om etablering af en 200 m2 stor sø med udsætning af
flodkrebs på ovennævnte ejendom.

Det ansøgte anlægsareal er omfattet af Overfredningsnævnets
kendelse af 7. august 1980 om fredning af en del af Kongeådalen
i Ribe og Sønderjyllands amter. Søanlægget kræver dermed Fred-
ningsnævnets dispensation efter naturbeskyttelseslovens § 50 og
efterfølgende Ribe Amts tilladelse efter planlovens § 35, stk.1
samt amtets dispensation efter naturbeskyttelseslovens § 65,
stk. 2, jfr. § 16.

Anlægsarealet har karakter af brakmark og er lidt hævet over
selve ådalen. Amtet har ingen indvendinger imod det arealmæs-
sigt meget begrænsede søanlæg. Det kan derimod ikke anbefales,
at der meddeles dispensation til beplantning som ansøgt, da
arealet primært må anses for at være fredet med det formål at
sikre udsigten over ådalen fra Ravningvej.

Amtet kan dermed anbefale, at der meddeles dispensation på føl-
gende vilkår:

"\
- at søen anlægges med jævnt skrånende bredder (hældning ikke \

stejlere end 1:5) - og med et varieret forløb, \

- at der ikke etableres nogen ø,

- at der ikke ved til- og afløb eller via dræn etableres for-
bindelse mellem sø og vandløb,

. ~.. ,,- ....
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- at det opgravede materiale udplaneres på den omkringliggend~
dyrkede landbrugsjord, ·så der ikke fremkommer volde eller
lign. ,

- at der ikke beplantes på arealet,
- at der udover eventuelle kreaturhegn ikke opsættes nogen form

for hegn,
- der kun udsættes danske flodkrebs (Astacus astacus), og at

disse ikke fodres, samt
- at amtets naturkontor underrettes, når søen er etableret.
Hvis De har spørgsmål, er De velkommen til at ringe til Jens
Vahl, lokal 6416.

• Kopi af dette brev er sendt til:
Nanna Bruun og Jørn Søndergaard, Gravsgade 28, 6760 Ribe.

venlig hilsen

J;;sv~V JE~:Oi09

Bilag:
Kopi af ansøgning af 9. maj 1994.
Kort i 1:25.000.
Udsnit af fredningskort.
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Ar l ~ ~ 4, ae n ';J. a e c e m De r k l. 10- a t ho l d t I- red n l n g s n æ v n e t fo r R i b e A m I:. •

bestående af formanden, dommer lage Hansen, lsbjerg, det amtsrådsvalgt~

medlem, Hans Sørensen, vejen, og det kommunalt valgte medlem, gårdejer

_ans Nissen Conradsen , Brørup, møde ved Kongeåkroen, KongeåveJ 4, Brør'Jp
kommune.

Der foretoges: SkrIvelse fra Ribe Amt, Natur-

J.nr. 58/94 og Planafdelingen, vedrøren~e

fjernelse af resterne af et gam-

melt svømmebassin samt renovering

af lystanlæg ved Kongeåkroen, matr

• nr. 20 m Sønderskov Hovedgård,

Folding, Brørup kommune.

Der fremlagdes:

l: Skrivelse af 25/10-94 fra Ribe Amt, Natur- og PlanafdelIngen
med følgende bilag:

legninger fra teknisk forvaltning, Brørup kommune,

Kopi af skrivelse af 6/9-94 fra Museet på Sønderskov tll• Foldingbro og Omegns BorgerforenIng,

Kopi af fotos fra 30- verne,

Fotos af området.

2: legningsmateriale fra Brørup kommune, teknisk forvaltninc.

3: Indkaldelse til mødet i dag.

Mødt var:

For Foldingbro og Omegns Borgerforening, Dorman Frandsen Oll

og Bruno Skårup, begge Foldingbro.

~ o r B r ø r u p k om m u n e, b Y r å d s m e d lem S. ø . E. r i k s e n, k o m m u n e in Cll' r _;]r



seskonsulent Lars Lauridsen, alle Brørup.

FGr M~~cct p6 Senderskov, mU8eu~slnspektør Svend 4age Knudsen~

Brørup.

For Danmarks NaturfredningsforenIngs lokalkomite, bankbestyrer

liner lhøgersen, Brørup.

For Ribe Amt, topograf Jørgen Ellegaard, Ribe.

o.
I

Fredninqsnævnets formand konstaterede, at der er sket behørIg

Indkaldelse tIl mødet l dag.

Dorman Frandsen og Bruno Skårup oplyste,at FoldIngbro og Om-

egns Borgerforening har taget initiativ til at reno-

vere det lille lyst anlæg øst for Kongeåkroen i Fol-

dIngbro. Renoveringen skal gennemføres i løbet af

vinteren og foråret 1995, således at anlægget kan

danne rammerne for de festligheder, der skal afvik-

les den lo. juli 1995 i anledning af 75 års jubilæet

for Sønderjyllands genforenIng med Kongeriget.Lyst-

anlægget blev anlagt i sin tid som et monument over

genforeningen. Det er borgerforeningens plan at gen-

skabe monumentet, cer er i forfald, og iøvrigt at

renovere anlægget. :=1enoveringen omfatter fjernelse af

beplantningen i anlæggets nordøstre og nordvestre

hjørner, opstamnin~ af træerne, der danner alleen fr2

Kongeåvej til pladsen neden for banken, og opstam-

nIng af træerne rur.dt om pladsen. Der skal lægges

grus på pladsen, sc~ fremover skal være parkerings-

plads. Vejen fra p:adsen til Røddingvej renoveres,

således at trafIkke~ kan ledes ad vejen til Rødding-

vej. Der skal even:~elt lægges grus på vejen. Banken

eller højen, hvorp~ genforeninqastenen er rejst,

skal renses for buo:o<e og andrn 'lelvsåede vækster;
ban k e n e l le r h ø j en => ka l h e re f l [)r L l ls å e s m e d g ræ s .



lrappen tIl højen skal fornyes. Fundamentet, hvor-
på stenen er re]st,~k21 ligcled~~ fornyes. Alleen

vest for banken eller højen, der fører hen til

Kongeåkroens have/skal renoveres. Renoveringen om-

fatter opstamning af træerne og rydning af krattet

ned mod Kongeåen. Komposten, der er henkastet på

skrænten mod åen/fjernes, og der etableres en plat-

form eventuelt med borde og bænke. Platformen for-

bindes med alleen ved retablering af den nu for-

svundne trappe og sti. Arealet med anlægget tilhører

kroejer Anna Rasmussen. Hun har overfor borgerfore-

nIngen givet udtryk for, at hun gerne ser renove-

ringen af anlægget og alleerne gennemført. l for-

bindelse med arbejdets iværksættelse skal offentlig-

hedens adgang til anlægget sikres ved en servitut med

borgerforeningen som påtaleberettiget. Da såvel an-

lægget som alleerne er beliggende på fredede arealer,

skal Fredningsnævnet meddele dispensation til pro-

jektets gennemførelse.

lopograf Jørgen lllegaard oplyste, at Ribe Amtsråd ser POSI-

tivt på projektet; det er Imidlertid amtets opfattelse,

at borgerforeningen skal drage omsorg for, at lav-

nIngen neden for alleen mod kroens have fyldes med

overskudSJord fra renoveringsarbejdet. Lavningen er

resterne af et gammelt svømmebassin, som blev anlagt

umiddelbart op ad åbrinken for at åens vand kunne le-

des ind i bassinet. Bassinet blev sløjfet for en del

år siden; tilbage står beton fra bassinkanterne. Det

er amtets opfattelse, at opfyldningen af lavningen

vil betyde en forskønnelse af området, men i den for-

bindelse bør Fredningsnævnet som et vilkår for en

eventuel dispensatIon til forskønnelsesprojektets gen-



nemførelse kræve, at de synlige rester fra basSinets

kanter fjernpc::; ::l t C'pf~'lc!;]li:gc;o Cif ba:"::i.ifletsker til

•

et niveau, der svarer til niveauet på engen øst og

vest for bassinet, og at det opfyldte engareal til-

såes med græs, så arealet hurtigt kommer til at frem-

træde som de tilstødende engarealer. Det er iøvrigt

amtets opfattelse, at bassinets betonkanter mod åen

bevares, fordi betonen er med til at stabilisere å-

brinken. Ved en opfyldning af lavningen vil beton-

kanten langs åen ikke længere være synlig.

Bruno Skårup oplyste, at borgerforeningen vil fylde lavningen,

hvor bassinet har været, op med overskudsjord, og

at borgerforeningen i det omfang det er nødvendigt

vil fjerne den øverste del af bassinets betonkant

mod åen.

Fredningsnævnets medlemmer gennemvandrede anlægget og alleen,

hvorefter mødet fortsattes på Kongeåkroen, hvor kroejer Anna Rasmussens

mand, Mogens Rasmussen/blev antruffet.

Bruno Skårup oplyste, at beskæftigelseskonsulent Lars Lauridsen

skal stå for projektets gennemførelse. Han er uddannet

forstmand og vil blandt andet bruge fagfolk til be-

skæringsarbejdet.
Beskæftigelseskonsulent Lars Lauridsen bemærkede, at han har

gennemgået borgerforeningens prpjekt. Ifølge projektet

skal der ikke plantes nyt, men alleen skal genskabes

ved beskæring og opstamning af de eksisterende træer.

På forespørgsel oplyste topograf Jørgen Ellegaard, at amtet
har visse forpligtelser med hensyn til pleje af fredede arealer, og

at disse forpligtelser også gælder for det område, borgerforeningen

vil renovere. Det er imidlertid på nuværende tidspunkt ikke mulIgt

at konkretisere disse forpligtelser nærmere.



Museumslnspektør Svend Aage Knudsen oplyste, at selve gen-

fC:Leli.iligsstellt:I-' .1KKt: t:L frt:ut:::L, flIelI al del er muligt.

at gennemføre en frivllllg fredning af stenen. Sten-

konservator Leif Vogensen, der er museets konsulent,

har udarbejdet et oplæg om, hvorledes stenmonumenter

kan istandsættes. Ved istandsættelsen af banken med

genforeningsstenen bør bagerforeningen følge nogle

etlske regler. lrappen til banken bør laves i natur-

sten og pladsen foran stenen bør belægges med sten-

pigment og genforeningsstenen bør genrejses på et

passende fundament.Museet kan sikre borgerforeningen

den fornødne fagkyndige bistand til denne del af pro-

jektet. Borgerforeningen bør ved arbejdets gennemfø-

relse tilstræbe lighed med det oprindelige anlæg, men

det kræver ikke nødvendigvis, at borgerforeningen fø-

ler sig bundet til det oprindelige materialevalg.

lapagraf Jørgen Ellegaard kunne tiltræde, at borgerforenlngen

opfordres til at søge såvel forstkyndig som anden fag-

lig bistand til projektets gennemførelse og de senere

plejeforanstaltninger. Han henstillede, at det gamle

udspringstårn ved bassinet fjernes. Det betyder også,

at det skæmmende skilt, der er anbragt på tårnet, fjer-

nes. Kroejeren kan eventuelt gennem amtet søge om at

få rejst en servicetavle ved Røddingvej,som viser hen

til kroen.

Fredningsnævnet kunne anbefale denne løsning.

Mogens Rasmussen oplyste, at hans kone, Anna Rasmussen, har

godkendt borgerforeninges projekt, som hun gerne ser

gennemført. Hun er også lndforstået med, at der til

sikrlng af offentlighedens adgang tillystanlægget

tinglyses en servitut herom på kroens ejendom med

borgerforenlngen som påtaleberettiget. Han kunne



ikke se nogen problemer l at fjerne skiltet med

henvisninqen til kroen. SkIltet blev anbragt Då

skelettet fra udspringstårnet, fordi man ville sløre

tårnet.

liner lhøgersen oplyste, at Danmarks Naturfredningsforenings

lokalkomite har behandlet borgerforeningens projekt

til renovering af lystanlægget. Naturfredningsfore-

ningen kan anbefale, at projektet gennemføres, og at

fredningsnævnet meddeler borgerforeningen den nødven-

dige dispensation, så arbejdet sættes igang.

Fredningsnævnet drøftede sagen.

Fredningsnævnets formand oplyste, at fredningsnævnet ikke fin-

der, at det ansøgte strider mod formålet med fred-

ningen af Kongeådalen i Ribe og Sønderjyllands amter,

således som dette formål er beskrevet i Over fred-

ningsnævnets kendelse af 7. august 1980 om fredning

af Kongeådalen. Fredningsnævnet meddeler derfor i

medfør af naturbeskyttelseslovens § 50, kroejer Anna

Rasmussen og foldingbro og Omegns Borgerforening dis-

pensation til projektets gennemførelse på vilkår:

at de resterende synlige betonkanter

fra bassinet fjernes,

at opfyldningen til bassinet sker til

et niveau, der svarer til niveauet på

engen øst og vest for bassinet,

at det opfyldte engareal tilsås med græs,

således at arealet rela~ivt hurtigt

kommer til at fremtræde som de til-

stødende engarealer,

at der medvirker fagkyndig bistand ved

projektets gennemførelse, og

at udspringstårnet fjernes.



.Fredningsnævnets afgørelse kan inden 4 uger fra den dag,

afgørelse'"! e~ ~eddc.lt, illubringes tor Naturklagenævnet.

et Udskrift af forhandlingsprotokollen fra mødet l dag vil,

bilagt klagevejledning, blive udsendt til de klageberettigede, jfr.

naturbeskyttelseslavens § 86.

3 ~j 0 te. 1994

P.n.v.

Skov- og Naturstyrelsen

8. kontor

Haraldsgade 53

2100 København 0.

/lØ
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I en skrivelse af 6. januar 1995 har Ribe

Amt, Miljøafdelingen, foranlediget af en ansøgning fra

Kongeåens Dambrug, forespurgt Fredningsnævnet, om omlæg-

• ning af l - 2 damme på Kongeåene Dambrug til yngelkummer,

kræver, at Fredningsnævnet meddeler dispensation fra de

bestemmelser, der ved Overfredningsnævnets afgørelse af

7. august 1980 blev fastsat i forbindelse med frednin--·.

gen af en del af Kongeådalen i Ribe og Sønderjyllands
Amter.

Fredningsnævnet har behandlet sagen og har

i forbindelse hermed indhentet en udtalelse fra Dan-

marks Naturfredningsforening.

I ansøgningen fra Kongeåens Dambrug til Ribe

• Amt hedder det bl.a.

"Formålet med omlægningen.

Ved udsætning af små sættefisk i de store

jorddamme opstår der problemer med opretholdelse af god

hygiejne i dammene, idet de små fisk ikke er i stand til

at sikre en tilstrækkelig slamtransport ud af dammene ved

deres bevægelse. Dette forhold giver anledning til en for-

øget sygelighed blandt de små sættefisk specielt med gæl-

lebetændelse .

• 1.1/1IO~OO:Zo

/0
/



•

•

•

•

2.

FREDNINGSNÆVNET
FOR

RIBE AMT

Esbjerg, den

Rolfsgade 94 Po'tbox 60

6701 Esbjerg. TIL 79136677

Formanden

Formålet med at etablere yngel kummer er

således at mindske tab som følge af sygdom og ikke

mindst i videst muligt omfang at eliminere for sygdoms-

behandling.

Indretning af kummer.

Der pt~ænkes etableret ti til tolv lo m

lange og 2 m brede kummer med en vanddybde på ca. 0,9 m.

Tilledning og afledning af vand sker gennem 0,5 m brede

kanaler, der er forbundet med henholdsvis fødekanal og

bagkanal.

Anlægget udføres i beton og overkanten af

damme og kanaler føres i niveau med det eksisterende ter-

ræn. De enkelte kummer forsynes med et rørsystem, som til-

lader etablering af et centralt udfiskningsanlæg. Rørsy-

stemet giver endvidere mulighed for at pumpe slamvand

direkte til slamdepot, såfremt det skulle vise sig nødven-

digt at foretage rengøring af kummerne.

Ved etablering af udfiskningsanlæg vil over-

kanten af dette i lighed med resten af anlægget blive

ført i niveau med det omgivne terræn.

Miljøforhold.

Etableringen af anlægget ændre ikke på dam-

brugets nuværende foderforbrug. Et mindre sygdomstryk og

en bedre damhygiejne vil mindske miljøbelastningen fra de

små fisk, men da foderforbruget til denne del af dambru-
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gets produktion kun udgør en lille del af dambruget s

forbrug, må forbedringen af dambrugets samlede udled-

ning forventes at blive marginal. Det må dog være et

skridt i den rigtige retning, at der internt på dambru-

get indføres forbedringer, som måske hver for sig klln

har lille betydning, men hvor en række af sådanne ror-

bedrin'.ler samlet vil være af betydning."

I en skrivelse af 26. januar 1995 har Dan-

marks Naturfredningsforening meddelt, at foreningen in-

tet har at indvende mod omlægningen af dammene, og har

tilføjet, at miljøet tilgodeses med denne løsning.

I fredningsbestemmelserne for den fredede

del af Kongeådalen hedder det bl.a.:

" § l Fredningens formål.

Fredningen har til formål at sikre

et frit og uforstyrret forløb af Kongeåen og dens til-

løb som led i bevarelsen af Kongeådalens samlede land-

skabspræg.

§ 4 Dambrug.

Det følger af § 2, at oprettelse af

nye dambrug eller udvidelse af eksisterende dambrug ik-

ke må finde sted. Fredningen er ikke til hinder for, at

der ved eksisterende dambrug foretages foranstaltninger

(herunder mindre terrænændringer) som led i forurenings-

bekæmpelse.
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§ 5 Terrænændringer.

Det følger endvidere af § 2, at der

- bortset fra den begrænsede undtagelse i § 4 - ikke må

foretages terrænændringer. Der må således ikke foretages

opfyldning, planering eller afgravning."

Fredningsnævnet finder, at omJagningen af

dammene til yngelkummer har en sådan karakter, at omlæg-

ningen kræver, at Fredningsnævnet meddeler dispensation

i medfør af naturbeskyttelseslovens § 50 til arbejdets

gennemførelse. Da omlægningen udfra en overordnet be-

tragtning har en forureningsbekæmpende værdi, finder

Fredningsnævnet, at omlægningen ikke vil stride mod

fredningens formål, hvorfor nævnet meddeler Kongeåens

Dambrug dispensation fra fredningsbestemmelserne til at

gennemføre omlægningen.

Nævnets afgørelse kan senest 4 uger efter at

afgørelsen er meddelt de pågældende, indbringes for Na-

turklagenævnet, Vermundsgade 38 b, 2300 København ø., af

andrageren, Ribe Amt, primærkommunen, Danmarks Naturfred-

ningsforening, Skov- og Naturstyrelsen, lokale foreninger

og lignende, som har væsentlig interesse i afgørelsen,

jfr. herved bestemmelserne i naturbeskyttelseslovens

kapitel 12.

Klage indgives til Fredningsnævnet, der videre-
sender klagen til Naturklagenævnet.
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Såfremt en klage er indgivet, må nævnets

godkendelse ikke udnyttes, førend sagen er færdigbe-

handlet af Naturklagenævnet.

Denne godkendelse bortfalder, såfremt den

ikke er udnyttet inden 3 år •

•
-==:::::J~~ __....... _

Tage Hansen ~
~.v.

-.

Skov- og Naturstyrelsen

8. kontor

Haraldsgade 53

2100 København 0.
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J.nr. 7/95 (o to 46 ,00

Med en skrivelse af 12. april 1995 har Ribe Amt

fremsendt en ansøgning fra Kongeåens Dambrug Aps., om

tilladelse til at opføre et maskinhus på ejendommen,

matr.nr . l m Sønderskov Hovedgård, Folding.• Med amtets skrivelse fulgte tegningsmateriale

og en situationsplan.

Af amtets skrivelse og de medfølgende tegninger

fremgår, at maskinhuset skal opføres på et areal mellem

fødekanalen og en bagkanal umiddelbart øst for nedkør-

sIen til dambruget. Maskinhuset består af fire moduler

og måler ca. 13,~ X 1~,6 meter. Det skal males i en mør-

kegrøn farve (grøn umbra), og af tegningsmaterialet frem-

går, at det skal tækkes med eternittag.

• Fredningsnævnet har behandlet sagen i sit møde

fredag, den 9. juni 1995.

l mødet deltog som repræsentant for andrageren,

direktør Kongsted, topograf Jørgen lllegaard, Ribe Amt,

Natur- og Planafdelingen, samt byggesagsbehandler Hans

Pedersen, Brørup kommune.

Om forhandlingerne på mødet er følgende til-

ført Fredningsnævnets forhandlingsprotokol:

e:ilicmimsteriet
6!wv- O:;; Nnturstyre1sen, - ...,<,
J,nr,GU 12\\ I C -00''10 pI.

Akt. nr. '\
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"Direktør Kongsted forelagde sagen. Han oplyste, at

Kongeåens Dambrug Aps., der driver dambrugs-

virksomhed på arealer omfattet af fredningen

af Kongeådalen, har ansøgt Ribe Amt om zone-

tilladelse til at opføre et maskInhus på dam-

brugets ejendom matr.nr. l m Sønderskov Hoved-

gård, folding. lfter det endelige projekt skal

maskinhuset bestå af fire moduler, således at

det ialt kommer til at måle udvendigt 13,5 X

1~,6 meter. Maskinhuset skal opføres på en

sokkel af leca-blokke og beton, facaderne skal

udføres i colorsteel eller tilsvarende profil-

,pI a d e r, o g h u s e t s k a l t æ k k e s m e d b ø l g e e t e r n i t -

plader. Det er meningen, at maskinhuset skal

males i en dybgrøn farve - f. eks. grøn umbra,

og at taget skal have en mørk farve, der af-

passes facadefarven. Dambruget skal bruge ma-

skinhuset til opbevaring af maskiner og for-

skelligt grej. Når maskinhuset står færdigt

vil der kunne foretages oprydning og opmaga-

sinering af dambrugets maskinpark og grej, der

iøvrigt virker skæmmende for området. Opførel-

sen af maskinhuset kræver imidlertid, at rred-

ningsnævnet meddeler dambruget dispensation i

medfør af naturbeskyttelseslovens § 50 fra be-

stemmelserne i Overfrednlngsnævnets kendelse af
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7. august 1980 om fredning af en del af Konge-

ådalen fra Knagemølle til Gredstedbro. Direktør

Kongsted anmodede om den fornødne dispensation,

så projektet kan iværksættes.

Byggesagsbehandler Hans Pedersen bemærkede, at projektet

har været forelagt Brørup kommune, som kan til-

træde, at det gennemføres i den endelige form,• betinget af, at maskinhusets facadebeklædning

males i en mørk farve.

lopograf Jørgen lllegaard tilføjede, at Ribe Amts Natur-

og Planafdeling ligeldes har behandlet sagen,

og er indstillet på at imødekomme andragendet

om en zonetilladelse, betinget af, at maskin-

huset opføres i fire fag, at facaderne males i

en mørk farve, og at tagbelægningen ligeledes

holdes i en mørk farve."

• ~redningsnævnets afgørelse:

Under ~redningsnævnets besigtigelse af de are-

aler, hvorpå maskinhuset skal opføres, blev det oplyst,

at maskinhuset skal anvendes til opbevaring af dambrugets

maskinpark og andet grej, så der kan ske en oprydning på

det fredede område. l betragtning heraf, og af, at der

allerede er opført flere 5ygninger på dambrugets ejendom,

finder ~redningsnævnet ikke, at det strider mod formålet

med fredning af Kongeådalen, at opføre et maskinhus på

dambrugets ejendom. ~redningsnævnet har derfor besluttet,•
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at meddele Kongeåens Dambrug Aps. dispensation i med-

før af naturbeskyttelseslovens § 50 fra bestemmelserne

i Overfredningsnævnets kendelse af 7. august 1980 om

fredning af en del af Kongeådalen i Ribe og Sønderjyl-

lands amter, til at opføre et 13,5 X 15,6 m2 stort ma-

skinhus på dambrugets ejendom på vilkår:

at maskinhuset opføres på det anviste

sted,

at maskinhusets facader males i

grøn umbra,

og

at maskinhuset tækkes med et tag i
mørke farver.

Nævnets afgørelse kan senest 4 uger efter at af-

gørelsen er meddelt de pågældende, indbringes for Natur-

klagenævnet, V e rmunds gade 38 b, 2300 København 0., af an-

drageren, Ribe Amt, primærkommunen, Danmarks Naturfrednings-

forening, Skov- og Naturstyrelsen, lokale foreninger og lig-

nende, som har væsentlig interesse i afgørelsen.

Klage indgives til fredningsnævnet, der videre-

sender sagen til Naturklagenævnet.

Projektet må derfor ikke påbegyndes inden klage-

fristens udløb.

Såfremt en klage er indgivet, må nævnets god-

kendelse ikke udnyttes, førend sagen er færdigbehandlet
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af Naturklagenævnet.

Denne godkendelse bortfalder, såfremt den ikke

er udnyttet inden 3 år.

~n.v.

Skov- og Naturstyrelsen

8. kontor

Haraldsgade ~3

2100 København 0.
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Fredningsnævnets afgørelse

i

sagen

om

• regulering af Knudebæk i vejen kommune.

•

I en skrivelse af 7. september 1995 har Ribe Amt, Vandafde-
lingen, rettet henvendelse til fredningsnævnet i anledning af,
at Knudebæk er blevet maskinelt oprenset på en ca. 800 meter
lang strækning fra Koldingvej til Vejen - Skodborghus vejen.
Det fremgår af skrivelsen, at bækken er blevet opgravet, så
bundbredden er forøget til ca ..1.25 meter, og at der i forbin-
delse med opgravningen er fjernet bundmateriale, bestående af
sten og grus. Det fremgår endvidere af skrivelsen, at det ind-
greb, der er foretaget i bækken, går ud over den sædvanlige
vedligeholdelse af vandløbet, hvorfor indgrebet ikke har kun-
net foretages uden fredningsnævnets dispensation hertil, fordi
Knudebæk er omfattet af Overfredningsnævnets afgørelse af 7.
august 1980 i sagen om fredning af en del af Kongeådalen i Ri-
be og Sønderjyllands amter. Det fremgår endelig af skrivelsen,
at der på foranledning af vandløbsafdelingen blev afholdt et
møde den 29. august 1995 med repræsentanter for Vejen kommune,
hvorunder spørgsmålet om retablering af bækken blev drøftet,
og hvor det blev besluttet, at retablering skal ske. I den an-
ledning har vandløbsafdelingen anbefalet, at der udlægges et
minimum 15 centimeter tykt gruslag af 10 - 60 mm store sten de
steder, hvor der er fjernet sten og grus fra vandløbet. Udlæg-
ningen af sten og grus bør foretages snarest af hensyn til ør-
redernes gydning, som finder sted i tidsrummet fra oktober til

_.-
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december. Vandløbskontoret har overfor nævnet anbefalet, at
nævnet meddeler dispensation i medfør af naturbeskyttelseslo-
vens § 50 til retableringens foretagelse.

lOverfredningsnævnets afgørelse af 7. august 1980 i sagen
om fredning af en del af Kongeådalen i Ribe og Sønderjyllands
amter hedder det blandt andet:

" § l. Fredningens formål.

• Fredningen har til formål at sikre et frit og uforstyrret
forløb af Kongeåen og dens tilløb som led i bevarelsen af Kon-
geådalens samlede landskabspræg.

§ 2. Bevaring.

Vandløbene skal bevares som uregulerede naturvandløb fri
for kunstige indgreb. Andre vandarealer skal opretholdes som
sådanne. landarealerne skal bevares i deres nuværende til-
stand.

§ 3. Vandløbene og andre vandarealer .

• Det følger af § 2, at der ikke må foretages foranstalt-
ninger, som ændrer vandstanden i eller forløbet af vandløbene
eller ændrer breddernes karakter .

Fredningen er ikke til hinder for vedligeholdelse af Kon-
geåen i overensstemmelse med bestemmelserne i vandløbsregula-
tivet vedtaget af Ribe og Sønderjyllands amtsråd den 13. og
25. juni 1979. Fredningen er heller ikke til hinder for sæd-
vanlig vedligeholdelse af de øvrige vandløb og andre vandarea-
ler i det fredede område ..............•

§ 10. Dispensationer.

• En dispensation fra ovenstående fredningsbestemmelser kan
meddeles, når det ansøgte ikke vil komme i strid med frednin-
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Fredningsnævnets afqørelse:

•

Fredningsnævnet finder, at den foretagne oprensning af Knu-
debækken har været videregående end sædvanlig vedligeholdelse
af bækken. Vejen kommune burde derfor have forelagt sagen for
fredningsnævnet, inden oprensningen af bækken blev sat i værk.

Vandafdelingens forslag til retablering af bækken med ud-
lægning af et minimum 15 centimeter tykt gruslag, bestående af
10 - 60 mm store sten de steder, hvor der er fjernet sten og
grus fra vandløbet, findes ikke at stride mod fredningens for-
mål, hvorfor fredningsnævnet meddeler Vejen Kommune og vandaf-
delingen under Ribe amt dispensation i medfør af naturbeskyt-
telseslovens § 50 fra bestemmelserne i Overfredningsnævnets
afgørelse af 7. august 1979 om fredning af en del af Kongeåda-
len i Ribe og Sønderjyllands amter til retableringsarbejdets
gennemførelse.

Klagevejledning:

•
Denne dispensation kan senest 4 uger efter at afgørelsen er

meddelt de pågældende, indbringes for Naturklagenævnet, Ver-
mundsgade 38 b, 2300 København ø, af Ribe Amtskommune, vandaf-
delingen, Vejen Kommune, Danmarks Naturfredningsafdeling, Skov
- og Naturstyrelsen, lokale foreninger og lignende, som har
væsentlig interesse i afgørelsen.

Klage indgives til fredningsnævnet, der videresender sagen
til Naturklagenævnet.

Projektet må derfor ikke påbegyndes inden klagefristens ud-
løb.

Såfremt en klage er indgivet, må nævnets dispensation ikke
udnyttes, førend sagen er færdigbehandlet af Naturklagenævnet.
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Denne dispensation bortfalder, såfremt den ikke er udnyttet
inden 3 år.

Fredningsnævnet for Ribe Amts fredningskreds.
Esbjerg, den 27. september 1995.

<::_-_..J~'--_-- _

Tage Hansen

•

Skov- og Naturstyrelsen

8. kontor

Haraldsgade ~3

2100 København 0.



Fredningsnævnets afgørelse
i

sagen om opførelse af
haller til ammekøer og strudse

på fredede arealer i Villebøl syd for Kongeåen.

J.nr. 22/95

•
Med en skrivelse af 18. oktober 1995 fra Ribe Amt, Natur -

og Planafdelingen, modtog fredningsnævnet en ansøgning fra
gårdejer Torben Grejsen, Bækvej 32, Villebøl, om dispensation
til at opføre en hal til ammekøer og fire haller til strudse
på ejendommen matr. nr. 2 a Villebøl by, Kalvslund. De area-
ler, hvorpå gårdejer Torben Grejsen påtænker at opføre haller-
ne, er fredede ved Overfredningsnævnets afgørelse af 7. august
1980, hvorfor byggeriet kræver, at fredningsnævnet meddeler
dispensation i medfør af naturbeskyttelseslovens § 50 til
dets gennemførelse.

Fredningsnævnet har behandlet sagen på et møde den 17. no-
vember 1995, hvor nævnet besluttede at meddele gårdejer Torben
Grejsen afslag på dispensationsansøgningen .

• Sagens omstændigheder:

Ved en skrivelse af 22. juli 1995 ansøgte gårdejer Torben
Grejsen Ribe Kommune, teknisk forvaltning, om tilladelse til
at opføre fire haller til ammekøer og strudse på sin ejendom
matr. nr. 2 a Villebøl, Kalvslund. I skrivelsen hedder det
bI. a. :

" vi er blevet bevilget 12 amme ko præmie rettigheder og
ønsker at opsætte en foder og læhytte til dyerne på arealet
nord for Bækvej .

• iliommistenet
~:ov- (~:..;NutUl'styrelsen

J.nt. S~~ \ 1.. \ \ I q _ O O O \
.Akt. nr. 62-
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Ligeledes ønsker vi at flytte vores strudse over nord for

bækvej fordi arealet er ideel m.h.t. læ fra vest og ro til de
letpåvirkelige dyr. vi har i øjeblikket problemer med at vores
voksne strudse vil aceptere trafik med større landbrugsmaski-
ner.

Materiale valg vil til kreaturerne blive i plastisol plader
med en diskret farve evt. flytbar rundbue konstruktion.

•
Læ og foderhytterne til strudse fuglene vil være af klar

plastmaterialer da dyrene har det bedst, når de har overblik
og masser af lys.

Der vil kun blive tale om punktfundamenter så hytterne vil
nemt kunne fjernes hvis f. eks. produktionen opgives.

Hytterne stilles op af kørefast vej indtil plantagen på na-
boejendommen Bækvej 26 og vil derfor ikke være særlig synlig
eller påvirke udsynet til Kongeåen.

•
Arealet hvor hytterne ønskes opstillet ligger meget højt og

er et areal der tidligere har været med i sædskiftet sammen
med ejendommens agerjord syd for Bækvej men er nu udlagt til
afgræsning for at forbedre afgræsningen på det samlede areal
" .

•

Ribe Kommune, teknisk forvaltning, videresendte sagen til
Ribe amtsråd med en skrivelse af 14. august 1995. I skrivelsen
hedder det bl.a., at gårdejer Torben Grejsen telefonisk havde
oplyst forvaltningen om, at hallen til ammekøerne ville blive
ca. 100 m2 stor, at hallerne til strudsene ville blive hver
ca. 60 m2 store, at alle hallerne skulle opføres som rundbue-
haller, og at han var indstillet på at anvende andre materia-
ler - for eksempel halmballer - til hallernes vægge end plast-
folie. I skrivelsen har forvaltningen afslutningsvist bemær-
ket, at forvaltningen var af den opfattelse, at arealer i det
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åbne land burde friholdes for bebyggelse, og at hallerne til
de to dyrehold burde placeres i forbindelse med gårdejer Tor-
ben Grejsens avlsbygninger på Bækvej 32.

I en skrivelse af 16. august 1995, stilet til amtet, har
gårdejer Torben Grejsen oplyst supplerende:

" Angående materialevalg kunne det være sider af halm og en
klar plastmatriale som overdækning, dette ville gøre hytterne
nemme at fjerne hvis der ikke skulle være brug for dem længe~
re.

• Hytterne placeres ikke på åben areal men op af vej langs
skovareal hos nabo.

Det samlede græsningsareal ca. 8 ha. bør plejes ved afgræs-
ning for at bevare det nuværende plantedække . Efterspørgsel
efter afgræsningsjord er ikke god, derfor søgte jeg om arnrne-
kopræmie, som er bevilget, for selv at kunne foretage afgræs-
ningen.

Men især i den våde tid efterår/vinter bør dyrene kunne sø-
ge læ og få ekstra foder. Arealet er så varierende at der er
græs til rådighed det meste af året.

• på grund af Bækvejen er det ikke muligt for dyrene at gå i
læ m.v. i hytter i tilknytning til bestående driftsbygninger
syd for Bækvej "

Amtets udvalg for teknik og miljø, der i medfør af planlo-
vens § 35, jfr. § 36, stk. 2, skulle tage stilling til bygge-
riet, fordi hallerne påtænktes placeret uden tilknytning til
gårdejer Torben Grejsens øvrige bygninger, behandlede sagen på
udvalgets møde den 10. oktober 1995.

•
I skrivelsen af 18. oktober 1995, hvormed amtsrådet over-

sendte sagen til fredningsnævnet, hedder det blandt andet, at
udvalget har truffet
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• " følgende beslutning:

At tilkendegive overfor Fredningsnævnet, at amtet må fraråde,
at der meddeles dispensation i relation til naturbeskyttelses-
lovens § 50, idet amtet er af den opfattelse, at det ansøgte
ikke kan indpasses i de fredede arealer langs Kongeåen på for-
svarlig vis, og

at amtet som følge heraf er sindet at meddele afslag i relati-
on til planlovens § 35, jf. lovens § 36, stk. 2.

• Ved udvalgets beslutning blev det primært lagt til grund,'

at der er tale om et fredet areal, hvor der ved fredningens
gennemførelse er udbetalt erstatning for indskrænkninger i
arealets anvendelsesmuligheder, og

at projektet, hvis det gennemføres,
fremmedartet og forstyrre/reducere
Bækvej mod Kongeåen " .

som ansøgt, vil virke
udsigtsmulighederne fra

De arealer, hvorpå hallerne til ammekøerne og strudsene på-
tænkes opført, blev fredet ved Overfredningsnævnets afgørelse
af 7. august 1980 i sagen om fredning af en del af Kongeådalen
i Ribe og Sønderjyllands amter. I fredningsbestemmelserne hed-
der det blandt andet:

"

§ 1. Fredningens formål.

Fredningen har til formål at sikre et frit og uforstyrret
forløb af Kongeåen og dens tilløb som led i bevarelsen af
Kongeådalens samlede landskabspræg.

§ 2. Bevaring .

................... Landarealerne skal bevares i deres
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• nuværende tilstand.

§ 5. Terrænændringer.

Det følger endvidere af § 2, at der - bortset fra den
begrænsede undtagelse i § 4 - ikke må foretages
terrænændringer. Der må således ikke foretages opfyld-
ning, planering eller afgravning.

§ 6. Arealernes drift og pleje.

•
b. Der må ikke foretages tilplantning ( heller ikke som
læhegn ), medmindre tilplantningen sker på et hidtil
tilplantet areal eller på et areal under fredskovpligt.
Fredningen er derimod ikke til hinder for, at eksisteren-
de beplantning fjernes og arealet tilbageføres til dets
tidligere tilstand

§ 7. Bygninger og andre faste konstruktioner og anlæg.

• Det følger af § 2, at der ikke må opføres nye bygninger
( herunder skure, badehuse, boder o. lign. ) eller e-
tableres andre faste konstruktioner og anlæg end bygnin-
ger. Eksempelvis må der således ikke etableres skydeba-
ner, oplagspladser eller lossepladser. Der må heller ik-
ke anbringes tårne o. lign. eller master, herunder master
for luftledninger til strømforsyning "......•........

§ 10. Dispensationer.

• En dispensation fra ovenstående fredningsbestemmelser



• kan meddeles, når det ansøgte ikke vil komme i strid
med fredningens formål " .

Fredningsnævnets behandling af sagen:

Fredningsnævnet har behandlet sagen på nævnets møde den 17.
november 1995.

I mødet deltog topograf Jørgen Ellegaard, Ribe amt, arki-
tekt Anders Nybye, Ribe Kommune og andrageren.

I fredningsnævnets forhandlingsprotokol er følgende anført
om forhandlingerne under mødet:

•

....... " Gårdejer Torben Grejsen oplyste, at han driver en
ca. 29 ha. stor landejendom, der i det væsentligste er baseret
på produktion af grise. Han interesserer sig for strudse og
har derfor købt et antal dyr i Belgien. Dyrene er i øjeblikket
i karantæne på hans ejendom. Når karantænen hæves, skal dyrene
gå i det fri. Han har overvejet, hvor han bedst kan anbringe
dem på sine arealer. Strudsen er et hårdfør dyr, men den tri-
ves ikke på våde arealer, og den skal helst gå nogenlunde i
læ. Det er hans plan at opbygge en strudsebesætning på ca. 30
dyr. En besætning på denne størrelse kræver et græsningsareal
på ca. 5 ha. Jordtilliggendet til hans ejendom er hovedsage-
ligt placeret syd for avlsbygningerne og i mindre omfang mel-
lem Bækvej og Kongeåen. Hele jordtilliggendet syd for hans
ejendom er dyrkede arealer, medens arealerne nord for Bækvej
er græsningsjord. Det er af væsentlig betydning for driften af
landbrugsejendommen, at de dyrkede arealer ikke inddrages til
græsningsjord, fordi han spreder gylle på disse arealer. Hans
svineproduktion er i øvrigt af en sådan størrelse, at han i
realiteten har brug for et jordtilliggende på ca. 80 - 90 ha.
på denne baggrund er han nået frem til, at marken øst for
krattet mellem Bækvej og Kongeåen vil være et ideelt sted for
placering af strudsefarmen, fordi marken ligger i læ for ve-
stenvinden, der er den fremherskende vindretning på egnen, og
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•

samtidig altid er tør, selvom Kongeåen går over sine bredder.
Strudsene skal gå i folde med 3 dyr - en han og to hunner - i
hver fold. Hver fold skal hegnes. I forbindelse med foldene
skal der etableres et læ - strudsehaller - så strudsene kan
komme i ly. Han har overvejet, hvorledes disse problemer kan
løses bedst både af hensyn til dyrene og de interesser, der
ligger bag Kongeåfredningen. Han har rettet henvendelse til
sin nabo med forespørgsel om, hvorvidt naboen ville sælge are-
alet med krattet, fordi andrager en så ville opføre hallerne
til strudsene inde i kratbevoksningen, skjult for omgivelserne
og i øvrigt uden for det fredede areal ned mod Kongeåen. Nabo-
en har afslået at sælge sin jord; han har også afslået at leje
jorden ud, for han vil ikke have, at der fjernes så meget som
en busk fra krattet. Andrageren har derfor i sin ansøgning til
Ribe Kommune og Ribe Amt skitseret en plan, hvorefter der op-
føres fire haller til strudsene øst for markvej en , der fører
fra Bækvej ned mod Kongeåen. Hver hal skal have en størrelse
på ca. 60 m2 og tænkes opført som rundbuehaller med en let
stålrørskonstruktion beklædt med en kraftig transparent plast-
folie. Denne konstruktion, der er let at fjerne, giver et lyst
og varmt læ for dyrene. For at undgå at strudsehallerne skæm-
mer omgivelserne og udsigten fra Bækvej ned mod Kongeåen vil
han mellem den sydligste strudsehal og Bækvej samt øst for
hallerne plante et slørende "tre - rækket " læhegn. Efter
hans plan skal den sydligste hal opføres ca. 20 - 30 meter
nord for Bækvej. De enkelte folde skal hegnes; han har overve-
jet forskellige muligheder for en hegning, der ikke virker
skæmmende. Såfremt fredningsnævnet er af den opfattelse, at
strudsehallerne vil blive for synlige i landskabet, og at næv-
net derfor ikke kan tillade denne form for byggeri, kan hal-
lerne alternati vt opføres af halmballer med et klart plast-
materiaIe som overdækning. " Væggene " beklædes med grønne
presenninger, så hallerne ikke kommer til at virke skæmmende.
Disse haller kan let fj ernes, når han ikke længere har brug
for dem. Han ønsker endvidere fredningsnævnets dispensation
til at opføre et læskur til sine ammekøer. Skuret skal opføres
syd for engarealerne ned mod Kongeåen og tænkes udført som et
robust traditionelt læskur af træ med et fast tag. Da der er



en tæt kratbevoksning mellem skuret og Bækvej, vil skuret ikke
være synligt fra vejen.

Arkitekt Anders Nybye oplyste, at gårdejer Torben Grejsens an-
søgning ikke har været forelagt teknisk udvalg i Ribe Kommune.
Ansøgningen er alene blevet behandlet af embedsmændene, der
har vurderet, at ansøgningen ikke bør imødekommes.

Topograf Jørgen Ellegaard oplyste, at gårdejer Torben Grejsens
ansøgning blev forelagt amtets udvalg for teknik og miljø på
udvalgets møde den 10. oktober d.a. Udvalget besluttede at
indstille til fredningsnævnet, at der ikke meddeles gårdejer
Torben Grejsen dispensation til at opføre de fem haller, fordi
det er udvalgets opfattelse, at hallerne ikke på forsvarlig
vis kan indpasses i de fredede arealer langs Kongeåen, da hal-
lerne vil virke fremmedartede og vil reducere udsigtsmulighe-
derne fra Bækvej mod Kongeåen. Udvalgets indstilling er endvi-
dere begrundet i, at der er betal t erstatning for de ind-
skrænkninger i det fredede areals anvendelsesmuligheder, fred-
ningen af Kongeådalen har medført.

Gårdejer Torben Grejsen bemærkede heroverfor, at frednings-
grænsen " slår et sving " mod syd, øst for naboens krat, hvor-
ved hans marker nord for Bækvej er blevet inddraget under Kon-
geåfredningen, selvom markerne ligger i stor afstand fra åen.
En af hans naboer ejer en landbrugsejendom, der ligger meget
tæt på Kongeåen. Fredningsgrænsen på denne ejendom er tæt på
åen. Naboen har for nogle år siden opført en høj silo på sin
ejendom. Siloen ses tydeligt i det flade landskab. Det er en
tilfældighed, at fredningsgrænsen har fået det forløb, der er
fastsat i Overfredningsnævnets kendelse, og derved medført en
vis ulighed mellem de lodsejere, der er berørt af Kongeåfred-

. "nl.ngen .

Fredningsnævnet har i forbindelse med behandlingen af sagen
foretaget besigtigelse af de arealer, hvorpå strudsehallerne
og hallen til ammekøerne påtænkes opført.



Fredningsnævnets afgørelse:

Det var formålet med fredningen af Kongeådalen at sikre op-
retholdelsen af et naturligt og ureguleret vandløbssystem og
at bevare den landskabelige karakter af området. De frednings-
bestemmelser, der er fastsat i Overfredningsnævnets afgørelse
om fredning af Kongeådalen, skal ses i lyset af dette formål.
Under hensyn hertil og til indholdet af fredningsbestemmelser-
nes §§ 2, 6 og 7 finder fredningsnævnet, at det vil være i
strid med formålet med fredningen at opføre strudsehallerne på
de fredede arealer mellem Bækvej og Kongeåen, at sløre haller-
ne med et levende hegn, og at opføre et læskur til ammekøer på
arealet ned mod Kongeåen, alt hvorved udsynet fra Bækvej mod
Kongeåen vil blive forringet. Fredningsnævnet kan derfor ikke
imødekomme gårdejer Torben Grejsens ansøgning om dispensation
fra fredningsbestemmelserne til projektets gennemførelse.

Klagevejledning:

Denne afgørelse kan senest 4 uger efter, at afgørelsen er
meddelt de pågældende, indbringes for Naturklagenævnet, Ver-
mundsgade 38 b, 2300 København ø, af gårdejer Torben Grejsen,
Ribe Amtskommune, Ribe Kommune, Danmarks Naturfredningsfore-
ning, Skov - og Naturstyrelsen, lokale foreninger og lignende,
som har væsentlig interesse i afgørelsen.

Klage indgives til fredningsnævnet, der videresender sagen
til naturklagenævnet.

Fredningsnævnet for Ribe amts fredningskreds.
Esbjerg, den 24. november 1995.

Skov- og Naturstyrelsen
~12-- ~

Tage Hansen
8. kontor

Haraldsgade 53

2100 København 0.
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Fredningsnævnets afgørelse
i

sagen om opførelse af en
carport på ejendommen

matr. nr. S g Hjortlund by.

( J. nr. 14/96 )

I en skrivelse af 9. august 1996 har Ribe Amt, Natur - og
planafdelingen, meddelt fredningsnævnet, at Marion Meldola Ja-
cobsen, Hjortlundvej 103, Hjortlund, har anmeldt overfor Ribe
kommune, Teknisk Forval tning, at hun vil opføre en dobbelt
carport på sin ejendom matr. nr. 5 G Hjortlund by. Ejendommen
er fredet ved Overfredningsnævnets kendelse af 7. august 1980
om fredning af en del af Kongeådalen fra Knagemølle til Gred-
stedbro. Opførelsen af carporten kræver derfor, at frednings-
nævnet meddeler dispensation i medfør af naturbeskyttelseslo-
vens § 50 til arbejdets gennemførelse.

Fredningsnævnet har behandlet sagen og har besluttet at
meddele Marion Meldola Jacobsen dispensation til opførelsen af
carporten.

