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Art. nr • .561 Sdr. Uostrup, ,
, "

ejerlav, En.ted sogn. Ane.1derl POU~ FJNK •Åbenrå
Landlr~~siag(ørcr

766.

stpl. kr. 1.J,00

D e k l n r a t i o n===b"~==.~c=====~=a==:c
Undartc{;'Il('de fru A n n e M Q r i o C l e e Øl a n n. Åben-

rå, .fnstsæi:'ter herved SOnl gæ1.åcndo .ror åon mig f;11tu,rende eJen-

dom, art. nI..... 561 ai' Sdr. Hostrup pJerlav, Ensted sogn,

~ der !'rcwt:l,di(l'ikke mA op!'øro8 l)(~by{~gel15c ni nogen art ph Qjen-

dommen ojhellcr let f'lyttelige trmhuae. boboeløe-svogno olIer 11g-
nendc 0r;

~ ojendomau.m ikke må bønytte& til ckmp1ngplo.ds eller erhver.,m4QAi-

tdg udnyttelse ar no~en srt bortset fro. opdY1~kning 0/& bftplflntnlng.
Påtaleberettiget er Aaben~aa amtsrAd.

Deklarationen tinglya.s på ejendommen med respekt ae de 81-

lerede tinalYBte servitutter, men forud for alle øvrige hærtoløer.

A~benraa. den 28. Jul~ 1966.

Afgift § 12 10,00 kr.
§ 14I 4,00 "
§ 14II. 3,00 1/

porto
ia1t 17,00 kr.

Anne Marie C1eemann
Indført i dagbog for retten i Aabenraa
den ll. aug. 1966 4003
Lyst
Restanmærkning
Præjudiceres af pantegæld
Retten i Åbenrå
v. Gjeding Thi~ted / B
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REG. NR . .23..2 32

U D S K li I F T----- ... -.,----- ...
af

OVEhFR~DNINGSNÆvNETS KENDELSESPhOTOL01.------.--------------.--- ...-----------
År 1957, den ll. december, afsagde overfredninomævnet på

grundlag af mundtlig og skriftlig votering følgende
kendelse

i sagen nr. 1243/56 vedrørende fredning af ejendommen D:rt. nr, 356
Sønder-Hostrup, Ensted. sogn,

l den af fredningsnævnet for Åbenrå n.mtsr?:!dskredsden 26. sep-
tembe:l'1956 afsagte kendelse hedder det:

"Ved skrivelse af 23. april 1949 til fredningsnævnet for Åbenrå
nmtsr~dskreds, i hvilken skrivelse der meddeltes tilladelse til op-
førelse af et sommerhus på ejendommen art. nr', 26 af Sønuer-Ilostrup
mellem kysten (på den sydlige side af Åbenrå fjord) og den af ptrand-
fredningskommissionen fastlagte byggelinie, meddelte ministeriet, •••
"at naturfredningsråd et havde henstill et, at f:r'odningsnævnet ved
forhandling med gl'undejer'nesøger gennemført en ordning, hvorved
en beskeden og ikKe skæmmende bebyggelse bliver tilladt, mod at
grunden iøvrir;t bli vel' fredet mod bebyggelse og bc!plantning, navn-
lig med henblik på udsigten fra vejen (Styrtom til Vurnæs), hvilk8n
henstilling man herved skal forelægge nævnet til overvejelse og
videre behandling."

Den 16. april 1956 foretog den nuvær'ende nævnsformand, dur nylig
val tiltrådt, en besigtigelse på st~det, hvorveQ bemærkes, nt den
afgåede formand havde oplyst, at tidligere forhandlincer med ejeren
af art. nr. 26, fhv. fisker ehr. Hansen, ikke havde ført til noget
resultat P:3 grund af ejerens høje alder og svagelieht:.d.

Under besigtigelsen konstateredes det, at art. nr. 26 ikke om-
fatter hele området mellem kysten og vejen, men at dor syd for art.
nr. 26 er beliegende et ret smalt grund stykke , art. nr. 356 af
Sønder Hostrup, hvis sydgrænse støder umiddelbart up til vejen.

l~~~ ~~~====~---------------==---
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Art. nr. 26 ligger næsten h~lt søværts byggelinjen og art. nr. 356
næGt~n h~lt landværts byggelinjen. p~ den vestlige dal af sidst-
nævnte grundstykke, der er ubebygget, ville en bebygGelse selv af
besk~den art og i lav højde hindre udsigten over fjorden og dennes
nordlige kyst, medens en bebyggelse p~ det stærkt skr~nende art.
nr. 26 ikke væsentlig ville skade udsigten.