Sagens nærmere omstændigheder:

En del af Kongeådalen mellem Knagemølle og Gredstedbro blev
fredet ved Overfredningsnævnets kendelse, afsagt den 7. august
1980. I fredningsbestemmelserne for de fredede områder hedder
det blandt andet:

Miljø- og Energiministeriet
Skov- og Naturst,yrelsen
J.nr.SN1996-/!/!~ -cccl- ~
Akt . r C3i1•. nr.
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" § l. Fredninqens formål .

• Fredningen har til formål at sikre et frit og ufor-
styrret forløb af Kongeåen og dens tilløb som led i bevarelsen
af Kongeådalens samlede landskabspræg •

......................... ...
§ 2. Bevaring.

Landarealerne skal bevares i deres nuværende
tilstand.

§ 7. Bygninger og andre faste konstruktioner og anlæg.

Det følger af § 2, at der ikke må opføres nye byg-
ninger ( herunder skure, badehuse , boder o. lign. eller
etableres andre faste konstruktioner og anlæg end bygninger.
Eksempelvis må der således ikke etableres skydebaner, oplags-
pladser eller lossepladser. Der må heller ikke anbringes tårne
o. lign. elle master, herunder master for luftledninger til
strømforsyning .

• § la. Dispensationer.

En dispensation fra ovenstående fredningsbestemmel-
ser kan meddeles, når det ansøgte ikke vil komme i strid med
fredningens formål, jfr. naturfredningslovens § 34.

"

Marion Meldola Jacobsens ejendom, matr. nr. 5 G Hjortlund
by, var omfattet af fredningen af Kongeådalen.

Den 9. juli 1996 modtog Ribe Kommune, Teknisk forvaltning,
en anmeldelse fra Marion Meldola Jacobsen om, at hun ville op-
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føre en dobbelt carpor~ mp~ redskabsskur på s~n ~jendom .

• Med ansøgningen fulgte tegning over carporten, materiale-
beskrivelse og situationsplan.

Det fremgår af tegningen og situationsplanen, at carporten
skal være 45 m2 stor, og at den skal opføres syd for beboel-
seshuset på Meldola Jacobsens ejendom.

Det fremgår af materialebeskrivelsen, at carportens funda-
ment består af 20 stolpesten med indstøbt jern, at spærrene er
dimensioneret 2 x 6 og 3 x 7, at gulvet i redskabsrummet skal
udføres i godkendte krydsfinerplader, at carporten skal tækkes
med eternitplader, og at tagrenderne er standardtagrender •• Da carporten med redskabsrum er omfattet af bygningsregle-
mentet for småhuse, skulle bygningsmyndighederne i Ribe Kommu-
ne ikke meddele tilladelse til byggeriet. Da carporten imid-
lertid skal opføres på et fredet areal, skal fredningsnævnet
meddele dispensation i medfør af naturbeskyttelseslovens § 50
til byggeriets gennemførelse. Ribe Kommune fremsendte som føl-
ge heraf anmeldelsen til Ribe Amt til fremsendelse til fred-
ningsnævnet. I amtets fremsendelsesskrivelse hedder det blandt
andet:

II

Fra amtets Natur - og Planafdeling er der foretaget en
besigtigelse med henblik på på stedet at vurdere, hvorvidt an-
søgningen bør imødekommes. Umiddelbar var afdelingen inden be-
sigtigelsen tilbøjelig til at ville foreslå en mere vestlig
placering i matriklens sydvestlige hjørne eller en placering i
tilknytning til det eksisterende udhus på ejendommen. Men be-
sigtigelsen viste, at den ansøgte placering er udmærket under
forudsætning af, at det levende hegn langs matriklens sydskel
bevares.

Hegnet består af både nåletræer og løvfældende buske og
træer. - Fra amtets side kan man derfor overfor nævnet anbefa-
le, at der meddeles dispensation til det ansøgte på det ansøg-
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skel, men lidt fra skellet, så der er plads til den eksiste-
rende beplantning. Hvis beplantningen bevares, vil carporten
være helt afskærmet mod syd og da kun være delvis synlig fra
østsiden.

Til denne vurdering kan føjes, at grunden til at matr.
nr. 5 g blev omfattet af Kongeå - fredningen, var dels beboel-
seshuset nære placering til åen og dels, at det gamle stråtæk-
te hus sammen med åslyngen, spangen over åen og kirken udgør
et meget fint hele. Da dette II helhedsbillede " bedst opleves
fra åen/ spangen, er en placering af carporten bag huset også
den bedste.

Amtet vil give den fornødne dispensation i relation til
lovens § 16 på vilkår,

at eksisterende afskærmende beplantning langs syd - og
østskel bevares og vedligeholdes, således at kun de
nødvendige træer øst for carporten fjernes ( for at
få adgang til carporten ) .

"

•
Med amtets fremsendelsesskrivelse fulgte et sæt fotografi-

er, der giver et indtryk af Meldola Jacobsens ejendom, set fra
syd, øst og nord .

Fredningsnævnets behandling af sagen:

Fredningsnævnet har under sagens behandling indhentet en
udtalelse fra Danmarks Naturfredningsforening.

I en skrivelse af 27. august 1996 har naturfredningsfore-
ningens lokalkomite i Ribe oplyst, at Meldola Jacobsens ansøg-
ning blev behandlet på lokalkomiteens møde den 26. august
1996, og at Danmarks Naturfredningsforening ikke på det fore-
liggende grundlag vil anke fredningsnævnets afgørelse.

Fredningsnævnet har behandlet sagen på det foreliggende
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skriftliqe grundlag .

• Fredningsnævnets afgørelse:

Fredningsbestemmelserne indeholder i § 7 et forbud mod op-
førelse af nye bygninger, herunder skure og lignende, på de
arealer, der er omfattet af afgørelsen om fredning af en del
af Kongeådalen. I betragtning af at Meldola Jacobsen vil opfØ-
re carporten med redskabsrum syd for beboelseshuset på sin
ejendom, at carporten vil være sløret af beplantningen i ejen-
dommens syd - og østskel, samt at carportens placering syd for
beboelseshuset er den bedste i forhold til anden placering på
ejendommen, finder fredningsnævnet, at det ikke strider mod
fredningsbestemmelserne at meddele Meldola Jacobsen dispensa-
tion i medfør af naturbeskyttelseslovens § 50 fra fredningsbe-
stemmelsens § 7 til det ansøgte byggeri på vilkår

at carporten opføres i overensstemmelse med det fremsendte
tegningsmateriale,

at carporten opføres i en sådan afstand fra ejendommens
syd - og østskel, at den eksisterende afskærmende be -
plantning langs disse skel kan bevares og vedligehol -
des,

og

at kun de nødvendige træer øst for carporten fjernes
for at skaffe adgang til denne.

Klagevejledning:

Denne afgørelse kan senest 4 uger efter, at afgørelsen er
medddelt de pågældende, indbringes for Naturklagenævnet, Ver-
mundsgade 38 b, 2300 København ø, af andrager en , Ribe Amtskom-
mune, Ribe Kommune, Danmarks Naturfredningsforening, Skov - og
Naturstyrelsen samt lokale foreninger, som har en væsentlig
interesse i afgørelsen.
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Klage indgives til fredningsnævnet, der videresender sagen

til Naturklagenævnet.

Fredningsnævnet for Ribe Amts fredningskreds.
Esbjerg, den 27. september 1996.

qj?ZA ~
age Hansen~

Skov- og Naturstyrelsen

8. kontor

Haraldsgade 53

2100 København 0.
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FOR
RIBE AMT

Modtaretf
Skov- og NaturRtyrel.oA

d 2 DEC. 2000

Rolfsgade 94-96,
6700 Esbjerg.

Tlf. 7913 6645.

J. nr. 17/2000.

.. I et brev af 20. juni 2000 har Ribe amt, natur- og planafde-
lingen, oplyst, at Ribe amts vej afdeling ansøger om dispen-
sation fra fredningen af Kongeådalen til i forbindelse med
udvidelse af rabatten langs Kongeåvej, Vejen, øst for krydset
ved Skodborghus at forlægge en vej grøft på sydsiden af Kon-
geåvej og at forlænge en stenkiste , hvorigennem vandløbet
Knudebækken føres under Kongeåvej; anlægsarbejdet indebærer,
at cirka 30 m2 af ejendommen matr. nr. 6 h Skodborghus Ho-
vedgård, Vejen, der er omfattet af Kongeåfredningen, inddra-
ges til vejareal.

Fredningsnævnet har behandlet sagen og har besluttet at med-
dele vejafdelingen den ansøgte dispensation ...
Der er forelagt fredningsnævnet følgende oplysninger om sa-
gen:

Ved et brev af 29. maj 2000 har Ribe amt, vejafdelingen, an-
søgt amtets plan ~ og landskabsafdeling om tilladelse til at
inddrage et cirka 30 m2 stort areal, der er omfattet af Kon-
geåfredningen, til vejareal. Arealet, der er en del af matr.
nr. 6 h Skodborghus Hovedgård, Vejen, ligger ind mod Kongeå-
vej s sydlige vej skel, hvor Knudebækken krydser vej en. Det
fremgår af et notat, udarbejdet af vej afdelingen, vedrørende
et projektforslag til forlægning af en delstrækning af Knu-
debækken øst for krydset ved Skodborghus, at rabatten det
pågældende sted er 0,5 meter bred, og at det af trafiksik-.
kerhedsmæssige hensyn er nødvendigt at udvide rabatten til

'MiijØ- og Energiministeriet

8iwv- og l\fatm"f\t~eJ.sen '/
"I,nr. SN 1806 -\ ~~, 0'- Q'C.lO 't
1\1...-+ n..-
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• 2,50 meter på såvel vejens sydside som dens nordside . Det
fremgår endvidere af notatet, at Knudebækkens underløb derfor
skal forlænges tilsvarende, og at underløbet etableres ved
enten at forlænge den eksisterende stenkiste i samme stil som
den nuværende eller at etablere et nyt betonunderløb med di-
mensionerne ( b x h ) l,S X 1,0 meter.

•

•

Ved Plan- og landskabsafdelingens fremsendelse af sagen til
fredningsnævnet har afdelingen oplyst supplerende, at vejaf-
delingen om muligt vil forlænge stenkisten ved opsætning af
store granitsten, så stenkisten i princippet ikke skifter
udseende .

Anlægsarbejdet berører cirka 30 m2 af ejendommen matr. nr. 6

~ Skodborghus Hovedgård, Vejen, der er omfattet af overfred-
ningsnævnets kendelse af 7. august 1980 om fredning af en del
af Kongeådalen i Sønderjyllands og Ribe amter.

Sagen om fredningen af Kongeådalen blev rejst i 1975 af
fredningsplanudvalgene i Sønderjyllands og Ribe amter. I et
brev af 12. august 1975 til fredningsnævnet har frednings-
planudvalget anført, at det ved fredningen af Kongeådalen
tilstræbes at sikre et naturligt og ureguleret vandløbssy-
stem, at sikre områdets status'som vedvarende landbrugsområde
med afvekslende gode, tørre landbrugsarealer og lave, fugtige
engarealer, at bevare områdets landskabelige karakter for
derved - bl.a. ved aktive plejeforanstaltninger - at sikre de
i området værende botaniske, zoologiske, geologiske, arkæo-
logiske og historiske interesser til undervisnings- og forsk-
ningsbrug, at åbne adgangen til området på passende steder
til rekreativ anvendelse for befolkningen, og at sikre et
værdifuldt og sammenhængende landskabsområde en ensartet be-
handling i relation til landskabe.lige forhold, bebyggelse
m.v.

I kendelsen har overfredningsnævnet blandt andet anført, at
Kongeådalen rummer så betydelige landskabelige værdier og
kulturhistoriske minder, at betingelserne for en fredning af
området er opfyldte. Flertallet af overfredningsnævnets med-
lemmer fandt ikke tilstrækkelig anledning til, at fredningen"
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• ud over selve Kongeåen med dens uregulerede forløb på
strækningen mellem Knagemølle og Gredstedbro samt tilløbene
til åen - skulle omfatte mere end den snævre ådal, der ho-
vedsageligt består af enge og skrænter med højere beliggende
land. Fredningen kom herefter til at omfatte ialt cirka 820
ha langs Kongeåen og dens tilløb, herunder blandt andet
ejendommen matr. nr. 6 b Skodborghus Hovedgård, Vejen.

Overfredningsnævnet pålagde de fredede arealer blandt andet
følgende fredningsbestemmelser:

"
~ Fredningens formål.

Fredningen har til formål at sikre et frit og uforstyrret
forløb af Kongeåen og dens tilløb som led i bevarelsen af
Kongeådalens landskabspræg.

Lh Bevaring.

Vandløbene skal bevares som uregulerede naturvandløb fri
for kunstige indgreb. Andre vandarealer skal opretholdes
som sådanne. Landarealerne skal bevares i deres nuværende
tilstand.

~ Vandløbene og andre vandarealer.

Det følger af § 2, at der ikke må foretages foranstalt-
ninger, som ændrer vandstanden i eller forløbet af vand-
løbene eller ændrer breddernes karakter .

~ Terrænændringer.

Det følger endvidere af § 2, at der ikke
må foretages terrænændringer . Der må således ikke fore-
tages opfyldning, planering eller afgravning.

"
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• I forbindelse med behandlingen af sagen har fredningsnævnet
anmodet Vejen kommune og Danmarks Naturfredningsforening om

en udtalelse.

I et brev af 6. juli 2000 har kommunenmeddelt, at kommunen
ikke har bemærkninger til forlægningen af Knudebækken.

I et brev af 8. september 2000 har naturfredningsforeningen
meddelt, at foreningen ikke har indvendinger mod projektet.

Fredningsnævnets afgørelse:

Det areal på cirka 3O m2 ved Kongeåvej, proj ektet vedrører,
ligger umiddelbart op til vej arealet og berører ikke fred-
ningens kerneområde eller strider mod formålet med fredningen
af Kongeådalen. Under disse omstændigheder og i betragtning
af indgrebet s beskedne omfang meddeler fredningsnævnet derfor
i medfør af naturbeskyttelseslovens § 50 Ribe amt, vejafde-
lingen, dispensation fra bestemmelserne i overfredningsnæv-
nets kendelse af 7. august 1980 til at inddrage cirka 30 m2
af den fredede ejendom matr. nr. 6 ~ Skodborghus Hovedgård,
Vejen, til vejareal samt i forbindelse hermed at forlægge
Knudebække"nog forlænge stenkisten på vilkår, at proj ektet
gennemføres i overensstemmelse med de oplysninger, der er
forelagt fredningsnævnet, således at stenkisten forlænges ved
opsætning af store granitsten, så stenkisten i princippet
ikke skifter udseende.

Klagevejledning:

Denne afgørelse kan senest 4 uger efter, at afgørelsen er
meddelt de pågældende, indbringes for naturkl agenævnet , Fre-
deriksborggade 15, 1360 København K, af Vejen kommune, Ribe
amtskommune, Danmarks Naturfredningsforening , Friluftsrådet,
Skov- og naturstyrelsen, lokale foreninger og andre, som har
en væsentlig interesse i afgørelsen.

Klage indsendes til fredningsnævnet, der videresender sagen.
til naturklagenævnet.
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Anlægsarbejdet må derfor ikke sættes i gang, før klagefristen
er udløbet.

Såfremt
nyttes,
stet af

en klage indgives, må nævnets dispensation ikke ud-
før klagen er færdigbehandlet og afgørelsen stadfæ-

naturklagenævnet.

Denne dispensation bortfalder, såfremt den ikke er udnyttet
inden 3 år.

Esbjerg, er 2000 .

.,

Skov- og Naturstyrelsen

l. kontor

Haraldsgade )3

2100 København 0,
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FREDNINGSNÆVNET

FOR
RIBE AMT

17 MAJ 2001

•

I et brev af 7. november 2000 har Ribe amt, plan- og land-
skabsafdelingen , meddel t fredningsnævnet, at amtets natur -
og grundvandsafdeling har udarbejdet et projekt til etable-
ring af en gydelokalitet for laksefisk i den regulerede del
af Andst å indenfor Kongeådal-fredningen. Ifølge projektet
skal gydelokaliteten etableres ved, at der over en strækning
på cirka 100 meter lægges grus i åløbet. Da projektet vedrø-
rer den fredede nedre del af Andst å cirka 150 meter nord for
sammenløbet med Kongeåen, kræver projektets gennemførelse, at
fredningsnævnet meddeler dispensation i medfør af naturbe-
skyttelseslovens § 50, stk. 1, til etablering af gydebanken.

Fredningsnævnet har besluttet at meddele amtets natur - og
grundvandsafdeling den ansøgte dispensation på de vilkår, som
er anført nedenfor.

Der er forelagt fredningsnævnet følgende oplysninger om
fredningen af Kongeåen og proj ektet til etablering af gyde-
banken:

• I et forslag, der er dateret oktober 2000, har Ribe amt, na-
tur- og grundvandsafdelingen, redegj ort for baggrunden for
ønsket om at lægge gydegrus på et eksisterende stryg i Andst
å.

I forslaget har amtet anført:

"Indledning:

Med henblik på at forbedre gydemulighederne for laksefisk
i Andst Å og i Kongeåsystemet , planlægger Ribe Amt at
udlægge en stor grusbanke på den regulerede del af Andst
å, fortrinsvis som supplement til allerede eksisterende
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•
grusforekomster. Nærværende restaurerende reguleringsfor-
slag beskriver hvor udlægningerne vil foregå samt kon-
sekvenserne heraf

Baggrund

I perioden 1994-1997 gennemførte Ribe Amt i samarbejde
med Sønderjyllands Amt og Danmarks Fiskeriundersøgelser
en undersøgelse af laksefiskebestandene og fiskeriet i de
vandløb, der har udløb i vadehavet. I Ribe Amt blev Varde
Å-, Sneum Å-, Kongeå- og Ribe Å-systemerne undersøgt.

•
Undersøgelsen viste, at fiskebestandene er små i flere af
vandsystemerne, og at bestandene overvejende vedligehol-
des af årlige udsætninger af yngel og sættefisk. Under-
søgelsen viste endvidere, at den væsentligste årsag til
de manglende naturlige bestande er mangel på gydeområder
i form af grusstryg . Disse forhold gør sig ikke mindst
gældende i Andst Å.

•

på grundlag af undersøgelsen besluttede Ribe Amts Udvalg
for Teknik- og Miljø den 9. december 1997 at lade udar-
bejde en handlingsplan for vandløbene med henblik på at
skabe det fysiske grundlag for naturlige fiskebestande i
vandløbene. Et væsentligt element i denne handlingsplan
er forbedring af de eksisterende gydepladser ved supple-
rende udlægning af gydegrus i tilknytning til eksiste-
rende grusområder i vandløbene, herunder Andst Å.

Projektbeskrivelse

Der etableres et stort gydestryg på den i forvejen regu-
lerede del af Andst Å, hvor der af naturlige årsager er
et område med fast stenet/gruset bund. Strygets placering
fremgår af kortbilaget. Grusset udlægges i et ca. 100 m
langt bånd fra bred til bred med en hældning på ca. 3

promille. Den gennemsnitlige grustykkelse vil være 30-40
cm.

Langs de strækninger, hvor grusudlægningen er planlagt;
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•
vil der være behov for et ca. la m bredt arbejdsareal ud
for stryget. Den berørte lodsejer vil blive kontaktet i
god tid før anlægsarbejdets igangsætning med henblik på
en nærmere aftale om tilkørselsveje m.m.

Miljø- og afvandingsmæssige konsekvenser

Under de nuværende forhold foregår der kun en begrænset
naturlig reproduktion af ørreder og laks i Andst Å. Det
eksisterende stryg er periodisk tilsandet og dårligt som
gydeplads, hvorfor forbedring af stryget ved udlægning af
supplerende grus vil være et miljømæssigt "godt projekt",
hvor der er stor sandsynlighed for at opnå det forventede
resultat.

• De vandstandsmæssige konsekvenser af de foreslåede grus-
udlægninger og heraf følgende ændringer af regulativmæs-
sige bundkoter er belyst ved hjælp af beregnede vandspejl
før og efter grusudlægning. Beregningerne er i begge
tilfælde foretaget ved årsmiddelvandføring og nogen grø-
devækst, svarende til en typisk forsommer-situation.

Den planlagte grusudlægning medfører en begrænset vand-
standshævning på en strækning fra strygets bagkant til
ca. 200 m opstrøms stryget. De pågældende vandstands-
stigninger forventes ikke at påvirke den eksisterende
arealanvendelse.

• "

Den del af Andst å, hvor gydebanken påtænkes udlagt, berører
ejendommene matr. 3 Q Lille Andst by, Andst, og matr. nr. 26
g Vejen by, Vejen. Disse ejendomme blev fredet ved overfred-
ningsnævnets kendelse, afsagt den 7. august 1980 om fredning
af en del af Kongeådalen i Ribe og Sønderjyllands amter.

Sagen om fredningen af
fredningsplanudvalgene i
brev af 12. august 1975
planudvalget anført, at

Kongeådalen blev rejst i 1975 af
Sønderjyllands og Ribe amter. I et
til fredningsnævnet har frednings-
det ved fredningen af Kongeådalen
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tilstræbes at sikre et naturligt og ureguleret vandløbssy-
steml at sikre områdets status som vedvarende landbrugsområde

.. med afvekslende godel tørre landbrugsarealer og lavel fugtige
engarealerl at bevare områdets landskabelige karakter for
derved - bl.a. ved aktive plejeforanstaltninger - at sikre de
i området værende botaniske I zoologiske I geologiske I arkæo-
logiske og historiske interesser til undervisnings- og forsk-
ningsbrug I at åbne adgangen til området på passende steder
til rekreativ anvendelse for befolkningenlog at sikre et
værdifuldt og sammenhængende landskabsområde en ensartet be-
handling i relation til landskabelige forholdl bebyggelse
m.v.

•
I kendelsen har overfredningsnævnet blandt andet anført I at
Kongeådalen rummer så betydelige landskabelige værdier og
kulturhistoriske minderi at betingelserne for en fredning af
området er opfyldte. Flertallet af overfredningsnævnets med-
lemmer fandt ikke tilstrækkelig anledning till at fredningen

ud over selve Kongeåen med dens uregulerede forløb på
strækningen mellem Knagemølle og Gredstedbro samt tilløbene
til åen - skulle omfatte mere end den snævre ådal I der ho-
vedsageligt består af enge og skrænter med højere beliggende
land. Fredningen kom herefter til at omfatte ialt cirka 820
ha langs Kongeåen og dens tilløbl herunder blandt andet
ejendommene matr. nr. 3 Q Lille Andst bYI Andst og matrl nr.
26 g Vejenl Vejen by.

Overfredningsnævnet pålagde de fredede arealer blandt andet
følgende fredningsbestemmelser:

"
~ Fredningens formål.

Fredningen har til formål at sikre et frit og uforstyrret
forløb af Kongeåen og dens tilløb som led i bevarelsen af
Kongeådalens landskabspræg.

~ Bevaring.

Vandløbene skal bevares som uregulerede naturvandløb fri
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•
for kunstige indgreb. Andre vandarealer skal opretholdes
som sådanne. Landarealerne skal bevares i deres nuværende
tilstand .

~ Vandløbene og andre vandarealer.

Det følger af § 2, at der ikke må foretages foranstalt-
ninger, som ændrer vandstanden i eller forløbet af vand-
løbene eller ændrer breddernes karakter .

Fredningen er ikke til hinder for vedligeholdelse af
Kongeåen i overensstemmelse med bestemmelserne i vand-
løbsregulativet vedtaget af Ribe og Sønderjyllands
amtsråd henholdsvis den 13. og 25. juni 1979.

Fredningen er heller ikke til hinder for sædvanlig ved-
ligeholdelse af de øvrige vandløb og andre vandarealer i
det fredede område.

~ Terrænændringer.

Det følger endvidere af § 2, at der ikke
må foretages terrænændringer. Der må således ikke fore-
tages opfyldning, planering eller afgravning.

"

Fredningsnævnets behandling af sagen:

Fredningsnævnet har behandlet sagen på skriftligt grundlag.

Fredningsnævnet har anmodet Vejen kommune, Danmarks Natur-
fredningsforening og Friluftsrådet om udtalelser. Der er ikke
indhentet udtalelse fra amtets Plan- og Landskabsafdeling ,
fordi afdelingen har afgivet udtalelse i brevet af 7. novem-
ber 2000 i forbindelse med sagens forelæggelse for nævnet.

Amtets plan- og landskabsafdeling har blandt andet anført i
brevet af 7. november 2000, at projektet gennemføres for at
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ophjælpe vandløbssystemets naturlige fiskebestande. Amtet har
tilføjet, at gydebanken ikke vil påvirke den fredede ådal
visuelt. Amtet har derfor anbefalet fredningsnævnet at med-
dele natur- og grundvandsafdelingen dispensation til projek-
tets gennemførelse.

I et brev af IS. januar 2001 har Vejen kommune meddelt, at
kommunen kan anbefale, at fredningsnævnet giver den fornødne
dispensation efter naturbeskyttelseslovens § SO til projek-
tets gennemførelse.

I et brev af 26. januar 2001 har Danmarks Naturfredningsfo-
renings lokalkomite oplyst:

"Vedrørende den planlagte gydebanke i Andst Å har vi i
D.N.'s lokalkomite besigtiget stedet. Vi har fundet ste-
det velegnet til en gydebanke da det jo nærmest er en
reparation af et eksisterende stryg.

Med hensyn til en evt. vandstandshævning opstrøms mener
vi at det ud fra et natursyn vil gavne de lidt sammen
sunkne enge".

Friluftsrådet har ikke afgivet udtalelse i sagen.

Fredningsnævnets afgørelse:

Amtet har i brevet af 7. november 2000 oplyst, at etablerin-
gen af gydebanken har til formål at ophjælpe vandløbssyste-
mets naturl ige fiskebestande , og at gydebanken ikke vil på-
virke den fredede ådal visuelt. Det fremgår af forslaget til
projektet, at gydebanken skal udlægges i den allerede regu-
lerede del af Andst å. I betragtning af formålet med fred-
ningen af Kongeådalen og den omstændighed, at gydebanken ikke
visuelt påvirker den fredede ådal, samt at den skal udlægges
i den regulerede del af åen, er det fredningsnævnets opfat-
telse, at det ikke strider mod fredningsbestemmelserne at
meddele amtets natur- og grundvandsafdeling dispensation i
medfør af naturbeskyttelseslovens § 50, stk. l, fra bestem-
melserne i overfredningsnævnets kendelse af 7. august 1980
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til at etablere en gydebanke i Andst å på vilkår, at projek-
tet. _r"'I ............-. ......c _""L _

=:J '-.L.1.J..L\-LLL.L. \(7 J.. ct::J i 0Vel.e11s::>ternmelst= IW:::Uue oplysninger, der er
forelagt fredningsnævnet om gydebankens placering og ud-
strækning i åløbet, og at amtet drager omsorg I at der sker
retablering af de arealer, som berøres af anlægsarbejdet, når
dette er afsluttet.

Klagevejledning:

Denne afgørelse kan senest 4 uger efter, ·at afgørelsen er
meddelt de pågældende, indbringes for naturklagenævnet, Fre-
deriksborggade 15, 1360 København K, af Vejen kommune, Ribe
amtskommune, Danmarks Naturfredningsforening , Friluftsrådet,
Skov- og naturstyrelsen, lokale foreninger og andre, som har
en væsentlig interesse i afgørelsen.

Klage indsendes til fredningsnævnet, der videresender sagen
til naturklagenævnet.

Anlægsarbejdet må derfor ikke sættes i gang, før klagefristen
er udløbet.

Såfremt en klage indgives, må nævnets dispensation ikke ud-
nyttes, før klagen er færdigbehandlet og afgørelsen stadfæ-
stet af naturklagenævnet.

Denne dispensation bortfalder, såfremt den ikke er udnyttet
inden 3 år.

Fredningsnævnets journalnummer er 35/2000.

Skov- og Naturstyrelsen

j 2001.

l. kontor

Haraldsgade 53

2100 København ø.
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FREDNINGSNÆVNET FOR SØNDERJYLLANDS AMT
Domhuset, Kongevej 41, 6400 Sønderborg, tlf 734241 21 - fax 744241 23

Modtaget i
~kov- og Naturstvrelsen

~- 5 NOV. 2001

Den 1. november 2001 behandlede formanden, dommer Claus
Kejser, følgende sag på dommerkontoret:

J.nr. 22/2001:

Ansøgning fra Ib Poul Wagner om tilladelse til at etablere en
sø på 800-1000 m2 på matr.nr. 55 Dover, Lintrup, Rødding
kommune.

- § 50 -

Der fremlagdes skrivelse af 11. september 2001 med bilag fra
Sønderjyllands Amt, Miljøområdet, j.nr. 8-70-11-527-2-01.

Det bemærkes, at sagen af Nævnet har været behandlet på
skriftligt grundlag, og at det amtsrådsvalgte medlem, Thomas
Lauritzen, og suppleanten for det kommunalvalgte medlem,
Anders Ivan Erbou, har deltaget i afgørelsen.

Det fremgår af sagen, at det pågældende areal er omfattet af
Overfredningsnævnets afgørelse af 7. august 1980 om fredning
af en del af Kongeådalen i Ribe og Sønderjyllands Amter.
Fredningen har til formål at sikre et frit og uforstyrret
forløb af Kongeåen og dens tilløb som led i bevarelsen af
Kongeådalens samlede landskabspræg . I § 2 er bestemt, at
vandløbene skal bevares som uregulerede naturvandløb fri for
kunstige indgreb, og andre vandarealer skal opretholdes som
sådanne. Landarealerne skal bevares i deres nuværende
tilstand. Det er i afgørelsen videre fastsat, at der ikke må

__ foretages foranstal tninger, som ændrer vandstanden i eller
forløbet af vandløbene eller ændrer breddernes karakter. Der
må ikke foretages terrænændringer.

~kov-ogNatur~tlrelsen
.nr. SN 2001 - /JI/ /~- ØJ~t.;
IKt. nr. J... ..B.iL-



Side 2/3

Det er oplyst, at det pågældende

åbeskyttelseslinien, og at etablering

tilladelse efter planlovens § 35.

areal er omfattet af

af søen tillige kræver

Sønderjyllands Amt har bl.a. anført, at der ønskes etableret
en sø på 800-1000 m2 i en afstand af minimum10 meter fra

Kongeåen. Opgravet materiale vil blive jævnet ud på
omliggende arealer. Ansøger har oplyst, at søen ønskes
etableret for at gavne miljøet. Det er Amtets vurdering, at
der er tale om en terrænændring , som ikke bliver særlig
synlig i det vidtstrakte flade landskab, og ud fra hensynet
til det vilde dyre- og planteliv anbefales en dispentation.
Amtet er indstillet på meddele dispensation fra åbeskyttel-
seslinien samt landzonetilladelse.

FREDNINGSNÆVNETS AFGØRELSE:

Ifølge ansøgning om landzonetilladelse har det pågældende
areal hidtil været anvendt til landbrug, og som fremtidig
anvendelse står angivet rekreativt område med vandhul. Ifølge
en fremsendt skitse er der tale om en gammel grusgrav, der
ønskes uddybet til vandhul.

Efter de foreliggende oplysninger og Amtets indstilling kan
det ikke antages, at etableringen af søen vil indebære en
sådan ændring af landskabsbilledet , at den vil være i strid
med fredningens formål, hvorfor Nævnet i medfør af
naturbeskyttelseslovens § 50, stk. l, meddeler dispensation
til etablering af en sø på 800-1000 m2 på matr.nr. 55 Dover,

Lintrup, i overensstemmelse medden anførte beskrivelse.

I medfør af naturbeskyttelseslovens § 66 bortfalder tillad-

elsen, såfremt den ikke er udnyttet inden 3 år fra dato.

Claus er
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., Side 3/3

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 udnyttes.

Klage skal indsendes skriftligt til Fredningsnævnet for Søn-

derjyllands Amt, Dommerkontoret, Kongevej 41, 6400 Sønder-

borg, der videresender klagen til Naturklagenævnet sammen med
sagens dokumenter.

/kb
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FREDNINGSNÆVNET FOR SØNDERJYLLANDS AMT

>(" Domhu~et, Kotlgevej 41,6400 Sønderborg m. 7342 4121• fax 7442 4123

Den 21. marts 2003 kl. 10.00 afholdt Fredningsnævnet for Sønderjyllands Amt møde
ved ejendommen Kongeåvej 10,6660 Lintrup, med formanden, dommer Claus Kejser, og
det amtsrådsvalgte medlem Thomas Lauritzen, Christiansfeld. Det kommunalvalgte
medlem, Bjarne Larsen, var indkaldt, men ikke mødt.

Der foretoges:

J.nr. 212003:
Ansøgning fra Steen Hansen v/Hedeselskabet om plantning af læhegn på
ejendommen matr.nr. 25 Rødding, Rødding kommune .

• - §50-

, .
For Sønderjyllands Amt mødte Kjeld Kabel.

;",..

For Rødding kommune mødte Thomas Boldsen.

For Friluftsrådet mødte Martin Martinsen.

For Hedeselskabet mødte Niels Erik Christensen.

Ejeren, Steen Hansen, var mødt.

Formanden redegjorde for fredningsbestemmelserne og oplyste, at Overfredningsnævnets
kendelse bl.a. går ud på at sikre et frit og uforstyrret forløb af Kongeåen og dens tilløb som
led i bevarelsen af Kongeådalens samlede landskabspræg. Formanden redegjorde for
indholdet af fredningsnævnets afgørelse for så vidt angår beplantninger samt om
drøftelserne om fredningens omfang for Overfredningsnævnet. Endelig redegjorde
formanden for bestemmelserne om tilplantning i Overfredningsnævnets afgørelse.

Niels Erik Christensen redegjorde for baggrunden for ansøgningen og oplyste bl.a., at der
'ønskes plantet et 3-rækket læhegn, ca. 385 meter langt, begyndende ved landevejen.
Hegnet stopper ca. 35 meter inde i det fredede areal.

Arealet besigtigedes.

Ejeren oplyste, at hegnet ønskes plantet af hensyn til sandflugt og for at opnå symmetri i
marken. De yderste 15 meter af hegnet kan eventuelt tilplantes med lavere beplantning for
at undgå dominans.

• Kjeld Kabel oplyste, at området er omfattet af åbeskyttelseslinien, men at amtet endnu ikke
har taget endelig stilling med hensyn til dispensation, idet man bl.a. vil afvente nævnets
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Thomas Bolden oplyste, at kommunen ingen indvendinger har mod det ansøgte i
betragtning af, at indblik i landskabet i retning mod vest allerede er brudt. En lidt lavere
beplantning på de yderste 15 meter ville dog være at foretrække.

'.

Martin Martinsen anførte, at det ansøgte ser fornuftigt ud og kunne tilslutte sig kommunens
bemærkninger om den lavere beplantning,

Kjeld Kabel anførte, at det ikke har kunnet konstateres, hvorvidt der er givet tilladelse til
tilplantning af det vestlige hegn. Amtet har stor forståelse for ansøgningen, men et hegn vil
hindre indblik. Såfremt der gives dispensation til tilplantning må det alene være med lavere
beplantning som anført.

Sagen blev herefter udsat for at det. kommunalvalgte medlem kan besigtige stedet,
hvorefter nævnet vil drøfte ansøgningen. <

,,

Claus Kej ser

/kb
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FREDNINGSNÆVNET FOR SØNDERJYLLANDS AMT
Domhuset, Kongevej 41, 6400 Sønueruorg tlf. 7342 4121 fax 7442 4123

Den 26. marts 2003 kl. 15.00 afholdt Fredningsnævnet for Sønderjyllands Amt
telefonmøde med deltagelse af formanden, dommer Claus Kejser, og det amtsrådsvalgte
medlem Thomas Lauritzen, Christiansfeld, og 'det kommunalvalgte medlem, Bjarne
Larsen, Brændstrup.

Der foretoges:

J.nr. 2/2003:
Ansøgning fra Steen Hansen vlHedeselskabet om plantning af læhegn på
ejendommen matr.nr. 25 Rødding, Rødding kommune.

- §50-

Bjarne Larsen oplyste, at han har besigtiget det i sagen omhandlede areal.

Formanden redegjorde for fredningsbestemmelserne og anførte bl.a., at Fredningsnævnets
afgørelse om fredning vedrørte et areal på ca. 1.850 ha. Fredningspåstanden omfattede ca.
5.000 ha. Om beplantning og hegn var det iNævnets afgørelse bestemt, at disse kun måtte
etableres eller fjernes med Fredningsnævnets tilladelse. Bl.a. etablering af nord-syd gående
løvtræshegn som følge af en jordfordelingsplan skulle være tilladt. Planer for nyetablering
skulle forelægges Fredningsnævnet til godkendes.

Formanden anførte videre, at der i forbindelse med Overfredningsnævnets behandling af
sagen var indgående drøftelser om fredningens omfang. Overfredningsnævnet begrænsede
fredningen til at vedrøre et areal på ca. 820 ha og anførte videre, at ved den besluttede
geografiske afgrænsning af fredningen burde fredningsbestemmelseme indeholde et
ubetinget forbud mod opførelse af ny bebyggelse, ligesom de fredningsbestemmelser, som
var fastsat i Fredningsnævnets kendelse, måtte forenkles og tilpasses den reducerede
fredning. Det blev i Overfredningsnævnets afgørelse bestemt, at fredningen har til formål
at sikre et fut og uforstyrret forløb af Kongeåen og dens tilløb som led i bevarelse af
Kongeådalens samlede landskabspræg. Det er i afgøreisens § 6 b, bestemt, at der ikke må
foretages tilplantning, heller ikke som læhegn, medmindre tilplantningen sker på et hidtil
tilplantet areal eller på et areal under fredskovspligt.

Sagen drøftedes, og i den forbindelse var der enighed om, at indblik i landskabet i retning
mod vest er brudt af en eksisterende beplantning. Formanden bemærkede, at der ved
afgørelsen af sagen også bør tages hensyn til det indblik, der er fra vejen nord for det
fredede areal.

FREDNINGSNÆVNETS AFGØRELSE:

To medlemmer af Nævnet (Thomas Lauritzen og Claus Kejser) finder, at der bør meddeles
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afslag på dispensationsansøgningen. Der er herved særlig lagt vægt på den indskrænkning
af det fredede område, der skete ved Overfredningsnævnets afgørelse sarrunenholdt med
den betydelige opstramning af fredningsbestemmelseme, der blev foretaget. På den
baggrund, og da der ikke i øvrigt foreligger særlige omstændigheder, må en dispensation
antages at være i strid med fredningens formål, hvorfor den ikke kan meddeles i medfør af
naturbeskyttelseslovens § 50, stk. l.

Et medlem (Bjarne Larsen) finder under hensyn til, at udsynet alligevel er begrænset, at en
beplantning på 35 meter ind på det fredede område i forlængelse af et i øvrigt lovligt
læhegn ikke er af så væsentlig betydning, at en dispensation vil være i strid med
fredningens formål.

Der træffes afgørelse efter stemmeflertal, og herefter kan ansøgning om dispensation ikke
imødekommes. .

Afgørelsen kan inden 4 uger fra dens JXl9dtagelse indklages for Naturklagenævnet af
ansøgeren og forskellige myndigheder.

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

/kb •
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FREDNINGSNÆVNET

FOR

RIBE AMT

Rolfsgade 94-96,

6700 Esbjerg.

Tlf. 7913 6677.

J. nr.: 86/2003 ••
I et brev af 2. december 2003 til fredningsnævnet har Ribe amt, natur- og
planafdelingen, oplyst, at Dansk Dambrugerforening på vegne Kongeåens
Dambrug ApS har ansøgt om tilladelse til at bygge et modeldambrug på
ejendommen matr. nr. 1 m Sønderskov hovedgård, Folding, til erstatning for
det eksisterende dambrug. Projektet omfatter bygning af 3 150 meter lange
og 12,4 meter brede betonkanaler til opdræt af ørreder, 2 27 meter lange og
8 meter brede betonkanaler til ørredyngel og 2 27 meter lange og 8 meter
brede betonbassiner til færdigproducerede ørreder samt hjælpeanlæg. Ejen-
dommen matr. nr. 1 m Sønderskov hovedgård, Folding, er fredet ved over-
fredningsnævnets kendelse af 7. august 1980 om fredning af en del af Kon-
geådalen i Ribe og Sønderjyllands amter. Ifølge fredningsbestemmelseme
må eksisterende dambrug i Kongeådalen ikke udvides, men fredningen er
ikke til hinder for, at der ved eksisterende dambrug foretages foranstaltnin-
ger som led i forureningsbekæmpelse. Fredningsnævnet skal derfor meddele

• dispensation, såfremt projektet skal gennemføres.

Fredningsnævnet har behandlet sagen på nævnets møde den 4. marts 2004
og har besluttet at meddele Kongeåens Dambrug ApS den ansøgte dispensa-
tion på de vilkår, der er anført i afsnittet "Fredningsnævnets afgørelse".

Der er forelagt fredningsnævnet følgende oplysninger om sagen:

•

Sagen om fredningen af Kongeådalen blev rejst i 1975 af fredningsplanud-
valgene i Sønderjyllands og Ribe amter. I et brev af 12. august 1975 til fred-
ningsnævnet har fredningsplanudvalget blandt andet anført, at det ved fred-
ningen af Kongeådalen tilstræbes at sikre et naturligt og ureguleret vand-
løbssystem, at sikre områdets status som vedvarende landbrugsområde med
afvekslende gode, tørre landbrugsarealer og lave, fugtige engarealer, at be-
vare områdets landskabelige karakter for derved - bl.a. ved aktive plejefo-
ranstaltninger - at sikre de i området værende botaniske, zoologiske, geolo-
giske, arkæologiske og historiske interesser til undervisnings- og forsk-
ningsbrug, m åbne adgangen til området på passende steder til rekreativ an-
vendelse for befolkningen, og m sikre et værdifuldt og sammenhængende
landskabsområde en ensartet behandling i relation til landskabelige forhold,

A()tJ/- //,/0 -OM Y



bebyggelse m.v.

Overfredningsnævnet afsagde kendelse i sagen den 7. august 1980. I ken-
delsen har overfredningsnævnet blandt andet anført, at Kongeådalen rum-
mer så betydelige landskabelige værdier og kulturhistoriske minder, at be-
tingelserne for en fredning af området er opfyldte. Flertallet af overfred-
ningsnævnets medlemmer fandt ikke tilstrækkelig anledning til, at frednin-
gen - ud over selve Kongeåen med dens uregulerede forløb på strækningen
mellem Knagemølle og Gredstedbro samt tilløbene til åen - skulle omfatte
mere end den snævre ådal, der hovedsageligt består af enge og skrænter med
højere beliggende land. Fredningen kom herefter til at omfatte ialt cirka 820
ha langs Kongeåen og dens tilløb, herunder blandt andet ejendommen matr.
nr. l m Sønderskov hovedgård, Folding, hvorpå Kongeåens Dambrug ApS'

• dambrug ligger.

Overfredningsnævnet pålagde de fredede arealer blandt andet følgende fred-
.ningsbestemmelser:

"
li Fredningens formål.

Fredningen har til formål at sikre et frit og uforstyrret forløb af Kon-
geåen og dens tilløb som led i bevarelsen af Kongeådalens land-
skabspræg.

li Bevaring.

•
Vandløbene skal bevares som uregulerede naturvandløb fri for kunsti-
ge indgreb. Andre vandarealer skal opretholdes som sådanne. Landa-
realeme skal bevares i deres nuværende tilstand .

li Vandløbene og andre vandarealer.

Det følger af § 2, at der ikke må foretages foranstaltninger, som æn-
drer vandstanden i eller forløbet af vandløbene eller ændrer bredder-
nes karakter. Oppumpning af vand fra vandløbene er således ikke til-
ladt, men kan dog foretages i henhold til allerede meddelte tilladelser
efter vandløbs loven, så længe disse tilladelser er gældende. Det sam-
me gælder for andre vandarealer .

llDambrug.

•
Det følger tillige af § 2, at oprettelse af nye Dambrug eller udvidelse
af eksisterende dambrug ikke må finde sted. Fredningen er ikke til
hinder for, at der ved eksisterende dambrug foretages foranstaltninger
(herunder mindre terrænændringer) som led i forureningsbekæmpelse .

li Terrænændringer.
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Det følger endvidere af § 2, at der - bortset fra den begrænsede undta-
gelse i § 4 - ikke må foretages terrænændringer. Der må således ikke
foretages opfyldning, planering eller afgravning .

.§....Q.. Arealernes drift og pleje.

d. Forurening af naturen ved henlæggelse eller anbringelse af affald
eller på anden måde må ikke finde sted.

§ 7. Bygninger og andre faste konstruktioner og anlæg.

Det følger af § 2, at der ikke må opføres nye bygninger (herunder sku-
re, badehuse, boder o. lign.) eller etableres andre faste konstruktioner
og anlæg end bygninger. Eksempelvis må der således ikke etableres
skydebaner, oplagspladser eller lossepladser. Der må heller ikke ikke
anbringes tårne o. lign. eller master, herunder master for luftledninger
til strømforsyning.

"

•
Med et brev af 18. juni 2003 til Brørup kommune fremsendte Dansk Dam-
brugerforening på vegne Kongeåens Dambrug ApS ansøgning om miljøgod-
kendelse i henhold til miljøbeskyttelsesloven af selskabets dambrug, som
ønskedes ombygget på det eksisterende dambrugsareal til et model 3 dam-
brug, fordi Danmarks Miljøundersøgelse og Danmarks Fiskeriundersøgelse
har udpeget Kongeåens Dambrug til at deltage i en forsøgsordning for mo-
deldambrug.

•

Med brevet til kommunen fulgte endvidere en beskrivelse af projektet. Det
fremgår af denne beskrivelse, at dambrugets produktion er baseret på ind-
købte sættefisk, som opdrættes til konsumørreder. Der ønskes etableret 30
selvstændige recirkuleringssystemer bestående af hver to raceways på hen-
holdsvis 21 meter og 26 meter, slamkegler, beluftning og biofiltre på det ek-
sisterende dambrug. Vandet, der indgår i produktionen, hentes via boringer
og brønde og fordeles i de 30 produktionssystemer. Der etableres en beluft-
ningsbrønd ved indløbet til hver raceway og ved udløbet en række kvadra-
tiske slarnkegler hver med en sidelængde på l meter og en dybde på 1 me-
ter. I hvert system etableres et rensningsanlæg bestående af to parallelt for-
bundne kombinationsfiltre. Den kontinuerlige beluftning af vandet sker ved
en separat kapselblæser. Afløbsvandet fra kombinationsfiltrene og overfla-
devand fra slamanlægget ledes til en plantelagune, der indrettes i de eksiste-
rende damme, fødekanaler, bagkanaler og bundfældningsbassiner. Plantela-
gunen vil dække et samlet areal på 5.500 m2 og fa en dybde på 0,85 m.
Slambehandlingsanlægget indrettes på arealerne vest og syd for de nye bas-
siner.
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Det fremgår endvidere af projektbeskrivelsen, at opdræt af ørreder i race-
ways med stor vandgennemstrømning generelt mindsker behovet for syg-
domsbehandling af fiskene. Reduktionen i vandindvindingen medfører, at
det naturlige flowmønster forbedres væsentligt omkring dambruget. Da van-
det ikke længere skal hentes i Kongeåen, medfører dette tillige, at opstem-
ning af åen ikke længere er nødvendig for driften. Vandet, der indgår i pro-
duktionen, passerer efter de 30 raceways kombinationsfiltrene og slamfæld-
ningsbassinerne og ledes herefter ud i plante lagunen, således at der sker en
betydelig rensning af vandet, inden det til sidst ledes ud i Kongeåen. Da
temperaturen i produktionsanlægget kan styres, således at der ikke forekom-
mer de store temperatursvingninger, som erfaringsmæssigt medfører syg-
domme, forventes det, at forbruget af medicin og hjælpestoffer kan reduce-

• res. Slammet fra slamfældningsbassinerne afhændes til gødningsformål.