I tilslutning til besigtigelsen henvendte nævu0ts formand sig
til fhv. fisker ChI'. Hansen, men p~ grund af dennes holbrddstil-
stand m8tte en forhandling om en frivillig ordning opgives, og
spørgsm~let om fredning af art. nr. 26 e~ indtil videre stillet i
bero for' at afvente ordningen af boet efter fisker Chr. Hansen, der
afgik ved døden den 17. juli 1956.

Den 26. juli 1956 afholdt det samlede nævn bes~igelse, til
hvilken der var sket indvarsling i overensstemmeloe med naturfrod·
ningslovens § 10, og ved hvilken naturfredninenr8d(~t var ropræsen-
teret ved dets formand, professor dr. phil. E. SpI1l'ck.I nævnet
V5.1' der enighed om at søge gennemført en fredning o..f art. nr. 356,
der er af areal 3517 m2, og hvis vestlige del nu for en købesum af
3500 kr. ved utinglyst skøde var solgt og snarligt ar-;tedesbebygget
med et eenfamiliehus. Køberen, mejerist Johan Knutz~n, foreviste
teening og beliggenhedsplan vedrørende huset, del - selvom bebyggel-
sen var projekteret med kun eet beboelseslag i lav h0jde - ville
hindre den frie udsiet. Imidlertid opn8.edes der vod n~Dvnets fOl'·

handling med de to ejere enighed om, at disse villu kunnt; tiltrædo
8n ordning, hvorefter mejer-ist Knutzen for en købosum af 1500 kr.
erhverver den østlige del af grunden og placerer den p8tænkte beby,";-
golf3e der, og at hele art. nl". 356 mod en erstatnini.l,på 2000 Kr.,
som tilfalder fru Karen Hansen, fredes mod anden hebyg~else og mod
beplantning, hvorved bemærkes, at ejendommen er ub8hæftet. Ved donne
ordning ville udsigten O'ler grundstykket blive bevl.uet.

Naturfredningsrådet har i en erklæring af 2. au~ust 1956 udtalt
følgende: "I betr'agtning af, at mrrn fra et natul'f:codninesmæs8iet
8ynspunkt må lægGe betydelig vægt "P~, at udsigten fra landevejen
lbenrA-Varnæs udover Åbenr~ fjord bevares i størst mulig udstrækning,
og i betragtning af, ut udsigten netop over art. nr. 356 m8 anses
fol' særlig smuk, bl. a. fordi man herfra ser udovor t',iordskrænten
mod Åbenr~ by, kan naturfredningsr8det meget anbofal\:1,nt den ()rdnint~,
hvorom der på nævnte møde opn~edes enighed, søges gennemført. "•••
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Da nævnet finder, at det er- af betydning for almenheden, at
den omtalte udsigt bevares, og da dette ikye kan ske, hvis den
oprindeligt planlagte bebyggelse finder sted, medens den P:3
mødet den 26. juli 1956 opn.sede ordning ikke vil skctd 1:3 udsigten
eller virke slcæmmende, bestemmer nævnet i henhold til naturfred-
ningslovens § 11 stk. l, at ejendommen art. nr. 3S6 af Sønder
Hostrup vil være at frede mod bebyggelse og beplantning i over-
ensstemmelse med følgende nærmere vilk:3r:
l. Der m:3ikke opføres andre bygninger end det p8 den (~:odkendte

tegning viste eenfamiliehus, samt et høusehus of, en garage til
personbil. Samtlige bygninger placeres i den østlice ende af
arealet, øst for pumpen. Tef,ninger til hønsehus Ob garA.ge
skal forelægges nævnet til godkendelse, inr'Jen opførelsen skp.r.

2. Den nuværende beplantning, der udelukkende best8Y' :l.f frugttræer
og frugtbuske,må forblive med undtagelse af 2 kiroebæltræer
i den vestlige emde. Den nuværende hæk lau~:,~~skellet skal,
hvis den ikke fjernes, holdes ved nedskæring nede til l meters
højde fra for·tovsuiveauet. Andet hegn ml!likko oPS:J-_tt0S uden
nævnets godkendelse.

3. Der m8 ikke plantos nye træer, ej heller fr-uc;t Glæer, bortset
fra, at der til erstatning for de nuværende bU8}~\:) og t:ræer m:}
&nbri_nges samme slags lavstammede tntel' og [msko p!:l samme sted.
Andre nybeplan tninge:r m~ ikke bli ve over' l 1ll8tel' hø j.
Som vederlag f0T' frodningen ydes der skødehaveren af ejendom-

men, fru Karen HanfJen, en erstR.tning pA 2000 kr-., hvilket beløh
find eD rimeli et. Hernf ud rede s i medfør af natul-i'l-odningslo vens
§ 17 stk. l halvdelen af Åbenr8 amts:råd oe halvdelen af statskas-
sen, hvor-ved bemærkos, at bestemmelsen om erstA.tningcn i medfør
af naturfredningslC'vens § 19 stk. 3 sker under fCl'bohold af over-
fredningsnævnets 6odkendelse.