Brørup kommune videresendte sagen til Ribe amt, Natur - og Landskabs-
kontoret, der ved et brev af2. december 2003 forelagde sagen for frednings-
nævnet. I brevet har amtet blandt andet anført:

"Dansk Dambrugerforening har på vegne Kongeåens Dambrug
søgt om tilladelse til en større produktion (herunder etablering af
betonkanaler) jf. bekendtgørelse om modeldambrug (Miljømini-
steriets bkg. nr. 923 af8. november 2002).

•
Sagen kræver i første omgang, at amtets Spildevandskontor
VVM-screener ansøgningen, hvilket er påbegyndt. Når screenin-
gen er afklaret, vil Fredningsnævnet ro tilsendt en kopi af afgø-
relsen .

Kort redegørelse for ansøgningen

Ansøgningen bygger på principperne i "bekendtgørelse om mo-
deldambrug" , hvor der under specifikke forudsætninger tillades
større produktion på eksisterende dambrug. Forudsætningeme er
bl.a. reduceret vand indtag og bedre rensning af spildevandet.

De ansøgte ændringer i dambrugets indretning foretages i det
vestlige afsnits nordøstlige damareal. Her ønskes der etableret 7
betonkanaler med følgende dimensioner:

•
Antal

3
4

Længde (m)
150
27

Bredde (m)
12,4
8,0

Dybde (m)
1,6
1,6

Kanalerne bygges i lysegrå ikke-reflekterende beton og anlæg-
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ges i niveau med det omgivende terræn. Kanalerne etableres,
hvor der nu er jorddamme og - kanaler. I det øvrige dambrugsa-
real vil der ikke være fiskeproduktion, men dammene i det vest-
lige (og største) dambrugsafsnit ønskes anvendt til en plantela-
gune, der renser produktionsvandet før udledning til Kongeåen.

Vandindtaget reduceres til maksimalt Bills og dette vandind-
tag ønskes primært foretaget fra grundvandet. Kun i nødstilfælde
ønskes maksimalt indtaget 131 l/s direkte fra Kongeåen. Pt. er
vandindtaget fra Kongeåen ca. 2000 lIs. Prøveboring til grund-
vandsindvinding skal foretages (kræver vandindvindingstilla-
delse fra amtet).

• Det eneste byggeri, der foretages ud over betonkanalerne er et
kapselblæserhus. I dette hus placeres de kapselblæsere, som sør-
ger for luftforsyningen til fiskene i kanalerne. Huset er ca. 40 m2
med en højde på ca. 2,2 m.

Maltbæk Dambrug nedlægges i forbindelse med projektet. Den
fremtidige anvendelse af arealet er endnu usikkert.

Projektet set i forhold til fredningen.

Betonkanalerne anlægges i niveau med terrænet og vil derfor ik-
ke umiddelbart være at se. Desuden vil der i forhold til nu være
et betydeligt mindre areal med mågetråd og trådpæle.

•
Naturmæssigt vil der være den fordel, at der maksimalt indtages
131 lIs fra Kongeåen (og i hovedreglen intet vand), og at fiskene
samt de øvrige vandløbsdyr derfor får lettere ved at vandre forbi
dambruget, som under de nuværende forhold indtager 2200 lIs
og dermed ofte den største del af vandføringen fra Kongeåen.

Nedlæggelsen af Maltbæk Dambrug, der også er beliggende i
Kongeåfredningen, vil også resultere i bedre passagemuligheder
for fisk og andre vandløbsdyr i Maltbæk.

Det er amtets vurdering, at projektet er en forbedring af de nu-
værende forhold og at projektet samlet set lever op til frednin-
gens formål."

I et brev af 22. december 2003 meddelte Ribe Amt, Spildevandskontoret
Kongeåens Dambrugs ApS, at amtet havde besluttet, at ombygningen af
Kongeåens Dambrug ikke ansås omfattet af § 3, stk. 2, i Energiministeriets
bekendtgørelse nr. 428 af 2. juni 1999 om supplerende regler i medfør af lov
om planlægning. Det ansøgte forudsætter derfor ikke, at der skal udarbejdes
en VVM-redegørelse. Det fremgår af brevet, at amtet som grundlag for be-
slutningen om ikke VVM-pligt har gennemført en VVM-screening af pro-
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•
jektet. I VVM-screeningen af projektet har amtet blandt andet oplyst, at
Kongeåen er udpeget til EF-habitatområde (område m. H80), jfr. bekendt-
gørelsen om afgrænsning og administration af internationale naturbeskyttel-
sesområder. Amtet har endvidere tilføjet, at Kongeåen munder ud i Vadeha-
vet, som ligeledes er udpeget som EF-habitatområde (område nr. H78) og
Ramsarområde (område nr R27). Amtet har herefter tilføjet:

"Anvendelse af naturressourcer

Projektet baseres på indvinding af op til BIlls af grund - og
dræn - og åvand. Indvinding af grund - og drænvand til anlægget
vurderes ikke at have en negativ effekt på vandføringen i Kon-
geåen, idet vandforbruget kun er 8 % af åens medianminimums-
vandføring, som er 1650 l/s.

Amtet vurderer, at projektets anvendelse af naturressourcer sam-
let set sandsynligvis har en positiv effekt på omgivelserne i for-
hold til dambrugets nuværende drift. I denne vurdering inddra-
ges det forhold, at det fremtidige vandindtag fra åen reduceres
fra det nuværende (op til 2.200 lIs) til maksimalt 131 lIs. Herved
opstår der forbedrede passageforhold for vandløbsdyr i både
Kongeåen og Maltbæk.

Projektets placering

Det naturlige miljøs bæreevne med særlig opmærksomhed på
følgende områder:

Dambruget ligger i fredet område, og sagen skal derfor behand-
les af Fredningsnævnet for Ribe Amt.

Amtet vurderer, at projektet sandsynligvis ikke indebærer forrin-
gelser af ovenstående naturområder eller de arter, der er tilknyt-
tet områderne. Tværtimod vil en af arterne i udpegningsgrundla-
get for habitatområdet i Kongeåen, laksefisken Snæbel, som
endvidere indgår i habitatdirektivets artikel 12 om strengt be-
skyttede arter, få væsentlig bedre forhold, idet faunapassagen i
Kongeåen forbedres.

Herudover vurderes det, at det som tidligere nævnt, at der er for-
bedringer i forbindelse med reduceret risiko for uheld, og redu-

Side 6/10



ceret belastning af miljøet med organisk stof og miljøfremmede
stoffer. Endvidere stilles dambruget overfor skærpede krav til
iltindholdet i afløbsvandet samt tidsbegrænsning for så vidt an-
går den aktuelle anvendelse af antibiotika og hjælpekemikalier. "

Fredningsnævnets behandling af sagen:

Fredningsnævnet har behandlet sagen på nævnets møde den 4. marts 2004,
hvor der foretoges besigtigelse. I mødet deltog for Kongeåens Dambrug
ApS, dambruger Knud Kongsted, Folding, for Ribe Amt, Natur- og planaf-
delingen, fuldmægtig Gert Lomholt Andersen og biolog Claus Moss Han-
sen, Ribe, for Brørup Kommune teknisk chef Sten Søndergård og bygge-
sagsbehandler Hans Petersen, Brørup, og for Friluftsrådet Aage Jacobsen,
Esbjerg.

Der er anført følgende i fredningsnævnets forhandlingsprotokol fra besigti-
gelsen:

" Fredningsnævnets formand konstaterede, at der er sket korrekt
indkaldelse til mødet i dag og oplyste, at Dansk Dambrugerfore-
ning har udarbejdet et projekt til ombygning af Kongeåens Dam-
brug. Ansøgningen bygger på principperne i bekendtgørelsen
om modeldambrug, hvor der under specifikke forudsætninger
tillades en større produktion på eksisterende dambrug. Anlæg-
sarbejdet kræver, at fredningsnævnet meddeler dispensation her-
til, fordi de arealer, der berøres af projektet, er fredet ved over-
fredningsnævnets kendelse af 7. august 1980 om fredning af en
del afKongeådalen i Ribe og Sønderjyllands amter.

Knud Kongsted redegjorde for projektet og oplyste blandt andet,
at der i den østligste del af dambruget skal anlægges 3 150 meter
lange og 12,4 meter brede betonkanaler til opdræt af ørreder. I
den vestligste del af dambruget og i forlængelse af betonkana-
lerne skal der anlægges 2 27 meter lange og 8 meter brede be-
tonkanaler til opdræt af yngel og umiddelbart øst for maskinhu-
set ligeledes 2 27 meter lange og 8 meter brede betonkanaler til
leveringsklare ørreder. Mellem de to yngelkanaler og kanalerne
til opdræt skal der bygges et kapselblæser hus på ca. 40 m2; hu-
set skal udføres i træ med et pladetag. Husets facadehøjde bliver
ca. 2,20 meter. Slam fra kanalerne skal ledes til 2 primære fæld-
ningsbassiner syd for dambruget og derefter til et kompostbas-
sin, når slammet er tørt. Vandet ledes herefter fra slamfæld-
ningsbassiner til en plantelagune, der skal indrettes på arealerne
syd og vest for de nye bassiner og derefter ud i Kongeåen. Da
vandet ikke er forurenet, vil det betyde, at vandkvaliteten i åen
forbedres. Når kompostbassinet er fyldt, skal det tømmes og
slammet sælges som gødning til landbruget. I øjeblikket forsy-
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nes dambruget med vand fra Kongeåen. Modeldambruget skal
primært forsynes med drænvand hentet fra grunden under beton-
bassinerne. Hvis der ikke på denne måde kan leveres tilstrække-
lige mængder vand, kan der hentes vand fra Kongeåen. Avandet
indeholder imidlertid bakteryer, som kan være sundhedsfarlige
for fiskeynglen; drænvandet fra undergrunden er bakteriefrit.
Modeldambruget skal bruge 131 liter vand i sekundet; det svarer
til cirka 10 % af det nuværende vandforbrug. Ombygningen af
dambruget til et modeldambrug betyder, at dambrugets belast-
ning af miljøet mindskes, uden at det går ud over dambrugets
produktion af fisk. De nye bassiner skal opføres i beton, der
slutter i jordniveau, så de ikke er synlige.

Knud Kongsted oplyste endvidere, at mågenet, foderautomater
og andre installationer, der er spredt ud på dambrugets område,
vil blive fjernet i forbindelse med ibrugtagningen af modeldam-
bruget, så landskabet ikke længere skæmmes af disse indretnin-
ger i samme omfang som nu.

Knud Kongsted oplyste endelig, at det fremgår af det frem-
sendte materiale, at der blandt andet kun ansøges om dispensati-
on til at anlægge 3 150 m lange bassiner, men såfremt forsøget
med modeldambruget forløber tilfredsstillende, skal der anlæg-
ges et yderligere bassin parallelt med de 3 bassiner, ansøgningen
vedrører, og på arealet syd for disse. Hans ansøgning om dispen-
sation skal derfor tillige omfatte dette fjerde bassin, der skal op-
føres og indrettes på samme måde som de bassiner, der er be-
skrevet i projektet.

De mødte havde lejlighed til at udtale sig.

Sten Søndergård oplyste, at Brørup Kommune er landzonemyn-
dighed. Brørup Kommunes tekniske udvalg har behandlet an-
søgningen fra Kongeåens Dambrug og har besluttet, at der skal
meddeles dambruget den fornødne zonetilladelse, så projektet
kan gennemføres.

Moss Hansen oplyste, at amtet ikke har indvendinger mod pro-
jektet, der vil medføre en forbedring af vandmiljøet i Kongeåen.
Denne forbedring skyldes, at der udledes mindre vand i åsyste-
met, og at Maltbæk Dambrug nedlægges ved ibrugtagningen af
det nye dambrug.

Aage Jacobsen oplyste, at Friluftsrådet kan tiltræde, at fred-
ningsnævnet meddeler dispensation til projektets gennemførelse,
fordi det vil betyde en forbedring for det fredede ålandskab. "
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Fredningsnævnets afgørelse:

Ifølge naturbeskyttelseslovens § 50, stk. l, kan der meddeles dispensation
fra en fastsat fredningsbestemmelse, når det ansøgte ikke vil stride mod
fredningens formål.

Kongeåens Dambrug ligger i et EF-habitatområde og Vadehavet, der er åens
recipient, er ligeledes udpeget som EF-habitatområde og Ramsarområde.
Kongeåen er således omfattet af en række bestemmelser om internationale
naturbeskyttelsesområder i Danmark. Efter habitatdirektivets art. 6, stk. 2,
skal medlemslandene træffe passende foranstaltninger for at undgå forrin-
gelse af naturtyper og levesteder for arter i habitatområderne samt forstyr-
relse af de arter, som området er udpeget for, hvis disse forstyrrelser har be-
tydelige konsekvenser for direktivets målsætninger. Ifølge art. 6, stk. 3, og
stk. 4, skal medlemslandene vurdere konsekvenserne af planer og projekter,
når disse kan påvirke en lokalitet væsentligt. Myndighederne må ikke give
deres tilslutning til en plan eller et projekt, som kan skade lokalitetens beva-
ringsforudsætninger, medmindre der foreligger bydende nødvendige hensyn
til væsentlige samfundsinteresser. Disse forpligtelser gælder ifølge habitat-
direktivets art. 7 også for fuglebeskyttelsesområderne. Habitatdirektivet er
implementeret i dansk ret ved bekendtgørelse nr. 782 af 1. november 1998
om afgrænsning og administration af internationale naturbeskyttelsesområ-
der. Ifølge bekendtgørelsens § 4 må den kompetente myndighed ikke give
en nærmere opregnet række tilladelser og dispensationer, såfremt dette kan
indebære forringelse af områdets naturtyper og levesteder for arterne, eller
kan medføre forstyrrelser, som har betydelige konsekvenser for de arter,
området er udpeget for. Bekendtgørelsens § 4 gælder ikke direkte i forbin-
delse med fredningsdispensationer, men det er fastslået i adskillige afgørel-
ser, truffet af naturklagenævnet, at fredningsnævnene har en tilsvarende for-
pligtelse til at foretage en vurdering af det ansøgtes forenelighed med habi-
tatdirektivet og habitatbekendtgørelsen.

Det var formålet med fredningen af Kongeådalen i Ribe og Sønderjyllands
amter at bevare området i den tilstand, det havde, da fredningssagen blev
rejst. Dette formål kommer klart til udtryk i de fredningsbestemmelser, som
fredningsnævnet har fastsat for området.

Det er fredningsnævnets vurdering, at ombygningen af Kongeåens Dambrug
til et modeldambrug og driften af dambruget i overensstemmelse de regler,
der gælder for et modeldambrug, vil forbedre vandmiljøet. Projektet er der-
for ikke uforeneligt med habitatdirektivet og habitatbekendtgørelsen. Da
model dambruget kræver et mindre areal end det eksisterende dambrug, og
da mågetråd, foderinstallationer med videre fjernes fra de nedlagte damme
og kanaler i forbindelse med etableringen af modeldambruget, er det tillige
fredningsnævnets vurdering, at denne forbedring i området er i overens-
stemmelse med intentioneme bag fredningen af Kongeådalen. Frednings-
nævnet meddeler derfor i medfør af naturbeskyttelseslovens § 50, stk. l,
Kongeåens Dambrug ApS dispensation til projektets gennemførelse og tilli-
ge til anlæg af et fjerde bassin på følgende vilkår

Side 9/10



at anlægsarbejdet udføres i overensstemmelse med det projekt,
der er forelagt fredningsnævnet,

at bassiner og installationer til modeldambruget placeres på
dambrugets ejendom som vist på det kort, der er vedhæftet den-
ne afgørelse,

at mågetråd, foderautomater og andet udstyr fra de nedlagte
damme fjernes fra det fredede område, senest ved ibrugtagnin-
gen af modeldambruget

at opgravet materiale fra de arealer, hvor de nye bassiner anlæg-
ges, fjernes fra det fredede område senest ved ibrugtagningen af
model dambruget,

at der ikke i øvrigt sker deponering af opgravet materiale, byg-
geaffald eller andet i det fredede område,

og

at der sker en fuldstændig retablering af terrænet, når anlægsar-
bejdet er afsluttet.

Klagevejledning:

Denne afgørelse kan senest 4 uger efter, at afgørelsen er meddelt de pågæl-
dende, indbringes for naturklagenævnet, Frederiksborggade 15, 1360 Kø-
benhavn K, af Kongeåens Dambrug ApS, Brørup kommune, Ribe amtskom-
mune, Danmarks Naturfredningsforening, Friluftsrådet, Skov- og natursty-
relsen, lokale foreninger og andre, som har en væsentlig interesse i afgørel-
sen.

Klage indsendes til fredningsnævnet, der videresender sagen til naturklage-
nævnet.

Anlægsarbejdet må derfor ikke sættes i gang, før klagefristen er udløbet.

Såfremt en klage indgives, må nævnets dispensation ikke udnyttes, før kla-
gen er færdigbehandlet og afgørelsen stadfæstet af naturklagenævnet.

Denne dispensation bortfalder, såfremt den ikke er udnyttet inden 3 år.
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06645.00

DISPENSATIONER>

Afgørelser - Reg. nr.: 06645.00

Dispensationer i perioden: 23-06-2005 - 01-06-2006



Fredningsnævnet
for
Ribe amt

Fredningsnævnet har fra Ribe Amt, Plankontoret, Ribe, modtaget en ansøg-
ning fra N-l, Århus, om partiel kabellægning af en 2,4 km lang 150 kV luft-
ledning udenom Gredstedbro og på tværs af Kongeådalen. Det areal, der
berøres af kabellægningen, er fredet ved Overfredningsnævnets kendelse,
afsagt den 7. august 1980 om fredning af en del af Kongeådalen i Ribe og
Sønderjyllands amter. Det fremgår blandt andet af fredningsbestemmelser-
ne, at det er formålet med fredningen af Kongeådalen at sikre et frit og u-
forstyrret forløb af Kongeåen og dens tilløb som led i bevarelsen af Kon-
geådalens samlede landskabspræg, og at der ikke må foretages terrænænd-
ringer i ådalen. Fredningsnævnet skal derfor tage stilling til, om der kan
meddeles N-l dispensation i medfør af naturbeskyttelseslovens § 50, stk.

• 1, til projektets gennemførelse.

Fredningsnævnets formand har behandlet sagen i medfør af forretningsor-
denens § 9, stk. 2, og har besluttet at meddele N-l dispensation til at gen-
nemføre kabellægningen på de vilkår, der er anført i afsnittet "Frednings-
nævnets afgørelse" .

Sagens baggrund:

Kongeådalen blev fredet ved Overfredningsnævnetskendelse, afsagt den 7.
august 1980. Overfredningsnævnet fastsatte blandt andet følgende fred-
ningsbestemmelser for Kongeådalen:

"

li Fredningens formål.

Fredningen har til formål at sikre et frit og uforstyrret forløb af
Kongeåen og dens tilløb som led i bevarelsen af Kongeådalens
landskabspræg.

.§...2... Bevaring.

Vandløbene skal bevares som uregulerede naturvandløb fri for
kunstige indgreb. Andre vandarealer skal opretholdes som sådan-
ne. Landarealerne skal bevares i deres nuværende tilstand.

li Terrænændringer .

Det følger endvidere af § 2, at der ikke må foretages
terrænændringer. Der må således ikke foretages opfyldning"pla-
nering eller afgravning.
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li Bygninger og andre faste konstruktioner og anlæg.

Det følger af § 2, at der ikke må opføres nye bygninger
(herunder skure, badehuse, boder o. lign) eller etableres andre
faste konstruktioner og anlæg end bygninger. Eksempelvis må
der således ikke etableres skydebaner, oplagspladser eller lossep-
ladser. Der må heller ikke anbringes tårne o. lign. eller master,
herunder master for luftledninger til strømforsyning.

"

Ved afgørelse af 10. juni 1998 meddelte fredningsnævnet Sønderjyllands
Højspændingsværk, Åbenrå, dispensation i medfør af naturbeskyttelseslo-
vens § 50, stk. 1, til at føre en 150 kV mastehængt ledning gennem Konge-
ådalen og i en ret vinkel over Kongeåen til erstatning for en ældreluftled-
ning.

Dette projekt blev imidlertid ikke gennemført.

I et brev af 1. marts 2005 til Ribe amt har N-l ansøgt om tilladelse til at
etablere 2 parallelle 150 kV jordkabelsystemer på strækningen syd for
Hjortlundvej til vest for Ulkjærvej ved Gredstedbro. I brevet har N-l
blandt andet anført:

"Anmeldelsen omfatter 2x3xlx1600+95 mm 2 PEX. kabelan-
læg med tilhørende rør for signalkabler og temperaturføler på
ovennævnte strækning.

Formålet med projektet er efterfølgende at kunne fjerne luftled-
ningerne igennem villakvarteret og et område udlagt til bolig-
område i det nordlige Gredstedbro.

Luftledningsstrækningen, som kablerne erstatter, forventes de-
monteret i 2006. "

Ribe amt har i et brev af 13. april 2005 forelagt sagen for fredningsnæv-
net. Amtet har blandt andet anført i brevet:

"
Fredningsnævnet gav dispensation fra fredningen den 10. juni
1998 til et projekt, der indbefattede en forlægningaf 150
kV luftledningen samt en kabellægning af en 60 kV luftledning.
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•

Siden er projektet ændret. Således ansøges der nu om en kabel-
lægning af 150 kV luftledningen på en ca. 2,4 km lang stræk-
ning udenom Gredstedbro og på tværs af den fredede Kongeå-
dal. I det nye projekt sker der ingen ændringer af 60 kV luft-
ledningen. Ribe amt fmder, at det nye projekt er en landskabs-
mæssig forbedring i forhold til det projekt, som Fredningsnæv-
net gav dispensation til i 1998 og kan i forlængelse heraf anbe-
fale en fornyet dispensation.

Energistyreisen har den 12. oktober 2004 givet tilladelse til
projektet, og styrelsen har ikke modtaget indsigelser hertil. Ri-
be Amts Økonomiudvalg har den 22. oktober 2003 godkendt
det ansøgte projekt og samtidig besluttet, at der ikke udarbej-
des regionplantillæg for projektet. N-l har opnået skriftlig ac-
cept til projektet fra samtlige lodsejere. Anlægsarbejdet forud-
sætter amtets dispensation fra naturbeskyttelseslovens § 3.

"

Fredningsnævnets behandling af sagen:

Fredningsnævnet har behandlet sagen på skriftligt grundlag og har anmo-
det Danmarks Naturfredningsforening om en udtalelse.

I et brev af 2. juni 2005 har Danmarks Naturfredningsforenings lokalko-
mite oplyst, at foreningen finder, at "en kabellægningbedre end en luftled-
ning tager hensyn til de landskabelige værdier ved fredningen, og har der-
for ingen yderligere bemærkninger hertil" .

Fredningsnævnets afgørelse:

Fredningsnævnet kan meddele dispensation i medfør af naturbeskyttelses-
lovens § 50, stk. 1, fra en fredningsbestemmelse, når det ansøgte ikke stri-
der mod formålet med fredningen

Det ændredeprojekt betyder, at 150 kV luftledningen nedtages, at master-
ne gennem Kongeådalen fjernes, og at ledningen kabellægges. Det er fred-
ningsnævnets opfattelse, atkabellægningen vil betyde en forbedring af Kon-
geådalens landskabspræg på dette sted. Projektet strider derfor ikke mod
formålet med fredningen af dalen. Fredningsnævnet meddeler som følge
heraf i medfør af naturbeskyttelseslovens § 50, stk. 1, N-l dispensation til
at kabellægge 150 kV ledningen på vilkår,

at kabellægningen følger det trace, der er vist på vedhæftede kortbilag,

at kabellægningen sker så skånsomt som overhovedet muligt,
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at afgravet materiale ikke deponeres i det fredede område,

og

at der sker retablering efter gravearbejdet.

KIagevejledning:

Denne afgørelse kan senest 4 uger efter, at afgørelsen er meddelt de pågæl-
dende, indbringes for Naturklagenævnet, Frederiksborggade 15, 1360 Kø-
benhavn K, af N-l, Energistyreisen, Skov - og Naturstyrelsen, Ribe
amtskommune, Ribe kommune, Danmarks Naturfredningsforening, Fri-
luftsrådet, lokale foreninger og andre, som har en væsentlig interesse i af-
gørelsen.

Klage indsendes til fredningsnævnet, der videresender sagen til Naturkla-
genævnet.

Det er en betingelse for Naturklagenævnets behandling af klagen, at der
indbetales et gebyr på 500 kr. til Naturklagenævnet. Nævnet vil sende en
opkrævning på gebyret til klageren, når nævnet har modtaget klagen fra
fredningsnævnet. Naturklagenævnet vil ikke påbegynde behandlingen af
klagen, før gebyret er modtaget. Vejledning om gebyrordningen kan fin-
des på Naturklagenævnets hjemmeside www.nkn.dk.

Såfremt en klage indgives, må nævnets dispensation ikke udnyttes, før sa-
gen er færdigbehandlet og stadfæstet af Naturklagenævnet.

Denne dispensation bortfalder, såfremt den ikke er udnyttet inden 3 år.

Fredningsnævnet for Ribe amt,
Esbjer , 23. juni 2005.

Yo.../~~Ulla From Peters~
formand.

http://www.nkn.dk.
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FREDNINGSNÆVNET FOR SØNDERJYLLANDS AMT
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Den 24. august 2005 behandlede formanden, dommer Claus Kejser, følgende sag på
dommerkontoret:

J.nr. 26/2005

Ansøgning om dispensation til opførelse af et nyt beboelseshus på ejendommen
matr.nr. 20 Dover, Lintrup Rødding kommune.

- §50-

Der fremlagdes skrivelse af 20. juli 2005 med bilag fra Sønderjyllands Amt,
Planafdelingen, j.nr. 05/9770.

Det bemærkes, at sagen af Nævnet har været behandlet på skriftligt grundlag, og at det
amtsrådsvalgte medlem, Thomas Lauritzen, og det kommunalvalgte medlem, Bjarne
Larsen, har deltaget i afgørelsen.

Det fremgår af sagen, at ejendommen er omfattet af Overfredningsnævnets afgørelse
af 7. august 1980 om fredning af en del af Kongeådalen i Ribe og Sønderjyllands
amter. Fredningen har til formål at sikre et frit og uforstyrret forløb af Kongeåen og
dens tilløb som led i bevarelsen af Kongeådalens samlede landskabspræg. Der må ikke
opføres nye bygninger eller etableres andre faste anlæg end bygninger.

Det fremgår videre af sagen, at der på ejendommen er beliggende et beboelseshus med
udnyttet tagetage og med et bebygget areal på 153 m2• Ejendommen har ikke været
beboet i ca. 8 år og har været udsat for en del hærværk. Det eksisterende beboelseshus
ønskes nedrevet, og der ønskes opført et nyt beboelseshus med integreret garage med
et bebygget areal på ca. 239 m2 og en fritliggende garage på ca. 58 m2• Den nye
bebyggelse ønskes trukket længere tilbage på grunden end det eksisterende
beboelseshus. Bebyggelsen vil blive placeret ca. 170 meter syd for Kongeåen.

Sønderjyllands Amt har indstillet, at der meddeles dispensation til det ansøgte.

FREDNINGSNÆVNETS AFGØRELSE:

Den nye bebyggelse ønskes opført til erstatning for et eksisterende beboelseshus, der
ønskes nedrevet. Da det ikke kan antages, at opførelse af et beboelseshus og en garage
i overensstemmelse med de indsendte tegninger og beskrivelser vil være i strid med
fredningens formål, meddeler Nævnet i medfør af naturbeskyttelseslovens § 50, stk. l,
dispensation til det ansøgte.

Dispensationen kan ikke antages at være i strid med de forpligtelser, der fremgår af
naturbeskyttelseslovens § 50, stk. 2.
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I medfør af naturbeskyttelseslovens § 66 bortfalder tilladelsen, såfremt den ikke er
udnyttet inden 3 år fra dato.

Claus '"Y
Afgørelsen kan inden 4 uger fra dens modtagelse indklages for Naturklagenævnet af
ansøgeren og forskellige myndigheder. Først når det efter klage fristens udløb er
konstateret, at afgørelsen ikke er indbragt for Naturklagenævnet, kan dispensationen
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.
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Fredningsnævnet
for
Ribe amt

,
Ansøgning om dispensation til at anlægge en 1.000 m2 stor sø på ejen-
dommen matr. nr. 3 c Jernvedlund

Ribe amt, Natur - og landskabskontoret, har ved et brev af 30. marts 2006
forelagt fredningsnævnet en ansøgning fra Hanne og Allan Schmidt, Told-
gårdsvej 14, Jernvedlund, om tilladelse til at anlægge en 1.000 m2 stor sø på
ejendommen matr. nr. 3 c Jernvedlund. Søen skal ifølge projektet anlægges
på et areal, der er omfattet af Overfredningsnævnets kendelse af 7. august
1980 om fredning af en del af Kongeådalen i Ribe og Sønderjyllands amter.
Det fremgår blandt andet af fredningsbestemmelserne for området, at fred-
ningen skal sikre et frit og uforstyrret forløb af Kongeåen og dens tilløb som
led i bevarelsen af Kongeådalens samlede landskabspræg, samt at der ikke
må foretages terrænændringer i form af opfyldning, planering eller afgrav-

- nmg.•
Fredningsnævnet skal derfor tage stilling til, om der i medfør af naturbeskyt-
telseslovens § 50, stk. 1, kan meddeles Hanne og Allan Schmidt dispensati-
on til at anlægge søen.

)

Fredningsnævnet har behandlet sagen på nævnets møde den 19. maj 2006,
hvor der foretoges besigtigelse. Fredningsnævnet har besluttet at meddele
Hanne og Allan Schmidt afslag på deres ansøgning.

Sagens baggrund

•
Sagen om fredningen af Kongeådalen blev rejst i 1975 af fredningsplanud-
valgene i Sønderjyllands og Ribe amter. I et brev af 12. august 1975 til fred-
ningsnævnet anførte fredningsplanudvalget blandt andet, at det ved frednin-
gen af Kongeådalen tilstræbes m sikre et naturligt og ureguleret vandløbssy-
stem, at sikre områdets status som vedvarende landbrugsområde med af-
vekslende gode, tørre landbrugsarealer og lave, fugtige engarealer, at bevare
områdets landskabelige karakter for derved - bl.a. ved aktive plejeforanstalt-
ninger - at sikre de i området værende botaniske, zoologiske, geologiske, ar-
kæologiske og historiske interesser til undervisnings- og forskningsbrug, at
åbne adgangen til området på passende steder til rekreativ anvendelse for be-
folkningen, og at sikre et værdifuldt og sammenhængende landskabsområde
en ensartet behandling i relation til landskabelige forhold, bebyggelse m.v.

•

Overfredningsnævnet afsagde kendelse i sagen den 7. august 1980. I ken-
delsen har Overfredningsnævnet blandt andet anført, at Kongeådalen rum-
mer så betydelige landskabelige værdier og kulturhistoriske minder, at betin-
gelserne for en fredning af området er opfyldt. Flertallet af Overfrednings-
nævnets medlemmer fandt ikke tilstrækkelig anledning til, at fredningen - ud
over selve Kongeåen med dens uregulerede forløb på strækningen mellem
Knagemølle og Gredstedbro samt tilløbene til åen - skulle omfatte mere end
den snævre ådal, der hovedsageligt består af enge og skrænter med højere
beliggende land. Fredningen kom herefter til at omfatte i alt cirka 820 ha



•

•

•

•

,
langs Kongeåen og dens tilløb, herunder blandt andet ejendommen matr. nr.
3 c Jernvedlund.

Overfredningsnævnet pålagde de fredede arealer blandt andet følgende fred-
ningsbestemmelser:

"
li..Frednin~ens formål.

Fredningen har til formål at sikre et frit og uforstyrret forløb af Konge-
åen og dens tilløb som led i bevarelsen af Kongeådalens land-
skabspræg.

II Bevarin~.

Vandløbene skal bevares som uregulerede naturvandløb fri for kunsti-
ge indgreb. Andre vandarealer skal opretholdes som sådanne. Landare-
alerne skal bevares i deres nuværende tilstand.

ti Terrænændrin~er.

Det følger endvidere af § 2, at der - bortset fra den begrænsede undta-
gelse i § 4 - ikke må foretages terrænændringer. Der må således ikke
foretages opfyldning, planering eller afgravning.

~ Arealernes drift o~ pleje.

a. Det følger af § 2, at arealerne må anvendes som hidtil .

b. Der må ikke foretages tilplantning (heller ikke som læhegn, med-
mindre tilplantningen sker på et hidtil tilplantet areal eller på et areal
under fredskovspligt. Fredningen er derimod ikke til hinder for, at ek-
sisterende beplantning fjernes og arealet tilbageføres til dets tidligere
tilstand.

4.. Forurening af naturen ved henlæggelse eller anbringelse af affald el-
ler på anden måde må ikke finde sted.

"

Den 15. december 2005 forelagde Ribe Kommune amtet en ansøgning fra
Hanne og Allan Schmidt om tilladelse til at.anlægge en 1.000 m2 stor sø på
ejendommen matr. nr. 3 c Jemvedlund. Det fremgår af ansøgningen til kom-
munen, at det materiale, der bliver opgravet i forbindelse med anlægget af
søen, skal "planeres ud på omkringliggende jorder". Hanne og Allan
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Schmidt har begrundet ansøgningen således:

" Der ønskes etableret et nyt vandhul på åben mark. Der er ikke
nogen områdeudpegninger gældende for arealet.

Vandhullet vil falde naturligt ind i området (se bilag m/billeder).
Det er flad græsmark, hvorpå der ofte står vand. Derfor er betin-
gelserne gunstige for et vandhul. Vegetationen er alm. græs samt
få tuer m/lyssiv. Et vandhul vil bidrage positivt til områdets
vildt, der trækker meget i dette område. Desuden vil det forøge
spredningsvejene for padderne i området."

•
Da søen i følge projektet skal anlægges i den fredede Kongeådal, har amtet
den 30. marts 2006 videresendt sagen til fredningsnævnet. I amtets fremsen-
delsesbrev, der er dateret den 30. marts 2006, har amtet blandt andet anført:

"
Arealet, hvor søen ønskes anlagt, er en vandlidende mark, der

tidligere har været dyrket, men som nu bruges til afgræsning, og
det ligger mellem ejendommens bygninger og Kongeåen.

•

Søen søges anlagt på et areal, der er omfattet af Overfrednings-
nævnets afgørelse af 7. august 1980 om fredning af en del af
Kongeådalen. Fredningen har til formål at sikre et frit og ufor-
styrret forløb af Kongeåen og dens tilløb som led i bevarelsen af
Kongeådalens samlede landskabspræg. Der må ikke foretages
terrænændringer i form af opfyldning, planering eller afgrav-
ning, og der må ikke foretages tilplantning, medmindre tilplant-
ningen sker på et hidtil tilplantet areal eller på et areal under
fredskovpligt.

Som tilkendegivet i fredningen rummer Kongeådalen betydelige
landskabelige værdier, og ådalen er det pågældende sted ikke på-
virket af anlæg eller øvrige indgreb. Generelt søger amtet ådale
friholdt for kunstige søer og beplantning, idet søer ikke er natur-
lige landskabselementer i ådale. Iden konkrete sag, hvor ådalen
tillige er fredet for at bevare dens landskabspræg, er det amtets
opfattelse, at etablering af en sø og beplantning vil være i strid
med fredningens formål, og amtet indstiller derfor til frednings-
nævnet, at der meddeles afslag på ansøgningen om dispensation
fra fredningen til det ansøgte".

Under fredningsnævnets forberedelse af sagen har Landbrugsrådgivning Syd
i et brev af 1. maj 2006 til fredningsnævnet uddybet Hanne og Allan

• Schmidts ansøgning. Ibrevet har Landbrugsrådgivning Syd blandt andet an-
ført, at:

Side 3/6



,
"1. Der er søgt om tilladelse til etablering af en op til 1.000 m2 stor sø, men

der ønskes ikke etableret beplantning.
2. Amtet skriver i sin begrundelse for indstilling til afslag, at søer ikke er

naturlige landskabselementer i ådale og at beplantning er landskabeligt
uheldigt i ådale.

Hvad angår søer som unaturlige landskabselementer i ådale kan vi af
ældre kortmateriale (se vedlagte 1842-1899) se, at der lå i hvert fald 5 sø-
er i engene. Den ene af dem lå lige øst for hvor der nu søges om tilladelse
til etablering af vandhul. Dermed har det historisk set været naturligt med
søer som elementer af ådalen på dette sted.

Hvad angår beplantning som værende landskabeligt uheldigt for ådale
kan vi konstatere, at der ses gamle og veletablerede levende hegn i
området. Specifikt er der mod såvel øst, vest og til dels også mod syd
etableret disse levende hegn. Dermed er landskabet i forvejen opbrudt,
og etablering af en sø vil altså ligge inde mellem læhegnene. Ud fra
landskabets historiske tradition og den allerede eksisterende beplant-
ning i området (vel vidende at der ikke skal plantes yderligere), er vi af
den opfattelse, at der bør være plads til en sø på lokaliteten. Området
er i forvejen lavt og blødt og en sø vil naturmæssigt og biologisk beri-
ge området, uden at der som ved øvrige anlæg i landskabet kommer til
at "stikke noget op" over det nuværende niveau "

Fredningsnævnets behandling af sagen

•
Fredningsnævnet har behandlet sagen på nævnets møde den 19. maj 2006,
hvor der tillige foretoges besigtigelse. I besigtigelsen deltog Allan Schnmidt,
for Ribe Amt, Natur- og Landskabsafdelingen, fuldmægtig Gert Lomholt
Andersen, Ribe, samt Peter Borgen, Landbrugsrådgivning Syd.

Der er anført følgende i fredningsnævnets forhandlingsprotokol fra besigti-
gelsen:

"

Fredningsnævnets formand .... oplyste, at Karin og Allan
Schmidt har ansøgt om dispensation til at anlægge en 1.000 m2

stor sø på ejendommen matr. m. 3 c Jemvedlund, der er belig-
gende iden fredede del af Kongeådalen iRibe og Sønderjyllands
amter.

•
Allan Schmidt påviste stedet, hvor søen skal anlægges. Han op-
lyste, at han driver jordeme omkring sin ejendom. Det areal,
hvorpå han vil anlægge søen, er et naturbetinget vådområde,
som tidligere er forsøgt drænet. Han har jævnligt spulet dræmø-
rene, så vandet på arealet kunne blive afledt. Såfremt han ikke
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løbende renser drænrørene, vil de stoppe til, og der vil opstå en
naturbetinget sø på arealet. Han er nu interesseret i, at der opstår
en sø til gavn for dyrelivet i området. Søen skal skabes ved, at
tilgangen til drænrørene lukkes, og overfiadejorden fjernes, så
søen får en dybde på 0,50 til 1,00 m. Den afrømmede jord skal
deponeres udenfor det fredede område. Der skal ikke plantes
træer og buske omkring søen.

•

Fuldmægtig Gert Lomholdt Andersen oplyste, at det er formålet
med fredningen af Kongeådalen at bevare dalen i den tilstand,
den havde, da fredningen blev gennemført i 1980. Myndigheder-
ne har generelt været tilbageholdende med at give tilladelse til
anlæg af søer i fredede områder. Såfremt drænrørene lukkes til,
vil områdets naturlige dynamik afgøre, hvor fugtigt området bli-
ver. Anlæg af en sø på dette sted, der er den centrale del af Kon-
geådalen, vil være et kunstigt menneskeskabt fremmedelement i
landskabet, og dispensation til anlæg af en sø vil stride mod in-
tentionerne bag fredningen af ådalen. Amtet indstiller derfor, at
fredningsnævnet afslår ansøgningen.

•

Peter Borgen anførte, at ældre kort viser, at der tidligere har væ-
ret søer og vådområder på arealerne nord for Kongeåen. En sø
på dette sted er derfor ikke et kunstigt element i landskabet. Al-
lan Schmidts jorder nord for Kongeåen blev drænet i sin tid, for
at de kunne dyrkes. Såfremt Hanne og Allan Schmidt rar dispen-
sation til at anlægge søen, genskabes tilstanden før gennemførel-
sen af fredningen. Hvis fredningsnævnet afslår ansøgningen, og
drænrørene ikke vedligeholdes, vil der i løbet af få år være søer
på arealerne nord for Kongeåen. Landskabet er allerede brudt op
af de talrige læhegn. Myndighederne har givet lodsejerne tilla-
delse til at plante på tværs af ådal en, så det vue gennem ådalen,
fredningen også tilstræbte at fastholde, er ikke-eksisterende i
dag. En sø "rager ikke op i landskabet" og ødelægger heller ikke
udsynet. Det er vanskeligt at forstå, hvilket landskab myndighe-
derne vil fastholde, når myndighederne samtidig har givet lodse-
jere dispensationer til at plante læhegn i Kongeådalen.

Fuldmægtig Gert Lomholdt Andersen bemærkede heroverfor, at
det er amtets vurdering, at fredningsnævnet har været meget til-
bageholdende med at meddele dispensationer til at plante læ-
hegn og lignende iKongeådalen. Det er ligeledes amtets vurde-
ring, at fredningsnævnet generelt har afslået ansøgninger om dis-
pensation til at anlægge søer i fredede områder, medmindre
driftsmæssige hensyn gør sig gældende. Det er ikke tilfældet her.
De vådområder, der er vist på ældre kort, er tørvehuller ...."
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Fredningsnævnets afgørelse

Fredningsnævnet kan i medfør af naturbeskyttelseslovens § 50, stk. l, med-
dele dispensation fra fastsatte fredningsbestemmelser, såfremt det ansøgte
ikke strider mod fredningens formål.

Fredningen af Kongeådalen er foretaget ud fra en samlet vurdering af en
række landskabelige samt natur - og kulturhistoriske interesser og værdier
og har et bredt og alment beskyttelsesmæssigt sigte. Det er fonnålet med
fredningen af Kongeådalen og dens omgivelser at sikre et frit og uforstyrret
forløb af Kongeåen og dens tilløb som led i bevarelsen af Kongeådalens
landskabspræg.

Der kan i følge fredningsbestemmelserne ikke ske regulering af Kongeåen
og der må ikke foretages terrænændringer, herunder opfyldning, planering
eller afgravning.

Fredningsnævnet finder, at anlæggelse af en kunstig sø på ejendommens are-
aler vil virke som et fremmedelement i det fredede landskab og i strid med
formålet med fredningen. Herefter og da der ikke er nogen særlig grund til
undtagelsesvist at tillade anlæg af en sø på dette sted indenfor det fredede
område, meddeler fredningsnævnet derfor Hanne og Allan Schmidt afslag
på ansøgningen.

Klagevejledning:

•
Denne afgørelse kan senest 4 uger efter, at afgørelsen er meddelt de pågæl-
dende, indbringes for Naturklagenævnet, Frederiksborggade 15, 1360 Kø-
benhavn K, af Hanne og Allan Schmidt, Ribe amtskommune, Ribe kommu-
ne, Danmarks Naturfredningsforening, Friluftsrådet, Skov- og Naturstyrel-
sen, lokale foreninger og andre, som har en væsentlig interesse i afgørelsen.

Klage indsendes til fredningsnævnet, der videresender sagen til Naturklage-
nævnet.

Det er en betingelse for Naturklagenævnets behandling af klagen, at der
indbetales et gebyr på 500 kr. til Naturklagenævnet. Nævnet vil sende en
opkrævning på gebyret til klageren, når nævnet har modtaget klagen fra
fredningsnævnet. Naturklagenævnet vil ikke påbegynde behandf gen af
klagen, før gebyret er modtaget. Vejledning om gebyrordningen fin-
des på naturklagenævnets hjemmeside www.nkn.dk.

lla From Petersen,
fo and for fredningsnævnet.

http://www.nkn.dk.


Fredningsnævnet
for
Ribe amt

,
Ansøgning om lovliggørelse af et komposteringsbassin på ejendommen
matr. nr. 1 m Sønderskov Hovedgård, Folding.

Ribe amt, Natur - og Landskabskontoret, har i et brev af 2. februar 2006, ori-
enteret fredningsnævnet om, at Kongeåens Dambrug ApS, Kongeåvej 24,
6650 Brørup, der den 9. marts 2004 fik dispensation til at etablere et model-
dambrug på den fredede ejendom matr. nr. 1 m Sønderskov Hovedgård, Fol-
ding, har etableret et ekstra komposteringsbassin umiddelbart vest for de 2
primære bundfældningsbassiner og komposteringsbassinet på de fredede
arealer nord for Kongeåen, uden at selskabet forinden har indhentet fred-
ningsnævnets dispensation. Fredningsnævnet skal derfor tage stilling til, om
der i medfør af naturbeskyttelseslovens § 50, stk. l, kan meddeles selskabet
en lovliggørende dispensation til at bibeholde det ekstra komposteringsbas-
sin.

Fredningsnævnet har behandlet sagen på nævnets møde den 19. maj 2006,
hvor der tillige blev foretaget besigtigelse. Fredningsnævnet har besluttet at
meddele Kongeåens Dambrug en lovliggørende dispensation til det ekstra
komposteringsbassin.

Sagens baggrund

Sagen om fredningen af Kongeådalen blev rejst i 1975 af fredningsplanud-
valgene i Sønderjyllands og Ribe amter. I et brev af 12. august 1975 til fred-
ningsnævnet anførte fredningsplanudvalget blandt andet, at det ved frednin-
gen af Kongeådalen tilstræbes at sikre et naturligt og ureguleret vandløbssy-
stem, at sikre områdets status som vedvarende landbrugsområde med af-
vekslende gode, tørre landbrugsarealer og lave, fugtige engarealer, at bevare
områdets landskabelige karakter for derved - bl.a. ved aktive plejeforanstait-
ninger - at sikre de i området værende botaniske, zoologiske, geologiske, ar-
kæologiske og historiske interesser til undervisnings- og forskningsbrug, at
åbne adgangen til området på passende steder til rekreativ anvendelse for be-
folkningen, og at sikre et værdifuldt og sammenhængende landskabsområde
en ensartet behandling i relation til landskabelige forhold, bebyggelse m.v.

Overfredningsnævnet afsagde kendelse i sagen den 7. august 1980. I ken-
delsen har Overfredningsnævnet blandt andet anført, at Kongeådalen rum-
mer så betydelige landskabelige værdier og kulturhistoriske minder, at betin-
gelserne for en fredning af området er opfyldt. Flertallet af Overfrednings-
nævnets medlemmer fandt ikke tilstrækkelig anledning til, at fredningen - ud
over selve Kongeåen med dens uregulerede forløb på strækningen mellem
Knagemølle og Gredstedbro samt tilløbene til åen - skulle omfatte mere end
den snævre ådal, der hovedsageligt består af enge og skrænter med højere
beliggende land. Fredningen kom herefter til at omfatte i alt cirka 820 ha
langs Kongeåen og dens tilløb, herunder blandt andet ejendommen matr. nr.
l m Sønderskov Hovedgård, Folding.
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• •Overfredningsnævnet pålagde de fredede arealer blandt andet følgende fred-
ningsbestemmelser:

"

UFredningens formål.

Fredningen har til formål at sikre et frit og uforstyrret forløb af Konge-
åen og dens tilløb som led i bevarelsen af Kongeådalens land-
skabspræg.

§.2 Bevaring.

Vandløbene skal bevares som uregulerede naturvandløb fri for kunsti-
ge indgreb. Andre vandarealer skal opretholdes som sådanne. Landare-
alerne skal bevares i deres nuværende tilstand.

UDambrug.

Det følger tillige af § 2, at oprettelse af nye dambrug eller udvidelse af
eksisterende dambrug ikke må finde sted. Fredningen er ikke til hinder
for, at der ved eksisterende dambrug foretages foranstaltninger (her-
under mindre terrænændringer) som led i forureningsbekæmpelse.

li Terrænændringer.

Det følger endvidere af § 2, at der - bortset fra den begrænsede undta-
gelse i § 4 - ikke må foretages terrænændringer. Der må således ikke
foretages opfyldning, planering eller afgravning.

~ Arealernes drift og pleje.

a.. Det følger af § 2, at arealerne må anvendes som hidtil .

d. Forurening af naturen ved henlæggelse eller anbringelse af affald el-
ler på anden måde må ikke finde sted.

"

Med et brev af 18. juni 2003 til Brørup kommune fremsendte Dansk Dam-
brugerforening på vegne Kongeåens Dambrug ApS ansøgning om miljøgod-
kendelse i henhold til miljøbeskyttelsesloven af selskabets dambrug, som
ønskedes ombygget på det eksisterende dambrugsareal til et model 3 dam-
brug, fordi Danmarks Miljøundersøgelse og Danmarks Fiskeriundersøgelse
havde udpeget Kongeåens Dambrug til at deltage i en forsøgsordning for
modeldambrug.
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• •
Med brevet til kommunen fulgte endvidere en beskrivelse af projektet. Det
fremgår af denne beskrivelse, at dambrugets produktion er baseret på ind-
købte sættefisk, som opdrættes til konsumørreder. Der ønskedes etableret 30
selvstændige recirkuleringssystemer bestående af hver to raceways på hen-
holdsvis 21 meter og 26 meter, slamkegler, beluftning og biofiltre på det ek-
sisterende dambrug. Vandet, der indgår i produktionen, skulle hentes via bo-
ringer og brønde og fordeles i de 30 produktionssystemer. Der skulle etable-
res en beluftningsbrønd ved indløbet til hver raceway og ved udløbet en
række kvadratiske slamkegler hver med en sidelængde på l meter og en
dybde på l meter. I hvert system skulle der etableres et rensningsanlæg be-
stående af to parallelt forbundne kombinationsfiltre. Den kontinuerlige be-
luftning af vandet skulle ske ved en separat kapselblæser. Afløbsvandet fra
kombinationsfiltrene og overfladevand fra slamanlægget skulle ledes til en
plantelagune, der skulle indrettes i de eksisterende damme, fødekanaler,
bagkanaler og bundfældningsbassiner. Plantelagunen ville dække et samlet
areal på 5.500 m2 og få en dybde på 0,85 m. Slambehandlingsanlægget skul-
le indrettes på arealerne vest og syd for de nye bassiner.

Det fremgår endvidere af projektbeskrivelsen, at opdræt af ørreder i race-
ways med stor vandgennemstrømning generelt mindsker behovet for syg-
doms behandling af fiskene. Reduktionen i vandindvindingen vil medføre, at
det naturlige flowmønster forbedres væsentligt omkring dambruget. Da van-
det ikke længere skal hentes i Kongeåen, medfører dette tillige, at opstem-
ning af åen ikke længere er nødvendig for driften af dambruget. Vandet, der
indgår i produktionen, skal efter de 30 raceways passere kombinationsfiltre-
ne og slamfældningsbassinerne og ledes ud i plante lagunen, således at der
sker en betydelig rensning af vandet, inden det til sidst ledes ud i Kongeåen.
Da temperaturen i produktionsanlægget kan styres, således at der ikke fore-
kommer store temperatursvingninger, som erfaringsmæssigt medfører syg-
domme, forventes det, at forbruget af medicin og hjælpestoffer vil kunne re-
duceres.

Brørup kommune videresendte sagen til Ribe amt, Natur - og Landskabs-
kontoret, der ved et brev af 2. december 2003 forelagde sagen for frednings-
nævnet. I brevet har amtet blandt andet anført:

"

Kort redegørelse for ansøgningen

Ansøgningen bygger på principperne i "bekendtgørelse om mo-
deldambrug" , hvor der under specifikke forudsætninger tillades
større produktion på eksisterende dambrug. Forudsætningerne er
bl.a. reduceret vandindtag og bedre rensning af spildevandet.

De ansøgte ændringer i dambrugets indretning foretages i det
vestlige afsnits nordøstlige damareal. Her ønskes der etableret 7
betonkanaler med følgende dimensioner:
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Maltbæk Dambrug nedlægges i forbindelse med projektet. Den
fremtidige anvendelse af arealet er endnu usikkert.

Projektet set i forhold til fredningen.

Betonkanalerne anlægges i niveau med terrænet og vil derfor ik-
ke umiddelbart være at se. Desuden vil der i forhold til nu være
et betydeligt mindre areal med mågetråd og trådpæle.

Nedlæggelsen af Maltbæk Dambrug, der også er beliggende i
Kongeåfredningen, vil også resultere i bedre passagemuligheder
for fisk og andre vandløbsdyr i Maltbæk.

Det er amtets vurdering, at projektet er en forbedring af de nu-
værende forhold og at projektet samlet set lever op til frednin-
gens formål."

I et brev af 22. december 2003 meddelte Ribe Amt, Spildevandskontoret
Kongeåens Dambrugs ApS, at amtet havde besluttet, at ombygningen af
Kongeåens Dambrug ikke ansås omfattet af § 3, stk. 2, i Energiministeriets
bekendtgørelse nr. 428 af 2. juni 1999 om supplerende regler i medfør af lov
om planlægning. Amtet har herefter anført blandt andet:

"Anvendelse af naturressourcer

Amtet vurderer, at projektets anvendelse af naturressourcer sam-
let set sandsynligvis har en positiv effekt på omgivelserne i for-
hold til dambrugets nuværende drift. I denne vurdering inddra-
ges det forhold, at det fremtidige vandindtag fra åen reduceres
fra det nuværende (op til 2.200 1/s) til maksimalt 131 1/s. Herved
opstår der forbedrede passageforhold for vandløbsdyr i både
Kongeåen og Maltbæk.

Projektets placering

Det naturlige miljøs bæreevne med særlig opmærksomhed på
følgende områder:
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• ~
Dambruget ligger i fredet område, og sagen skal derfor behand-
les af Fredningsnævnet for Ribe Amt.

Amtet vurderer, at projektet sandsynligvis ikke indebærer forrin-
gelser af ovenstående naturområder eller de arter, der er tilknyt-
tet områderne .

•
Herudover vurderes det, at det som tidligere nævnt, at der er for-
bedringer i forbindelse med reduceret risiko for uheld, og redu-
ceret belastning af miljøet med organisk stof og miljøfremmede
stoffer. Endvidere stilles dambruget overfor skærpede krav til
iltindholdet i afløbsvandet samt tidsbegrænsning for så vidt an-
går den aktuelle anvendelse af antibiotika og hjælpekemikalier."

Ved dispensation, meddelt den 9. marts 2004, gav fredningsnævnet herefter
Kongeåens Dambrug ApS tilladelse til at anlægge modeldambruget. Fred-
ningsnævnet har blandt andet anført i begrundelsen for dispensationen:

"

Det var formålet med fredningen af Kongeådalen i Ribe og Søn-
derjyllands amter at bevare området i den tilstand, det havde, da
fredningssagen blev rejst. Dette formål kommer klart til udtryk i
de fredningsbestemmelser, som fredningsnævnet har fastsat for
området.

Det er fredningsnævnets vurdering, at ombygningen af Kongeå-
ens Dambrug til et modeldambrug og driften af dambruget i
overensstemmelse de regler, der gælder for et modeldambrug,
vil forbedre vandmiljøet. Projektet er derfor ikke uforeneligt
med habitatdirektivet og habitatbekendtgørelsen. Da modeldam-
bruget kræver et mindre areal end det eksisterende dambrug, og
da mågetråd, foderinstallationer med videre fjernes fra de ned-
lagte damme og kanaler i forbindelse med etableringen af mo-
deldambruget, er det tillige fredningsnævnets vurdering, at den-
ne forbedring i området er i overensstemmelse med intentioner-
ne bag fredningen af Kongeådalen. Fredningsnævnet meddeler
derfor i medfør af naturbeskyttelseslovens § 50, stk. 1, Kongeå-
ens Dambrug ApS dispensation til projektets gennemførelse og
tillige til anlæg af et fjerde bassin på følgende vilkår .... "

Kongeåens Dambrug ApS anlagde herefter modeldambruget, der udover
selve dambruget tillige omfattede anlæg af 2 primære bundfældningsbassi-
ner og et komposteringsbassin mellem det nye dambrug og Kongeåen.

I brevet af 2. februar 2006 til fredningsnævnet har amtet blandt andet anført:
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"

Ved tilsyn af dambruget i 2005 har amtets spildevandskontor
konstateret, at det etablerede slamlager var under udvidelse
i forhold til det hidtil ansøgte og godkendte, idet der er etableret
et ekstra kompostbassin umiddelbart vest for de primære bund-
fældningsbassiner. Kongeåens Dambrug ApS har i forbindelse
med en lovliggørelse fremsendt kortmateriale, der viser place-
ring af alle fældnings - komposteringsbassiner på dambruget, og
det er oplyst, at der har vist sig behov for mere opbevaringskapa-
citet af slam inden slutdeponering end først antaget.

Amtets spildevandskontor oplyser, at det udvidede slamlager ud
fra en miljømæssig synsvinkel vil kunne lovliggøres retligt.

Efter amtets opfattelse kræver etablering af kompostbassinet en
dispensation fra fredningen. Amtet fmder det uheldigt, at der
kort tid efter fredningsnævnets dispensation til at bygge selve
modeldambruget foretages en udvidelse, som ikke er godkendt
af amt eller fredningsnævn, idet det regelgrundlag, der gælder
for udvidelse af dambruget, må forudsættes at være bekendt af
dambruget. Uanset dette er det amtets opfattelse, at såfremt der i
forbindelse med den oprindelige ansøgning til at bygge model-
dambruget også havde været ansøgt om tilladelse til at anlægge
det nu etablerede kompostbassin, ville amtet også have anbefalet
en dispensation fra fredningen til dette bassin, idet etablering af
modeldambruget samlet set vil forbedre miljøet og betyde en
landskabelig forbedring af det fredede område, hvor dambruget
ligger. En dispensation fra fredningen til etablering af kompost-
bassinet i tilknytning til dambruget vurderes ikke i sig selv at
være i strid med fredningen, hvorfor det indstilles, at frednings-
nævnet lovliggør bassinet ved at meddele en dispensation."

Fredningsnævnets behandling af sagen

Fredningsnævnet har behandlet sagen på nævnets møde den 19. maj 2006,
hvor der tillige foretoges besigtigelse. I besigtigelsen deltog for Kongeåens
Dambrug ApS, dambruger Knud Kongsted, Folding, og for Ribe Amt, Na-
tur- og Landskabsafdelingen, fuldmægtig Gert Lomholt Andersen, Ribe.

Der er anført følgende i fredningsnævnets forhandlingsprotokol fra besigti-
gelsen:

"

Fredningsnævnets formand ..... oplyste, at Kongeåens Dambrug
ApS har anlagt et komposteringsbassin i Kongeådalen. Da denne
del af Kongeådalen er fredet, skal fredningsnævnet tage stilling
til, om der kan meddeles Kongeåens Dambrug ApS en lovliggø-
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,
rende dispensation til at bibeholde bassinet.

Knud Kongsted oplyste, at Kongeåens Dambrug ApS i 2004 fIk
tilladelse til at anlægge et model dambrug i den fredede Kongeå-
dal. Han konstaterede allerede i anlægsfasen, at det komposte-
ringsbassin, dambruget havde faet tilladelse til at grave øst for
slambassinerne, ikke havde tilstrækkelig kapacitet. Komposte-
ringsbassinet var også placeret forkert i forhold til dambruget, så
bassinet blev ikke taget i brug. Der blev derfor gravet et yderli-
gere komposteringsbassin vest for de to slambassiner. Kompo-
steringsbassinet var anlagt, da amtet efter afslutningen af anlæg-
sarbejdet godkendte modeldambruget. Da det viste sig, at dette
komposteringsbassin heller ikke havde den fornødne kapacitet,
udvidede dambruget det, idet det blev gjort cirka 3 meter brede-
re. Under dette arbejde konstaterede amtet, at dambruget havde
anlagt komposteringsbassinet, og gjorde gældende, at det var an-
lagt uden de fornødne tilladelser. Dambruget er indstillet på at
sløjfe det østligste komposteringsbassin mod at det vestligste
komposteringsbassin lovliggøres, selvom det er dambrugets op-
fattelse, at det er lovligt anlagt.

Fuldmægtig Gert Lomholdt Andersen bemærkede heroverfor, at
amtet indstiller, at der meddeles Kongeåens Dambrug ApS en
lovliggørende dispensation til at bibeholde komposteringsbassi-
net, fordi amtet er af den opfattelse, at såfremt bassinet havde
været med i det oprindelige projekt, der er begrundet i miljø-
rnæssige hensyn, ville amtet havde indstillet, at Kongeåens
Dambrug ApS også havde faet dispensation til at anlægge dette
bassin. Knud Kongsted har nu oplyst, at dambruget ikke har
brug for komposteringsbassinet øst for slambassinerne. Den lov-
liggørende dispensation bør derfor gives på vilkår, at dette bas-
sin sløjfes.

Knud Kongsted beskrevarbejdsgangene i dambruget og påviste
det nye komposteringsbassin ...."

Fredningsnævnets afgørelse

Fredningsnævnet kan i medfør af naturbeskyttelseslovens § 50, stk. l, med-
dele dispensation fra fastsatte fredningsbestemmelser, såfremt det ansøgte
ikke strider mod fredningens formål.

Fredningen af Kongeådalen er foretaget ud fra en samlet vurdering af en
række landskabelige samt natur - og kulturhistoriske interesser og værdier
og har et bredt og alment beskyttelsesmæssigt sigte. Det er formålet med
fredningen af Kongeådalen og dens omgivelser at sikre et frit og uforstyrret
forløb af Kongeåen og dens tilløb som led i bevarelsen af Kongeådalens
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landskabspræg.

Fredningsnævnet gav i 2004 Kongeåens Dambrug ApS dispensation til at
etablere modeldambruget og knyttede en række vilkår til dispensationen.

Amtet har indstillet, at fredningsnævnet meddeler Kongeåens Dambrug ApS
en lovliggørende dispensation til et yderligere komposteringsbassin.

På baggrund af amtets indstilling, baggrunden for etableringen af model-
dambruget, formålet med fredningsbestemmelserne og fredningsnævnets be-
sigtigelse af Kongeåens Dambrug, fmder fredningsnævnet herefter, at etab-
leringen af komposteringsbassinet ikke strider mod intentionerne bag fred-
ningen af Kongeådalen. Fredningsnævnet meddeler derfor i medfør af natur-
beskyttelseslovens § 50, stk. 1, Kongeåens Dambrug ApS en lovliggørende
dispensation til at bibeholde det nyanlagte komposteringsbassin på vilkår

at opgravet materiale fra komposteringsbassinet fjernes fra det fredede om-
råde,

og

at der senest den 1. september 2006 sker fuldstændig retablering af terrænet
omkring komposteringsbassinet.

Klagevejledning

Denne afgørelse kan senest 4 uger efter, at afgørelsen er meddelt de pågæl-
dende, indbringes for Naturklagenævnet, Frederiksborggade 15, 1360 Kø-
benhavn K, af Kongeåens Dambrug ApS, Brørup kommune, Ribe amtskom-
mune, Danmarks Naturfredningsforening, Friluftsrådet, Skov- og Natursty-
reisen, lokale foreninger og andre, som har en væsentlig interesse i afgørel-
sen.

Klage indsendes til fredningsnævnet, der videresender sagen til Naturklage-
nævnet.

Det er en betingelse for Naturklagenævnets behandling af klagen, at der
indbetales et gebyr på 500 kr. til Naturklagenævnet. Nævnet vil sende en
opkrævning på gebyret til klageren, når nævnet har modtaget klagen fra
fredningsnævnet. Naturklagenævnet vil ikke påbegynde behandl' n af
klagen, før gebyret er modtaget. Vejledning om gebyrordningen fin-
des på naturklagenævnets hjemmeside www.nkn.dk.

Ulla From Petersen,
rmand for fredningsnævnet.

http://www.nkn.dk.
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SCAN:M~
FREDNINGSNÆVNET FOR SYDJYLLAND, NORDLIG DEL
Domhusgade 24, 6000 Kolding
7631 9638, mai!: biran@domstol.dk

J.nr. 16/2007

Dispensation til ombygning af Nielsby Dambrug til et recirkuleringsdambrug.

I brev af 11. april 2007 til fredningsnævnet har Kongeåens Dambrug ApS, Kongeåvej 87, 6650
Brørup, ansøgt fredningsnævnet om tilladelse til at ombygge Nielsby Dambrug, der ligger på
ejendommene matr. nr. 1 y og 1 x Nielsbygård Hovedgård, Føvling, til et recirkuleringsdambrug.
Projektet omfatter bygning af betonkanaler til et sættefiskanlæg, et mellemfiskeanlæg og .et
produktionsanlæg med tilhørende beluftningsanlæg, slamkegler, slamdepoter, kapselblæserhus med
videre. Ejendommene matr. nr. 1 y og 1 x Nielsbygård Hovedgård, Føvling, er fredet ved
Overfredningsnævnets kendelse af 7. august 1980 om fredning af en del af Kongeådalen i Ribe og
Sønderjyllands amter. Ifølge fredningsbestemmelserne må eksisterende dambrug i Kongeådalen
ikke udvides, men fredningen er ikke til hinder for, at der ved eksisterende dambrug foretages
foranstaltninger som led i forureningsbekæmpelse. Fredningsnævnet skal derfor meddele
dispensation, såfremt projektet skal gennemføres.

Fredningsnævnet har behandlet sagen på nævnets møde den 26. juni 2007 og har besluttet at
meddele Kongeåens Dambrug ApS den ansøgte dispensation til at ombygge Nielsby Dambrug på
de vilkår, der er anført i afsnittet "Fredningsnævnets afgørelse".

Sagens baggrund:

Sagen om fredningen af Kongeådalen blev rejst i 1975 af fredningsplanudvalgene i Sønderjyllands
og Ribe amter. I et brev af 12. august 1975 til fredningsnævnet har fredningsplanudvalget blandt
andet anført, at det ved fredningen af Kongeådalen tilstræbes at sikre et naturligt og ureguleret
vandløbssystem, at sikre områdets status som vedvarende landbrugsområde med afvekslende gode,
tørre landbrugsarealer og lave, fugtige engarealer, at bevare områdets landskabelige karakter for
derved - bl.a. ved aktive plejeforanstaltninger - at sikre de i området værende botaniske, zoologiske,
geologiske, arkæologiske og historiske interesser til undervisnings- og forsk-ningsbrug, at åbne
adgangen til området på passende steder til rekreativ anvendelse for befolkningen, og at sikre et
værdifuldt og sammenhængende landskabsområde en ensartet behandling i relation til landskabelige
forhold, bebyggelse m.v.

Overfredningsnævnet afsagde kendelse i sagen den 7. august 1980. I kendelsen har
Overfredningsnævnet blandt andet anført, at Kongeådalen rummer så betydelige landskabelige
værdier og kulturhistoriske minder, at betingelserne for en fredning af området var opfyldt.
Overfredningsnævnet traf herefter bestemmelse om fredning af Kongeådalen med Kongeåen og
dens uregulerede forløb på strækningen mellem Knagemølle og Gredstedbro samt tilløb ene til åen.
Fredningen omfatter cirka 820 ha jord i den snævre ådal, der hovedsageligt består af enge og
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skrænter med højere beliggende land, herunder blandt andet ejendommene matr. m. 1 y og 1 x
Nielsbygård Hovedgård, Føvling

Overfredningsnævnet pålagde de fredede arealer blandt andet følgende fredningsbestemmelser:

"

li Fredningens formål.

Fredningen har til formål at sikre et frit og uforstyrret forløb af Kongeåen og dens tilløb som led i
bevarelsen af Kongeådalens landskabs-præg.

li Bevaring.

Vandløbene skal bevares som uregulerede naturvandløb fri for kunstige indgreb. Andre vandarealer
skal opretholdes som sådanne. Landarealerne skal bevares i deres nuværende tilstand.

li Vandløbene og andre vandarealer.

Det følger af § 2, at der ikke må foretages foranstaltninger, som ændrer vandstanden i eller forløbet
af vandløbene eller ændrer breddernes karakter. Oppumpning af vand fra vandløbene er således
ikke tilladt, men kan dog foretages i henhold til allerede meddelte tilladelser efter vandløbs loven, så
længe disse tilladelser er gældende. Det samme gælder for andre vandarealer .

llDambrug.

Det følger tillige af § 2, at oprettelse af nye dambrug eller udvidelse af eksisterende dambrug ikke
må finde sted. Fredningen er ikke til hinder for, at der ved eksisterende dambrug foretages
foranstaltninger (herunder mindre terrænændringer) som led i forureningsbekæmpelse.

li Terrænændringer.

Det følger endvidere af § 2, at der - bortset fra den begrænsede undtagelse i § 4 - ikke må foretages
terrænændringer. Der må således ikke foretages opfyldning, planering eller afgravning.

§ 6. Arealernes drift og pleje.

d. Forurening af naturen ved henlæggelse eller anbringelse af affald eller på anden måde må ikke
finde sted.

li Bygninger og andre faste konstruktioner og anlæg.

Det følger af § 2, at der ikke må opføres nye bygninger (herunder skure, badehuse, boder o. lign.)
eller etableres andre faste konstruktioner og anlæg end bygninger. Eksempelvis må der således ikke



etableres skydebaner, oplagspladser eller lossepladser. Der må heller ikke ikke anbringes tårne o.
lign. eller master, herunder master for luftledninger til strømforsyning.

"

I brevet af 11. april 2007 til fredningsnævnet har Kongeåens Dambrug ApS blandt andet oplyst, at
selskabet i 2004 ombyggede Kongeåens Dambrug til et model 3 dambrug. Selskabet har blandt
andet anført i brevet, at det nye anlæg på Kongeåens Dambrug har effektiviseret ørredproduktionen
og skåner miljøet bedre end den traditionelle dambrugsdrift. I forsøgsperioden med
modeldambruget har Danmarks Fiskeri Undersøgelse og Danmarks Miljø Undersøgelse taget
døgnprøver af anlægget. Rapporten for det første år viser" flotte resultater på udledningsvandet til
Kongeåen". Selskabet har endvidere anført i brevet, at Skov - og Naturstyrelsen i øjeblikket
forsøger at skabe fri passage for snæblen i åer med udløb i Vadehavet, og at selskabet ved at
ombygge Nielsby Dambrug til et recirkuleringsdambrug ikke skal indvinde åvand til driften, men
grundvand. Dambrugets stemmeværk kan derfor fjernes, så der kan skabes fri passage i Kongeåen
for snæblen.

Med brevet af 11. april 2007 fra Kongeåens Dambrug ApS fulgte en nærmere beskrivelse af
projektet til et recirkuleringsdambrug afmodeldambrug type 3.

Det fremgår af denne beskrivelse med tilhørende kort og det øvrige bilagsmateriale, der er forelagt
fredningsnævnet, at der på det eksisterende dambrug s område skal etableres 4 anlæg til opdræt af
sættefisk, 2 anlæg til opdræt af mellemfisk, 2 anlæg til opdræt af portionsørreder og 1 anlæg til
levering af fisk. Anlæggene udføres i beton, og hvert anlæg indrettes med 2 parallelle kanaler. I
anlæggene etableres beluftningsbrønde, slamkegler og biofiltre. Anlæggene til opdræt af mellemfisk
og portionsørreder forsynes med henholdsvis 2 og 3 mikrosigter og i tilknytning hertil etableres
centrale slamfang. Hver kanal i sættefiskeanlægget måler (længde x bredde x dybde) 36 x 3 x l
meter, i mellemfiskeanlægget 75 x 6 x 1,5 meter, i produktionsanlægget 150 x 6 x 1,5 meter og i
leveringsanlægget 30 x 4 x 1,5 meter.

Ved anlæggene skal der opføres et foder- og kapselblæserhus med et grund-areal på cirka 200 m2, 3
slamfældningsbassiner med et samlet volumen på 1.575 m2, to slamopbevaringsdepoter med et
samlet volumen på 1.500 kubikmeter og 3 plantelaguner med et samlet areal på 41.600 m2

•

Det fremgår endvidere af beskrivelsen af projektet, at der skal indvindes 145 l vand pr. sekund fra
omfangsdræn og boringer. Det nødvendige vandflow i kanalerne opnås ved recirkulation af det
indvundne vand. Vandet, der indgår i produktionen, ledes efter at have passeret de forskellige
anlæg, kombinationsfiltrene og slamfældningsbassineme ud i plantelagunen, således at der sker en
betydelig rensning af vandet, inden det til sidst ledes ud i Kongeåen. Spildevandsmængden udgør
cirka 145 l pr. sekund. Slammet fra dambruget deponere s i bundfældningsbassiner og slamdepoter
med henblik på udbringning på landbrugsjord, salg til biogasanlæg eller deponering på en losse-
plads. Da vandet ikke længere skal hentes i Kongeåen, er det ikke nødvendigt af hensyn til
dambrugets drift at opstemme åen.

I et brev af 15. december 2006 meddelte Ribe Amt, Spildevandskontoret, Kongeåens Dambrugs
ApS, at amtet havde besluttet, at det ansøgte ikke forudsatte, at der blev udarbejdet en VVM-
redegørelse, jf. § 3, stk. 2, i Miljø - og Energiministeriets bekendtgørelse nr. 428 af 2. juni 1999 om
supplerende regler i medfør af lov om planlægning. Det fremgår af brevet, at amtet som grundlag



for beslutningen om ikke VVM-pligt har gennemført en VVM-screening af projektet. I VVM-
screeningen af projektet har amtet blandt andet oplyst, at Kongeåen er udpeget til EF -habitatområde
(område nr. H80), jfr. bekendtgørelsen om afgrænsning og administration af internationale
naturbeskyttelsesområder. Amtet har tilføjet, at Kongeåen munder ud i Vadehavet, som ligeledes er
udpeget som EF-habitatområde (område nr. H78) og Ramsarområde (område nr. R27). Amtet har
blandt andet anført i brevet:

"Områder, der er registreret, beskyttet eller fredet ved national lovgivning, EF-
fuglebeskyttelsesområder eller habitatområder
Dambruget ligger i fredet område, og sagen skal derfor behandles af Fredningsnævnet for Ribe
Amt.

I lyset af at der er tale om ombygning af et eksisterende anlæg, vurderer amtet, at projektet ikke
indebærer forringelse af ovenstående naturområder eller de arter, der er tilknyttet områderne.
Tværtimod vil en af arterne i udpegningsgrundlaget for habitatområdet i Kongeåen, laksefisken
Snæbel, som endvidere indgår i habitatdirektivets artikel 12 om strengt beskyttede arter, få
væsentlig bedre forhold, idet faunapassagen i Kongeåen forbedres. Herudover vurderes det, at dyrs
og planters mulighed for spredning mellem enkelt-lokaliteter forbedres i forbindelse med projektet

Vigtige landskaber set ud fra et historisk,kulturelt, arkæologisk, æstetisk eller geologisk
synspunkt.

Landskabeligt set vil dambruget være mindre synligt, idet behovet for opsætning af mågetråd og
pæle til at holde trådene mindskes som følge af det mindre produktionsanlæg. Betonen vil ikke rage
op over jordniveau og vil derfor ikke skæmme udsigten over ådalen, medmindre den iagttages fra
luften.

Foder - og kapselblæserhuset vil være synligt i landskabet, men huset placeres ca. 200 m fra
Kongeåen .... II

Fredningsnævnets behandling af sagen:

Fredningsnævnet har behandlet sagen på nævnets møde tirsdag, den 26. juni 2007, hvor nævnet
tillige foretog besigtigelse. I besigtigelsen deltog for Kongeåens Dambrug Aps Christina Kongsted
og Knud Kongsted, Brørup, for Miljøcenter Ribe, naturgeograf Jørgen Clausen, Ribe, for Vejen
kommune, byggesagsbehandler Søren Carlsen, naturgeograf Søren Vinsløv og civilingeniør
Kenneth Lund, Vejen, samt for Friluftsrådet, Jørn F. Andersen, Sommersted.

Der er anført følgende i fredningsnævnets forhandlingsprotokol om mødet:

II



Knud Kongsted redegjorde for projektet og oplyste blandt andet, at der i den østligste del af
dambruget skal anlægges 4 sættefiskeanlæg, der hver består af 2 36 meter lange og 3 meter brede
betonkanaler til sættefisk, 2 75 meter lange og 6 meter brede dobbelt betonkanaler til mellemfisk og
2 150 meter lange og 6 meter brede dobbelt betonkanaler til produktion af ørreder. Betonkanalernes
overkant er cirka 10 centimeter over niveau, så de ikke er synlige.

Knud Kongsted oplyste, at vandet cirkulerer mellem kanalerne i sættefiskeanlæggene og ledes
efterfølgende til anlæggene for mellemfisk og produktion. Der skal i følge projektet bygges en
beluftningsbrønd før hvert kanalafsnit i sættefiskeanlægget, mellemfiskeanlægget og
produktionsanlægget. Brøndene skal samtidig fungerer som pumper, der skal sikre vandtransporten
i anlæggene. For enden af hvert kanalafsnit etableres en række kvadratiske slamkegler.

Knud Kongsted oplyste endvidere, at der i sættefiskeanlægget etableres 4 biofilterkummer, i
mellemfiskeanlægget 5 biofilterkummer og i produktionsanlægget 10 biofilterkummer. Biofiltrene
skal fjerne ammonium og organiske stoffer fra vandet. Afløbsvandet fra de forskellige anlægs filtre
og afløbsvand fra slamanlægget ledes til plantelagunen, der etableres i det eksisterende dambrug s
jorddamme, bagkanaler og det eksisterende bundfældningsbassin. Lagunerne bliver parallelt
forbundet. Afløbsvandet ledes herfra ud i Kongeåen. Da afløbsvandet ikke er forurenet, vil det
betyde, at vandkvaliteten i åen forbedres. Komposten anbringes i kompostbassiner; når bassinerne
er fyldt, skal de tømmes og slammet sælges som gødning til landbruget. Kompostbassinerne udføres

·som jordbassiner. I forbindelse med opbygningen af modeldambruget skal der opføres et
kapselblæserhus på 200 m2•

Knud Kongsted oplyste tillige, at dambruget i øjeblikket forsynes med vand fra Kongeåen.
Modeldambruget skal primært forsynes med vand hentet fra dræn og boringer. Ombygningen af

·dambruget til et modeldambrug betyder, at dambrugets belastning af miljøet mindskes, uden at det
går ud over dambrugets produktion af fisk.

Knud Kongsted oplyste endelig, at mågenet, foderautomater og andre installationer, der er anbragt
på det eksisterende dambrug s område, skal fjernes, når modeldambruget tages i brug.

De mødte havde lejlighed til at udtale sig.

Søren Carlsen spurgte, om Nielsby Dambrug på sigt skal udvides, hvad der skal ske med
overskudsjord fra det nye anlæg, og om der er tilstrækkeligt kapacitet til opbevaring af slammet fra
anlægget.

Knud Kongsted bemærkede hertil, at jord fra udgravningen til de nye kanaler skal deponeres i
fødekanalen, der skal sløjfes, når det nye dambrug tages i brug. Såfremt der ikke er plads nok i
fødekanalen, skal overskydende jord spredes ud på dambrugets jord. Anpartsselskabet har ikke
planer om at udvide dambruget, fordi modeldambruget har en sådant kapacitet, at der ikke er behov

· for udvidelser i en overskuelig fremtid. Slammet fra dammene skal sælges til biogasanlæg.

Kenneth Lund forslog, at dambruget anvender fødekanalerne til slambassin for at minimere
indgrebet i det fredede område i forbindelse med ombygningen af dambruget og forespurgte,
hvorledes slambassinerne skal befæstes.



Knud Kongsted bemærkede hertil, at han vil overveje forslaget om at anvende fødekanalen til
slambassin og tilføjede, at slambassinerne skal anlægges som jordbassiner.

Kenneth Lund anførte heroverfor, at Kongeåens Dambrug bør overveje, at lægge en plastmembran
ud i bunden af slambassinerne for at undgå udsivning med grundvandsforurening til følge.

Knud Kongsted bemærkede hertil, at anpartsselskabet vil overveje forslaget.

Under besigtigelsen oplyste Knud Kongsted, at stemmeværket skal nedlægges, fordi der ikke
længere skal ledes vand fra åen ind til dambruget. I følge de oplysninger, han har modtaget fra Skov
- og Naturstyrelsen, skal der anlægges et stryg lige ud for stemmeværket, så snæblen, der er en
laksefisk, kan få gydepladser på stedet, og adgangen til åen i baglandet åbnes.

Under besigtigelsen foreslog Kenneth Lund, at kapselblæserhuset opføres på arealet nord for
dambruget for at minimere det visuelle indtryk af huset i den fredede ådal.

Knud Kongsted bemærkede hertil, at de teknikere, der har udarbejdet projektet, foreslår, at
kapselblæserhuset opføres på det sted, der fremgår af skitsen til modeldambruget. Husets placering
skyldes hensynet til beluftningen af vandet, der skal tilføres sættefiskanlægget.

Kenneth Lund anførte hertil, at dambruget blot kan drejes 180 grader.

På forespørgsel fra fredningsnævnets formand oplyste Knud Kongsted, at der er udarbejdet flere
tegninger til ombygning af dambruget, og at han vil overveje at dreje dambruget 180 grader, så
kapselblæserhuset kan opføres nord for dambruget.

Fredningsnævnets formand bemærkede herefter, at fredningsnævnet skal have tilsendt de endelige
tegninger til projektet, fordi tegningerne skal lægges til grund for fredningsnævnets beslutning. De
endelige tegninger skal derfor indeholde præcise angivelser af, hvor de forskellige anlæg, herunder
kapselblæserhuset, skal placeres, antal af anlæg og en nærmere beskrivelse af, hvorledes
slamfældningsbassinet og slamdepoterne skal opbygges.

Knud Kongsted gav tilsagn om at sende fredningsnævnet det endelige proj ekt snarest."

På grundlag af drøftelserne på mødet har Kongeåens Dambrug ApS ændret projektet l

overensstemmelse med de forslag, som Vejen kommune fremsatte under besigtigelsen.

Med et brev af 3. juli 2007 til fredningsnævnet har Kongeåens Dambrug ApS fremsendt en ændret
oversigtstegning og en tegning til foder - og kapselblæserhuset. Kongeåens Dambrug har anført
blandt andet i brevet:

"

Oversigtstegningen er tilrettet efter de på mødet drøftede punkter.

Anlægget er vendt 180 grader og dermed er foder/kapselblæserhuset flyttet op nord for anlægget,
langs markvejen og hegnet. Der er ligeledes vedlagt en tegning af huset som er 239 m2 stort. Huset
vil blive holdt i de farver som matriklens andre bygninger er holdt i (brune naturfarver) ....



Slamdepoterne er flyttet hen til den nuværende fødekanal som ikke skal bruges efter ombygningen.
Der er nu 3 slamdepoeter heraf et komposteringsanlæg mod tidligere 5 slamdepoter heraf 2
komposteringsanlæg. Ændringen af antallet af slamdepoter skyldes at vi ikke har behov for længere
varende opbevaringskapacitet, da vi vil tømme depoterne 3-4 gange om året, her bla. til
biogasanlæg.

Overskudsjord fra byggeriet vil blive fyldt hullerne l den nuværende fødekanal omkring
slamdepoterne.

På oversigtstegningen fremgår afstandene fra såvel anlæg som slamdepoter til åen ..."

Fredningsnævnets afgørelse:

Ifølge naturbeskyttelseslovens § 50, stk. 1, kan der meddeles dispensation fra en fastsat
fredningsbestemmelse, når det ansøgte ikke vil stride mod fredningens formål.

Kongeåens Dambrug ligger i et EF-habitatområde og Vadehavet, der er åens recipient, er ligeledes
udpeget som EF-habitatområde og Ramsarområde. Kongeåen er således omfattet af en række
bestemmelser om internationale naturbeskyttelsesområder i Danmark. Efter habitatdirektivets art. 6,
stk. 2, skal medlemslandene træffe passende foranstaltninger for at undgå forringelse af naturtyper
og levesteder for arter i habitatområderne samt forstyrrelse af de arter, som området er udpeget for,
hvis disse forstyrrelser har betydelige konsekvenser for direktivet s målsætninger. Ifølge art. 6, stk.
3, og stk. 4, skal medlemslandene vurdere konsekvenserne af planer og projekter, når disse kan
påvirke en lokalitet væsentligt. Myndighederne må ikke give deres tilslutning til en plan eller et
projekt, som kan skade lokalitetens bevaringsforudsætninger, medmindre der foreligger bydende
nødvendige hensyn til væsentlige samfundsinteresser. Disse forpligtelser gælder ifølge
habitatdirektivets art. 7 også for fuglebeskyttelsesområderne. Habitatdirektivet er implementeret i
dansk ret ved bekendtgørelse nr. 408 af 1. maj 2007 om udpegning og administration af
internationale naturbeskyttelsesområder samt beskyttelse af visse arter. Ifølge bekendtgørelsens § 3
må den kompetente myndighed ikke give en nærmere opregnet række tilladelser og dispensationer,
såfremt dette kan indebære forringelse af områdets naturtyper og levesteder for arterne, eller kan
medføre forstyrrelser, som har betydelige konsekvenser for de arter, området er udpeget for.
Bekendtgørelsens § 4 gælder ikke direkte i forbindelse med fredningsdispensationer, men det er
fastslået i adskillige afgørelser, truffet afNaturklagenævnet, at fredningsnævnene har en tilsvarende
forpligtelse til at foretage en vurdering af det ansøgte s forenelighed med habitatdirektivet og
habitatbekendtgørelsen.

Det var formålet med fredningen af Kongeådalen i Ribe og Sønderjyllands amter at bevare området
i den tilstand, det havde, da fredningssagen blev rejst. Dette formål kommer klart til udtryk i de
fredningsbestemmelser, som fredningsnævnet har fastsat for området.

Det er fredningsnævnets vurdering, at ombygningen af Nielsby Dambrug til et
recirkuleringsdambrug og driften af dambruget i overensstemmelse de regler, der gælder for et
modeldambrug, vil forbedre vandmiljøet. Projektet er derfor ikke uforeneligt med habitatdirektivet
og habitatbekendtgørelsen. Da model dambruget kræver et mindre areal end det eksisterende
dambrug, og da mågetråd, foderinstallationer med videre fjernes fra de nedlagte damme og kanaler i
forbindelse med etableringen af modeldambruget, er det tillige fredningsnævnets vurdering, at



denne forbedring i området er i overensstemmelse med intentionerne bag fredningen af
Kongeådalen. Fredningsnævnet meddeler derfor i medfør af naturbeskyttelseslovens § 50, stk. 1,
Kongeåens Dambrug ApS dispensation til at ombygge Nielsby Dambrug på følgende vilkår,

at anlægsarbejdet udføres i overensstemmelse med det projekt, der er forelagt fredningsnævnet,

at bassinerne til opdræt af sættefisk, mellemfisk, og til opdræt af portionsørreder samt
installationerne til driften af modeldambruget placeres på dambrugets ejendom som vist på det kort,
der er vedhæftet denne afgørelse,

at fødekanalen fra Kongeåen til det eksisterende dambrug bruges til slamdepot og kompostanlæg,

at slamdepotet og kompostanlægget befæstes med en plastmembran for at undgå udsivning til
grundvandet,

at foder - og kapselblæserhuset anbringes nord for dambruget og males i jordfarver,

at mågetråd, foderautomater og andet udstyr fra de nedlagte damme fjernes fra det fredede område,
senest ved ibrugtagningen af modeldambruget,

at opgravet materiale fra de arealer, hvor de nye bassiner anlægges, fjernes fra det fredede område
senest ved ibrugtagningen af modeldambruget,

at der ikke i øvrigt sker deponering af opgravet materiale, byggeaffald eller andet i det fredede
område,

og

at der sker en fuldstændig retablering af terrænet, når anlægsarbejdet er afsluttet.

Klagevejledning

Denne afgørelse kan senest 4 uger efter, at afgørelsen er meddelt de pågældende, indbringes for
Naturklagenævnet, Frederiksborggade 15, 1360 København K, af Kongeåens Dambrug ApS, Skov-
og Naturstyrelsen, Vejen Kommune, Danmarks Naturfredningsforening, Friluftsrådet, Danmarks
Kano - og Kajakforbund, lokale foreninger og andre, som har en væsentlig interesse i afgørelsen.

Klage indsendes til fredningsnævnet, der videresender sagen til Naturklagenævnet.

Det er en betingelse for Naturklagenævnets behandling af klagen, at der indbetales et gebyr på 500
kr. til Naturklagenævnet. Nævnet vil sende en opkrævning på gebyret til klageren, når nævnet har
modtaget klagen fra fredningsnævnet. Naturklagenævnet vil ikke påbegynde behandlingen af
klagen, før gebyret er modtaget. Vejledning om gebyrordningen kan findes på Naturklagenævnets
hjemmeside www.nkn.dk.

Såfremt en klage indgives, må nævnets dispensation ikke udnyttes, før sagen er færdigbehandlet og
stadfæstet af Naturklagenævnet.



Denne dispensation bortfalder, såfremt den ikke er udnyttet inden 3 år.

Såfremt projektets gennemførelse kræver tilladelse eller dispensation efter anden lovgivning, skal
ansøgeren rette henvendelse til den myndighed, der administrerer tilladelser eller dispensationer i
henhold til denne lovgivning.

Fredningsnævnet for Sydjylland,
Nordlige del.

7. juli 2007.

Va n astbje g

Kop~e afgørelse er sendt til:

Kongeåens Dambrug ApS, Kongeåvej 87, 6650 Brørup
Miljøcenter Ribe, Sorsigvej 35,6760 Ribe
Vejen Kommune, Teknik & Miljø, Rådhuset, 6600 Vejen.
Danmarks Naturfredningsforening, Masnedøgade 20, 2100 København ø.
Danmarks Naturfredningsforenings lokalkomite vi Anne Marie Thorup, Husmandsvej 4, 6621
Gesten.
Dansk Kano - og Kajakforbund, Idrættens Hus, Brøndby Stadion, 2605 Brøndby.
Dansk Ornitologisk Forening vi Henrik Brandt, Vestervænget 20,6710 Esbjerg V.
Dansk Fritidsfiskerforbund, Erling Frahm, Postboks 32, 3060 Espergærde Sk Modtageti
Friluftsrådet vi Axel Lindgren, Hjortevej 9,6715 Esbjerg N. ov- og Naturstyrelsen
Skov- og Naturstyrelsen, Haraldsgade 53, 2100 København ø 2 O JULI 2007
Friluftsrådet, Scandiagade 13, 2450 København SV
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FREDNINGSNÆVNET FOR SYDJYLLAND, NORDLIG DEL
Domhusgade 24, 6000 Kolding
76 31 96 38, mail: biran@domstol.dk

F 39/2007

Fredningsnævnets j. nr. 39/2007: Revideret projekt til et nyt stuehus på ejendommen matr.
nr. 20 Dover, Lintrup, beliggende Grænsevej 10,Lintrup.

Miljøcenter Ribe har ved brev af 25. juni 2007 forelagt fredningsnævnet en ansøgning af 25. juni
2007 fra Arkitektfirmaet Steen Mathiesen ApS, Ndr. Boulevard 118, 6800 Varde, om tilladelse til at
opføre et nyt beboelseshus på ejendommen matr. nr. 20 Dover, Lintrup, der tilhører gårdejer
Christian Jørgensen, Dover Kirkevej 6, Lintrup.

Da byggeriet ønskes gennemført på et areal, der er fredet ved Overfredningsnævnets kendelse af 7.
august 1980 om fredning af en del af Kongeådalen i Ribe og Sønderjyllands Amter, der forbyder
opførelse af nye bygninger på de fredede arealer, skal fredningsnævnet meddele gårdejer Christian
Jørgensen dispensation i medfør af naturbeskyttelseslovens § 50, stk. 1, såfremt projektet skal
gennemføres.

Fredningsnævnet har behandlet sagen på skriftligt grundlag og har besluttet at meddele gårdejer
Christian Jørgensen dispensation til at opføre et nyt beboelseshus på ejendommen matr. nr. 20
Dover, Lintrup, på de vilkår, der fremgår af afsnittet "Fredningsnævnets afgørelse".

Sagens baggrund:

Ved Overfredningsnævnets kendelse af 7. august 1980 blev en del af Kongeådalen i Ribe og
Sønderjyllands Amter fredet med det formål at sikre et frit og uforstyrret forløb af Kongeåen og
dens tilløb som led i bevarelsen af Kongeådalens samlede landskabspræg. Det fremgår af
fredningsbestemmelsernes § 2 blandt andet, at "Landarealerne skal bevares i deres nuværende
tilstand", og af fredningsbestemmelsernes § 7, at "Det følger af § 2, at der ikke må opføres nye
bygninger (herunder skure, badehuse, boder o. lign.) eller etableres andre faste konstruktioner og
anlæg end bygninger på de fredede arealer.

Det fremgår af arkitektfirmaets ansøgning, at Fredningsnævnet for Sønderjyllands Amt den 24.
august 2005 meddelte gårdejer Christian Jørgensen dispensation fra kendelsen om fredningen af
Kongeådalen til at opføre et nyt beboelseshus med et bebygget areal på ca. 239 kvadratmeter og en
fritliggende garage på ca. 58 kvadratmeter svarende til et samlet bebygget areal på ca. 297
kvadratmeter, på ejendommen matr. nr. 20 Dover, Lintrup. Det fremgår af fredningsnævnets
afgørelse, at huset skulle opføres cirka 170 meter syd for Kongeåen.

Arkitekt Steen Mathiesen, Arkitektfirmaet Steen Mathiesen ApS, har revideret projektet og har
udarbejdet tegninger til et beboelseshus i 2 plan med et grundareal på 186,4 kvadratmeter, en 1.
etage på 160,0 kvadratmeter, en udestue på 33,1 kvadratmeter og en garage på 104,2 kvadratmeter
med en udnyttelig tagetage på 86,0 kvadratmeter, svarende til et samlet bebygget areal på 324,3
kvadratmeter og et samlet beregnet etageareal på 535,3 kvadratmeter.



Ifølge projektet forøges det samlede bebyggede areal med 27,3 kvadratmeter fra ca. 297 kvadrat-
meter til 324,3 kvadratmeter, og bygningernes udformning ændres i forhold til det godkendte
projekt; beboelseshuset skal ifølge arkitektfirmaets brev opføres på et fredet areal ca. 160 meter syd
for Kongeåen.

Arkitektfirmaet forelagde ved brev af 25. juni 2007 det reviderede projekt for Vejen kommune,
Plan, Byg & Beredskab.

I brevet til kommunen har arkitekt Steen Mathiesen oplyst, at gårdejer Christian Jørgensen ønsker
en anden facadeudformning end den, der er givet dispensation til. Beboelseshusets facader skal
opføres i patricierstil enten med blank mur i røde sten med hvide gesimser eller hvide vandskurede
facader med sorte glaserede tagsten, der passer til patricierstilen. Arkitekt Steen Mathiesen har
endvidere anført i brevet, at det eksisterende hus på grunden har et bebygget areal på 153
kvadratmeter med udnyttet tagetage. Huset har været udsat for hærværk og ønskes nedrevet i
forbindelse med opførelsen af det nye beboelseshus, der skal opføres ca. 160 meter syd for
Kongeåen

I en mail af 13. juli 2007 til Skov - og Landskabsingeniør Martin C. Kjeldgård, Miljøcenter
Odense, har Vejen Kommune, Plan, Byg & Beredskab, meddelt, at kommunen vurderer, at "der er
tale om mindre ændringer, der ikke ændrer bebyggelsens samlede udtryk, og at det reviderede
projekt er omfattet af den tidligere meddelte tilladelse efter planloven."

Fredningsnævnets behandling af sagen:

Fredningsnævnet har under behandlingen af sagen anmodet Miljøcenter Ribe, Lindet Statsskovdi-
strikt, Skov - og Naturstyrelsen, Vejen Kommune, Danmarks Naturfredningsforening, Danmarks
Naturfredningsforenings lokalkomite og Friluftsrådet om eventuelle bemærkninger til det det revi-
derede projekt.

Der forelå ikke ved høringsfristens udløb den 14. september 2007 indsigelser mod det reviderede
projekt.

Fredningsnævnets afgørelse:

Denne afgørelse er truffet af fredningsnævnets formand i medfør af forretningsordenens § 10, stk. 5.

Fredningsnævnet kan i medfør af naturbeskyttelseslovens § 50, stk. l, meddele dispensation fra en
.fredningsbestemmelse, når det ansøgte ikke strider mod formålet med fredningen.

Fredningsnævnet for Sønderjyllands Amt meddelte den 24. august 2005 gårdejer Christian
Jørgensen dispensation til at opføre et nyt beboelseshus med et bebygget areal på cirka 297
kvadratmeter på ejendommen matr. nr. 20 Dover, Lintrup, til erstatning for et ældre forfaldent hus
på grunden.

Gårdejer Christian Jørgensen har nu revideret projektet og har ansøgt om dispensation til at opføre
et beboelseshus med et samlet bebygget areal på cirka 324 kvadratmeter udført i en stil, der i højere
grad harmonerer med byggeskikken på landet end den byggestil, det oprindelige projekt var udtryk.



Da det reviderede projekt kun omfatter mindre ændringer og udvidelser i forhold til det oprindelige
projekt, vurderer formanden, at det ikke strider mod formålet med fredningen af Kongeådalen at
meddele gårdejer Christian Jørgensen dispensation til at gennemføre projektet på vilkår,

at byggeriet udføres i overensstemmelse med den tegning, der er vedhæftet denne afgørelse,

at det eksisterende hus fjernes fra grunden senest samtidig med opførelsen af det nye beboelseshus,

og

at bygningsrester fra det eksisterende hus fjernes fra grunden i forbindelse med nedbrydningen af
huset og deponere s uden for det fredede område,

Klagevejledning:

Denne afgørelse kan senest 4 uger efter, at afgørelsen er meddelt de pågældende, indbringes for
Naturklagenævnet, Frederiksborggade 15, 1360 København K, af gårdejer Christian Jørgensen,
Lindet Statsskovdistrikt, Vejen Kommune, Danmarks Naturfredningsforening, Danmarks
Naturfredningsforenings Lokalkomite i Vejen Kommune, Friluftsrådet samt andre, som har en
væsentlig interesse i afgørelsen.

Klage indsendes til fredningsnævnet, der videresender sagen til Naturklagenævnet.

Det er en betingelse for Naturklagenævnets behandling af klagen, at der indbetales et gebyr på 500
kr. til Naturklagenævnet. Nævnet vil sende en opkrævning på gebyret til klageren, når nævnet har
modtaget· klagen fra fredningsnævnet. Naturklagenævnet vil ikke påbegynde behandlingen af
klagen, før gebyret er modtaget.

Vejledning om gebyrordningen kan findes på Naturklagenævnets hjemmeside www.nkn.dk.

Byggeriet må ikke påbegyndes, før klagefristen er udløbet.

Såfremt en klage indgives, må nævnets dispensation ikke udnyttes, før sagen er færdigbehandlet og
stadfæstet af Naturklagenævnet.

Denne dispensation bortfalder, såfremt den ikke er udnyttet inden 3 år.

Såfremt projektets gennemførelse kræver tilladelse eller dispensation efter anden lovgivning, skal
ansøgeren rette henvendelse til den myndighed, der administrerer tilladelser eller dispensationer i
henhold til denne lovgivning.

Fredningsnævnet fo
Kolding, n









































































































FREDNINGSNÆVNET FOR SYDJYLLAND, NORDLIG DEL 
Domhusgade 24, 6000 Kolding 
76 31 96 38, mail: biran@domstol.dk 
 
 
 
 
 
Vedr. j. nr. 52/2012: Ansøgning om dispensation til at opstille en ilttank på ejendommen matr. 
nr. 1 m Sønderskov Hovedgaard, Folding, tilhørende Kongeåens Dambrug A/S. 
 
Vejen Kommune har med brev af 1. marts 2012, modtaget den 19. april 2012, sendt frednings-
nævnet en ansøgning om tilladelse til at opstille en oxygentank på Kongeåens Dambrug, beliggende 
på ejendommen matr. nr. 1 m Sønderskov Hovedgaard, Folding. 
 
Ejendommen matr. nr. 1 m Sønderskov Hovedgaard, Folding, er omfattet af Overfredningsnævnets 
kendelse om fredning af Kongeådalen. Det fremgår af fredningsbestemmelserne blandt andet, at der 
ikke må oprettes nye dambrug ved Kongeåen; eksisterende dambrug må heller ikke udbygges. 
 
Fredningsnævnet skal derfor meddele dispensation til opstilling af tanken.  
 
Fredningsnævnets formand har i medfør af forretningsorden for fredningsnævn § 10, stk. 5, be-
sluttet at meddele Kongeåens Dambrug A/S en lovliggørende dispensation på de vilkår, der fremgår 
af afsnittet ”Fredningsnævnets afgørelse”.    
 
Sagens baggrund:  
 
Overfredningsnævnet afsagde den 7. august 1980 kendelse om fredning af Kongeådalen i Søn-
derjyllands og Ribe amter. I kendelsen har Overfredningsnævnet blandt andet anført, at Kon-
geådalen rummer så betydelige landskabelige værdier og kulturhistoriske minder, at betingelserne 
for en fredning af området var opfyldt. Overfredningsnævnet traf herefter bestemmelse om fredning 
af Kongeådalen med Kongeåen og dens uregulerede forløb på strækningen mellem Knagemølle og 
Gredstedbro samt tilløbene til åen.  
 
Fredningen omfatter cirka 820 ha jord i den snævre ådal, der hovedsageligt består af enge og skræn-
ter med højere beliggende land, herunder ejendommen matr. nr. 1 m Sønderskov Hovedgård, 
Folding 
 
Overfredningsnævnet pålagde de fredede arealer blandt andet følgende fredningsbestemmelser: 
 

"... 
 
§ 1. Fredningens formål. 
 
Fredningen har til formål at sikre et frit og uforstyrret forløb af Kongeåen og dens 
tilløb som led i bevarelsen af Kongeådalens landskabs-præg. 
 
§ 2. Bevaring. 



 
Vandløbene skal bevares som uregulerede naturvandløb fri for kunstige indgreb. 
Andre vandarealer skal opretholdes som sådanne. Landarealerne skal bevares i deres 
nuværende tilstand. 
 
… 
 
§ 4. Dambrug. 
 
Det følger tillige af § 2, at oprettelse af nye dambrug eller udvidelse af eksisterende 
dambrug ikke må finde sted. Fredningen er ikke til hinder for, at der ved eksisterende 
dambrug foretages foranstaltninger (herunder mindre terrænændringer) som led i 
forureningsbekæmpelse.  
 
§ 5. Terrænændringer. 
 
Det følger endvidere af § 2, at der - bortset fra den begrænsede undtagelse i § 4 - ikke 
må foretages terrænændringer. Der må således ikke foretages opfyldning, planering 
eller afgravning. 
 
.................." 

 
 
I brevet, der er dateret den 1. marts 2012, men modtaget i fredningsnævnet den 19. april 2012, har 
Vejen Kommune oplyst, at Kongeåens Dambrug A/S har ansøgt Vejen Kommune om tilladelse til 
at opstille en 7 kubikmeter oxygentank på dambruget. 
 
Vejen Kommune har anført i brevet, at fredningsnævnet i 2004 meddelte Kongeåens Dambrug A/S 
dispensation til at etablere et modeldambrug i området på vilkår blandt andet, at bassiner og 
installationer til modeldambruget blev placeret på dambrugets ejendom som vist på et kort, der var 
vedhæftet afgørelsen. Vejen Kommune oplyser i brevet, at den nye oxygentank er en tilføjelse til 
anlægget, at tanken skal opstilles på et eksisterende fundament, hvor der tidligere har stået 
vandsiloer med et samlet volumen på ca. 20 kubikmeter. Den nye tank er ca. 4,3 meter høj. Det 
fremgår af kommunens brev, at der skal rejses et hegn omkring tanken. 
 
Da tanken skal placeres i tæt tilknytning til det eksisterende anlæg og i et område, hvor der ind til 
for nylig var 4 vandsiloer, vurderer kommunen, at den nye oxygentank samlet set vil påvirke det 
omgivende landskab mindre end de tidligere vandsiloer, hvis den holdes i mørke afdæmpede farver. 
Vejen Kommune har derfor ingen bemærkninger til den valgte placering af tanken og indstiller, at 
fredningsnævnet meddeler dispensation til opstillingen af tanken. 
 
Det fremgår af et produktblad, der er vedhæftet kommunens brev, at tanken skal anbringes på et 
betonfundament og afskærmes af et trådhegn. 
  
Fredningsnævnets behandling af sagen: 
 
Fredningsnævnet har behandlet sagen på skriftligt grundlag og har i høringsbrev af 30. april 2012 
anmodet Naturstyrelsen Ribe, Vejen Kommune, Naturstyrelsen Vadehavet, Naturstyrelsen, 



Danmarks Naturfredningsforening, Friluftsrådet og Dansk Ornitologisk Forening om eventuelle 
bemærkninger til ansøgningen med høringsfrist den 14. maj 2012. 
 
Der er ikke ved høringsfristens udløb fremsat indsigelser mod projektet. 
 
Fredningsnævnets afgørelse: 
 
Ifølge naturbeskyttelseslovens § 50, stk. 1, kan fredningsnævnet meddele dispensation fra en fastsat 
fredningsbestemmelse, når det ansøgte ikke vil stride mod fredningens formål. 
 
Det er formålet med fredningen af Kongeådalen at bevare området i den tilstand, det havde, da 
fredningssagen blev rejst. Dette formål kommer klart til udtryk i de fredningsbestemmelser, som 
fredningsnævnet har fastsat for området.  
 
Kongeåens Dambrug ligger i et EF-habitatområde og Vadehavet, der er åens recipient, er ligeledes 
udpeget som EF-habitatområde og Ramsarområde. Kongeåen er således omfattet af en række 
bestemmelser om internationale naturbeskyttelsesområder i Danmark.  
 
Fredningsnævnet har i 2004 meddelt dispensation til anlæg af et modeldambrug på ejendommen 
matr. nr. 1 m Sønderskov Hovedgaard, Folding, til erstatning for det eksisterende dambrug på ejen-
dommen, idet fredningsnævnet fastslog, at ombygningen af dambruget til et recirkuleringsdambrug 
og driften af dambruget i overensstemmelse med de regler, der gælder for et modeldambrug, ville 
forbedre vandmiljøet. Fredningsnævnet vurderede derfor, at projektet ikke var uforeneligt med 
habitatdirektivet og habitatbekendtgørelsen. 
 
Fredningsnævnet fastslog endvidere, at ombygningen af dambruget til et modeldambrug ville 
forbedre området i overensstemmelse med intentionerne bag fredningen af Kongeådalen, fordi 
modeldambruget kræver et mindre areal end det eksisterende dambrug. Fredningsnævnet meddelte 
derfor i medfør af naturbeskyttelseslovens § 50, stk. 1, Kongeåens Dambrug ApS dispensation til at 
ombygge Kongeåens Dambrug til et modeldambrug på en række nærmere vilkår. 
 
Det fremgår af Vejen Kommunes brev af 1. marts 2012, at Kongeåens Dambrug A/S vil opstille en 
oxygentank inden for dambrugets område på det sted, hvor der har stået 4 vandsiloer, som 
oxygentanken skal erstatte. 
 
Da oxygentanken skal opstilles inde på dambrugets areal i tæt tilknytning til de eksisterende anlæg 
og derfor ikke vil påvirke det omgivende landskab væsentligt, samt da projektet ikke er uforeneligt 
med habitatdirektivet og habitatbekendtgørelsen, meddeler fredningsnævnet derfor Kongeåens 
Dambrug A/S dispensation i medfør af naturbeskyttelseslovens § 50, stk. 1, og § 50, stk. 2 til 4, til 
at opstille oxygentanken på vilkår,  
 
at oxygentanken opstilles på det sted på dambruget, hvor de tidligere vandsiloer stod, 
 
at vandsiloerne fjernes og deponeres uden for det fredede område, 
 
at oxygentanken males i en afdæmpet farve, valgt efter samråd med Vejen Kommune som tilsyns-
myndighed, 
 



at der omkring oxygentanken rejses et hegn, der ligeledes males i en afdæmpet farve, valgt efter 
samråd med Vejen Kommune som tilsynsmyndighed. 

 
Klagevejledning: 
 
Denne afgørelse kan påklages til Natur- og Miljøankenævnet. 
 
Klagefristen er 4 uger fra den dag afgørelsen er meddelt. 
 
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 afgørelsen, 
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. 

 
Klage skal indsendes til Fredningsnævnet, c/o Retten i Kolding, Domhusgade 22 – 24, 6000 Kol-
ding, som videresender klagen til Natur- og Miljøklagenævnet sammen med afgørelsen og det 
materiale, der er indgået i sagens behandling. 
 
Det er en betingelse for Natur- og Miljøklagenævnets behandling af klagen, at der indbetales et 
gebyr til Naturklagenævnet. Klagegebyret er fastsat til 500 kr. for privatpersoner og 3.000 kr. for 
alle andre klagere, herunder virksomheder, organisationer og offentlige myndigheder. Natur- og 
Miljøklagenævnet vil sende en opkrævning på gebyret til klageren, når nævnet har modtaget klagen 
fra fredningsnævnet. Denne opkrævning skal anvendes ved indbetaling af gebyret. Natur- og 
Miljøklagenævnet modtager ikke check eller kontanter. Natur- og Miljøklagenævnet påbegynder 
behandlingen af klagen, når gebyret modtaget. Betales gebyret ikke på den anviste måde og inden 
for den fastsatte frist på 14 dage, afvises klagen fra behandling. Vejledning om gebyrordningen kan 
findes på Natur- og Miljøklagenævnets hjemmeside www.nkn.dk. 
 
Såfremt en klage indgives, må nævnets dispensation ikke udnyttes, før sagen er færdigbehandlet og 
stadfæstet af Natur- og Miljøklagenævnet. 
 
Byggeriet må ikke påbegyndes, før klagefristen er udløbet. 
 
Denne dispensation bortfalder, såfremt den ikke er udnyttet inden 3 år. 
 
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, nordlig del 
Kolding, den 24. maj 2012 

http://www.nkn.dk/


 
Vagn Kastbjerg, 

Formand 
 

Afgørelsen er sendt til: 
 
Naturstyrelsen Ribe, Sorsigvej 35, 6760 Ribe, pr. mailrib@nst.dk   
Vejen kommune, Teknisk Forvaltning, pr. mail natur-miljo-byg@vejenkom.dk 
Naturstyrelsen nst@nst.dk  
Naturstyrelsen Vadehavet thhcg@danmarksnationalparker.dk   
Danmarks Naturfredningsforening, Masnedøgade 20, 2100 København Ø, pr. mail dn@dn.dk  
Danmarks Naturfredningsforenings Lokalkomite v/ Mogens Kjær Poulsen vejen@dn.dk  
Friluftsrådet, Scaniagade 13, 2450 København SV, pr. mail fr@friluftsraadet.dk  
Friluftsrådet c/o Lone Høgholt, trekantomraadet@friluftsraadet.dk  
Dansk Ornitologisk Forening, Vesterbrogade 140, 1620 København V, pr. mail natur@dof.dk  
DOF Vejen, vejen@dof.dk  
Kongeåens Dambrug, Kongeåvej 87, 6650 Brørup 
 

mailto:mailrib@nst.dk
mailto:natur-miljo-byg@vejenkom.dk
mailto:nst@nst.dk
mailto:thhcg@danmarksnationalparker.dk
mailto:dn@dn.dk
mailto:vejen@dn.dk
mailto:fr@friluftsraadet.dk
mailto:trekantomraadet@friluftsraadet.dk
mailto:natur@dof.dk
mailto:vejen@dof.dk


FREDNINGSNÆVNET FOR SYDJYLLAND, NORDLIG DEL 
Kolding Åpark 11, 6000 Kolding 
Telefon 99686800, mail: biran@domstol.dk 
 
 
 
 
 
Fredningsnævnets sagsnummer 31/2013: Ansøgning om dispensation til at anlægge en 70 
meter lang handicapvenlig sti ved Foldingbro Kro. 
 
Vejen Kommune har med brev af 28. juni 2013 meddelt fredningsnævnet, at Foldingbro 
Borgerforening mundtligt har ansøgt Vejen Kommune om dispensation til at anlægge en 70 meter 
lang handicapvenlig sti fra stien nord for Kongeåen i Foldingbro til krohaven og ind i krohaven ved 
Foldingbro Kro.  
 
Projektet berører arealer, der er fredet ved Overfredningsnævnets kendelse, afsagt den 7. august 
1980 om fredning af en del af Kongeådalen i Ribe og Sønderjyllands amter. Det fremgår blandt 
andet af fredningsbestemmelserne, at de fredede arealer skal bevares, og at der ikke må foretages 
terrænændringer. 
  
Fredningsnævnet skal derfor meddele dispensation til projektets gennemførelse. 
 
Fredningsnævnets formand har besluttet at behandle sagen på skriftligt grundlag og har i medfør af 
forretningsorden for fredningsnævn § 10, stk. 5, besluttet at meddele Foldingbro Borgerforening 
dispensation til at anlægge stien i det fredede område på de vilkår, der fremgår under afsnittet 
”Fredningsnævnets afgørelse”.       
 
Sagens baggrund 
 
Det fremgår af Overfredningsnævnets kendelse, at det er formålet med fredningen af Kongeådalen 
at sikre et frit og uforstyrret forløb af Kongeåen og dens tilløb som led i bevarelsen af Kon-
geådalens samlede landskabspræg. Overfredningsnævnet har derfor fastsat blandt andet følgende 
fredningsbestemmelser for Kongeådalen: 

 
”… 
 
§ 2.  Bevaring. 
 
Vandløbene skal bevares som uregulerede naturvandløb fri for kunstige indgreb. An-
dre vandarealer skal opretholdes som sådanne. Landarealerne skal bevares i deres 
nuværende tilstand. 
 
… 
 
§ 5.  Terrænændringer. 
 



Det følger endvidere af § 2, at der … ikke må foretages terrænændringer. Der må såle-
des ikke foretages opfyldning, planering eller afgravning. 
 
§ 6.  Arealernes drift og pleje. 
 
… 
 
f. Fredningen er ikke til hinder for, at der af vedkommende amtsråd eller med 
amtsrådets godkendelse i begrænset omfang anlægges og afmærkes parkeringspladser, 
stier, lejrpladser, bådophalingspladser o. lign. til offentlighedens anvendelse i 
overensstemmelse med regler, der fastsættes af amtsrådet. Et sådant anlæg kræver 
aftale med vedkommende ejer eller ekspropriation, eventuelt ved en supplerende 
fredningsafgørelse. 
 
…” 

 
Vejen Kommune har oplyst i brevet af 28. juni 2013, at Foldingbro Borgerforening har ansøgt 
kommunen om tilladelse til at anlægge en ca. 70 meter lang stenmelssti på ejendommen matr. nr. 2 
b Sønderskov Hovedgaard, Folding, fra stien på engen nord for Kongeåen vest om Foldingbro Kro 
og ind i krohaven for at ”lave en lille rundtur i byen og at gøre turen langs engen tilgængelig for 
handicappede.” Ejeren af ejendommen matr. nr. 2 b Sønderskov Hovedgaard, Folding, René 
Weimar Andersen, har meddelt samtykke til anlægget af stien. 
 
Vejen Kommune har oplyst i brevet blandt andet, at stien på hovedparten af strækningen forløber 
langs et plankeværk, at der er en lille jordvold, som påtænkes udjævnet lidt, så der kan etableres en 
ca. 2 meter bred stenmelssti, og at stien skal etableres med stabilgrus i bunden. 
 
Vejen Kommune har endvidere oplyst i brevet, at projektområdet ikke ligger inden for Natura 2000 
område eller er § 3 beskyttet. Kommunen skal imidlertid dispensere fra åbeskyttelseslinjen omkring 
Kongeåen. Kommunen er indstillet på at meddele dispensation, fordi stien ligger i tilknytning til 
eksisterende haver og tjener et samfundsmæssigt formål, men på vilkår, at kommunen medvirker til 
afmærkning af tracéet, når anlægsarbejdet påbegyndes. 
 
Vejen Kommune har tillige oplyst, at nærmeste Natura 2000 område er Natura 2000 område, nr. 91 
og habitatområde nr. H80, som ligger ca. 30 meter syd det areal, hvor stien skal anlægges, og at 
følgende naturtyper og arter indgår i udpegningsgrundlaget: 
 
Naturtyper:                                                                      Arter: 
 
Næringsrig sø                                                                  Havlampret. 
Vandløb                                                                          Bæklampret 
Surt overdrev                                                                  Flodlampret 
Tidvis våd eng                                                                Snæbel 
Urtebræmme                                                                   Odder 
Kildevæld 
Rigkær 
 



Det er Vejen Kommunes umiddelbare vurdering på baggrund af rapport fra DMU og kommunens 
øvrige kendskab til området, at der kan findes følgende bilag IV-arter i området: Vandflagermus, 
sydflagermus, troldflagermus, pipistrelflagermus, odder, markfirben, stor vandsalamander og 
spidssnudet frø. Odder og vandflagermus er omfattet af den danske rødliste som  sårbare. Vejen 
Kommune har ikke kendskab til andre registreringer af planter og dyr, som er omfattet af 
artsfredninger eller optaget på nationale eller regionale rødlister på eller i nærheden af 
projektområdet. 
 
Vejen Kommune har endelig oplyst, at flere plante-  og dyrarter, der er omfattet af habitatdirektivets 
bilag IV, kan have levested, fødesøgningsområde eller sporadisk opholdsted inden for det ansøgte 
areal. 
 
Vejen Kommune har herefter anført i brevet, at der skal være vådområder med højt naturindhold, 
for at odderen kan trives i levedygtige bestande, og at odderens yngle- og rasteområder knytter sig 
til moser, krat, skov og andre uforstyrrede naturområder. Vejen Kommune vuderer, at projektet ikke 
vil have nogen negativ indvirkning på odderen.  
 
Vejen Kommune konkluderer derfor, at projektet ikke vil have nogen negativ indflydelse på bilag 
IV- og rødlistearterne eller deres levesteder. 
 
 
Fredningsnævnets behandling af sagen: 
 
Fredningsnævnet har i høringsbrev af 4. juli 2013 anmodet, Vejen Kommune, Naturstyrelsen, 
Naturstyrelsen Trekantsområdet Danmarks Naturfredningsforening, Friluftsrådet, Dansk Orni-
tologisk Forening, Foldingbro Borgerforening og René Weimar Andersen om eventuelle 
bemærkninger til ansøgningen med høringsfrist den 8. august 2013. 
 
Der er ikke ved høringsfristens udløb rejst indsigelser mod projektet. 
 
Fredningsnævnets afgørelse: 
 
Denne afgørelse er truffet af fredningsnævnets formand i medfør af forretningsorden for 
fredningsnævn § 10, stk. 5. 
 
Ifølge naturbeskyttelseslovens § 50, stk. 1, kan fredningsnævnet dispensere fra bestemmelserne i en 
fredning, når det ansøgte ikke er i strid med fredningens formål. Videregående afvigelser fra en 
fredning end nævnt i stk. 1, og helt eller delvis ophævelse af en fredning kan, jf. stk. 5, kun 
foretages efter reglerne om gennemførelse af fredninger. 
 
Fredningsnævnet kan kun meddele dispensation fra en fredning i eller uden for et internationalt 
naturbeskyttelsesområde, hvis projektet ikke indebærer forringelse af naturtyperne og levestederne 
for de arter eller betydelige forstyrrelser af de arter, som området er udpeget for, jf. naturbeskyt-
telseslovens § 50, stk. 2. 
 
Det er formålet med fredningen af Kongeådalen at sikre et frit og uforstyrret forløb af Kongeåen og 
dens tilløb som led i bevarelsen af Kongeådalens samlede landskabspræg. 
 



Fredningsbestemmelserne indeholder derfor blandt andet forbud mod terrænændringer. 
 
Foldingbro Borgerforening vil anlægge en ca. 70 meter lang sti i forlængelse af en eksisterende sti 
gennem det fredede område umiddelbart vest for Foldingbro Kro og ovenfor engen nord for 
Kongeåen, for at gøre spadsereturen langs engen tilgængelig for borgere med et handicap. Det 
fremgår af fredningsbestemmelsernes § 6 blandt andet, at fredningen ikke er til hinder for, at der i 
begrænset omfang anlægges blandt andet afmærkede stier i den fredede ådal. 
 
Det fremgår af Vejen Kommunes brev, at vandflagermus, sydflagermus, troldflagermus, 
pipistrelflagermus, odder, markfirben, stor vandsalamander og spidssnudet frø, der er bilag IV-arter, 
ifølge en rapport fra Danmarks Miljøundersøgelse og kommunens øvrige viden kan have levesteder, 
fødesøgningsområde eller sporadisk opholdsted indenfor det areal, som berøres af projektet. 
  
Vejen Kommune konkluderer derfor, at projektet efter kommunens opfattelse ikke vil have negativ 
indflydelse på bilag IV- og rødlistearterne eller deres levesteder. 
 
I betragtning af anlægsarbejdets begrænsede omfang og de hensyn, der har begrundet ansøgningen, 
og på baggrund af Vejen Kommunes udtalelse og vurdering af betydningen for bilag IV-arterne, at 
der anlægges en ca. 70 meter lang sti, finder fredningsnævnet, at det ikke strider mod formålet med 
fredningen af Kongeådalen at dispensere til projektets gennemførelse. Fredningsnævnet har tillige 
lagt vægt på, at fredningsbestemmelsernes § 6 åbner mulighed for, at der i begrænset omfang kan 
etableres afmærkede stier i fredningsområdet. Fredningsnævnet meddeler derfor i medfør af 
naturbeskyttelseslovens § 50, stk. 1, og stk. 2, Foldingbro Borgerforening dispensation til at 
anlægge stien på ejendommen matr. nr. 2 b Sønderskov Hovedgaard, Folding, på vilkår, 
 
at afgravet materiale i forbindelse med anlægsarbejdet deponeres uden for det fredede område, 
 
og  
 
at Vejen Kommune som tilsynsmyndighed medvirker til at afmærke stien, inden arbejdet 
påbegyndes. 
 
Klagevejledning: 
 
Denne afgørelse kan påklages til Natur- og Miljøankenævnet. 
 
Klagefristen er 4 uger fra den dag, afgørelsen er meddelt. 
 
Klageberettigede er, jf. naturbeskyttelseslovens § 86: 

Modtageren af afgørelsen, 
ejeren af den ejendom, som afgørelsen vedrører, 
offentlige myndigheder, 
en berørt nationalparkfond, 
lokale foreninger og organisationer, som har en væsentlig interesse i afgørelsen, 
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. 



 
Hvis klagefristen udløber en lørdag eller en helligdag, forlænges fristen til den følgende hverdag. 
 
Klage skal indsendes til Fredningsnævnet, c/o Retten i Kolding, Kolding Åpark 11, 6000 Kolding, 
som videresender klagen til Natur- og Miljøklagenævnet sammen med afgørelsen og det materiale, 
der er indgået i sagens behandling. 
 
Det er en betingelse for Natur- og Miljøklagenævnets behandling af klagen, at der indbetales et 
gebyr til Naturklagenævnet. Klagegebyret er fastsat til 500 kr. Natur- og Miljøklagenævnet vil 
sende en opkrævning på gebyret til klageren, når nævnet har modtaget klagen fra fredningsnævnet. 
Denne opkrævning skal anvendes ved indbetaling af gebyret. Natur- og Miljøklagenævnet modtager 
ikke check eller kontanter. Natur- og Miljøklagenævnet påbegynder behandlingen af klagen, når 
gebyret er modtaget. Betales gebyret ikke på den anviste måde og inden for den fastsatte frist på 14 
dage, afvises klagen fra behandling. Vejledning om gebyrordningen kan findes på Natur- og 
Miljøklagenævnets hjemmeside www.nkn.dk. 
 
Gebyret tilbagebetales, hvis 

1. klagesagen fører til, at den påklagede afgørelse ændres eller ophæves, 
2. klageren får helt eller delvis medhold i klagen, eller 
3. klagen afvises som følge af overskredet klagefrist, manglende klageberettigelse eller fordi 

klagen ikke er omfattet af Natur- og Miljøklagenævnets kompetence. 
 
Det bemærkes, at hvis den eneste ændring af den påklagede afgørelse er forlængelse af frist for 
efterkommelse af afgørelse som følge af den tid, der er medgået til at behandle sagen i klagenævnet, 
tilbagebetales gebyret dog ikke. 
 
Natur- og Miljøklagenævnet kan også beslutte at tilbagebetale klagegebyret, hvis 1) der er indledt 
forhandlinger med afgørelsens adressat og/eller førsteinstansen om projekttilpasninger, og disse 
forhandlinger fører til, at klager trækker sin klage tilbage, eller 2) klager i øvrigt trækker sin klage 
tilbage, før Natur- og Miljøklagenævnet har truffet afgørelse i sagen. 
 
Gebyret tilbagebetales dog ikke, hvis nævnet vurderer, at der er forhold, der taler imod at 
tilbagebetale gebyret, f. eks. hvis klagen trækkes tilbage meget sent, herunder efter at klager har 
haft et afgørelsesudkast til partshøring. 
Såfremt en klage indgives, må nævnets dispensation ikke udnyttes, før sagen er færdigbehandlet og 
stadfæstet af Natur- og Miljøklagenævnet. 
 
Byggeriet må ikke påbegyndes, før klagefristen er udløbet. 
 
Denne dispensation bortfalder, såfremt den ikke er udnyttet inden 3 år. 
 
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, nordlig del 

http://www.nkn.dk/


Kolding, den 22. august 2013 
 
 

Vagn Kastbjerg 
formand 

 
 
Denne afgørelse er sendt til: 
 
Naturstyrelsen, nst@nst.dk    
Vejen kommune, Teknisk Forvaltning, pr. mail post@vejenkom.dk   
Naturstyrelsen Trekantsområdet tre@nst.dk     
Danmarks Naturfredningsforening, Masnedøgade 20, 2100 København Ø, pr. mail dn@dn.dk  
Danmarks Naturfredningsforenings Lokalkomite v/Mogens Kjær Poulsen vejen@dn.dk  
Friluftsrådet, Scaniagade 13, 2450 København SV, pr. mail fr@friluftsraadet.dk  
Friluftsrådet c/o Lone Høgholt trekantsomraadet@friluftsraadet.dk  
Dansk Ornitologisk Forening, Vesterbrogade 140, 1620 København V, pr. mail natur@dof.dk  
DOF Vejen, Vejen@dof.dk  
Inge Lise Møller Jensen, Vejen kommune, ilmk@vejenkom.dk 
Foldingbro Borgerforening ved Christian Aarup Sørensen christian.aarup@gmail.com  
René Weimar Andersen, Skovlundvej 9, 6660 Lintrup 
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 FREDNINGSNÆVNET FOR SYDJYLLAND, NORDLIG DEL 
Kolding Åpark 11, 6000 Kolding 
Telefon 99686800, mail: biran@domstol.dk 
 

 
 

Vedr. Fredningsnævnets sagsnummer 48/2013: Ansøgning fra Vejen Kommune om dispensa-
tion til at etablere en vandresti langs Kongeåen i Vejen Kommune. 

Fredningsnævnet har den 17. oktober 2013 modtaget en ansøgning fra Vejen Kommune om 
dispensation fra Overfredningsnævnets kendelse, afsagt den 7. august 1980, om fredning af en del 
af Kongeådalen i Ribe og Sønderjyllands amter til etablering af en ca. 31 km lang vandresti, 
markeret med ca. 230 pæle langs Kongeåen på tværs af Vejen Kommune med det formål at give 
offentligheden adgang til naturen og landskabet langs Kongeåen samt at formidle Kongeåens kultur, 
natur og historie. I forbindelse med etableringen af stien skal der indenfor det fredede område 
blandt andet bygges 3 træbroer, etableres forskellige fritidsfaciliteter mv. samt opsættes 
informationstavler og infostandere, jf. beskrivelsen af projektet, der er gengivet nedenfor. 

Det fremgår af Overfredningsnævnets kendelse, at det er formålet med fredningen af Kongeådalen 
at sikre et frit og uforstyrret forløb af Kongeåen og dens tilløb som led i bevarelsen af Kongeåda-
lens samlede landskabspræg. Fredningsbestemmelserne indeholder derfor forbud mod ter-
rænændringer og mod bebyggelse samt etablering af andre faste konstruktioner og anlæg end 
bygninger på de fredede arealer. Fredningsbestemmelserne er imidlertid ikke til hinder for, at der i 
begrænset omfang kan anlægges og afmærkes parkeringspladser, stier, lejrpladser, bådophalings-
pladser o. lign. for at give offentligheden adgang tril de fredede arealer. 

Fredningsnævnet skal derfor meddele dispensation til projektets gennemførelse. 

Projektet omfatter opførelse af 3 broer over Kongeåen på kommunegrænsen mellem Vejen og 
Esbjerg Kommuner. Da brofæsterne til disse broer anlægges i Esbjerg Kommune har Naturstyrelsen 
ved brev af 18. december 2013 efter ansøgning fra formanden for Fredningsnævnet i Sydjylland, 
nordlig del, med tiltrædelse af formanden for Fredningsnævnet i Sydjylland, sydlig del, henvist den 
del af projektet, der vedrører de 3 broer med tilhørende stiforløb til behandling i Fredningsnævnet 
for Sydjylland, nordlig del.  

Fredningsnævnet har behandlet sagen på skriftligt grundlag. 

Fredningsnævnet har besluttet at meddele Vejen Kommune og Esbjerg Kommune dispensation til at 
gennemføre projektet på de vilkår, der fremgår under afsnittet ”Fredningsnævnets afgørelse” 

Sagens baggrund: 

Overfredningsnævnet afsagde den 7. august 1980 kendelse om fredning af en del af Kongeådalen i 
Sønderjyllands og Ribe amter. I kendelsen har Overfredningsnævnet blandt andet anført, at Kon-
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geådalen rummer så betydelige landskabelige værdier og kulturhistoriske minder, at betingelserne 
for en fredning af området var opfyldt. Overfredningsnævnet traf herefter bestemmelse om fredning 
af Kongeådalen med Kongeåen og dens uregulerede forløb på strækningen mellem Knagemølle og 
Gredstedbro samt tilløbene til åen.  

Overfredningsnævnet pålagde de fredede arealer blandt andet følgende fredningsbestemmelser: 

"... 

§ 1. Fredningens formål. 

Fredningen har til formål at sikre et frit og uforstyrret forløb af Kongeåen og dens 
tilløb som led i bevarelsen af Kongeådalens landskabspræg. 

§ 2. Bevaring. 

Vandløbene skal bevares som uregulerede naturvandløb fri for kunstige indgreb. 
Andre vandarealer skal opretholdes som sådanne. Landarealerne skal bevares i deres 
nuværende tilstand. 

§ 3. Vandløbene og andre vandarealer. 

Det følger af § 2, at der ikke må foretages foranstaltninger, som ændrer vandstanden i 
eller forløbet af vandløbene eller ændrer breddernes karakter... 

…  

§ 5. Terrænændringer. 

Det følger endvidere af § 2, at der - bortset fra den begrænsede undtagelse i § 4 - ikke 
må foretages terrænændringer. Der må således ikke foretages opfyldning, planering 
eller afgravning. 

.................. 

§ 6.  Arealernes drift og pleje. 

… 

f. Fredningen er ikke til hinder for, at der af vedkommende amtsråd eller med amts-
rådets godkendelse i begrænset omfang anlægges og afmærkes parkeringspladser, 
stier, lejrpladser, bådophalingspladser o. lign. til offentlighedens anvendelse i over-
ensstemmelse med regler, der fastsættes af amtsrådet. Et sådant anlæg kræver aftale 
med vedkommende ejer eller ekspropriation, eventuelt ved en supplerende fred-
ningsafgørelse. 

… 
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                      § 7. Bygninger og andre faste konstruktioner og anlæg. 

Det følger af § 2, at der ikke må opføres nye bygninger (herunder skure, badebroer, 
boder o. lign.) eller etableres andre faste konstruktioner og anlæg end bygninger…” 

Vejen Kommune har den 17. oktober 2013 ansøgt fredningsnævnet om dispensation til at etablere 
en vandresti langs Kongeåen. 

Vejen Kommune har beskrevet projektet og baggrunden for projektet i ansøgningen og har anført 
blandt andet:  

”… 

Flere lokalråd langs Kongeåen i Vejen Kommune er gået sammen om at etablere en 
vandresti ved Kongeåen. Vejen Kommune indgår sammen med lokalrådene, Søn-
derskov Museum og landbrugsorganisationer i styregruppen omkring projektet. En 
lille del af projektet rækker ind i Esbjerg Kommune. Esbjerg og Kolding Kommuner 
arbejder med at fortsætte stien, så den kommer til at følge den gamle rigsgrænse fra 
Hejlsminde til Kongeåens start ved Vamdrup og derefter Kongeåen til vadehavet. 

Der er tale om en trampesti (uden belægning) der markeres af pæle, så man kan ses fra 
pæl til pæl og på den måde finde vej og der skal etableres klaplåger eller stenter til at 
passere gennem hegnene. Hvor der er sumpede arealer skal der anlægges gangplanker 
og der skal etableres småspang over de grøfter, der afvander til åen. For at krydse åen 
på de nye rundture, skal der etableres 3 nye fodgænger træbroer over Kongeåen. An-
lægget omfatter endvidere etablering af toiletfaciliteter, borde/bænkesæt, skralde-
spande og informationsstandere ved udvalgte p-pladser. Der etableres også shel-
terpladser og en række kanoophalingspladser. I bilag 1 ses et overblik over hele ruten i 
Vejen Kommune med placeringen af de nye store broer og informationssteder. 

Lokalrådene har talt med lodsejerne og der er indgået skriftlige aftaler med dem.  
Vejen Kommunen står for anlæg af stien. Når stien er anlagt overgår driften og ved-
ligeholdelsen af stien til Vejen Kommune. 

Formål med stien 

Formålet er at give offentligheden adgang til naturen og landskabet langs Kongeåen, 
samt at formidle Kongeåens kultur, natur og historie. Vi håber at kunne indvie stien i 
juni 2014. 

Faciliteter til anlæg af stien 

Hele stiens anlæg er gennemgået i bilag 2. Her er en oversigt over de faciliteter der 
skal etableres inden for det fredede areal: 

• 3 nye træbroer der spænder over Kongeåen. 
• Gelændere på eksisterende betonbro ved Kongeåens Dambrug. 
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• Sidehængt forgængerbro på vejbroen på Dovervej i Foldingbro (stålbro). 
• 4 kanoophalingspladser (nyetableringer ved Skelhøj vest for Tobøl, ved Kon-

geåens Dambrug og ved Vejen Fodboldgolf på Haderslevvej 7 og udskiftning 
af eksisterende faciliteter ved Frihedsbroen.) 

• 3 kanoisætningsramper øst for Kongeåens Dambrug. 
• 1 lille og 2 store infostandere med digital information om kongeåens historie, 

natur, kultur mv. 
• 2 toiletbygninger med nedgravet tank på 1600 l 
• 1 shelterplads 
• Hele stien skal afmærkes med ca. 230 markeringspæle. 
• Gangplanker placeres hvor der er sumpede områder – det kan skifte fra år til 

år. 
• Der skal kunne opstilles ganske få informationsskilte undervejs på turen – 

f.eks. ved Maltstenens fundsted. 
 

Alle elementer i ådalen udføres i træ og er designet, så de passer sammen og der opnås 
et samlet helhedsindtryk.  

I infostanderen indsættes en skærm (touchscreen) på ca. 22”, hvor man kan orientere 
sig om ruter, kongeåens historie, natur og kultur, samt downloade kort til turen. Skær-
men vil være slukket om natten. Der er lagt vægt på, at elementerne er tilpasset å-
dalen mest muligt og at infostandere er placeret på eksisterende p-pladser og i 
tilknytning til levende hegn, træer elle buskads. Toiletbygningen ved Frihedsbroen 
erstatter den eksisterende bygning på pladsen. 

Fredningen  

Kongeådalen er fredet ved overfredningsnævnets kendelse af 7. august 1980 om 
fredning af en del af Kongeådalen i Ribe og Sønderjyllands Amter. 

Fredningen har til formål at sikre et frit og uforstyrret forløb af Kongeåen og dens 
tilløb som led i bevarelsen af Kongeådalens samlede landskabspræg. Af frednings-
sprotokollen fremgår det, at et af formålene med fredningen også er at åbne adgangen 
til området på passende steder til rekreativ anvendelse for befolkningen. 

Ifølge fredningskendelsens § 6f er fredningen ikke til hinder for, at der af vedkom-
mende amtsråd (nu kommunen) eller med amtsrådets godkendelse i begrænset omfang 
anlægges og afmærkes parkeringspladser, stier, lejrpladser, bådophalingspladser og 
lignende til offentlighedens anvendelse i overensstemmelse med regler, der fastsættes 
af amtsrådet. Et sådant anlæg kræver aftale med vedkommende ejer eller ekspro-
priation, eventuelt ved en supplerende fredningsafgørelse. 

Af § 2 fremgår det, at vandløbene skal bevares som uregulerede naturvandløb fri for 
kunstige indgreb. Andre vandarealer skal opretholdes som sådanne. Landarealerne 
skal bevares i deres nuværende tilstand. Heraf følger det i § 7, at der ikke må opføres 
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nye bygninger (herunder skure, badehuse, boder og lignende) eller etableres andre 
faste konstruktioner og anlæg end bygninger….  

Ifølge Naturbeskyttelseslovens § 50 kan fredningsnævnet meddele dispensation fra en 
fastsat fredningsbestemmelse, når det ansøgte ikke vil stride mod fredningens formål.  

Anlægget kræver desuden en tilladelse efter naturbeskyttelsesloven, planloven og 
vandløbsloven fra Vejen og Esbjerg kommuner. Vejen Kommune vurderer, at stien ik-
ke har en negativ effekt på naturen og landskabet og at den er af så stor samfunds-
mæssig interesse, at en dispensation/tilladelse efter disse regler vil kunne opnås. 

Vurdering af konsekvenser for Natura 2000 og Bilag IV-arter 

Kongeåen er Natura 2000 område nr. 91 (Habitatområde nr. H80).  

De arter og naturtyper der ligger til grund for udpegningen af området ses i ne-
denstående tabel: 

Udpegningsgrundlag for Habitatområdet Kongeå (H80) 

 

Naturtyper: Arter: 
Næringsrig sø (3150) 
 

Havlampret (Petromyzon marinus) (1095) 
 

Vandløb (3260) 
 

Bæklampret (Lampetra planeri) (1096) 
 

*Surt overdrev (6230) 
 

Flodlampret (Lampetra fluviatilis) (1099) 
 

Tidvis våd eng (6410) 
 

*Snæbel (Coregonus oxyrhynchus) (1113) 
 

Urtebræmme (6430) 
 

Odder (Lutra lutra) (1355) 
 

*Kildevæld (7220) 
 

 

Rigkær (7230) 
 

 

* Surt overdrev, kildevæld samt snæbel er alle prioriterede naturtyper/arter. 

En række dyr og planter, der er omfattet af habitatdirektivets bilag IV, kan have leve-
sted, fødesøgningsområde eller sporadisk opholdssted indenfor det ansøgte areal. På 
baggrund af rapport fra DMU1, samt Vejen Kommunes øvrige kendskab vurderes u-
middelbart, at der kan være Vandflagermus, Sydflagermus, Troldflagermus, Pipistrel-
flagermus, Odder, Markfirben, Stor vandsalamander, Spidssnudet frø. Heraf er odder 
og vandflagermus omfattet af den danske rødliste som sårbare. 

For at odderen kan trives i levedygtige bestande, skal der være vådområder med et 
højt naturindhold. Odderens yngle- og rasteområder knytter sig til moser, krat, skov 
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eller andre uforstyrrede naturområder. Vejen Kommune vurderer derfor at projektet 
ikke vil have nogen negativ indvirkning på odderen. 

Bortset fra ovennævnte har Vejen Kommune ikke kendskab til andre registreringer af 
planter og dyr, som er omfattet af artsfredninger eller optaget på nationale eller 
regionale rødlister på eller i nærheden af projektarealet.  

Vejen Kommune vurderer, at projektet ikke vil have negativ indflydelse på 
ovennævnte bilag IV- og rødlistearter eller deres levesteder.  

Vejen Kommune indstiller til fredningsnævnet, at der dispenseres til anlægget af 
Kongeåstien.” 

Beskrivelsen og placeringen af de enkelte faciliteter, der skal opbygges eller anbringes i det fredede 
område fremgår af en beskrivelse m.v., der er vedhæftet ansøgningen. Følgende fremgår af bilaget: 

Beskrivelse og placering af faciliteter til etablering af Kongeåstien 

Tegninger af de enkelte elementer ses i bilag:  

• Stor fodgængerbro over Kongeåen med spænd på 18 m 
(10.100_20130812_Bro_plan_snit_opstalt 1.100) 

• Kanoophalingsplads og handicaptilgængelig fiskeplads 
(10.400_20130812_Fiskebro handicapadgang og kano bro_1.100) 

• Digital infostander, stor og lille model (12.100_20130819_info_stand, 
12.200_20130819_info_stand) 

• Shelter (12.400_20130812_Shelter_plan_snit_facade 1.50, 
12.410_20130812_Shelter_plan_facade 1.50) 

• Toilet (12.300_20130812_toiletbygning 1.50) 
• Info-skilt (13.100_20130819_info_skiltestander) 

 
Gennemgang af ruten fra vest  

I alt etableres ca. 31 km ny trampesti på tværs af hele Vejen Kommune. Stien er uden belægning 
og markeres med pæle. Det er muligt at vandre ruten som en langtursrute, men der etableres 
også muligheder for rundture. Rundturene gør det muligt at stille bilen og komme tilbage til 
samme udgangspunkt.  

Omkring Tobøl etableres 2 rundture med udgangspunkt i rastepladsen hvor Ribevej krydser 
Kongeåen. Derfor skal der etableres 2 broer der spænder over Kongeåen. Placeringerne af 
broerne ses på figur 1. 
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Figur 1 Bro nr. 1 ønskes placeret 1400 sydøst for Tobøl by og bro nr. 2 placeres 1200 m sydøst for 
Tobøl by. Broerne er markeret med sort kryds og stien er markeret med rødt. 
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Figur 2 Viser området ved bro 1. Det fredede område er vist med lilla skravering. Kanoophalings-
pladsen og broen er placeret inden for det fredede område, mens shelterplads og toilet er placeret 
udenfor. Broen ligger både i Esbjerg og Vejen Kommuner, da åen på dette sted udgør kommune-
grænsen. 

Broen udføres i træ. I designet af broerne er der lagt vægt på at den falder bedst muligt ind i det 
omgivende landskab. Placeringen af den nye store bro er valgt fordi åen ikke eroderer i brinken på 
dette sted og fordi den her landskabeligt er placeret i kanten af ådalen. Pga. funderingen af broen 
kan placeringen af broen afvige med få meter. 

Kanoplads og bro ligger på matr. nr. 43b Tobøl By, Føvling i Vejen Kommune. I Esbjerg kommune 
ligger broen på matr. Nr. 9b Villebøl By, Kalvslund. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 3 viser P-pladsen på Ribevej syd for Tobøl, hvor landevejen krydser åen. Der skal opstilles 
en info-stander (lille model) og en toiletbygning ved rastepladsen. Desuden skal der udskiftes 
bord/bænkesæt for at faciliteterne langs stien bliver ensartede. Rastepladsen hører under 
vejmatriklen. 
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Figur 4 Nærbillede af placeringen af bro nr. 2 sydøst for Tobøl. (se fig. 1 for placering) 

Broen etableres mellem matr. nr 7q Tobøl By, Føvling i Vejen Kommune og 194 Hjortvad, Kalv-
slund i Esbjerg Kommune. 
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Figur 5 Stiens forløb gennem Foldingbro. Kun den nye bro over vejen ligger inden for fredningen. 

 

Billede af den 
eksisterende bro 
ved Dovervej i 
Foldingbro. 

 

 

 

 

 

 

 

Den nye fodgængerbro ligger på matr. nr. 20m Sønderskov hdg., Folding og 298 Dover, Lintrup. 
Broen udføres i en let stålkonstruktion for at passe til den eksisterende bro. Broen placeres inden for 
vejmatriklen. 
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Figur 6 Oversigtskort der viser placeringen af bro 3 og 4 (sorte krydser). Bro 3 er det gamle 
stemmeværk ved Kongeåens Dambrug, hvor der påsættes gelænder og bro 4 er en ny træbro der 
giver mulighed for en rundtur fra Frihedsbroen (Frihedsvej 6B, 6630 Rødding). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 7 Området 
ved bro 3.  

11 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Billede Bro 3 er en gammel betonbro. Billedet viser broen i en periode med høj vandstand.  

Efter stemmeværket ved Kongeåens Dambrug blev fjernet, står en betonbro tilbage. Denne benyttes 
i forbindelse med stien, men der monteres gelændere på for at øge sikkerheden. I forbindelse med 
kanosejlads på åen er der flere forhindringer i åen på dette sted. Der er i sommerperioden etableret 
et grødefang over åen og efter det ligger det såkaldte Junkerske stemmeværk. Kanosejlere skal 
derfor have kanoen op af vandet før grødefanget og isætte dem igen efter stemmeværket. Der har 
ikke tidligere været faciliteter til dette, men der ønskes nu etableret en egentlig kanoophalingsplads. 
For at kunne sætte kanoen i igen laves en lille rampe på 1x3 m efter det junkerske stemmeværk. Da 
vandstanden under betonbroen somme tider er høj, laves yderligere 2 ramper ved den. 

Broen forbinder matr. nr. 60a Maltbæk By, Malt og 300 Københoved, Skrave. Kanoophalings-
pladsen er placeret på matr. nr. 309 Københoved, Skrave. 
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Figur 8 Område ved bro 4. 

Broen etableres mellem 25 c Maltbæk By, malt og 278 Københoved, Skrave og er en del af en 
rundtur, der starter ved p-pladsen ved Frihedsbroen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 9: Etablering af faciliteter ved Frihedsbroen placeret på Frihedsvej 6B, 6630 Rødding. 

Den eksisterende P-plads ejes af Vejen Kommune og ligger på matr. nr. 256 Københoved Skrave. 
Kanopladsen ligger på 10 b Askov By, Malt, der ejes af Jens Aage Jensen, Kongeåvej 45, 6600 
Vejen. 
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Figur 10 Ny handicapfiskeplads og kanoophalingsplads ved Vejen Fodboldgolf, Haderslevvej 7, 
6630 Rødding (se tegning nr. 01.400_130812_Sitplan 1.500_Fiskeplads_Handicap_Fodboldgolf) 
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Billede Viser området fra åen op mod huset. På strækningen over engen skal etableres en handi-
captilgængelig gangbro, der hæves lidt (ca. ½ m) op over vegetationen. Gangbroen etableres til 
venstre for grøften der anes på billedet. 

For at minimere påvirkningen af de beskyttede naturarealer bruges gangbroen både til en handicap-
tilgængelig fiskeplads og en kanoophalingsplads. 

 

 

Billede af strækningen ved åen lige neden for Vejen Fodboldgolf. Handicapfiskeplads og kanoop-
halingsplads placeres øst for stenten. Billedet er taget fra vest. 
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Figur 11 Knagmøllen. Ny gangbro fra vejen og over kanalen med afløbet fra møllehjulet til 
erstatning for 2 gamle broer, samt opstilling af infostander på p-pladsen. 
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Figur 12 Der etableres en shelterplads med udsigt over ådalen i et hjørne af p-pladsen ved 
Skodborg Flugtskydning i Skudstrup, matr. nr. 260 Skudstrup, Skodborg. Her opføres 2 shelters, en 
bålplads, et toilet, og jordvolden forlænges, så shelterpladsen afskærmes fra p-pladsen. Jordvolden 
er ca. 1 m høj…” 

Tegninger, der viser fiskeplads med hadicapadgang og flydebro til kanoer, opstalter med skærm og 
bænk samt broerne, som skal bygges over åen, er vedhæftet afgørelsen. Tegningerne indeholder 
tillige materialeskrivelser. 

Vejen Kommune har indgået aftaler med de lodsejere, som berøres af projektet, om etableringen af 
vandrestien m.v. langs Kongeåen.  

Det fremgår af aftalen, der er uopsigelig fra lodsejernes side, blandt andet, at aftalen er indgået med 
det formål at sikre rammerne for etablering af et attraktivt stiforløb i Kongeådalen. Ejerne af 
lodderne. 

Følgende fremgår i øvrigt af aftalen: 

”… 

§ 1 beskrivelse af Kongeåstien 

Kongeåstien er en 1 meter bred trampesti, derudover omfatter stien følgende 
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Faciliteter der skal være med til at sikre stiens forløb, såsom broer, spang og gang-
broer 

Faciliteter til at markere stiens forløb hvilket omfatter informationsskilte og marke-
ringspæle og lignende 

Andre faciliteter som i forbindelse med etablering eller vedligeholdelse, vil være 
nødvendige for at sikre stiens forløb 

Dele af stien vil blive gjort særlig tilgængelig for handicappede…”  

Det fremgår endvidere af aftalen, at vandrestien må benyttes til fods i overensstemmelse med de til 
enhver tid gældende regler for offentlighedens adgang, at vandrere må benytte stien fra kl. 06.00 til 
solnedgang, at de skal følge de markeringspæle, der opsættes, at turistforeninger og andre har 
tilladelse til at arrangere formidlende og rekreative ture på Kongeåstien,    

Det fremgår endelig af aftalen, at Vejen Kommune etablerer stien samt afholder udgifterne hertil, 
og at Esbjerg Kommuner vedligeholder stien og afholder udgifterne hertil. 

Fredningsnævnets behandling af sagen: 

Fredningsnævnet har i høringsbrev af 27. februar 2014 anmodet Vejen Kommune, Esbjerg Kommu-
ne, Teknik & Miljø, Naturstyrelsen, Vadehavet, Miljøministeriet Naturstyrelsen/København,  Dan-
marks Naturfredningsforening, Danmarks Naturfredningsforening/Vejen, Dansk Botanisk Forening 
Jyllandskredsen, Dansk Ornitologisk Forening, Friluftsrådet/Sønderjylland, Friluftsrådet/Vejen 
kommune, samt de lodsejere langs Kongeåen, der ifølge Vejen Kommunes oplysninger berøres af 
projektet, om bemærkninger til ansøgningen med svarfrist den 19. marts 2014. 

Der er ikke ved høringsfristens udløb rejst indsigelser mod projektet. 

Esbjerg Kommune har i brev af 11. marts 2014 anført blandt andet, at  

”Esbjerg Kommune er positiv overfor projektet, idet der er tale om et større stiforløb 
der giver udvidede muligheder for rekreativitet og formidling af natur og kultur på 
tværs af landsdelen for både organiseret samt uorganiseret friluftsliv. 

Grunder Esbjerg Kommunes begrænsede kendskab til forhold i Vejen Kommune, ud-
taler Esbjerg Kommune sig derfor kun om forhold der relaterer sig til Esbjerg Kom-
mune. 

Broanlæggene 

Kommunen finder broerne arkitektonisk lette i deres udtryk og i høj grad tilpasset det 
landskab de ønskes opsat i. Der er derfor ikke særlige forhold der taler for ændringer 
af broernes design eller materialevalg. 
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Broerne vurderes ligeledes ikke at få indflydelse på vandløbets miljømæssige samt 
afstrømningsmæssige forhold, da konstruktionerne placeres uden for vandløbets profil 
uden støttende bropiller. 

Stiforløb 

Idet de afsluttende stiforløb er trampestier uden egentligt anlæg, foruden spang, fald-
låger, pæle mm, vurderedes det at have en meget begrænset indvirkning på det 
stedlige miljø. 

Natur/landskab 

Det vurdere at broerne, trampestien og tilhørende installationer, generelt, vil have en 
meget begrænset påvirkning af det stedlige landskab og natur. 

Dog vil der omkring broerne og lågerne være en større påvirkning af naturen idet disse 
fungerer som flaskehalse og sliddet hermed bliver punktvis større. Publikumstrykket 
på stien vurderes dog at være så begrænset at dette forhold vurderes at være af under-
ordnet betydning i forhold til eventuelt slid fra græssende kvæg på arealerne. 

Esbjerg kommune er på baggrund af ovenstående indstillet på, at meddele de nød-
vendige tilladelser /dispensationer til broanlæggene og øvrige installationer…” 

Fredningsnævnets afgørelse. 

Ifølge naturbeskyttelseslovens § 50, stk. 1, kan fredningsnævnet dispensere fra bestemmelserne i en 
fredning, når det ansøgte ikke er i strid med fredningens formål. Videregående afvigelser fra en 
fredning end nævnt i stk. 1, og helt eller delvis ophævelse af en fredning kan, jf. stk. 5, kun 
foretages efter reglerne om gennemførelse af fredninger. 

Overfredningsnævnet har i afgørelsen om fredning af en del af Kongeådalen i Sønderjyllands og 
Ribe amter anført blandt andet, at Kongeådalen rummer så betydelige landskabelige værdier og 
kulturhistoriske minder, at betingelserne for en fredning af området var opfyldt. Overfrednings-
nævnet traf herefter bestemmelse om fredning af Kongeådalen med Kongeåen og dens uregulerede 
forløb på strækningen mellem Knagemølle og Gredstedbro samt tilløbene til åen med det formål at 
sikre et frit og uforstyrret forløb af Kongeåen og dens tilløb som led i bevarelsen af Kongeådalens 
landskabspræg. 

Det fremgår af ansøgningen fra Vejen Kommune, at det er formålet med projektet at give offent-
ligheden adgang til naturen og landskabet langs Kongeåen, samt at formidle Kongeåens kultur, 
natur og historie. Dette formål er i overensstemmelse med fredningsbestemmelsernes § 6, litra f. 

Projektet indeholder forskellige elementer, der er udførligt beskrevet i ansøgningen.  

Det er fredningsnævnets vurdering, at Vejen Kommune har udformet projektet og de forskellige 
publikumsfaciliteter, der skal etableres i fredningsområdet, på en sådan måde, at projektet og de 
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enkelte elementer heri, harmonerer med naturen i Kongeådalen, og at der ved materialevalget til 
broer, kanoophalingspladser, kanoisætningsramper mv., og disse faciliteters udformning er taget 
hensyn til den fredede natur.   

Fredningsnævnet vurderer, at det støtter oplevelsen af de landskabelige værdier og kulturhistoriske 
minder, at der sker en formidling af naturen, kulturhistorien og historien ved opsætning af 
informationsskilte og infostandere.  

Kongeåen ligger i Natura 2000 område - nr. 91 Kongeå, der ligeledes har status som habitatområde 
– H 80 Kongeåen.  

Fredningsnævnet kan kun meddele dispensation fra en fredning i eller uden for et internationalt 
naturbeskyttelsesområde, hvis projektet ikke indebærer forringelse af naturtyperne og levestederne 
for de arter eller betydelige forstyrrelser af de arter, som området er udpeget for, jf. naturbeskyt-
telseslovens § 50, stk. 2. 

Vejen Kommune har vurderet, at projektet ikke vil have negativ indflydelse på bilag IV – og rød-
listearterne eller arternes levesteder. 

På denne baggrund og efter en samlet vurdering af projektet, er det fredningsnævnets opfattelse, at 
projektet ikke strider mod formålet med fredningen af Kongeådalen. Fredningsnævnet meddeler 
derfor i medfør af naturbeskyttelseslovens § 50, stk. 1, og stk. 2, Vejen Kommune dispensation til 
projektets gennemførelse på vilkår, 

at broerne, fiskeplatforme, flydebroerne og opstalterne opføres som vist på de tegninger, der er 
vedhæftet denne ansøgning, og den materialebeskrivelse, der fremgår af tegningerne,  

at stiforløbet føres med det tracé, der er oplyst af Vejen Kommune i ansøgningen, 

at anlægsarbejder i forbindelse med opbygning af de enkelte faciliteter udføres så skånsomt som 
muligt i de fredede områder, så beskadigelser og ødelæggelser undgås, 

at der om fornødent udlægges køreplader, 

at Vejen kommune og Esbjerg Kommune vedligeholder de enkelte faciliteter, 

at broerne, fiskeplatforme, flydebroerne og opstalterne m.v. skal fjernes, såfremt de ikke 
vedligeholdes, 

og 

at eventuelt byggeaffald fjernes fra det fredede område umiddelbart efter anlægsarbejdets 
afslutning.  

Klagevejledning: 

Denne afgørelse kan påklages til Natur- og Miljøankenævnet. 

Klagefristen er 4 uger fra den dag, afgørelsen er meddelt. 
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Klageberettigede er, jf. naturbeskyttelseslovens § 86: 

Modtageren af afgørelsen, 

ejeren af den ejendom, som afgørelsen vedrører, 

offentlige myndigheder, 

en berørt nationalparkfond, 

lokale foreninger og organisationer, som har en væsentlig interesse i afgørelsen, 

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. 

Hvis klagefristen udløber en lørdag eller en helligdag, forlænges fristen til den følgende hverdag. 

Klage skal indsendes til Fredningsnævnet, c/o Retten i Kolding, Kolding Åpark 11, 6000 Kolding, 
som videresender klagen til Natur- og Miljøklagenævnet sammen med afgørelsen og det materiale, 
der er indgået i sagens behandling. 

Det er en betingelse for Natur- og Miljøklagenævnets behandling af klagen, at der indbetales et 
gebyr til Naturklagenævnet. Klagegebyret er fastsat til 500 kr. Natur- og Miljøklagenævnet vil 
sende en opkrævning på gebyret til klageren, når nævnet har modtaget klagen fra fredningsnævnet. 
Denne opkrævning skal anvendes ved indbetaling af gebyret. Natur- og Miljøklagenævnet modtager 
ikke check eller kontanter. Natur- og Miljøklagenævnet påbegynder behandlingen af klagen, når 
gebyret er modtaget. Betales gebyret ikke på den anviste måde og inden for den fastsatte frist på 14 
dage, afvises klagen fra behandling. Vejledning om gebyrordningen kan findes på Natur- og 
Miljøklagenævnets hjemmeside www.nkn.dk. 

Gebyret tilbagebetales, hvis 

1. klagesagen fører til, at den påklagede afgørelse ændres eller ophæves, 
2. klageren får helt eller delvis medhold i klagen, eller 
3. klagen afvises som følge af overskredet klagefrist, manglende klageberettigelse eller fordi 

klagen ikke er omfattet af Natur- og Miljøklagenævnets kompetence. 
 

Det bemærkes, at hvis den eneste ændring af den påklagede afgørelse er forlængelse af frist for 
efterkommelse af afgørelse som følge af den tid, der er medgået til at behandle sagen i klagenævnet, 
tilbagebetales gebyret dog ikke. 
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Natur- og Miljøklagenævnet kan også beslutte at tilbagebetale klagegebyret, hvis 1) der er indledt 
forhandlinger med afgørelsens adressat og/eller førsteinstansen om projekttilpasninger, og disse 
forhandlinger fører til, at klager trækker sin klage tilbage, eller 2) klager i øvrigt trækker sin klage 
tilbage, før Natur- og Miljøklagenævnet har truffet afgørelse i sagen. 

Gebyret tilbagebetales dog ikke, hvis nævnet vurderer, at der er forhold, der taler imod at 
tilbagebetale gebyret, f. eks. hvis klagen trækkes tilbage meget sent, herunder efter at klager har 
haft et afgørelsesudkast til partshøring. 

Såfremt en klage indgives, må nævnets dispensation ikke udnyttes, før sagen er færdigbehandlet og 
stadfæstet af Natur- og Miljøklagenævnet. 

Projektet må ikke påbegyndes, før klagefristen er udløbet. 

Denne dispensation bortfalder, såfremt den ikke er udnyttet inden 3 år. 

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, nordlig del 

Kolding, den 2. juni 2014 

 

Vagn Kastbjerg 

formand 

 

 

 

Denne afgørelse med bilag er sendt til: 

Vejen Kommune, Rådhuspassagen 3, 6600 Vejen, ilmj@vejenkom.dk 

Esbjerg Kommune, Teknik & Miljø, Torvegade 74, 6700 Esbjerg, plan@esbjergkommune,dk 

Naturstyrelsen, Vadehavet, Skovridervej 3, 6510 Gram, jehha@nst.dk 

Miljøministeriet Naturstyrelsen/København, nst@nst.dk 

Danmarks Naturfredningsforening/København, dn@dn.dk  
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Danmarks Naturfredningsforening/Vejen v/Mogens Kjær Poulsen vejen@dn.dk  

Dansk Botanisk Forening Jyllandskredsen, famham@live.dk  
 
Dansk Ornitologisk Forening, toender@dof.dk  
 
Friluftsrådet/Sønderjylland, soenderjylland@friluftsraadet.dk  
 
Friluftsrådet Trekantområdet v/Lone Høgholt, trekantomraadet@friluftsraadet.dk 
 
De lodsejere langs Kongeåen, der ifølge Vejen Kommunes oplysninger berøres af projektet. 
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FREDNINGSNÆVNET FOR SYDJYLLAND, NORDLIG DEL 
Kolding Åpark 11, 6000 Kolding 
Telefon 99686800, mail: biran@domstol.dk 
 

 
 

 

 

 

Vedr. Fredningsnævnets sagsnummer 71/2014: Ansøgning fra Vejen Kommune om dispensa-

tion til at placere en trappeskulptur på ejendommen matr. nr. 163 Mejlby, Lintrup, i Vejen 

Kommune. 

 

Ansøgningen: 

Fredningsnævnet har den 16. november 2014 modtaget en ansøgning fra Vejen Kommune om 

dispensation fra Overfredningsnævnets kendelse, afsagt den 7. august 1980, om fredning af en del 

af Kongeådalen i Ribe og Sønderjyllands amter til at placere en trappeskulptur på en skråning 

mellem 2 marker på ejendommen matr. nr. 163 Mejlby, Lintrup. Trappeskulpturen, som er ét af 4 

skulpturelle værker i beton, der skal opstilles i landskabet ved Kongeåen, skal placeres mellem 

vildtvoksende tjørn, hyld og pil; trappen bliver en særlig form for brugskunst, fordi turister, der 

færdes på Kongeåstien, skal benytte trappen for at følge stien. 

Det fremgår af Overfredningsnævnets kendelse, at det er formålet med fredningen af Kongeådalen 

at sikre et frit og uforstyrret forløb af Kongeåen og dens tilløb som led i bevarelsen af Kongeåda-

lens samlede landskabspræg. Fredningsbestemmelsernes § 4 og § 7 indeholder derfor forbud mod 

terrænændringer og mod bebyggelse samt etablering af andre faste konstruktioner og anlæg end 

bygninger på de fredede arealer. Det fremgår af fredningsbestemmelserne § 6, litra f, at fredningen 

imidlertid ikke er til hinder for, at der i begrænset omfang kan anlægges og afmærkes parke-

ringspladser, stier, lejrpladser, bådophalingspladser o. lign. for at give offentligheden adgang til de 

fredede arealer. 

Kongeåen er Natura 2000-område nr. 91 og Habitatområde nr. H80 - Kongeåen. 

Da etableringen af trappen vil medføre en ændring af den naturlige tilstand i området, kan projektet 

ikke gennemføres, medmindre fredningsnævnet dispenserer hertil. 

Fredningsnævnet har under sagens behandling foretaget høring med henblik på skriftlig behandling 

af sagen. 

Fredningsnævnets afgørelse: 

mailto:biran@domstol.dk
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Fredningsnævnet har besluttet at meddele Vejen Kommune dispensation i medfør af naturbe-

skyttelseslovens § 50, stk. 1, og stk. 2, til at placere trappen på skråningen på ejendommen matr. nr. 

163 Mejlby, Lintrup, på de vilkår, der fremgår under afsnittet ”Fredningsnævnets begrundelse og 

afgørelse”. 

Afgørelsen er truffet af fredningsnævnets formand i medfør af forretningsorden for fredningsnævn § 

10, stk. 5. 

Sagens baggrund: 

Fredningsnævnet meddelte den 2. juni 2014 Vejen Kommune dispensation til at etablere en van-

dresti langs Kongeåen gennem Vejen Kommune. I forbindelse med stien skal der etableres blandt 

andet trapper og spange for at sikre, at besøgende kan færdes ad stien.  

Ifølge det oprindelige projekt skal trapper, spange og andre indretninger, der skal placeres i det 

fredede landskab i forbindelse med etableringen af vandrestien, udføres i træ og udformes i tra-

ditionel stil. 

Der skulle ifølge det oprindelige projekt etableres en trætrappe eller en trappeløsning på ejen-

dommen matr. nr. 163 Mejlby, Lindtrup.  

Dette projekt er opgivet og er erstattet af et projekt til en trappe, udformet som en trappeskulptur.  

Det fremgår af ansøgningen, at trappen skal udføres i beton og placeres under buske og træer op ad 

en 4 meter høj skrænt på ejendommen. 

Trappen skal fastgøres til skrænten med punktfundamenter, så den svæver over skrænten i en højde 

på maksimalt 50 centimeter over terrænet. Trappen bliver ca. 50 centimeter bred og ”zig-zagger” 

sig op ad skrænten, hvor der er ”nedliggende piletræer”. Trappens sider udsmykkes med mønstre, 

som ligner grene. Neden for trappen etableres et plateau over en lille grøft, hvor der ifølge projektet 

til trampestien langs Kongeåen skulle bygges en spang. Ifølge kommunens oplysninger vil trappen 

ikke være synlig i landskabet, uanset ”hvilken side man kommer fra”.  

Vejen Kommune har vedlagt ansøgningen fotografier, der viser skrænten.  

Vejen Kommune har oplyst, at det er formålet med at placere kunstværket ved Kongeåen at få ”en 

anden målgruppe til at besøge ådalen og give en ekstra oplevelse på turen langs Kongeåstien”. 

Vejen Kommune har endvidere oplyst, at kommunen har været i tæt dialog med de kunstnere, hvis 

værker skal opstilles i Kongeådalen, i forbindelse med udvælgelsen af egnede steder til opsætning 

af værkerne for at sikre naturen og landskabet i Kongeådalen. Vejen Kommune har vurderet, at 

trappens påvirkning af landskabet er minimal, og at det er nødvendigt med en form for trappe på 

dette sted, for at vandrere kan komme op ad skrænten og følge trampestien, som der er dispenseret 

til.   
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Vejen Kommune har oplyst, at følgende arter og naturtyper indgår i udpegningsgrundlaget for 

Natura-2000 område nr. 91 og habitatområde nr. H80 Kongeåen: 

”… 

Naturtyper: Arter: 

Næringsrig sø (3150) 

 

Havlampret (Petromyzon marinus) (1095) 

 

Vandløb (3260) 

 

Bæklampret (Lampetra planeri) (1096) 

 

*Surt overdrev (6230) 

 

Flodlampret (Lampetra fluviatilis) (1099) 

 

Tidvis våd eng (6410) 

 

*Snæbel (Coregonus oxyrhynchus) (1113) 

 

Urtebræmme (6430) 

 

Odder (Lutra lutra) (1355) 

 

*Kildevæld (7220) 

 

 

Rigkær (7230) 

 

 

* Surt overdrev, kildevæld samt snæbel er alle prioriterede naturtyper/arter. 

En række dyr og planter, der er omfattet af habitatdirektivets bilag IV, kan have leve-sted, 

fødesøgningsområde eller sporadisk opholdssted indenfor det ansøgte areal. På baggrund af rapport fra 

DMU
1
, samt Vejen Kommunes øvrige kendskab vurderes u-middelbart, at der kan være 

Vandflagermus, Sydflagermus, Troldflagermus, Pipistrel-flagermus, Odder, Markfirben, Stor 

vandsalamander, Spidssnudet frø. Heraf er odder og vandflagermus omfattet af den danske rødliste som 

sårbare.  

For at odderen kan trives i levedygtige bestande, skal der være vådområder med et højt naturindhold. 

Odderens yngle- og rasteområder knytter sig til moser, krat, skov eller andre uforstyrrede naturområder. 

Vejen Kommune vurderer derfor at projektet ikke vil have nogen negativ indvirkning på odderen. 

Bortset fra ovennævnte har Vejen Kommune ikke kendskab til andre registreringer af planter og dyr, 

som er omfattet af artsfredninger eller optaget på nationale eller regionale rødlister på eller i nærheden 

af projektarealet.  

Vejen Kommune vurderer, at projektet ikke vil have negativ indflydelse på ovennævnte bilag IV- og 

rødlistearter eller deres levesteder.”  

Ejendommen, hvor trappen skal placeres, ejes af Hans Kjærgård Truelsen, Lintrup, og Ole Sø-

rensen, Ribe.   

Fredningsnævnets behandling af sagen: 

Fredningsnævnet har i høringsbrev af 12. december 2014 anmodet Vejen Kommune, Miljøministe-

riet Naturstyrelsen/København, Danmarks Naturfredningsforening, Danmarks Naturfredningsfor-

ening/Vejen, Dansk Botanisk Forening Jyllandskredsen, Dansk Ornitologisk Forening, Frilufts-

rådet, Vejen Kunstmuseum, Hans Kjærgård Truelsen, Lintrup, og Ole Sørensen, Ribe, om be-

mærkninger til ansøgningen med svarfrist den 12. januar 2015. 
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Der er ikke ved høringsfristens udløb rejst indsigelser mod projektet. 

Fredningsnævnets afgørelse: 

Ifølge naturbeskyttelseslovens § 50, stk. 1, kan fredningsnævnet dispensere fra bestemmelserne i en 

fredning, når det ansøgte ikke er i strid med fredningens formål. Videregående afvigelser fra en 

fredning end nævnt i stk. 1, og helt eller delvis ophævelse af en fredning kan, jf. stk. 5, kun 

foretages efter reglerne om gennemførelse af fredninger. 

Overfredningsnævnet har i afgørelsen om fredning af en del af Kongeådalen i Sønderjyllands og 

Ribe amter anført blandt andet, at Kongeådalen rummer så betydelige landskabelige værdier og 

kulturhistoriske minder, at betingelserne for en fredning af området var opfyldt. Overfrednings-

nævnet traf herefter bestemmelse om fredning af Kongeådalen med Kongeåen og dens uregulerede 

forløb på strækningen mellem Knagemølle og Gredstedbro samt tilløbene til åen med det formål at 

sikre et frit og uforstyrret forløb af Kongeåen og dens tilløb som led i bevarelsen af Kongeådalens 

landskabspræg. 

Det fremgik af ansøgningen fra Vejen Kommune om dispensation til at etablere en trampesti langs 

Kongeåen, at det er formålet med trampestien at give offentligheden adgang til naturen og land-

skabet langs Kongeåen, samt at formidle Kongeåens kultur, natur og historie. Dette formål er i 

overensstemmelse med fredningsbestemmelsernes § 6, litra f. 

Projektet indeholdt forskellige elementer, herunder en mere traditionel trappeløsning på ejen-

dommen matr. nr. 163 Mejlby, Lintrup, for at etablere en forbindelse mellem stien neden for skræn-

ten og stien ovenfor skrænten. 

På baggrund af fotografierne af skrænten og tegningerne til trappen samt den omstændighed at 

trappen skjules i buskadset på skrænten, vurderer fredningsnævnet - også i betragtning af, at der 

ifølge Overfredningsnævnets kendelse skal etableres stier langs åen for at give besøgende mulighed 

for at færdes i ålandskabet - at projektet er i overensstemmelse med formålet med fredningen af 

Kongeådalen.  

Kongeåen ligger i Natura 2000 område - nr. 91 Kongeå, der ligeledes har status som habitatområde 

– H 80 Kongeåen.  

Fredningsnævnet kan kun meddele dispensation fra en fredning i eller uden for et internationalt 

naturbeskyttelsesområde, hvis projektet ikke indebærer forringelse af naturtyperne og levestederne 

for de arter eller betydelige forstyrrelser af de arter, som området er udpeget for, jf. naturbeskyt-

telseslovens § 50, stk. 2. 

Vejen Kommune har vurderet, at projektet ikke vil have negativ indflydelse på bilag IV – og rød-

listearterne eller arternes levesteder. 

På denne baggrund og efter en samlet vurdering af trappen, set i forhold til det samlede projekt til 

trampestien, er det fredningsnævnets opfattelse, at det ikke strider mod formålet med fredningen af 
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Kongeådalen at meddele Vejen Kommune dispensation i medfør af naturbeskyttelseslovens § 50, 

stk. 1, og stk. 2, til projektets gennemførelse på vilkår, 

at trappen udføres som vist på den tegning, der er vedhæftet denne ansøgning,  

at trappen placeres på skrænten som vist på luftfotoet, der er indarbejdet i Vejen Kommunes 

ansøgning, 

at anlægsarbejdet i forbindelse med opbygningen og placeringen af trappen udføres så skånsomt 

som muligt, så beskadigelser og ødelæggelser undgås, 

at der om fornødent udlægges køreplader, 

at trappen skal fjernes, såfremt den ikke vedligeholdes, 

og 

at eventuelt byggeaffald skal fjernes fra det fredede område umiddelbart efter anlægsarbejdets 

afslutning.  

Klagevejledning ved afgørelse om dispensation: 

Der kan inden 4 uger efter den dag, denne afgørelse er meddelt, klages til Natur- og Miljø-

klagenævnet over afgørelsen. Hvis afgørelsen er offentligt bekendtgjort, regnes klagefristen dog 

altid fra bekendtgørelsen. 

Borgere, virksomheder, myndigheder og organisationer skal indsende klagen til Natur- og Miljø-

klagenævnets Klageportal via borger.dk eller virk.dk. 

Der er et direkte link til borger.dk og virk.dk via forsiden på Natur- og Miljøklagenævnets 

hjemmeside www.nmkn.dk. 

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 

Klageportalen. 

Klageren skal oplyse sit CPR-nummer eller CVR-nummer.  

Natur- og Miljøklagenævnets 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, 
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 lokale foreninger og organisationer, som har en væsentlig interesse i afgø-

relsen, 

 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. 

 

Det er en betingelse for Natur- og Miljøklagenævnets behandling af en klage, at den, der klager, 

indbetaler et gebyr på 500 kr.  

Natur- og Miljøklagenævnet påbegynder behandlingen af klagen, når gebyret er modtaget. Betales 

gebyret ikke inden for den fastsatte frist på 14 dage, afvises klagen fra behandling. Vejledning om 

gebyrbetalingen kan findes på Natur- og Miljøklagenævnets hjemmeside www.nmkn.dk.  

 

Gebyret tilbagebetales, hvis 

  

1) klagesagen fører til, at den påklagede afgørelse ændres eller ophæves,  

2) klageren får helt eller delvis medhold i klagen, eller  

3) klagen afvises som følge af overskredet klagefrist, manglende klageberettigelse eller fordi klagen 

ikke er omfattet af Natur- og Miljøklagenævnets kompetence.  

 

Det bemærkes, at hvis den eneste ændring af den påklagede afgørelse er forlængelse af frist for 

efterkommelse af afgørelse som følge af den tid, der er medgået til at behandle sagen i klagenæv-

net, tilbagebetales gebyret dog ikke.  

 

Natur- og Miljøklagenævnet kan også beslutte at tilbagebetale klagegebyret, hvis  

1) der er indledt forhandlinger med afgørelsens adressat og/eller førsteinstansen om projekt-

tilpasninger, og disse forhandlinger fører til, at klager trækker sin klage tilbage, eller  

 

2) klager i øvrigt trækker sin klage tilbage, før Natur- og Miljøklagenævnet har truffet afgørelse i 

sagen.  

 

Gebyret tilbagebetales dog ikke, hvis nævnet vurderer, at der er forhold, der taler imod at 

tilbagebetale gebyret, f.eks. hvis klagen trækkes tilbage meget sent, herunder efter at klager har haft 

et afgørelsesudkast i partshøring. 

 

Tilladelsen må i henhold til naturbeskyttelseslovens § 87, stk. 3, 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. 
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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, nordlig del 

Kolding, den 19. marts 2015 

Vagn Kastbjerg, 

formand 

 

 

 

 

Denne afgørelse er sendt til: 

Hans Kjærgård Truelsen, Lintrupvej 3, 6660 Lintrup. 

Ole Sørensen, Ravningvej 13, 6760 Ribe. 

Vejen Kommune, Teknisk Forvaltning, post@vejenkom.dk 

Inge Lise Møller Jensen, Vejen Kommune, ilmk@vejenkom.dk 

Naturstyrelsen/København, nst@nst.dk 

Danmarks Naturfredningsforening, Masnedøgade 20, 2100 København Ø, dn@dn.dk 

Danmarks Naturfredningsforenings Lokalkomite v/ Mogens Kjær Poulsen, vejen@dn.dk 

Friluftsrådet, Scaniagade 13, 2450 København SV, fr@friluftsraadet.dk 

Friluftsrådet c/o Lone Høgholt trekantsomraadet@friluftsraadet.dk 

Dansk Ornitologisk Forening, Vesterbrogade 140, 1620 København V, natur@dof.dk 

DOF Vejen, Vejen@dof.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 
 
21. december 2018 
Fredningssag FN SJS 
44/2018 

 
 
J.nr.: FN SJS 44/2018: Ansøgning fra Esbjerg Kommune på vegne Søren Peter Engelbret 
Mølholm og Helle Kathrine Tækker E. Mølholm om lovliggørende dispensation til etableret 
bygning med terrasse, bådebro og haveanlæg på ejendommen, Kongeåvej 4, 6771 Gredsted-
bro, matr.nr. 4am Gredsted By, Jernved. 
 
Fredningsnævnet har den 23. august 2018 modtaget en ansøgning fra Esbjerg Kommune på vegne 
Søren Peter Engelbret Mølholm og Helle Kathrine Tækker E. Mølholm om lovliggørende dispensa-
tion til etableret bygning med terrasse, bådebro og haveanlæg på ejendommen, Kongeåvej 4, 6771 
Gredstedbro. 
 
Ansøgningen vedrører ejendommen, matr.nr. 4am Gredsted By, Jernved, der er fredet ved Over-
fredningsnævnets afgørelse af 7. august 1980 om fredning af en del af Kongeådalen i Ribe og Søn-
derjyllands amter. Det fremgår af fredningsbestemmelsernes § 1 blandt andet, at det er formålet 
med fredningen af Kongeådalen at sikre et frit og uforstyrret forløb af Kongeåen og dens tilløb som 
led i bevarelsen af Kongeådalens samlede landskabspræg. 
 
Fredningsnævnet skal derfor meddele dispensation fra fredningsbestemmelserne i Overfrednings-
nævnets afgørelse, hvis bygning med terrasse, bådebro og haveanlæg træterrasse og haveanlæg på 
ejendommen skal lovliggøres. 
 
Fredningsnævnet har foretaget besigtigelse. 
 
Fredningsnævnet har besluttet at meddele Søren Peter Engelbret Mølholm og Helle Kathrine Tæk-
ker E. Mølholm afslag til det ansøgte som beskrevet under afsnittet ”Fredningsnævnets afgørelse”. 
 
Sagens baggrund 
 
Følgende fremgår af Overfredningsnævnets kendelse af 7. august 1980 om fredningen af Kongeåda-
len: 

 
”§ 1. Fredningens formål. 
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Fredningen har til formål at sikre et frit og uforstyrret forløb af Kongeåen og dens tilløb som led i bevarelsen 
af Kongeådalens samlede landskabspræg. 
 
§ 2. Bevaring. 
Vandløbene skal bevares som uregulerede naturvandløb fri for kunstige indgreb. Andre vandarealer skal op-
retholdes som sådanne. Landarealerne skal bevares i deres nuværende tilstand. 
… 
§ 5 Terrænændringer  
Det følger endvidere af § 2, at der - bortset fra den begrænsede undtagelse i § 4 - ikke må foretages terræn-
ændringer. Der må således ikke foretages opfyldning, planering eller afgravning. 
 
§ 6 Arealernes drift og pleje. 
… 
d. Forurening af naturen ved henlæggelse eller anbringelse af affald eller på anden måde må ikke finde sted. 
… 
f. Fredningen er ikke til hinder for, at der af vedkommende amtsråd eller med amtsrådets godkendelse i be-
grænset omfang anlægges og afmærkes parkeringspladser, stier, lejrpladser, bådophalingspladser o.lign. til 
offentlighedens anvendelse i overensstemmelse med regler, der fastsættes af amtsrådet. Et sådant anlæg kræ-
ver aftale med vedkommende ejer eller ekspropriation, eventuelt ved en supplerende fredningsafgørelse. 
 
§ 7 Bygninger og andre faste konstruktioner og anlæg. 
Det følger af § 2, at der ikke må opføres nye bygninger (herunder skure, badehuse, boder o.lign.) eller etable-
res andre faste konstruktioner og anlæg end bygninger. Eksempelvis må der således ikke etableres skydeba-
ner, oplagspladser eller lossepladser. Der må heller ikke anbringes tårne o.lign. eller master, herunder master 
for luftledninger til strømforsyning. 
 
§ 8. Camping, husbåde. 
Der må ikke anbringes campingvogne o.lign., og teltslagning må ikke finde sted. Der må heller ikke anbrin-
ges husbåde.  
… 
§ 10. Dispensationer. 
En dispensation fra ovenstående fredningsbestemmelser kan meddeles, når det ansøgte ikke vil komme i strid 
med fredningens formål, jfr. naturfredningslovens § 34.” 

 
Området er endvidere beliggende i Natura 2000 Habitatområdet, Kongeåen. 
 
På billedet nedenfor ses placeringen af bygningen, terrassen og bådebroen. Det med blåt skraverede 
viser fredningens grænser. Angivelsen af afgravet åbrink på kortet er ikke længere en relevant del af 
sagen. 
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Af ansøgningsmaterialet fremgår det, at bygningens areal svarer til 30 m2 og ligger i en afstand på 
ca. 4 m fra Kongeåen. Bygningen, som er delvis åben, er opført i træ med tagkonstruktion beklædt 
med tagpap. I forlængelse af bygningen er der anlagt en terrasse/bådebro med en længde på 5 m og 
bredde på 2 m. Ca. 1 m af bådebroen stikker ud over åkanten. 
  
Herudover er der i tilknytning til bygningen og bådebroen anlagt have (stier, belægninger, beplant-
ninger). 
 
Fredningsnævnets behandling af sagen 
 
Fredningsnævnet har indhentet teknisk bistand fra Miljøstyrelsen, der i en mail af 17. september 
2018 har skrevet: 

 
”Det etablerede er beliggende i Natura 200-område nr. 91, Kongeå (habitatområde nr. 80). 
  
Udpegningsgrundlaget for habitatområde nr. 80: 
 
1095 Havlampret (Petromyzon marinus) 
1096 Bæklampret (Lampetra planeri) 
1099 Flodlampret (Lampetra fluviatilis) 
1106 Laks (Salmo salar) 
1113 *Snæbel (Coregonus oxyrhynchus) 
1355 Odder (Lutra lutra) 
3150 Næringsrige søer og vandhuller med flydeplanter eller store vandaks 
3260 Vandløb med vandplanter 
6230 * Artsrige overdrev eller græsheder på mere eller mindre sur bund 
6410 Tidvis våde enge på mager eller kalkrig bund, ofte med blåtop 
6430 Bræmmer med høje urter langs vandløb eller skyggende skovbryn 
7220 * Kilder og væld med kalkholdigt (hårdt) vand 
7230 Rigkær 
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Sagen synes fuldt ud oplyst bortset fra, at det ikke fremgår om kommunen som tilsyns-
myndighed har foretaget en vurdering af, om det etablerede medfører en væsentlig negativ 
påvirkning af Natura 2000-områdets udpegningsgrundlag eller beskadigelse/ødelæggelse 
af plantearter eller yngle- eller rasteområder for de dyrearter, der fremgår af habitatdirekti-
vets bilag IV. 
  
Der henvises i den forbindelse til naturbeskyttelseslovens § 50, stk. 2, 3 og 4 hvoraf det bl. 
a. fremgår, at fredningsnævnet kun kan meddele dispensation fra en fredning eller en fore-
slået 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.” 

 
Fredningsnævnet har behandlet sagen på nævnets møde den 28. september 2018, hvor nævnet tillige 
har foretaget besigtigelse. 
 
I mødet deltog formanden, retspræsident Margit Ø. Laub, Esbjerg og det ministerudpegede medlem 
Kjeld Thamdrup og det kommunalt udpegede medlem Kurt Bjerrum. Endvidere deltog Søren Peter 
Engelbret Mølholm, Carsten Callisen og Pia Holm på vegne Esbjerg Kommune, museumsinspektør 
Mette Slyngborg på vegne Sydvestjyske Museer, Leif Wagner Jørgensen på vegne Danmarks Na-
turfredningsforening og Werner Straadt på vegne Friluftsrådet.  
 
Fredningsnævnets formand redegjorde for ansøgningen og de relevante dele af fredningsbestem-
melserne.  
 
Søren Peter Engelbret Mølholm anviste placeringen af de omhandlede anlæg. 
  
Museumsinspektør Mette Slyngborg oplyste, at området er udpeget som et bevaringsværdigt kul-
turmiljø-område. Man bør i videst muligt omfang friholde området omkring åen af hensyn til at 
bevare ind- og udkig mest muligt. Samspillet mellem natur og by kan blive ”sløret”, hvis der gives 

tilladelse til bygningen, terrassen, bådebroen og haveanlægget. 
 
Leif Wagner Jørgensen tilsluttede sig Mette Slyngborgs bemærkninger. Hvis der gives tilladelse 
hertil, vil der være tale om et stort indgreb i fredningen. Der er afsagt en kendelse i Natur- og Mil-
jøklagenævnet i 2011 i området. Denne afgørelse bør få betydning for Fredningsnævnets afgørelse i 
denne sag.  
 
Pia Holm oplyste, at kommunen betragter terrassen og bygningen og bådebroen som en bebyggelse. 
Der er i henhold til planloven et forbud mod at opføre bebyggelser, hvis disse er fritliggende, hvil-
ket terrassen i nærværende sag er. Der kan søges om dispensation hertil, men i denne sag må det 
forventes, at kommunen vil give afslag herpå, da terrassen fremstår som et fremmedelement i områ-
det.  
 
Carsten Callisen oplyste, at der – da terrassen og bådebroen er placeret delvis på selve åbredden – 
skal søges om dispensation i henhold til naturbeskyttelseslovens § 3. Kommunen vil, hvis der søges 
om dispensation til et sådant anlæg på det nævnte sted, ikke give dispensation.  
 
Werner Straadt oplyste, at Friluftsrådet ikke kan anbefale, at der gives en lovliggørende dispensati-
on til det ansøgte.  
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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 tillige være opfyldt. Ifølge 
denne bestemmelse 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.  
 
Formålet med fredningen af Kongeådalen er at sikre et frit og uforstyrret forløb af Kongeåen og 
dens tilløb som led i bevarelsen af Kongeådalens samlede landskabspræg, hvilket skal sikret gen-
nem fredningsbestemmelserne, der blandt andet indeholder bestemmelser om, at vandløbene inden 
for fredningen skal bevares som uregulerede vandløb, at landarealerne skal bevares, og at der ikke 
må foretages foranstaltninger, der ændrer breddernes karakter. Fredningen indeholder tillige forbud 
mod anlæg herunder badehuse og lignende. 
  
På baggrund af den foretagne besigtigelse finder Fredningsnævnet, at en dispensation til bygningen 
med terrasse, bådebro og haveanlæg på ejendommen virker som et fremmedelement i det fredede 
område og vil være i strid med fredningens formål. Natur- og Miljøklagenævnet har den 28. sep-
tember 2011 i sagen NMK-522-00050 truffet afgørelse om afslag på dispensation til opførelsen af 
en terrasse i det samme område. Afgørelsen har fortsat præcedensvirkning, og det ville derfor også 
være i strid med denne afgørelse, hvis der blev givet lovliggørende dispensation i nærværende sag.  
 
Bygningen med terrasse, bådebroen og haveanlægget svarende til 40,92 cm fra åbrinken og ind på 
ejendommen skal fjernes inden den 1. juni 2019. 
 
Klagevejledning: 
 
Der kan inden 4 uger efter den dag, denne afgørelse er meddelt, klages til Miljø- og fødevareklage-
nævnet over afgørelsen. Hvis afgørelsen er offentligt bekendtgjort, regnes klagefristen dog altid fra 
bekendtgørelsen. 
 
Borgere, virksomheder, myndigheder og organisationer skal indsende klagen til Miljø- og fødeva-
reklagenævnets klageportal via borger.dk eller virk.dk. 
 
Der er et direkte link til borger.dk og virk.dk via Miljø- og fødevareklagenævnets hjemmeside 
www.naevneneshus.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.  
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Miljø- og fødevareklagenævnets 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. 
 
Det er en betingelse for Miljø- og fødevareklagenævnets behandling af en klage, at den, der klager, 
indbetaler et gebyr. Gebyret udgør for privatpersoner 900 kr. Virksomheder, organisationer og of-
fentlige 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. fe-
bruar 2017. Gebyret er endnu ikke reguleret for 2017, men vil blive teknisk efterreguleret. 
 
Miljø- og fødevareklagenævnet påbegynder først behandlingen af en klage, når gebyret er modtaget. 
Klagegebyr opkræves af Miljø- og fødevareklagenævnet. Betaling af klagegebyr sker ved elektro-
nisk overførsel eller ved indbetalingskort til Miljø- og fødevareklagenævnet. Gebyr skal indbetales 
indenfor en af Miljø- og fødevareklagenævnet fastsat frist. Hvis gebyret ikke indbetales inden udlø-
bet af fristen, afvises klagen. 

Vejledning om gebyrbetalingen kan findes på Miljø- og fødevareklagenævnets hjemmeside 
www.naevneneshus.dk/planklagenaevnet. 
 
Gebyret bliver tilbagebetalt, hvis klagen bliver afvist, fordi klagefristen er overskredet, klager ikke 
er klage-berettiget eller fordi Miljø- og fødevareklagenævnet 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 Miljø- og fødevareklagenævnet, 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. Miljø- og fødevareklagenævnet kan dog beslutte, at gebyret 
ikke tilbagebetales, hvis klagen trækkes tilbage på et tidspunkt, hvor nævnet allerede har foretaget 
en stor del af sagsbehandlingen. 
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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 21. december 2018 
 
 

 
 
Denne afgørelse er sendt til: 
 
Søren Peter Engelbret Mølholm og Helle Kathrine Tækker E. Mølholm, Kongeåvej 4, 6771 Gred-
stedbro 
Esbjerg Kommune, miljo@esbjergkommune.dk, pih10@esbjergkommune.dk   
Miljøstyrelsen, mst@mst.dk;  
Naturstyrelsen Blåvand, blh@nst.dk  
Kystdirektoratet, Lemvig, kdi@kyst.dk  
Slot- og Kulturstyrelsen, post@slks.dk  
Museum Sønderjylland, tekr@museum-sonderjylland.dk  
Sydvestjyske Museer, Ribe, museum@sydvestjyskemuseer.dk  
Danmarks Naturfredningsforening/København, dn@dn.dk, dnesbjerg-sager@dn.dk   
Danmarks Naturfredningsforening/Esbjerg, esbjerg@dn.dk, henrikpr@stofanet.dk, lwj-
sjelborg@bbsyd.dk   
Dansk Botanisk Forening Jyllandskredsen, finn.borchsenius@sm.au.dk  
Dansk Ornitologisk Forening, esbjerg@dof.dk  
Friluftsrådet centralt: fr@friluftsraadet.dk   
Friluftsrådet Esbjerg: 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 
 
21. december 2018 
Fredningssag FN SJS 
41/2018 

 
J.nr.: FN SJS 41/2018: Ansøgning fra Esbjerg Kommune på vegne Laila og Mogens Tobiasen 
om lovliggørende dispensation til en etableret træterrasse og haveanlæg på ejendommen, 
Kongeåvej 8, 6771 Gredstedbro, matr.nr. 4bt Gredsted By, Jernved. 
 
Fredningsnævnet har den 13. august 2018 modtaget en ansøgning fra Esbjerg Kommune på vegne 
Laila og Mogens Tobiasen om lovliggørende dispensation til en etableret træterrasse og haveanlæg 
på ejendommen, Kongeåvej 8, 6771 Gredstedbro, umiddelbar ned til Kongeåen. 
 
Ansøgningen vedrører ejendommen, matr.nr. 4bt Gredsted By, Jernved, der er fredet ved Overfred-
ningsnævnets afgørelse af 7. august 1980 om fredning af en del af Kongeådalen i Ribe og Sønder-
jyllands amter. Det fremgår af fredningsbestemmelsernes § 1 blandt andet, at det er formålet med 
fredningen af Kongeådalen at sikre et frit og uforstyrret forløb af Kongeåen og dens tilløb som led i 
bevarelsen af Kongeådalens samlede landskabspræg. 
 
Fredningsnævnet skal derfor meddele dispensation fra fredningsbestemmelserne i Overfrednings-
nævnets afgørelse, hvis træterrasse og haveanlæg skal lovliggøres. 
 
Fredningsnævnet har foretaget besigtigelse. 
 
Fredningsnævnet har besluttet at meddele Laila og Mogens Tobiasen afslag på ansøgningen om 
lovliggørende dispensation til træterrassen og haveanlæg, således som det fremgår under afsnittet 
”Fredningsnævnets afgørelse”. 
 
Sagens baggrund 
 
Følgende fremgår af Overfredningsnævnets kendelse af 7. august 1980 om fredningen af Kongeåda-
len: 

 
” 
§ 1. Fredningens formål. 
Fredningen har til formål at sikre et frit og uforstyrret forløb af Kongeåen og dens tilløb som led i bevarelsen 
af Kongeådalens samlede landskabspræg. 
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§ 2. Bevaring. 
Vandløbene skal bevares som uregulerede naturvandløb fri for kunstige indgreb. Andre vandarealer skal op-
retholdes som sådanne. Landarealerne skal bevares i deres nuværende tilstand. 
… 
§ 5 Terrænændringer  
Det følger endvidere af § 2, at der - bortset fra den begrænsede undtagelse i § 4 - ikke må foretages terræn-
ændringer. Der må således ikke foretages opfyldning, planering eller afgravning. 
 
§ 6 Arealernes drift og pleje. 
… 
d. Forurening af naturen ved henlæggelse eller anbringelse af affald eller på anden måde må ikke finde sted. 
… 
f. Fredningen er ikke til hinder for, at der af vedkommende amtsråd eller med amtsrådets godkendelse i be-
grænset omfang anlægges og afmærkes parkeringspladser, stier, lejrpladser, bådophalingspladser o.lign. til 
offentlighedens anvendelse i overensstemmelse med regler, der fastsættes af amtsrådet. Et sådant anlæg kræ-
ver aftale med vedkommende ejer eller ekspropriation, eventuelt ved en supplerende fredningsafgørelse. 
 
§ 7 Bygninger og andre faste konstruktioner og anlæg. 
Det følger af § 2, at der ikke må opføres nye bygninger (herunder skure, badehuse, boder o.lign.) eller etable-
res andre faste konstruktioner og anlæg end bygninger. Eksempelvis må der således ikke etableres skydeba-
ner, oplagspladser eller lossepladser. Der må heller ikke anbringes tårne o.lign. eller master, herunder master 
for luftledninger til strømforsyning. 
 
§ 8. Camping, husbåde. 
Der må ikke anbringes campingvogne o.lign., og teltslagning må ikke finde sted. Der må heller ikke anbrin-
ges husbåde.  
… 
§ 10. Dispensationer. 
En dispensation fra ovenstående fredningsbestemmelser kan meddeles, når det ansøgte ikke vil komme i strid 
med fredningens formål, jfr. naturfredningslovens § 34.” 

 
  
Laila og Mogens Tobiasen har til støtte herfor henvist til, at de bruger terrassen meget om somme-
ren og nyder naturen ved Kongeåen. Terrassen er udført i træ, der ikke er malet. Ansøgerne har 
endvidere gjort gældende, at terrassen ikke på nogen måde griber ind i Kongeåens løb, vandstand 
eller breddernes karakter, og der er ikke sket terrænændringer såsom opfyldning, planering eller 
afgravning. De købte ejendommen i 2014 hvor terrassen var etableret, og var ikke bekendt med 
fredningsbestemmelserne.  
 
På billedet nedenfor ses placeringen af træterrassen. Det med blåt skraverede viser fredningens 
grænser. 
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Fredningsnævnets behandling af sagen 
 
Fredningsnævnet har indhentet teknisk bistand fra Miljøstyrelsen, der i mail af 17. september 2018 
har skrevet: 
 

”Hele terrasseanlægget er beliggende i Natura 200-område nr. 91, Kongeå (habitatområde 
nr. 80). 
  
Udpegningsgrundlaget for habitatområde nr. 80: 
 
1095 Havlampret (Petromyzon marinus) 
1096 Bæklampret (Lampetra planeri) 
1099 Flodlampret (Lampetra fluviatilis) 
1106 Laks (Salmo salar) 
1113 *Snæbel (Coregonus oxyrhynchus) 
1355 Odder (Lutra lutra) 
3150 Næringsrige søer og vandhuller med flydeplanter eller store vandaks 
3260 Vandløb med vandplanter 
6230 * Artsrige overdrev eller græsheder på mere eller mindre sur bund 
6410 Tidvis våde enge på mager eller kalkrig bund, ofte med blåtop 
6430 Bræmmer med høje urter langs vandløb eller skyggende skovbryn 
7220 * Kilder og væld med kalkholdigt (hårdt) vand 
7230 Rigkær 
  
Sagen synes fuldt ud oplyst bortset fra, at det ikke fremgår af sagen, om kommunen som 
tilsynsmyndighed har foretaget en vurdering af, om etablering af terrasseanlægget medfø-
rer en væsentlig negativ påvirkning af Natura 2000-områdets udpegningsgrundlag eller be-
skadigelse/ødelæggelse af plantearter eller yngle- eller rasteområder for de dyrearter, der 
fremgår af habitatdirektivets bilag IV. 
  
Der henvises i den forbindelse til naturbeskyttelseslovens § 50, stk. 2, 3 og 4 hvoraf det bl. 
a. fremgår, at fredningsnævnet kun kan meddele dispensation fra en fredning eller en fore-
slået fredning i eller uden for et internationalt naturbeskyttelsesområde, hvis det ansøgte 
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ikke indebærer forringelse af naturtyper og levesteder for arter eller betydelige forstyrrelser 
af arter, som området er udpeget for.” 

 
Fredningsnævnet har behandlet sagen på nævnets møde den 28. september 2018, hvor nævnet tillige 
har foretaget besigtigelse. 
 
I mødet deltog formanden, retspræsident Margit Ø. Laub, Esbjerg og det ministerudpegede medlem 
Kjeld Thamdrup og det kommunalt udpegede medlem Kurt Bjerrum. Endvidere deltog Mogens og 
Laila Tobiasen, Carsten Callisen og Pia Holm på vegne Esbjerg Kommune, museumsinspektør 
Mette Slyngborg på vegne Sydvestjyske Museer, Leif Wagner Jørgensen på vegne Danmarks Na-
turfredningsforening og Werner Straadt på vegne Friluftsrådet.  
 
Fredningsnævnets formand redegjorde for ansøgningen og de relevante dele af fredningsbestem-
melserne.  
 
Mogens Tobiasen redegjorde for ansøgningen. Han oplyste, at ægteparret købte ejendommen for 6 
år siden. Terrassen er etableret mellem 2006 og 2008. De var ikke klar over, at terrassen muligvis er 
i strid med fredningen. Det opsatte rækværk er opsat for at undgå, at børnene falder i åen.  
 
Museumsinspektør Mette Slyngborg oplyste, at området er udpeget som et bevaringsværdigt kul-
turmiljø-område. Man bør i videst muligt omfang friholde området omkring åen af hensyn til at 
bevare ind- og udkig mest muligt. Samspillet mellem natur og by kan blive ”sløret”, hvis der gives 

tilladelse til terrassen og haveanlægget.  
 
Leif Wagner Jørgensen tilsluttede sig Mette Slyngborgs bemærkninger. Terrassen virker skæm-
mende i området og ødelægger Kongeåens profil.  Det samme gør bøgehækken. Hvis der gives til-
ladelse hertil, vil der være tale om et stort indgreb i fredningen. Der er afsagt en kendelse i Natur- 
og Miljøklagenævnet i 2011 i området. Denne afgørelse bør få betydning for Fredningsnævnets 
afgørelse i denne sag.  
 
Pia Holm oplyste, at kommunen betragter terrassen som en bebyggelse. Der er i henhold til planlo-
ven et forbud mod at opføre bebyggelser, hvis disse er fritliggende, hvilket terrassen i nærværende 
sag er. Der kan søges om dispensation hertil, men i denne sag må det forventes, at kommunen vil 
give afslag herpå, da terrassen fremstår som et fremmedelement i området.  
 
Carsten Callisen oplyste, at der – da terrassen er placeret delvis på selve åbredden – skal søges om 
dispensation i henhold til naturbeskyttelseslovens § 3. Kommunen vil, hvis der søges om dispensa-
tion til et sådant anlæg på det nævnte sted, ikke give dispensation.  
 
Werner Straadt oplyste, at Friluftsrådet ikke kan anbefale, at der gives en lovliggørende dispensati-
on til det ansøgte.  
 
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 tillige være opfyldt. Ifølge 
denne bestemmelse kan fredningsnævnet kun meddele dispensation fra en fredning eller en foreslået 
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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.  
 
Formålet med fredningen af Kongeådalen er at sikre et frit og uforstyrret forløb af Kongeåen og 
dens tilløb som led i bevarelsen af Kongeådalens samlede landskabspræg, hvilket skal sikret gen-
nem fredningsbestemmelserne, der blandt andet indeholder bestemmelser om, at vandløbene inden 
for fredningen skal bevares som uregulerede vandløb, at landarealerne skal bevares, og at der ikke 
må foretages foranstaltninger, der ændrer breddernes karakter. Fredningen indeholder tillige forbud 
mod anlæg herunder badehuse og lignende. 
  
På baggrund af den foretagne besigtigelse finder Fredningsnævnet, at en dispensation til terrassen 
og haveanlægget virker som et fremmedelement i det fredede område og vil være i strid med fred-
ningens formål. Natur- og Miljøklagenævnet har den 28. september 2011 i sagen NMK-522-00050 
truffet afgørelse om afslag på dispensation til opførelsen af en terrasse i det samme område. Afgø-
relsen har fortsat præcedensvirkning, og det ville derfor også være i strid med denne afgørelse, hvis 
der blev givet lovliggørende dispensation i nærværende sag.  
 
Terrassen og den del af haveanlægget i form af bøgehækken svarende til 43,9 m fra åbrinken og ind 
på ejendommen skal derfor fjernes inden den 1. juni 2019. 
 
Klagevejledning: 
 
Der kan inden 4 uger efter den dag, denne afgørelse er meddelt, klages til Miljø- og fødevareklage-
nævnet over afgørelsen. Hvis afgørelsen er offentligt bekendtgjort, regnes klagefristen dog altid fra 
bekendtgørelsen. 
 
Borgere, virksomheder, myndigheder og organisationer skal indsende klagen til Miljø- og fødeva-
reklagenævnets klageportal via borger.dk eller virk.dk. 
 
Der er et direkte link til borger.dk og virk.dk via Miljø- og fødevareklagenævnets hjemmeside 
www.naevneneshus.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.  
  
Miljø- og fødevareklagenævnets 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, 
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• 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. 
 
Det er en betingelse for Miljø- og fødevareklagenævnets behandling af en klage, at den, der klager, 
indbetaler et gebyr. Gebyret udgør for privatpersoner 900 kr. Virksomheder, organisationer og of-
fentlige 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. fe-
bruar 2017. Gebyret er endnu ikke reguleret for 2017, men vil blive teknisk efterreguleret. 
 
Miljø- og fødevareklagenævnet påbegynder først behandlingen af en klage, når gebyret er modtaget. 
Klagegebyr opkræves af Miljø- og fødevareklagenævnet. Betaling af klagegebyr sker ved elektro-
nisk overførsel eller ved indbetalingskort til Miljø- og fødevareklagenævnet. Gebyr skal indbetales 
indenfor en af Miljø- og fødevareklagenævnet fastsat frist. Hvis gebyret ikke indbetales inden udlø-
bet af fristen, afvises klagen. 

Vejledning om gebyrbetalingen kan findes på Miljø- og fødevareklagenævnets hjemmeside 
www.naevneneshus.dk/planklagenaevnet. 
 
Gebyret bliver tilbagebetalt, hvis klagen bliver afvist, fordi klagefristen er overskredet, klager ikke 
er klage-berettiget eller fordi Miljø- og fødevareklagenævnet 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 Miljø- og fødevareklagenævnet, 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. Miljø- og fødevareklagenævnet kan dog beslutte, at gebyret 
ikke tilbagebetales, 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.  
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Fredningsnævnet for Sydjylland Syd, Sydlig del 
Esbjerg, den 21. december 2018 

 

 
 
Denne afgørelse er sendt til: 
 
Laila og Mogens Tobiasen, mogens.tobiasen@mail.dk 
Esbjerg Kommune, miljo@esbjergkommune.dk, pih10@esbjergkommune.dk   
Miljøstyrelsen, mst@mst.dk;  
Naturstyrelsen Blåvand, blh@nst.dk  
Kystdirektoratet, Lemvig, kdi@kyst.dk  
Slot- og Kulturstyrelsen, post@slks.dk  
Museum Sønderjylland, tekr@museum-sonderjylland.dk  
Sydvestjyske Museer, Ribe, museum@sydvestjyskemuseer.dk  
Danmarks Naturfredningsforening/København, dn@dn.dk, dnesbjerg-sager@dn.dk   
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J.nr.: FN SJS 38/2018: Ansøgning fra Esbjerg Kommune om dispensation til drift af grødeop-
samlingsplads på ejendommen matr.nr. 4ca Gredsted By, Jernved. 
 
Fredningsnævnet har den 7. august 2018 modtaget en ansøgning fra Esbjerg Kommune om dispen-
sation til drift af grødeopsamlingsplads på ejendommen matr.nr. 4ca Gredsted By, Jernved. 
 
Det fremgår af ansøgningen, at Esbjerg Kommune overtog vandløbsvedligeholdelsen af Kongeåen 
efter Ribe Amt i 2007. Vedligeholdelsen af Kongeåen omfatter bl.a. grødeskæring af den fredede 
del af Kongeåen ved brug af grødeskæringsbåd og opsamling af den skårne grøde i Gredstedbro 
inden broerne Ribe Landevej, jernbanebroen og Varde Hovedvej. Disse broer har bropiller, hvor 
grøden kan sætte sig fast. 
  
Ribe Amt benyttede en grødeopsamlingsplads på matr.nr. 4ca Gredsted By, Jernved. Denne plads 
har været i brug mindst siden 1995 jf. luftfotos, og Esbjerg Kommune har fortsat brugen. Kommu-
nen er nu blevet opmærksom på, at der ikke foreligger nogen dispensation fra fredningen til brugen 
af grødespærreren og grødeopsamlingspladsen. 
 
Ejendommen er fredet ved Overfredningsnævnets afgørelse af 7. august 1980 om fredning af en del 
af Kongeådalen i Ribe og Sønderjyllands amter. Det fremgår af fredningsbestemmelsernes § 1 
blandt andet, at det er formålet med fredningen af Kongeådalen at sikre et frit og uforstyrret forløb 
af Kongeåen og dens tilløb som led i bevarelsen af Kongeådalens samlede landskabspræg. 
 
Fredningsnævnet skal derfor meddele lovliggørende dispensation, hvis betingelserne herfor er op-
fyldt. 
 
Fredningsnævnet har foretaget besigtigelse. 
 
Fredningsnævnet har besluttet at meddele Esbjerg Kommune dispensation til det ansøgte som be-
skrevet under afsnittet ”Fredningsnævnets afgørelse”. 
 
Sagens baggrund 
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Følgende fremgår af Overfredningsnævnets kendelse af 7. august 1980 om fredningen af Kongeåda-
len: 

 
”§ 1. Fredningens formål. 
Fredningen har til formål at sikre et frit og uforstyrret forløb af Kongeåen og dens tilløb som led i beva-
relsen af Kongeådalens samlede landskabspræg. 
 
§ 2. Bevaring. 
Vandløbene skal bevares som uregulerede naturvandløb fri for kunstige indgreb. Andre vandarealer 
skal opretholdes som sådanne. Landarealerne skal bevares i deres nuværende tilstand. 
 
§ 3. Vandløbene og andre vandarealer. 
Det følger af § 2, at der ikke må foretages foranstaltninger, som ændrer vandstanden i eller forløbet af 
vandløbene eller ændrer breddernes karakter. Oppumpning af vand fra vandløbene er således ikke til-
ladt, men kan dog foretages i henhold til allerede meddelte tilladelser efter vandløbsloven, så længe dis-
se tilladelser er gældende. Det samme gælder for andre vandarealer. 
 
Fredningen er ikke til hinder for vedligeholdelse af Kongeåen i overensstemmelse med bestemmelserne 
i vandløbsregulativet vedtaget af Ribe og Sønderjyllands amtsråd henholdsvis den 13. og 25. juni 1979. 
 
Fredningen er heller ikke til hinder for sædvanlig vedligeholdelse af de øvrige vandløb og andre vand-
arealer i det fredede område. 
… 
§ 5 Terrænændringer  
Det følger endvidere af § 2, at der - bortset fra den begrænsede undtagelse i § 4 - ikke må foretages ter-
rænændringer. Der må således ikke foretages opfyldning, planering eller afgravning. 
 
§ 6 Arealernes drift og pleje. 
… 
d. Forurening af naturen ved henlæggelse eller anbringelse af affald eller på anden måde må ikke finde 
sted. 
… 
f. Fredningen er ikke til hinder for, at der af vedkommende amtsråd eller med amtsrådets godkendelse i 
begrænset omfang anlægges og afmærkes parkeringspladser, stier, lejrpladser, bådophalingspladser 
o.lign. til offentlighedens anvendelse i overensstemmelse med regler, der fastsættes af amtsrådet. Et så-
dant anlæg kræver aftale med vedkommende ejer eller ekspropriation, eventuelt ved en supplerende 
fredningsafgørelse. 
 
§ 7 Bygninger og andre faste konstruktioner og anlæg. 
Det følger af § 2, at der ikke må opføres nye bygninger (herunder skure, badehuse, boder o.lign.) eller 
etableres andre faste konstruktioner og anlæg end bygninger. Eksempelvis må der således ikke etableres 
skydebaner, oplagspladser eller lossepladser. Der må heller ikke anbringes tårne o.lign. eller master, 
herunder master for luftledninger til strømforsyning. 
... 
§ 10. Dispensationer. 
En dispensation fra ovenstående fredningsbestemmelser kan meddeles, når det ansøgte ikke vil komme 
i strid med fredningens formål, jfr. naturfredningslovens § 34.” 

 
Området er endvidere beliggende i Natura 2000 Habitatområdet, Kongeåen. 
 
Det fremgår af Esbjerg Kommunens ansøgning: 
 

”… 
Ifølge regulativet for Kongeåen og Andst Å skal der skæres grøde i Kongeåen 2 gange årligt i hen-
holdsvis perioden 1.-30. juni og 1.-31. august. I praksis har det ofte vist sig umuligt at grødeskære 1. 
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termin på grund af for lav vandstand til at grødeskæringsbåden har kunnet sejle hele strækningen fra 
kommunegrænsen til Vejen og til Gredstedbro. Der vil dog kunne forekomme år, hvor der bliver behov 
for at opsætte grødespærre og opsamle grøden i begge perioder. 
 
Grødespærreren skal være opsat 1-2 uger, for at al grøden kan nå frem til denne. Grøden optages og får 
lov til at dryppe af i maksimalt 24 timer, før den køres bort. Længere oplagstid giver risiko for ensile-
ring og afledning af ensilagesaft til vandløbet. 
 
 
Af hensyn til de anvendte entreprenørmaskiner og lastbil til bortkørsel af grøden er det nødvendigt, at 
pladsen er belagt med stabilgrus. 
 
Der ønskes dispensation til:  
 

• at opsætte grødespærre i Kongeåen til opsamling af drivende grøde fra den regulativbestemte 
vandløbsvedligeholdelse i perioden 1. juni til 15. september.  

• at optage og oplagre grøden i samme periode. Optagen grøde vil højst ligge på pladsen 24 ti-
mer inden bortkørsel.  

• at bibeholde den eksisterende stabilgrusbelagte grødeoptagningsplads. Denne vil maksimalt 
være i brug i 5 uger om året i slutningen af grødeskæringsperioderne.  

• Udenfor disse perioder ønskes tilladelse til at oplagre grødespærreren; jernbjælke, jerndragere 
mm. jf. fig. 2. på pladsen.  

…” 
 
Fredningsnævnets behandling af sagen 
 
Fredningsnævnet har behandlet sagen på nævnets møde den 28. september 2018, hvor nævnet tillige 
har foretaget besigtigelse. 
 
I mødet deltog formanden, retspræsident Margit Ø. Laub, Esbjerg og det ministerudpegede medlem 
Kjeld Thamdrup og det kommunalt udpegede medlem Kurt Bjerrum. Endvidere deltog Sanne Løn-
borg på vegne Byggefirmaet CM Byg ApS, Carsten Callisen, Ole Juul Pedersen og Pia Holm på 
vegne Esbjerg Kommune, museumsinspektør Mette Slyngborg på vegne Sydvestjyske Museer, Leif 
Wagner Jørgensen på vegne Danmarks Naturfredningsforening og Werner Straadt på vegne Fri-
luftsrådet.  
 
Fredningsnævnets formand redegjorde for ansøgningen og de relevante dele af fredningsbestem-
melserne.  
 
Ole Juul Pedersen redegjorde for ansøgningen og oplyste, at det ikke umiddelbart er muligt at finde 
andre og bedre placeringer af grødeopsamlingsstativet, på grund af broer. Der er af hensyn til kra-
nen, der skal løfte grødeopsamleren i og op af åen sket en befæstelse af åbrinken med stabilgrus.  
 
Sanne Lønborg oplyste, at grødeoptagningspladsen ofte bliver brugt i længere perioder end de 4-5 
uger, der er omtalt i ansøgningen. Desuden ser det ud som om, der bliver kørt grøde til pladsen fra 
andre opsamlingspladser. 
 
Museumsinspektør Mette Slyngborg oplyste, at der ikke er bemærkninger til ansøgningen, hvis der 
ikke kan findes andre mulige placeringer. Anlægget er ikke et permanent anlæg og har derfor ikke 
den store betydning for fredningen.  
 



4 
 

Leif Wagner Jørgensen oplyste, at Danmarks Naturfredningsforening ikke har bemærkninger til 
ansøgningen. Man burde dog indrette opsamlingspladsen på en sådan måde, at man – hvis man 
kommer i en robåd eller kano kan komme forbi grødeopsamlingsstedet.  
 
Werner Straadt oplyste, at Friluftsrådet ikke har bemærkninger til ansøgningen.  
 
Efter besigtigelsen har Danmarks Naturfredningsforening den 2. oktober 2018 sendt følgende sup-
plerende bemærkninger: 
 

” 
Uhensigtsmæssig placering af grødeopsamlingsplads. 
  
Den nuværende placering giver følgende ulemper i forhold til Kongeåfredningen (foruden i forhold til 
Planlov og Naturbeskyttelseslov),…  
 

1) Å-bredden er på denne strækning højt beliggende, hvorfor det er nødvendigt at forstærke brinken for 
at få adgang til opsamling af grøde. Ved besigtigelsen var der ifølge ejeren for ganske nyligt sket en be-
tydelig påfyldning med stabilgrus, hvilket vil være et tilbagevendende problem da brinken hele tiden vil 
give efter og skride ud i åen.  

2) Den høje brink umuliggør tillige passage med en kano, da det er umuligt at løfte en kano op fra åen 
samt få kanoen ned i åen på den anden side af spærringen. (Den kommunale tilsynsperson oplyste i øv-
rigt at kommunen havde fået klager over dette aspekt).  

3) Grødepladsen er placeret på en lige strækning af åen, hvorfor det er nødvendigt at spærre hele å-
forløbet for sejlads (kano/kajak) med den besigtigede opsamlingsrist (nogle måneder 2 gange om året). 
Andre steder i Esbjerg Kommune er (nogle) grødeopsamlingspladser placeret i en å-bugtning sådan at 
opsamlingsristen kun placeres i den strømmende del af åen, medens en kano kan styres uden om spær-
ringen. Denne både nænsomme og sejladsvenlige udformning af en grødeopsamlingsrist finder man ved 
næsten alle andre større vandløb, hvor hensynet til friluftslivet ønskes fremmet.  

4) Det er uheldigt at kørevejen ned til grødepladsen også ligger inden for Kongeåfredningen, dels er det 
skæmmende i forhold til fredningsbestemmelserne, dels kan det fremme den ulovlige brug af oplags-
pladsen mv. på ejendommen  
 
Bedre placering af grødeopsamlingsplads  
5) ved at flytte grødeopsamlingspladsen mod vest over på den anden side af jernbanen, herunder evt. 
yderligere vest for omfartsvejen, kan ovenstående problemer med placering og udformning af opsam-
lingsrist være løst.  

6) Ved denne placering vil grødeopsamlingsplads og tilkørsel være uden for Kongeåfredningen. Tilla-
delser i forhold landzone-, naturbeskyttelses- og vandløbslov burde ikke være et problem, da der er tale 
om erstatning af en uheldig placeret og udformet opsamlingsplads. ” 
 

Esbjerg Kommune har den 5. december 2018 besvaret indsigelserne fra Danmarks Naturfrednings-
forening således: 
 

”Esbjerg Kommune har - som det også fremgår af ansøgningen - overvejet om der kunne være mere 
hensigtsmæssige placeringer af grødeoptagningspladsen og den af DN foreslåede placering udenfor 
Kongeåfredningen har også været under overvejelse.  
 
Det der gør, at den nuværende placering er at foretrække er, at både broen ved Ribe Landevej og jern-
banebroen har midterstøtter, der utvivlsomt vil fange en stor del af den afskårne grøde. Det vil være 
vanskeligt at fjerne grøden ved broerne, og det vil være problematisk at videreføre den, da der umiddel-
bart nedstrøms Gredstedbro er et stryg, hvor grøden også kan risikere at hænge fast.  
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Grødespærren skal derfor nødvendigvis placeres opstrøms broen v. Ribe Landevej, hvilket udelukker, 
at den kan ligge andre steder end et sted i Kongeåfredningen. Andre placeringer end den nuværende vil 
medføre etablering af køreveje i fredningen og i § 3 natur, hvorfor Esbjerg Kommune helst ser den nu-
værende placering bibeholdt. Grødespærren har eksisteret på den nuværende lokalitet siden Ribe Amt 
havde ansvaret for Kongeåen, og kan på luftfotos erkendes tilbage til år 1995. Det er sandsynligt, at den 
har eksisteret på den pågældende lokalitet endnu før. 
  
Esbjerg Kommune agter at opbygge den eksisterende brink med sten af en passende størrelse og give 
brinken et lidt fladere anlæg, hvilket sammen med den eksisterende jernbjælke skulle give en tilstræk-
kelig stabil brink. Der er ikke tilført store mængder stabilgrus til pladsen og der tilføres ikke stabilgrus 
til brinkskråningen.  
 
Brinkerne er høje og Esbjerg Kommune har været i kontakt med lokale kano- og kajaksejlere vedr. 
etablering af en optagningsplads og en isætningplads. Der blev udtrykt ønske om, at der i stedet skulle 
arbejdes videre med en passageløsning, hvor det vil være muligt at sejle forbi grødespærren. Det blev 
oplyst, at det havde været muligt at sejle forbi grødespærren i 2018 langs den venstre bred.  
 
Ved Esbjerg Kommunes grødespærre i Ribe Østerå er der en grødespærre, hvor det er muligt at passere 
med kano eller kajak. Opbygningen kan ses på fig. 1. I Ribe Østerå er grøden mest Pindsvineknop, der 
flyder og kan fanges med flydespærre.  

 

 
 

Fig. 1. Grødespærre v. Ribe Østerå. Luftfoto 2016.  
 
Hvis grødespærren ved Gredstedbro opsættes som vist på fig. 2 burde samme passagemulighed som i 
Ribe Østerå kunne opnås. Den (opstrøms) øverste grødespærre kan måske være en flydespærre, men det 
må afprøves i praksis.  
 
I Kongeåen er der mere vandranunkel og andre arter, der ikke så let kan fanges med flydespærre, hvor-
for stængerne til bunden er mere nødvendige. 
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Fig. 2. Forslag til ændring af grødespærren i Kongeåen ved Gredstedbro. Stolper er vist som lyse prik-
ker.  
 
Da den fangede grøde lægger et stort pres på grødespærren, er det nødvendigt, at der nedsættes 3 solide 
stolper permanent i Kongeåen. De vil blive nedsat, så toppen bliver under kronekanten. Der er på nuvæ-
rende tidspunkt 2 permanente jernstolper ved grødespærren.  
 
Ved ovennævnte opbygning forventes det, at grødespærren vil kunne passeres også med en større 
mængde ophobet grøde.” 

 
I mail af 18. december 2018 fra Esbjerg Kommune anføres det: 
 

”Bemærkninger i forhold til planloven 

Af bemærkningerne fra Natur & Vandmiljø fremgår det, at den nuværende placering af grødeopsam-
lingspladsen er den mest hensigtsmæssige. Pladsen har også været etableret på lokaliteten og anvendt 
siden 1995, muligvis også før. 
 
I forhold til planlovens landzonebestemmelser vurderes det, at pladsen ikke fremstår skæmmende i 
landskabet.  Pladsen er befæstet med stabilgrus, delvist gennemgroet af græs, af hensyn til de anvendte 
entreprenørmaskiner og lastbil til bortkørsel af grøden. Pladsen anvendes alene til opbevaring af grøde-
spæreren uden for grødeskæringsperioderne. Selve grøden opbevares kun kortvarigt, max. 24 timer, på 
landarealet før bortkørslen. 
 
Da åbrinken er høj og stejl på stedet er denne stabiliseret med en jernbjælke. Esbjerg Kommune agter at 
opbygge brinken med sten, som vil blive gennemgroet af græs, hvilket vil give brinken et fladere anlæg 
og dermed falde bedre i med den øvrige brink.” 

 
 

Esbjerg Kommune har den 2. januar 2019 skrevet følgende med hensyn til spørgsmålet om påvirk-
ningen af Natura 2000 området: 
 

”Det vurderes ikke, at grødeopsamlingspladsen har en væsentlig påvirkning af Natura 2000-område 
N91 Kongeå.  
 
Der udledes ikke saft fra nedbrydning af grøden, da den højst opbevares 24 timer på pladsen.  
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Arterne havlampret, flodlampret, bæklampret, snæbel, laks og odder, der er på udpegningsgrundlaget, 
vurderes derfor ikke at påvirkes væsentligt af grødeopsamlingspladsen.”  

 
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 tillige være opfyldt. Ifølge 
denne bestemmelse 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.  
 
Det fremgår af kendelsen, at det er formålet med fredningen, at sikre et frit og uforstyrret forløb af 
Kongeåen og dens tilløb som led i bevarelsen af Kongeådalens samlede landskabspræg. 
  
Den ansøgning, som Fredningsnævnet skal tage stilling til, skal derfor vurderes med udgangspunkt 
i, at fredningen er en status quo-fredning. 
 
På baggrund af den foretagne besigtigelse finder Fredningsnævnet at en dispensation til det ansøgte 
ikke vil være i strid med fredningens formål. Ifølge oplysningerne fra Esbjerg Kommune vil det 
ansøgte ikke indebærer forringelse af naturtyper og levesteder for arter eller betydelige forstyrrelser 
af arter, som området er udpeget for. Fredningsnævnet lægger vægt på, at grødeopsamlingen er et 
nødvendigt driftsmæssigt element, og at det ifølge kommunen ikke er muligt at placere opsamlings-
pladsen på andre steder.  
 
Den skete befæstelse af åbrinken med stabilgrus findes dog at burde udbedres, således at åbrinken 
kommer til at fremstå som før indgrebet. Fredningsnævnet finder at en opbygning af brinken med 
sten, som vil blive gennemgroet af græs, som foreslået vil give brinken et fladere anlæg og dermed 
falde bedre i med den øvrige brink. Fredningsnævnet finder endvidere, at grusbelægningen omkring 
åbrinken bør befæstes med græsarmeringsplader, så arealet kan blive grønt, som tidligere. 
 
Fredningsnævnet meddeler derfor en lovliggørende dispensation efter naturbeskyttelseslovens § 50, 
stk. 1, og stk. 2 til det ansøgte på vilkår  
 
at åbrinken reetableres, således at den kommer til at fremstå som før indgrebet, ved opbygning med 
sten, som vil blive gennemgroet af græs, og  
 
at grusarealet omkring grødeopsamlingspladsen befæstes med græsarmeringsplader.  
 
Fredningsnævnet har herved ikke taget stilling til ændring af grødespærren, der forudsætter en sær-
skilt ansøgning til nævnet.  
 
Klagevejledning: 
 
Der kan inden 4 uger efter den dag, denne afgørelse er meddelt, klages til Miljø- og fødevareklage-
nævnet over afgørelsen. Hvis afgørelsen er offentligt bekendtgjort, regnes klagefristen dog altid fra 
bekendtgørelsen. 
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Borgere, virksomheder, myndigheder og organisationer skal indsende klagen til Miljø- og fødeva-
reklagenævnets klageportal via borger.dk eller virk.dk. 
 
Der er et direkte link til borger.dk og virk.dk via Miljø- og fødevareklagenævnets hjemmeside 
www.naevneneshus.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.  
  
Miljø- og fødevareklagenævnets 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. 
 
Det er en betingelse for Miljø- og fødevareklagenævnets behandling af en klage, at den, der klager, 
indbetaler et gebyr. Gebyret udgør for privatpersoner 900 kr. Virksomheder, organisationer og of-
fentlige 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. fe-
bruar 2017. Gebyret er endnu ikke reguleret for 2017, men vil blive teknisk efterreguleret. 
 
Miljø- og fødevareklagenævnet påbegynder først behandlingen af en klage, når gebyret er modtaget. 
Klagegebyr opkræves af Miljø- og fødevareklagenævnet. Betaling af klagegebyr sker ved elektro-
nisk overførsel eller ved indbetalingskort til Miljø- og fødevareklagenævnet. Gebyr skal indbetales 
indenfor en af Miljø- og fødevareklagenævnet fastsat frist. Hvis gebyret ikke indbetales inden udlø-
bet af fristen, afvises klagen. 

Vejledning om gebyrbetalingen kan findes på Miljø- og fødevareklagenævnets hjemmeside 
www.naevneneshus.dk/planklagenaevnet. 
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Gebyret bliver tilbagebetalt, hvis klagen bliver afvist, fordi klagefristen er overskredet, klager ikke 
er klage-berettiget eller fordi Miljø- og fødevareklagenævnet 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 Miljø- og fødevareklagenævnet, 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. Miljø- og fødevareklagenævnet kan dog beslutte, at gebyret 
ikke tilbagebetales, 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 Syd, Sydlig del 
Esbjerg, den 28. januar 2019 

 
 

 
 
Denne afgørelse er sendt til: 
 
Esbjerg Kommune, miljo@esbjergkommune.dk, pih10@esbjergkommune.dk   
Miljøstyrelsen, mst@mst.dk;  
Naturstyrelsen Blåvand, blh@nst.dk  
Kystdirektoratet, Lemvig, kdi@kyst.dk  
Slot- og Kulturstyrelsen, post@slks.dk  
Museum Sønderjylland, tekr@museum-sonderjylland.dk  
Sydvestjyske Museer, Ribe, museum@sydvestjyskemuseer.dk  
Danmarks Naturfredningsforening/København, dn@dn.dk, dnesbjerg-sager@dn.dk   
Danmarks Naturfredningsforening/Esbjerg, esbjerg@dn.dk, henrikpr@stofanet.dk, lwj-
sjelborg@bbsyd.dk   
Dansk Botanisk Forening Jyllandskredsen, finn.borchsenius@sm.au.dk  

mailto:miljo@esbjergkommune.dk
mailto:pih10@esbjergkommune.dk
mailto:mst@mst.dk
mailto:blh@nst.dk
mailto:kdi@kyst.dk
mailto:post@slks.dk
mailto:tekr@museum-sonderjylland.dk
mailto:museum@sydvestjyskemuseer.dk
mailto:dn@dn.dk
mailto:dnesbjerg-sager@dn.dk
mailto:esbjerg@dn.dk
mailto:henrikpr@stofanet.dk
mailto:lwj-sjelborg@bbsyd.dk
mailto:lwj-sjelborg@bbsyd.dk
mailto:finn.borchsenius@sm.au.dk
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Dansk Ornitologisk Forening, esbjerg@dof.dk  
Friluftsrådet centralt: fr@friluftsraadet.dk   
Friluftsrådet Esbjerg: sydvestjylland@friluftsraadet.dk  
 

mailto:esbjerg@dof.dk
mailto:fr@friluftsraadet.dk
mailto: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

13. februar 2019
Fredningssag FN SJS
39/2018

J.nr.: FN SJS 39/2018: Ansøgning fra Esbjerg Kommune på vegne Tømrer- og Byggefirmaet
CM Byg ApS om lovliggørende dispensation til en etableret oplagsplads på ejendommen,
Kongeåvej 12, 6771 Gredstedbro, matr.nr. 4ca Gredsted By, Jernved.

Fredningsnævnet har den 7. august 2018 modtaget en ansøgning fra på vegne Tømrer- og Bygge-
firmaet CM Byg ApS om lovliggørende dispensation til en etableret oplagsplads på ejendommen, 
Kongeåvej 12, 6771 Gredstedbro, matr.nr. 4ca Gredsted By, Jernved. 

Det fremgår af ansøgningen, at Esbjerg Kommune konstaterede i forbindelse med behandling af 
anden sag i området, at der på ejendommen matr.nr. 4ca Gredsted By, Jernved var etableret en op-
lagsplads. 

En stor del af oplagspladsen på ejendommen ligger inden for fredningen ved Overfredningsnævnets 
afgørelse af 7. august 1980 om fredning af en del af Kongeådalen i Ribe og Sønderjyllands amter. 
Det fremgår af fredningsbestemmelsernes § 1 blandt andet, at det er formålet med fredningen af 
Kongeådalen at sikre et frit og uforstyrret forløb af Kongeåen og dens tilløb som led i bevarelsen af 
Kongeådalens samlede landskabspræg. 

Fredningsnævnet skal derfor meddele lovliggørende dispensation, hvis betingelserne herfor er op-
fyldt. 

Fredningsnævnet har foretaget besigtigelse. 

Fredningsnævnet har besluttet at give Tømrer- og Byggefirmaet CM Byg ApS delvis lovliggørende 
dispensation og delvis afslag til det ansøgte som beskrevet under afsnittet ”Fredningsnævnets afgø-

relse”.

Sagens baggrund 

Følgende fremgår af Overfredningsnævnets kendelse af 7. august 1980 om fredningen af Kongeåda-
len: 

Behandlet i Miljø- og 
Fødevareklagenævnet med 
sags nr. 19/2716. 
Klik her for at se afgørelsen.
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”§ 1. Fredningens formål. 
Fredningen har til formål at sikre et frit og uforstyrret forløb af Kongeåen og dens tilløb som led i bevarelsen 
af Kongeådalens samlede landskabspræg. 
 
§ 2. Bevaring. 
Vandløbene skal bevares som uregulerede naturvandløb fri for kunstige indgreb. Andre vandarealer skal op-
retholdes som sådanne. Landarealerne skal bevares i deres nuværende tilstand. 
… 
§ 5 Terrænændringer  
Det følger endvidere af § 2, at der - bortset fra den begrænsede undtagelse i § 4 - ikke må foretages terræn-
ændringer. Der må således ikke foretages opfyldning, planering eller afgravning. 
 
§ 6 Arealernes drift og pleje. 
… 
d. Forurening af naturen ved henlæggelse eller anbringelse af affald eller på anden måde må ikke finde sted. 
… 
f. Fredningen er ikke til hinder for, at der af vedkommende amtsråd eller med amtsrådets godkendelse i be-
grænset omfang anlægges og afmærkes parkeringspladser, stier, lejrpladser, bådophalingspladser o.lign. til 
offentlighedens anvendelse i overensstemmelse med regler, der fastsættes af amtsrådet. Et sådant anlæg kræ-
ver aftale med vedkommende ejer eller ekspropriation, eventuelt ved en supplerende fredningsafgørelse. 
 
§ 7 Bygninger og andre faste konstruktioner og anlæg. 
Det følger af § 2, at der ikke må opføres nye bygninger (herunder skure, badehuse, boder o.lign.) eller etable-
res andre faste konstruktioner og anlæg end bygninger. Eksempelvis må der således ikke etableres skydeba-
ner, oplagspladser eller lossepladser. Der må heller ikke anbringes tårne o.lign. eller master, herunder master 
for luftledninger til strømforsyning. 
 
§ 8. Camping, husbåde. 
Der må ikke anbringes campingvogne o.lign., og teltslagning må ikke finde sted. Der må heller ikke anbrin-
ges husbåde.  
… 
§ 10. Dispensationer. 
En dispensation fra ovenstående fredningsbestemmelser kan meddeles, når det ansøgte ikke vil komme i strid 
med fredningens formål, jfr. naturfredningslovens § 34.” 

 
Langt den største del af oplagspladsen er endvidere beliggende i Natura 2000 Habitatområdet, Kon-
geåen. 
 
På billedet nedenfor ses ejendommen og den omtalte oplagsplads. Det med blåt skraverede viser 
fredningsgrænsen.  

 
Herudover ligger hovedparten af pladsen i landzone. I pladsens sydøstlige del er der etableret en 
grødeopsamlingsplads, som benyttes af Esbjerg Kommune i forbindelse med vandløbsvedligehol-
delse. Der er for denne fremsendt særskilt ansøgning om dispensation til Fredningsnævnet. 
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Virksomheden CM Byg ApS er etableret i værkstedshallen, som ligger i byzone og uden for fred-
ningsafgrænsningen. En mindre del af oplagspladsen, på luftfoto målt til ca. 185 m2, ligger i til-
knytning til værkstedshallen og i byzone. 
   
Af ansøgningen fremgår det, at en del af arealet er flisebelagt, og at pladsen anvendes til flytbare 
genstande, såsom stillads, trailere og andet materiel til byggeri. På luftfoto ses endvidere, at der er 
opstillet containere i den østlige del. 
 
Fredningsnævnets behandling af sagen 
 
Fredningsnævnet har behandlet sagen på nævnets møde den 28. september 2018, hvor nævnet tillige 
har foretaget besigtigelse. 
 
I mødet deltog formanden, retspræsident Margit Ø. Laub, Esbjerg og det ministerudpegede medlem 
Kjeld Thamdrup og det kommunalt udpegede medlem Kurt Bjerrum. Endvidere deltog Sanne Løn-
borg på vegne Byggefirmaet CM Byg ApS, Carsten Callisen, Ole Juul Pedersen og Pia Holm på 
vegne Esbjerg Kommune, museumsinspektør Mette Slyngborg på vegne Sydvestjyske Museer, Leif 
Wagner Jørgensen på vegne Danmarks Naturfredningsforening og Werner Straadt på vegne Fri-
luftsrådet.  
 
Fredningsnævnets formand redegjorde for ansøgningen og de relevante dele af fredningsbestem-
melserne.  
 
Sanne Lønborg redegjorde for ansøgningen. Der er behov for det faste underlag på pladsen og be-
hov for oplagspladsen. Virksomheden CM Byg ApS beskæftiger 30 ansatte. Der køres ind og ud af 
pladsen med store biler, lastbiler og trailere og der skal være plads. Man vil godt kunne indskrænke 
oplagspladsen ved at foretage oprydning, men der vil være behov for det faste underlag.  
 
Museumsinspektør Mette Slyngborg oplyste, at området er udpeget som et bevaringsværdigt kul-
turmiljø-område. Man bør i videst muligt omfang friholde området omkring åen af hensyn til at 
bevare ind- og udkigget mest muligt. Samspillet mellem natur og by kan blive ”sløret”, hvis der 

gives tilladelse til en oplagsplads og lignende.  
 
Leif Wagner Jørgensen tilsluttede sig Mette Slyngborgs bemærkninger. Oplagspladsen virker 
skæmmende i området. Hvis der gives tilladelse hertil, vil der være tale om et stort indgreb i fred-
ningen. Der er afsagt en kendelse i Natur- og Miljøklagenævnet i 2011 i området. Denne afgørelse 
bør få betydning for Fredningsnævnets afgørelse i denne sag.  
 
Werner Straadt oplyste, at Friluftsrådet ikke kan anbefale, at der gives en lovliggørende dispensati-
on til det ansøgte. Det ser ikke pænt ud.  
 
Esbjerg Kommune har den 24. oktober 2018 i mail oplyst følgende: 
 

”Esbjerg Kommunes indstilling i forhold til planlovens landzonebestemmelser 
…   
Oplagsplads for CM-Byg ApS 
  
På ejendommen driver CM-Byg Aps et tømrer- og byggefirma. 
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Ejendommen ligger dels i byzone, dels landzone. 
  
Virksomheden drives primært fra en værkstedshal på ejendommen. Hallen er på 422 m2 og opført i 
1987. Hallen ligger i byzone. 
  
Herudover har virksomheden etableret en udendørs oplagsplads i tilknytning til hallen. Pladsen anven-
des til oplag af virksomhedens materiel såsom stillads, trailere og andre flytbare genstande til byggeri. 
Herudover er der opstillet et par lukkede containere. En del af pladsen er befæstet med fliser. 
   
På luftfoto er omfanget af oplagspladsen opmålt til ca. 850 m2. En mindre del af oplagspladsen, på luft-
foto målt til ca. 185 m2 nærmest hallen, ligger i byzone. De resterende ca. 660 m2 ligger således i land-
zone, og inden for fredningsafgrænsningen for Kongeåen. 
   
I landzone må der ikke uden tilladelse fra kommunen ske ændring i anvendelsen af ubebyggede arealer, 
jf. planlovens § 35, stk. 1. 
  
Der er ikke forud for etablering af pladsen søgt om eller givet landzonetilladelse. I forbindelse med 
partshøring af ejer er der søgt om en lovliggørende landzonetilladelse. 
   
Plangrundlag 
Den del af ejendommen, som ligger i byzone, er omfattet af kommuneplanens rammeområde nr. 30-
010-080 – Kongeåvej Øst. Anvendelsen er fastlagt til lavt boligområde. Der kan gives mulighed for 
bl.a. små værksteder. 
  
Den del af ejendommen, som ligger i landzone, er omfattet af kommuneplanens rammeområde nr. 30-
030-050 – Natur øst for Kongeåvej. Anvendelsen er fastlagt til Grønt danmarkskort med det sigte at be-
skytte og udvikle levesteder og spredningskorridorer for vilde dyr og planter samt beskytte landskabeli-
ge kulturhistoriske værdier. Der må ikke tillades etableret eller ændret anlæg, så de naturmæssige og 
landskabelige værdier forringes.  
  
 Kommunens vurdering: 
  
Det vurderes, at en virksomhed af denne type kan have et naturligt behov for et udendørs oplag. Ved 
vurdering af oplaget skal der tages udgangspunkt i oplagets relevans for virksomheden, omfanget af og 
placeringen af oplaget i forhold til om oplaget virker skæmmende på omgivelserne, og kan ses fra vej. 
  
Det er vurderet, at det oplagrede materiel har relevans for virksomheden. I forhold til omfanget og pla-
ceringen af oplaget vurderes, at oplaget er spredt ud på arealet, især i den sydlige del, hvor der også 
samtidig er placeret 1 (2) lukkede containere. Oplaget er ikke synlig fra Ribe Landevej mod vest eller 
Kongeåvej. Fra naboejendommen arealet mod øst og den anden side af Kongeåen fremstår oplaget syn-
ligt. Fra naboejendommen mod vest er oplagspladsen ikke synlig på grund af en høj og kraftig hæk. 
  
Det er kommunens vurdering, at oplagets omfang bør reduceres og koncentreres om arealets sydlige del 
og samtidig trækkes længere op mod bygningen sådan, at oplaget er placeret i direkte tilknytning til 
værkstedshallen. De lukkede containere, skal søges placeret i nær tilknytning til hallen i byzonearealet. 
  
Af luftfoto nedenfor ses forslag til det fremtidige omfang af oplaget.  
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Rød skravering angiver byzone, gul skravering angiver forslag til afgrænsning af oplagspladserne i 
landzone. 
  
Esbjerg Kommune kan i forhold til planlovens landzonebestemmelser acceptere en retslig lovliggørelse 
på betingelse af, at oplagets omfang reduceres og holdes inden for den gule skravering i arealets mid-
terste halvdel, og at de lukkede containere opstilles inden for byzonearealet. 
  
En landzonetilladelse er dog afhængig af om der kan gives en dispensation fra Fredningsbestemmelser-
ne.” 

 
Esbjerg Kommune har den 5. februar 2019 skrevet følgende: 
 
 ”… 
 Hovedparten af oplagspladsen ligger indenfor Natura 2000-område N91 Kongeå.  
 

Naturtyperne på udpegningsgrundlaget for dette Natura 2000-område er: Næringsrig sø, vandløb, surt 
overdrev, tidvis våd eng, urtebræmme, kildevæld og rigkær.  
 
Udover vandløb er den naturtype, der ligger tættest på, en næringsrig sø, der ligger over fire kilometer 
fra oplagspladsen.  
 
Arterne på udpegningsgrundlaget er: Odder, laks, snæbel, havlampret, flodlampret samt bæklampret.  
 
Det yderste af oplagspladsen ligger ca. 20 meter fra åbredden, det betyder, at der er plads til odderens 
bevægelser langs vandløbet.  
 
Såfremt oplagspladsen ikke er i strid med anden lovgivning, vurderes den ikke at medføre en væsentlig 
negativ indvirkning på Natura 2000-området og dets udpegningsgrundlag.”  

 
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 tillige være opfyldt. Ifølge 
denne bestemmelse kan fredningsnævnet kun meddele dispensation fra en fredning eller en foreslået 
fredning i eller uden for et internationalt naturbeskyttelsesområde, hvis det ansøgte ikke indebærer 
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forringelse af naturtyper og levesteder for arter eller betydelige forstyrrelser af arter, som området 
er udpeget for.  
 
Det fremgår af kendelsen, at det er formålet med fredningen, at sikre et frit og uforstyrret forløb af 
Kongeåen og dens tilløb som led i bevarelsen af Kongeådalens samlede landskabspræg. 
  
Den ansøgning, som Fredningsnævnet skal tage stilling til, skal derfor vurderes med udgangspunkt 
i, at fredningen er en status quo-fredning. 
 
På baggrund af den foretagne besigtigelse finder Fredningsnævnet, at en dispensation til oplags-
pladsen vil være i strid med fredningens formål. Oplagspladsen virker som et fremmedelement i det 
fredede område. Natur- og Miljøklagenævnet har den 28. september 2011 i sagen NMK-522-00050 
truffet afgørelse om afslag på dispensation til opførelsen af en terrasse i det samme område. Afgø-
relsen har fortsat præcedensvirkning, og det ville derfor også være i strid med denne afgørelse, hvis 
der blev givet lovliggørende dispensation til opførelsen af en oplagsplads. Ved afgørelsen fra 2011 
havde Fredningsnævnet givet dispensation til en anlagt sti. Denne del af sagen var ikke blevet på-
klaget. Fredningsnævnet finder, at der som følge heraf, og da kommunen til brug for grødeopsam-
lingen, der foretages på ejendommen, har brug for kørefast underlag, kan gives en lovliggørende 
dispensation til den skete brolægning indenfor det fredede område. 
 
Den del af oplagspladsen, der er placeret i det fredede område skal som følge af det anførte som 
udgangspunkt ryddes. Efter omstændighederne og da formålet med fredningen fortsat findes at 
kunne opretholdes, tages Esbjerg Kommunes forslag til følge, således at der gives lovliggørende 
dispensation til oplagspladsen svarende til det med gult skraverede på kortet ovenfor. På baggrund 
af kommunens vurdering i henhold til naturbeskyttelseslovens § 50, stk. 2 med hensyn til den på 
ejendommen etablerede grødeopsamlingsplads (FN 38/2018) findes det ubetænkeligt at lægge til 
grund, at den del af oplagspladsen, der gives dispensation til, ikke vil indebære forringelse af natur-
typer og levesteder for arter eller betydelige forstyrrelser af arter, som området er udpeget for efter 
naturbeskyttelseslovens § 50, stk. 1. Den del af oplagspladsen, der herefter ikke kan gives lovlig-
gørende dispensation til, skal fjernes senest den 1. juni 2019. 
 
Klagevejledning: 
 
Der kan inden 4 uger efter den dag, denne afgørelse er meddelt, klages til Miljø- og fødevareklage-
nævnet over afgørelsen. Hvis afgørelsen er offentligt bekendtgjort, regnes klagefristen dog altid fra 
bekendtgørelsen. 
 
Borgere, virksomheder, myndigheder og organisationer skal indsende klagen til Miljø- og fødeva-
reklagenævnets klageportal via borger.dk eller virk.dk. 
 
Der er et direkte link til borger.dk og virk.dk via Miljø- og fødevareklagenævnets hjemmeside 
www.naevneneshus.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. 
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Klageren skal oplyse sit CPR-nummer eller CVR-nummer.  
  
Miljø- og fødevareklagenævnets 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. 
 
Det er en betingelse for Miljø- og fødevareklagenævnets behandling af en klage, at den, der klager, 
indbetaler et gebyr. Gebyret udgør for privatpersoner 900 kr. Virksomheder, organisationer og of-
fentlige 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. fe-
bruar 2017. Gebyret er endnu ikke reguleret for 2017, men vil blive teknisk efterreguleret. 
 
Miljø- og fødevareklagenævnet påbegynder først behandlingen af en klage, når gebyret er modtaget. 
Klagegebyr opkræves af Miljø- og fødevareklagenævnet. Betaling af klagegebyr sker ved elektro-
nisk overførsel eller ved indbetalingskort til Miljø- og fødevareklagenævnet. Gebyr skal indbetales 
indenfor en af Miljø- og fødevareklagenævnet fastsat frist. Hvis gebyret ikke indbetales inden udlø-
bet af fristen, afvises klagen. 

Vejledning om gebyrbetalingen kan findes på Miljø- og fødevareklagenævnets hjemmeside 
www.naevneneshus.dk/planklagenaevnet. 
 
Gebyret bliver tilbagebetalt, hvis klagen bliver afvist, fordi klagefristen er overskredet, klager ikke 
er klage-berettiget eller fordi Miljø- og fødevareklagenævnet 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 Miljø- og fødevareklagenævnet, 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. Miljø- og fødevareklagenævnet kan dog beslutte, at gebyret 
ikke tilbagebetales, hvis klagen trækkes tilbage på et tidspunkt, hvor nævnet allerede har foretaget 
en stor del af sagsbehandlingen. 
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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 13. februar 2019  
 

 
 
Denne afgørelse er sendt til: 
 
CM Byg ApS, 
Esbjerg Kommune, miljo@esbjergkommune.dk, pih10@esbjergkommune.dk  
Miljøstyrelsen, mst@mst.dk;  
Naturstyrelsen Blåvand, blh@nst.dk  
Kystdirektoratet, Lemvig, kdi@kyst.dk  
Slot- og Kulturstyrelsen, post@slks.dk  
Museum Sønderjylland, tekr@museum-sonderjylland.dk  
Sydvestjyske Museer, Ribe, museum@sydvestjyskemuseer.dk  
Danmarks Naturfredningsforening/København, dn@dn.dk, dnesbjerg-sager@dn.dk   
Danmarks Naturfredningsforening/Esbjerg, esbjerg@dn.dk, henrikpr@stofanet.dk, lwj-
sjelborg@bbsyd.dk   
Dansk Botanisk Forening Jyllandskredsen, finn.borchsenius@sm.au.dk  
Dansk Ornitologisk Forening, esbjerg@dof.dk  
Friluftsrådet centralt: fr@friluftsraadet.dk   
Friluftsrådet Esbjerg: sydvestjylland@friluftsraadet.dk  
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AFGØRELSE FRA MILJØ- OG FØDEVAREKLAGENÆVNET 

ÆNDRING af lovliggørende dispensation i sag om etablering af op-
lagsplads inden for fredning i Esbjerg Kommune 

Miljø- og Fødevareklagenævnet har truffet afgørelse efter naturbeskyttel-
seslovens § 50, stk. 1, jf. naturbeskyttelseslovens § 78, stk. 3.1  

Miljø- og Fødevareklagenævnet ændrer Fredningsnævnet for Sydjylland, 
sydlig dels afgørelse af 13. februar 2019 om lovliggørende dispensation 
til etablering af en oplagsplads inden for fredningen af Kongeådalen,2 på 
matr.nr. 4ca Gredsted By, Jernved, til et afslag.  

Det indbetalte klagegebyr tilbagebetales. 

Miljø- og Fødevareklagenævnets afgørelse er endelig og kan ikke ind-
bringes for anden administrativ myndighed, jf. § 17 i lov om Miljø- og 
Fødevareklagenævnet3 og gebyrbekendtgørelsens § 2.4 Eventuel retssag 
til prøvelse af afgørelsen skal være anlagt inden 6 måneder, jf. naturbe-
skyttelseslovens § 88, stk. 1. 

Afgørelsen er truffet af formanden på nævnets vegne, jf. § 8 i lov om 
Miljø- og Fødevareklagenævnet. 

1 Lovbekendtgørelse nr. 240 af 13. marts 2019 om naturbeskyttelse.
2 Overfredningsnævnets afgørelse af 7. august 1980 om fredning af en del af Kongeådalen i Råbe

og Sønderjyllands amter. 
3 Lov nr. 1715 af 27. december 2016 om Miljø- og Fødevareklagenævnet.
4 Bekendtgørelse nr. 132 af 30. januar 2017 om gebyr for indbringelse af klager for Miljø- og

Fødevareklagenævnet mv. 

7. maj 2020

Sagsnr.: 19/02716 

Klagenummer.: 1003536 

MILJØ- OG 

FØDEVAREKLAGENÆVNET 

Toldboden 2 

8800 Viborg 

Tlf. 72 40 56 00 

CVR-nr. 37795526 

EAN-nr. 5798000026070 

nh@naevneneshus.dk 

www.naevneneshus.dk 

Denne afgørelse vedrører en 
dispensationsafgørelse fra 
Fredningsnævnet med sags nr. 
FN-SJS-39-2018. 
Klik her for at se afgørelsen.

https://naevneneshus.dk/start-din-klage/miljoe-og-foedevareklagenaevnet/
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1. Klagen til Miljø- og Fødevareklagenævnet
Afgørelsen er den 13. marts 2019 påklaget til Miljø- og Fødevareklage-
nævnet af Danmarks Naturfredningsforening.

Klager har navnlig anført, at 

- fredningen er en status quo-fredning,
- der ikke var en oplagsplads på tidspunktet for fredningen,
- væsentlighedsvurderingen i relation til Natura 2000-beskyttelsen

er ukorrekt og at
- en lovliggørende dispensation danner en uønsket præcedens for

fredningen.

Klagepunkterne er nærmere uddybet i afsnit 2.44. 

2. Sagens oplysninger
2.1 Ejendommen
Den i sagen omhandlede ejendom støder til Kongeåen fra nordvest og er
præget af en beboelses- og en erhvervsbygning ud mod vejen, som er
beliggende i byzone.

Den i sagen omhandlede oplagsplads er etableret på arealet mellem er-
hvervsbygningen og Kongeåen, og der er cirka 20 m fra det yderste af 
oplagspladsen til åbredden. Hovedparten af oplagspladsen er beliggende i 
landzone og benyttes af ansøger til oplag af virksomhedens materiel så-
som stillads, trailere og andre flytbare genstande til byggeri, ligesom der 
er opstillet et par lukkede containere. En del af oplagspladsen er befæstet 
med fliser, mens resten består af stabilgrus. På oplagspladsens sydøstlige 
del er etableret en grødeopsamlingsplads, som i hvert fald siden 1995 er 
benyttet af Esbjerg kommune i forbindelse med vandløbsvedligeholdelse. 

Størstedelen af oplagspladsen er omfattet af Kongeåfredningen, jf. Over-
fredningsnævnets afgørelse af 7. august 1980 om fredning af del af Kon-
geåen i Ribe og Sønderjyllands amter. Fredningen omfatter cirka 847 m2 
af ejendommens landfaste areal fra åbrinken ind mod erhvervsbygninger-
ne. Fredningen har et irregulært forløb, men rækker mellem 35 og 45 
meter ind på ejendommen fra Kongeåen. 

Ifølge fredningens § 1 er formålet med fredningen af Kongeådalen at sik-
re et frit og uforstyrret forløb af Kongeåen og dens tilløb som led i beva-
relsen af Kongeådalens samlede landskabspræg. Dette formål skal sikres 
gennem fredningsbestemmelserne, der blandt andet indeholder bestem-
melser om, at vandløbene inden for fredningen skal bevares som uregule-
rede vandløb, at landarealerne skal bevares, og at der ikke må foretages 
foranstaltninger, som ændrer breddernes karakter. Fredningens § 7 inde-
holder tillige forbud mod etablering af anlæg, herunder badehuse og lig-
nende, samt andre faste konstruktioner end anlæg, herunder skydebaner, 
oplagspladser eller lossepladser. 
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En del af ejendommen er desuden omfattet af Natura 2000-område nr. 91, 
Kongeåen. For så vidt angår naturtyper er udpegningsgrundlaget for Na-
tura 2000-området næringsrig sø, vandløb, surt overdrev, tidvis våd eng, 
urtebræmme, kildevæld og rigkær, mens det for arter er odder, laks, snæ-
bel, havlampret, flodlampret samt bæklampret. 
 
2.2 Sagens forhistorie 
2.2.1 Lovliggørende dispensation til oplagsplads 
Den 16. maj 2018 modtog Esbjerg Kommune en ansøgning til om en lov-
liggørende dispensation til en oplagsplads, som ansøger havde etableret 
på ejendommen. Kommunen havde konstateret oplagspladsen i forbindel-
se med behandlingen af en anden sag. 
 
Af dispensationsansøgningen fremgår blandt andet, at oplagspladsen op-
rindeligt blev etableret med stabilgrus af Esbjerg Kommune som grøde-
oplagsplads. Efterfølgende lagde ansøger en flisebelægning på en del af 
den eksisterende stabilgrus-bund, som var groet til på den del af oplags-
pladsen, hvor kommunen ikke kørte i forbindelse med grødeoptagning.  
Kommunen benytter fortsat adgangsvejen fra Kongeåvej samt den del af 
oplagspladsen, som er belagt med stabilgrus. 
 
Esbjerg Kommune videresendte den 7. august 2018 dispensationsansøg-
ningen til Fredningsnævnet for Sydjylland, sydlig del, og fremkom sam-
tidig med bemærkninger til dispensationsansøgningen. Kommunen anfør-
te blandt andet i relation til en eventuel landzonetilladelse, at det er kom-
munens vurdering, at en virksomhed som ansøger kan have et behov for 
en oplagsplads. 
 
Den 24. oktober 2018 fremkom Esbjerg Kommune med supplerende be-
mærkninger til dispensationsansøgningen. Kommunen anførte blandt 
andet, at det oplagrede materiel har relevans for ansøger og alene er syn-
ligt fra naboejendommen mod øst samt den modsatte side af åen. Opla-
gets omfang bør derfor reduceres og koncentreres om arealets sydlige del 
og samtidig placeres i direkte tilknytning til værkstedshallen, mens de 
lukkede containere bør placeres i nær tilknytning til værkstedshallen i 
byzonearealet. Videre anførte kommunen, at kommunen kunne acceptere 
en retlig lovliggørelse i forhold til planlovens bestemmelser, såfremt dette 
efterkommes. 
 
I forbindelse med sagens behandling anmodede Fredningsnævnet for 
Sydjylland, sydlig del den 13. september 2018 om teknisk bistand fra 
Miljøstyrelsen, jf. naturbeskyttelseslovens § 33, stk. 4. I e-mail af 17. 
september 2018 anførte Miljøstyrelsen blandt andet, at sagen syntes fuldt 
oplyst bortset fra, at Esbjerg Kommune ikke havde foretaget en vurdering 
af, at fredningsnævnet burde være særlig opmærksom på, om oplagsplad-
sen medfører en væsentlig negativ påvirkning af udpegningsgrundlaget 
for Natura 2000-området eller beskadigelse/ødelæggelse af plantearter 
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eller yngle- eller rastepladser for dyrearter omfattet af habitatdirektivets 
bilag IV. 
 
Den 28. september 2018 besigtigede Fredningsnævnet for Sydjylland, 
sydlig del, ejendommen. Under besigtigelsen anførte ansøger, at ansøger 
har behov for pladsen og det faste underlag, da der køres på pladsen med 
store biler, lastbiler og trailere. Selve oplagspladsen kan indskrænkes ved 
en oprydning. 
 
Sydvestjyske Museer bemærkede under besigtigelsen, at området er ud-
peget som et bevaringsværdigt kulturmiljøområde, og at området bør fri-
holdes i videst muligt omfang af hensyn til at bevare ind- og udkigget til 
åen mest muligt, idet samspillet mellem natur og by kan blive ”sløret”, 

hvis der gives tilladelse til det ansøgte eller lignende. 
 
Klager bemærkede under besigtigelsen, at klager tilslutter sig Sydvestjy-
ske Museers bemærkninger. Klager anførte desuden, at oplagspladsen 
virker skæmmende for området, og at en tilladelse til det ansøgte vil være 
et stort indgreb i fredningen, samt at Fredningsnævnet for Sydjylland, 
sydlig del, burde inddrage en afgørelse fra Natur- og Miljøklagenævnet 
truffet for området i 2011.  
 
Endeligt anførte Friluftsrådet under besigtigelsen, at rådet ikke kunne 
anbefale, at der gives lovliggørende dispensation til det ansøgte, da det 
ikke ser pænt ud. 
 
På baggrund af en anmodning fra Fredningsnævnet fra Sydjylland, sydlig 
del, meddelte Esbjerg Kommune herefter i brev af den 5. februar 2019, at 
kommunen vurderede, at det ansøgte ikke medfører negativ indvirkning 
på Natura 2000-området og dets udpegningsgrundlag, såfremt oplags-
pladsen i øvrigt ikke er i strid med anden lovgivning. 
 
2.2.2 Lovliggørende dispensation til drift af grødeopsamlingsplads 
Sideløbende behandlingen af sagen vedrørende opslagspladsen, ansøgte 
Esbjerg Kommune den 7. august 2018 Fredningsnævnet for Sydjylland, 
sydlig del om lovliggørende dispensation til drift af grødeopsamlings-
pladsen på ejendommen. I forbindelse med sagens behandling i fred-
ningsnævnet vurderede kommunen i e-mail af den 2. januar 2019 blandt 
andet, at kommunen vurderede, at grødeopsamlingspladsen ikke har en 
væsentlig påvirkning af Natura 2000-området. 
 
På baggrund af ansøgningen meddelte Fredningsnævnet for Sydjylland, 
sydlig del, dispensation til det ansøgte den 28. januar 2019 i medfør af 
naturbeskyttelseslovens § 50, stk. 1, og stk. 2.5 
 

                                                 
5 Fredningsnævnet for Sydjylland, sydlig dels afgørelse af 28. januar 2019 i FN SJS 38/2018. 
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2.3 Den påklagede afgørelse 
Fredningsnævnet for Sydjylland, sydlig del, har den 13. februar 2019 
meddelt delvis lovliggørende dispensation til det ansøgte i medfør af na-
turbeskyttelseslovens § 50, stk. 1. Ved afgørelsen har fredningsnævnet 
lagt til grund, at fredningen er en status quo-fredning. 
 
Som begrundelse for afgørelsen har Fredningsnævnet for Sydjylland, 
sydlig del, blandt andet anført, at fredningsnævnet har vurderet, at en 
dispensation til oplagspladsen vil være i strid med fredningens formål, 
idet oplagspladsen virker som et fremmedelement i det fredede område. 
Ved vurderingen har fredningsnævnet lagt vægt på en afgørelse fra Na-
tur- og Miljøklagenævnets fra 2011, hvor nævnet ændrede en lovliggør-
ende dispensation til etablering af en terrasse i det samme område til et 
afslag.6 
 
Videre har Fredningsnævnet for Sydjylland, sydlig del, anført, at der ved 
Natur- og Miljøklagenævnets afgørelse fra 2011 ikke blev taget stilling til 
en meddelt dispensation til en anlagt sti, hvorfor fredningsnævnet under 
hensyn til kommunens behov for kørefast underlag til brug for grødeop-
samlingen har meddelt lovliggørende dispensation til brolægningen inden 
for det fredede område. 
 
Fredningsnævnet for Sydjylland, sydlig del, har derudover anført, at den 
del af oplagspladsen, der er placeret i det fredede område, som udgangs-
punkt skal ryddes. Efter omstændighederne, og da formålet med frednin-
gen fortsat findes at kunne opretholdes, har fredningsnævnet meddelt 
lovliggørende dispensation til en del oplagspladsen i overensstemmelse 
med Esbjerg Kommunes forslag til placering. Ved vurderingen har fred-
ningsnævnet lagt vægt på, at det efter Esbjerg Kommunes vurdering an-
gående Natura 2000-området i fredningssagen vedrørende grødeopsam-
lingspladsen, findes ubetænkeligt at lægge til grund, at en sådan placering 
af oplagspladsen ikke vil indebære forringelse af naturtyper og levesteder 
for arter eller betydelige forstyrrelser af arter, som området er udpeget for 
i henhold til naturbeskyttelseslovens § 50, stk. 2. 
 

2.4 Klagens indhold 
I klagen af den 13. marts 2019 har klager navnlig anført, at det er en sta-
tus quo-fredning, hvorfor en dispensation til et anlæg, der ikke befandt 
sig på ejendommen på tidspunktet for fredningen, som udgangspunkt er i 
strid med fredningen. Der foreligger ikke dokumentation for, at der ved 
fredningen i 1980 var etableret en oplagsplads på ejendommen, hvilket 
også støttes af, at en sådan ikke fremgår af luftfotos fra 1995, hvor der 
alene fremgår en almindelig markvej. 
 
 

                                                 
6 Natur- og Miljøklagenævnets afgørelse af 28. september 2011 i NMK-522-00050. 



 
 

  6 

Videre har klager anført, at der ikke er grundlag i fredningsbestemmel-
serne for at meddele lovliggørende dispensation til etableringen af en 
oplagsplads, samt at en sådan vil danne en uønsket præcedens i forhold til 
andre lignende sager inden for fredningen. 
 
Vedrørende oplagspladsen påvirkning af Natura 2000-området har klager 
anført, at Esbjerg Kommune har overset, at hele ådalen består af beskyttet 
eng samt at der inden for få hundrede meter fra oplagspladsen befinder 
sig et større antal beskyttede søer. Det er videre klagers forventning, at 
hele området omkring ådalen inden for kort tid bliver omfattet af naturbe-
skyttelsesreglerne på baggrund af de planer, der er lagt for området. Til-
svarende vil området, hvor oplagspladsen er etableret hurtigt vokse til 
beskyttet eng, såfremt oplagspladsen fjernes. 
 
Endeligt har klager anført, at oplagspladsen er synlig i landskabet og kan 
virke skæmmende, hvis man færdes i det fredede område. Oplaget kan 
desuden ses fra vejen i både sydøstlig, sydlig og nordøstlig retning. 
 
3. Miljø- og Fødevareklagenævnets bemærkninger og afgørelse 
3.1 Miljø- og Fødevareklagenævnets bemærkninger 
Indledningsvis bemærker Miljø- og Fødevareklagenævnet, at denne afgø-
relse alene omhandler oplagspladsen, herunder etableringen af flisebe-
lægningen, i det fredede område. Esbjerg Kommunes lovliggørende di-
spensation til grødeopsamlingspladsen, som Fredningsnævnet for Sydjyl-
land, sydlig del meddelte ved afgørelse af 28. januar 2019, er ikke påkla-
get til nævnet, og er følgelig ikke omfattet af denne afgørelse. 
 
Det følger af naturbeskyttelseslovens § 50, stk. 1, at fredningsnævnet kan 
dispensere fra bestemmelserne i en fredning, når det ansøgte ikke er i 
strid med fredningens formål. Videregående afvigelser fra en fredning 
end nævnt i stk. 1, og hel eller delvis ophævelse af en fredning kan, jf. 
stk. 5, kun foretages efter reglerne om gennemførelse af fredninger. 
 
Fredningsnævnet kan i henhold til § 50, stk. 2, derudover 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 forstyrrel-
ser af arter, som området er udpeget for. 
 
Spørgsmål om hvorvidt der bør meddeles tilladelse til forhold, der allere-
de er etableret, skal som udgangspunkt behandles, som om der forudgå-
ende var søgt om tilladelse til de pågældende forhold. 
 
Det fremgår af den påklagede afgørelse, at Fredningsnævnet for Sydjyl-
land, sydlig del, på baggrund af den foretagne besigtigelse, fandt at en 
dispensation til oplagspladsen vil være i strid med fredningens formål. 
Miljø- og Fødevareklagenævnet bemærker, at der ikke med hjemmel i 
naturbeskyttelseslovens § 50, stk. 1, kan meddeles dispensation fra be-
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stemmelserne i en fredning, når det ansøgte er i strid med fredningens 
formål. 
 
Miljø- og Fødevareklagenævnet finder, at det ansøgte ikke er i strid med 
fredningens formål, men derimod strider mod fredningens § 7 om byg-
ninger og andre faste konstruktioner og anlæg. Ved vurderingen har næv-
net lagt vægt på ordlyden af fredningens formålsbestemmelse. 
 
Videre finder Miljø- og Fødevareklagenævnet efter en samlet vurdering, 
at oplagspladsen ikke understøtter Kongeåen og dens omgivelser, men 
virker som et fremmedelement i det fredede ålandskab, og at det vil stride 
mod fredningsbestemmelserne at meddele en lovliggørende dispensation 
til oplagspladsen. 
 
Ved vurderingen har Miljø- og Fødevareklagenævnet lagt vægt på, at der 
er etableret flisebelægning på en del af oplagspladsen samt at oplagsplad-
sen benyttes til opbevaring af klagers materiel, herunder stillads, trailere 
og andre flytbare genstande til byggeri, ligesom der er opstillet et par 
lukkede containere. Videre har nævnet lagt vægt på, at nævnet ved afgø-
relse af den 28. september 2011 meddelte afslag på lovliggørende dispen-
sation til en anlagt terrasse i samme område, og at oplagspladsen i højere 
grad end terrassen er ødelæggende for oplevelsen af det fredede åland-
skab. 
 
Resultatet af ovenstående bliver herefter, at Miljø- og Fødevareklage-
nævnet ændrer Fredningsnævnet for Sydjylland, sydlig dels lovliggøren-
de dispensation af den 13. februar 2019 til et afslag. 
 
3.2 Gebyr 
Som følge af afgørelsen tilbagebetales det indbetalte klagegebyr, jf. ge-
byrbekendtgørelsens § 2, stk. 2, nr. 2. 
 
3.3 Miljø- og Fødevareklagenævnets afgørelse 
Miljø- og Fødevareklagenævnet ændrer Fredningsnævnet for Sydjylland, 
sydlig dels afgørelse af 13. februar 2019 om lovliggørende dispensation 
til etablering af en oplagsplads inden for fredningen af Kongeådalen, på 
matr.nr. 4ca Gredsted By, Jernved, til et afslag.  
 

Det indbetalte klagegebyr tilbagebetales. 
 
Denne afgørelse gøres tilgængelig for Fredningsnævnet for Sydjyl-
land, sydlig del (sagsnr. FN SJS 39/2018) samt for klageren og dennes 
eventuelle repræsentant via klageportalen. Afgørelsen sendes desuden 
til eventuelle andre parter i klagesagen. 
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Afgørelsen vil blive offentliggjort på mfkn.naevneneshus.dk. Personop-
lysninger vil blive anonymiseret.  
 
Miljø- og Fødevareklagenævnet beklager den lange sagsbehandlingstid. 
 

 
  Lasse K. Svensson 

Stedfortrædende formand 
 
 

https://mfkn.naevneneshus.dk/
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FREDNINGSNÆVNET FOR SYDJYLLAND, NORDLIG DEL  
Kolding Åpark 11, 6000 Kolding - mail: sydjyllandnord@fredningsnaevn.dk  
 

 

Kolding, den 22. november 2020  
 

 

Fredningsnævnets sagsnummer FN-SJN-43-2019: Ansøgning om tilladelse til at ændre tagkon-

struktionen på huset ”Friheden”. 

 

Fredningsregisteret reg. nr. 06645.00 

Fredningsnævnet har den 10. juli 2019 fra Vejen Kommune modtaget en ansøgning om tilladelse til 

at forhøje tagkonstruktionen på matr.nr. 1c Askov By, Malt, beliggende Frihedsvej 4, 6600 Vejen. 

Ansøgningen er indsendt af Lisbeth Skrumsager. 

Fredningsnævnet har behandlet sagen på skriftligt grundlag. 

Afgørelsen er truffet af fredningsnævnets formand i medfør af forretningsorden for fredningsnævn § 

10, stk.5. 

Sagens baggrund 

Ejendommen er omfattet af Overfredningsnævnets afgørelse af 7. august 1980 om fredning af arealer 

ved Kongeådalen, der har til formål bl.a. at sikre et frit og uforstyrret forløb af Kongeåen og dens 

tilløb som led i bevarelsen af Kongeådalens samlede landskabspræg, og efter fredningsbestemmel-

serne må der bl.a. ikke opføres nye bygninger, herunder skure, badehuse, boder eller lignende. 
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Kommunen har oplyst, at formålet med renoveringen er, at bygningen bringes tilbage til den originale 

bygning med høj tagrygning. Se foto ovenfor. 

 

Det er om projektet yderligere oplyst, at taget tjæres og forhøjelsen udgøres af drivtømmerfarvet 

trempel. Eksisterende jernvinduer males i farven svenskrød som originalt. 

Vejen Kommune har oplyst, at den er indstillet på at meddele dispensation i forhold til å-beskyttel-

seslinjen omkring Kongeåen med vilkår om, at der etableres slørende beplantning mod nord ved ga-

ragen. 

Miljøstyrelsen har i mail af 8. oktober 2019 ingen bemærkninger til det ansøgte. 

Vejen Kommune har i mail af 2. november 2020 oplyst, at ejendommen er beliggende uden for Natura 

2000-område nr. 91, Kongeåen (habitatområde nr. 80). 

Kommunen vurderer, at da der kun er tale om, at taghøjden på den eksisterende bygning forhøjes, og 

der ikke ændres på andre arealer vil projektet ikke påvirke de arter eller naturtyper, der ligger til grund 

for udpegningen af Natura2000 området. Herudover konkluderer kommunen, at projektet ikke vil 

have negativ indflydelse på ovennævnte arter, eller arter og naturtyper, der ligger til grund for udpeg-

ningen af Natura 2000 området, da der ikke sker fysiske ændringer i forbindelse med projektet, der 

kan være til skade for bilag IV-arterne.  

Fredningsnævnets afgørelse 

Fredning af Kongeådalen betyder, at det ansøgte projekt kræver fredningsnævnets dispensation i med-

før af naturbeskyttelseslovens § 50, stk.1, hvorefter fredningsnævnet kan meddele dispensation, hvis 

det ansøgte ikke strider mod fredningens formål.  

Det fremgår endvidere af naturbeskyttelseslovens § 50, stk. 2, at fredningsnævnet kun kan meddele 

dispensation fra en fredning i eller uden for et internationalt naturbeskyttelsesområde, hvis det an-

søgte ikke indebærer en forringelse af naturtyper og levesteder for arter eller betydelig forstyrrelse af 

arter, som området er udpeget for. 

Fredningsnævnet kan endvidere i medfør af § 50, stk. 3 kun meddele dispensation, hvis det ansøgte 

ikke kan beskadige eller ødelægge yngle- eller rasteområder i det naturlige udbredelsesområde for de 

dyrearter, der er nævnt i bilag 3 til loven, eller ødelægge de plantearter, der er nævnt i bilag 5 til 

loven, i alle livsstadier. 

Fredningsnævnet vurderer efter sagens oplysninger, at en dispensation ikke er i strid med naturbe-

skyttelseslovens § 50, stk. 2 eller 3. 
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Efter oplysningerne om det ansøgte, herunder især den historiske baggrund for ændringen af taghøj-

den på den eksisterende bygning, vurderer fredningsnævnet, at det ansøgte ikke strider mod frednin-

gens formål.  

Fredningsnævnet meddeler derfor dispensation på vilkår, at der etableres slørende beplantning mod 

nord ved garagen. 

Klagevejledning 

Der kan klages over denne afgørelse til Miljø- og Fødevareklagenævnet. Klagefristen udløber 4 uger 

efter, at afgørelsen er meddelt. Er afgørelsen offentligt bekendtgjort, regnes klagefristen dog altid fra 

bekendtgørelsen. Klagen skal ifølge naturbeskyttelseslovens § 87 indgives via Miljø- og 

Fødevareklagenævnets digitale selvbetjening, jf. vejledningen på Miljø- og Fødevareklagenævnets 

hjemmeside www.naevneneshus.dk. Klagefristen udløber ved midnat på dagen for klagefristens 

udløb. Hvis klagefristen udløber på en lørdag eller en helligdag, forlænges fristen til den følgende 

hverdag. 

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 afgørelsen, 

 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. 

 

Det er en betingelse for Miljø- og Fødevareklagenævnets behandling af en klage, at den, der klager, 

indbetaler et gebyr på 900 kr. for privatpersoner og 1.800 kr. for virksomheder og organisationer 

(2016-niveau). Klagegebyret reguleres den 1. januar hvert år efter den af Finansministeriet fastsatte 

sats for det generelle pris- og lønindeks som løbende offentliggjort i forslag til finanslov med virkning 

for klager, der modtages i Miljø- og Fødevareklagenævnet fra og med den 1. februar 2017. Miljø- og 

Fødevareklagenævnet offentliggør størrelsen af klagegebyret på sin hjemmeside www.naevnenes-

hus.dk. 

 

Gebyret opkræves i forbindelse med klagens oprettelse i Miljø- og Fødevareklagenævnets digitale 

selvbetjening. Klagen behandles først, når gebyret er betalt. Vejledning om gebyrbetalingen kan li-

geledes findes på Miljø- og Fødevareklagenævnets hjemmeside www.naevneneshus.dk. 

 

Gebyret tilbagebetales, hvis klagesagen fører til, at den påklagede afgørelse ændres eller ophæves, 

hvis klageren får helt eller delvis medhold i klagen, eller hvis klagen afvises som følge af overskredet 

klagefrist, manglende klageberettigelse eller fordi klagen ikke er omfattet af Miljø- og Fødevarekla-

genævnets kompetence. Det bemærkes, at hvis den eneste ændring af den påklagede afgørelse er 

forlængelse af en frist for efterkommelse af en afgørelse som følge af den tid, der er medgået til at 

behandle sagen i Miljø- og Fødevareklagenævnet, så tilbagebetales gebyret dog ikke. 

 

Miljø- og Fødevareklagenævnet kan også beslutte at tilbagebetale klagegebyret, hvis der er indledt 

forhandlinger med afgørelsens adressat og/eller førsteinstansen om projekttilpasninger, og disse 
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forhandlinger fører til, at klager trækker sin klage tilbage, eller hvis klager i øvrigt trækker sin klage 

tilbage, før Miljø- og Fødevareklagenævnet har truffet afgørelse i sagen. Gebyret tilbagebetales dog 

ikke, hvis Miljø- og Fødevareklagenævnet vurderer, at der er forhold, der taler imod at tilbagebetale 

gebyret, f.eks. hvis klagen trækkes tilbage meget sent, herunder efter at klager har haft et 

afgørelsesudkast i partshøring. 

En dispensation må i henhold til naturbeskyttelseslovens § 87, stk. 3, 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 dispensationen 

bortfalder, hvis den ikke udnyttes inden 3 år efter, at den er meddelt. 
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FREDNINGSNÆVNET FOR SYDJYLLAND, NORDLIG DEL  
Kolding Åpark 11, 6000 Kolding - mail: sydjyllandnord@fredningsnaevn.dk  
 

 

Kolding, den 10. januar 2021 

 

 

Fredningsnævnets sagsnummer FN-SJN-22-2020: Ansøgning om tilladelse til at etablere nyt 

leveringsanlæg på Kongeåens Dambrug. 

 

Fredningsregisteret reg. nr. 06645.00 

Fredningsnævnet har den 24. april 2020 fra Vejen Kommune modtaget udtalelse om ansøgning om 

tilladelse til at etablere et nyt leveringsanlæg på matr.nr.1m Sønderskov Hgd., Folding, beliggende 

Kongeåvej 87, 6650 Brørup, der ejes af Snaptun Frysehus A/S. 

Fredningsnævnet har efter at have udsendt sagen i høring, behandlet sagen på skriftligt grundlag. 

Afgørelsen er truffet af fredningsnævnets formand i medfør af forretningsorden for fredningsnævn § 

10, stk.5. 

Sagens baggrund 

Arealerne er omfattet af Overfredningsnævnets afgørelse af 7. august 1980 om fredning af en del af 

Kongeådalen, der har til formål at sikre et frit og uforstyrret forløb af Kongeåen og dens tilløb som 

led i bevarelsen af Kongeådalens samlede landskabspræg. Afgørelsen har bestemmelse om, at opret-

telse af nye dambrug eller udvidelse af eksisterende dambrug ikke må finde sted. Fredningen er dog 

ikke til hinder for, at der ved eksisterende dambrug foretages foranstaltninger (herunder mindre ter-

rænændringer) som led i forureningsbekæmpelse, men herudover må der ikke foretages terrænæn-

dringer ved opfyldning, planering eller afgravning. 

Det er oplyst om det ansøgte projekt, at Kongeåens Dambrug ønsker at udvide leveringsanlæggene i 

antal fra 2 til 4. Levringsanlæggene er der, hvor fiskene går inden levering til f.eks. slagtning. Fiskene 

går til afsmagning, og der foregår ingen produktion. Anlæggene er placeret i tilknytning til eksiste-

rende levereanlæg og sættefisk-anlæg. 

 

-- AKT 42302 -- BILAG 2 -- [ 22-2020 - nye leveringsanlæg på Kongeåens Dambrug afgørelse-261485_(1) ] --
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Anlæggene måler 27 m x 8 m og har et rumindhold på 220 m3. Anlæggene består af to bassiner som 

måler 27 m x 4 m. Se tegninger ovenfor. Det anlæg som tegningen viser skal der laves to af.  

Placeringen af de to anlæg vises øverst på situationsplan (herunder) med en stiplet streg. 

 

 

Vejen Kommune vurderer vedrørende Natura 2000-område og bilag IV-arter følgende: 

”… Området ligger ca. 800 m nord for Natura 2000- område nr. 91, Habitatområde nr. 80, Kongeå. 

På grund af projektets karakter og omfang, vurderes det ikke at påvirke nogle af de arter eller natur-

typer, der ligger til grund for udpegningen af Kongeåen som habitatområde. 

Ifølge en rapport fra Danmarks Miljøundersøgelser, og kommunens øvrige viden, findes i området i 

et kvadrat på 10x10 km følgende bilag IV-arter: Vandflagermus, Sydflagermus, Troldflagermus, Pi-

pistrelflagermus, Odder, Markfirben, Stor vandsalamander, Spidssnudet frø og Grøn mosaikguld-

smed.  Nogle af flagermusarterne kan forventes at være i skoven her ved Kongeåens Dambrug og 

odder findes i tilknytning til Kongeåen. Indgrebet er dog så minimalt, at det vurderes ikke at kunne 

påvirke arterne eller deres levesteder. Nærmeste sted, hvor der er kendskab til fund af Grøn mosaik-

guldsmed er i voldgraven ved Sønderskov Hovedgård…”. 

Fredningsnævnets afgørelse 

Fredning af arealer ved Kongeådalen betyder, at projektet kræver fredningsnævnets dispensation i 

medfør af naturbeskyttelseslovens § 50, stk. 1, hvorefter fredningsnævnet kan meddele dispensation, 

hvis det ansøgte ikke strider mod fredningens formål.  

 

Det fremgår endvidere af naturbeskyttelseslovens § 50, stk. 2, at fredningsnævnet kun kan meddele 

dispensation fra en fredning i eller uden for et internationalt naturbeskyttelsesområde, hvis det 



3 

 

ansøgte ikke indebærer forringelse af naturtyper og levesteder for arter eller betydelige forstyrrelser 

af arter, som området er udpeget for.  

 

Fredningsnævnet kan endvidere i medfør af § 50, stk. 3 kun meddele dispensation, hvis det ansøgte 

ikke kan beskadige eller ødelægge yngle- eller rasteområder i det naturlige udbredelsesområde for de 

dyrearter, der er nævnt i bilag 3 til loven, eller ødelægge de plantearter, der er nævnt i bilag 5 til loven, 

i alle livsstadier.  

 

Fredningsnævnet lægger efter sagens oplysninger til grund, at en dispensation ikke er i strid med 

naturbeskyttelseslovens § 50, stk. 2 eller 3. 

 

Fredningsnævnet vurderer på baggrund af de foreliggende oplysninger om projektet, herunder de nye 

leveringsanlægs størrelse, beliggenhed og formål, at en dispensation ikke vil være i strid med fred-

ningens formål. 

Fredningsnævnet meddeler derfor dispensation til det ansøgte. 

Klagevejledning 

Der kan klages over denne afgørelse til Miljø- og Fødevareklagenævnet. Klagefristen udløber 4 uger 

efter, at afgørelsen er meddelt. Er afgørelsen offentligt bekendtgjort, regnes klagefristen dog altid fra 

bekendtgørelsen. Klagen skal ifølge naturbeskyttelseslovens § 87 indgives via Miljø- og Fødevare-

klagenævnets digitale selvbetjening, jf. vejledningen på Miljø- og Fødevareklagenævnets hjemme-

side www.naevneneshus.dk. Klagefristen udløber ved midnat på dagen for klagefristens udløb. Hvis 

klagefristen udløber på en lørdag eller en helligdag, forlænges fristen til den følgende hverdag.  

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 afgørelsen, 

 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. 

 

Det er en betingelse for Miljø- og Fødevareklagenævnets behandling af en klage, at den, der klager, 

indbetaler et gebyr på 900 kr. for privatpersoner og 1.800 kr. for virksomheder og organisationer 

(2016-niveau). Klagegebyret reguleres den 1. januar hvert år efter den af Finansministeriet fastsatte 

sats for det generelle pris- og lønindeks som løbende offentliggjort i forslag til finanslov med virkning 

for klager, der modtages i Miljø- og Fødevareklagenævnet fra og med den 1. februar 2017. Miljø- og 

Fødevareklagenævnet offentliggør størrelsen af klagegebyret på sin hjemmeside www.naevnenes-

hus.dk.  

 

Gebyret opkræves i forbindelse med klagens oprettelse i Miljø- og Fødevareklagenævnets digitale 

selvbetjening. Klagen behandles først, når gebyret er betalt. Vejledning om gebyrbetalingen kan li-

geledes findes på Miljø- og Fødevareklagenævnets hjemmeside www.naevneneshus.dk.  
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Gebyret tilbagebetales, hvis klagesagen fører til, at den påklagede afgørelse ændres eller ophæves, 

hvis klageren får helt eller delvis medhold i klagen, eller hvis klagen afvises som følge af overskredet 

klagefrist, manglende klageberettigelse eller fordi klagen ikke er omfattet af Miljø- og Fødevarekla-

genævnets kompetence. Det bemærkes, at hvis den eneste ændring af den påklagede afgørelse er 

forlængelse af en frist for efterkommelse af en afgørelse som følge af den tid, der er medgået til at 

behandle sagen i Miljø- og Fødevareklagenævnet, så tilbagebetales gebyret dog ikke.  

 

Miljø- og Fødevareklagenævnet kan også beslutte at tilbagebetale klagegebyret, hvis der er indledt 

forhandlinger med afgørelsens adressat og/eller førsteinstansen om projekttilpasninger, og disse for-

handlinger fører til, at klager trækker sin klage tilbage, eller hvis klager i øvrigt trækker sin klage 

tilbage, før Miljø- og Fødevareklagenævnet har truffet afgørelse i sagen. Gebyret tilbagebetales dog 

ikke, hvis Miljø- og Fødevareklagenævnet vurderer, at der er forhold, der taler imod at tilbagebetale 

gebyret, f.eks. hvis klagen trækkes tilbage meget sent, herunder efter at klager har haft et afgørelses-

udkast i partshøring. 

En dispensation må i henhold til naturbeskyttelseslovens § 87, stk. 3, 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 dispensationen bortfal-

der, hvis den ikke udnyttes inden 3 år efter, at den er meddelt. 

 

 

 

 

 



Til: post@vejenkom.dk ('post@vejenkom.dk'), ILMJ@vejen.dk ('ILMJ@vejen.dk'), dn@dn.dk (Danmarks
Naturfredningsforening), vejen@dn.dk ('vejen@dn.dk'), fr@friluftsraadet.dk ('fr@friluftsraadet.dk'),
trekantomraadet@friluftsraadet.dk ('trekantomraadet@friluftsraadet.dk'), natur@dof.dk ('natur@dof.dk'),
vejen@dof.dk ('vejen@dof.dk'), christina@snaptunfrys.dk ('christina@snaptunfrys.dk')

Fra: Sydjyllandnord@fredningsnaevn (sydjyllandnord@fredningsnaevn.dk)
Titel: Afgørelse FN-SJN-22-2020
Sendt: 10-01-2021 17:30
Bilag: 22-2020 - nye leveringsanlæg på Kongeåens Dambrug afgørelse.pdf;

Vedhæftet sendes afgørelse.
 
Venlig Hilsen
Birgitte Andersen, sekretær

Fredningsnævnet for Sydjylland, nordlig del
Kolding Åpark 11
6000 Kolding
mail: sydjyllandnord@fredningsnaevn.dk
 
 

-- AKT 42302 -- BILAG 3 -- [ Afgørelse FN-SJN-22-2020-261484_(1) ] --
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