Nær'værende kend else vil være at tinglyse som f'18l'vitutstiftende
P:3 ejendommen.

Ptltaleret tilkoI:lmer f:redningsnævnet for Åbenr:~ amtsl'~~dskredn."
Konklusionen er s~lydende:
"Den fru Karcn Hansen tilhørende ejendom art. TIl. 356 af

Sønder Hostrup, Ensted sogn, bør' fredes mod b~)bYbgelso og beplant-
nint; i overensstemmelse med ovennævnte under 1-3 nævnte vilkAr.

Der ydes skødehave:ren, fru Karen Hansen, en erstatning på 2000
kr., hvoraf halvdelen udredes af Åbenrå amtsrAd og halvdolen af

_MI
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statskassen.
p~ taleret tilkommer fredningrJnævnet for Åbenr8 [~mtsr8d~kreds. II

Sagen er i medfør af naturfredningslovens § 197 otk. 37 fore-
lagt overfredningsnævnet , som den 2. juli 1957 hal' besigtiget
det p~gældende areal og forhandlet med fredningsnævn8t og andre i
sagen int8ressereae.

Da overfredningsnævnet kan tiltræde det i kendelson anførte7

vil denne være at stadfæste.
Et kort nr. Åb 106, hvorp8 det fredede areul er vist, ~r ved-

hæftet nærværende kendelse.
T h i b e s t e m ID c s :
Den af frednin~snævnet for Åbenr8 amtsr~d8krods don 26. septem-

ber 1956 afsagte kendelse vedrørende fredning af ejendommen art.
nr. 356 Sønder-H0strup stadfæstes.

Som erstatning udbetales til skødehaveren7 fru Kuren Hansen,
et beløb nf 2000 kr. med renter 4'/2% fra 26. eeptember 1956, til
betaling sker. Erstatningen med renter udredes med halvdelen af
Åbcnr8 amtsfond og halvdelen af statskassen.

Udskrifteno rigtighod
bekræftes •

overfredninesnævnets sokn~tær
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By: SØNDE.R - HOSTRup,

Sogn: ENSTEO,
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Kendelse afsagt af fredningsnævnet for Åbenrå amtsrådskreds

den 26. september 1956

ER FULDTUD CITERET I OFN K, AF 11. december 1957
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Afgørelser - Reg. nr.: 02323.01

Dispensationer i perioden: 14-12-1990 - 20-11-2002



It FREDNINGSNÆVNET FOR SØNDERJYLLANDS AMTS
Sydlige fredningskreds,
Dommerkontoret i Tønder.

Den 14. december 1990 foretog formanden, dommer S.A. Koustrup,
følgende sag på dommerkontoret:

• J.nr. 74/90 Ansøgning fra Hostrupskov Grundejerfor-
ening om tilladelse til at opstille et
toilet på Hostrupskov rasteplads.• - § 34 -

Der fremlagdes skrivelse af 11. december 1990 med bilag fra amts-
rådet, j.nr. 9-03-5-0561-1-90.

Det fremgår af sagen, at der er tale om opstilling af tørkloset
ved rastepladsen ved landevej 562, Hostrupskov.

•
Amtsvejvæsenet har oplyst, at mange af rastepladsens gæster
forretter de~es nødtørft i hegnet langs stien fra Varnæsvej op
til den gamle skole på Vingelhøjvej. Dette er til stort ubehag
for de omkringsboende.

• Rastepladsen er omfattet af en udsigtsfredning ved Overfrednings-
nævnets kendelse af 11. december 1957.

Amtsrådets planafdeling har anbefalet det ansøgte og har bl.a.
anført, at tørklosettet kan anbringes i rastepladsens østlige
hjørne, hvor der er nogen bevoksning, og hvor udsigten over
Abenrå Fjord ikke generes væsentligt.

Nævnet meddeler herved i medfør af Naturfredningslovens § 34 til-
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tt ladeIse til det ansøgte.
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I medfør af naturfredningslovens § bortfalder tilladelsen,
såfremt den ikke er udnyttet inden 5 år fra dato.

/ha

Afgørelsen kan inden 4 uger fra dens modtagelse indklages for
Overfredningsnævnet, Slotsmarken 15, 2970 Hørsholm, af ansøgeren
og forskellige myndigheder. Først når det efter klagefristens
udløb er konstateret, at afgørelsen ikke er indbragt for
Overfredningsnævnet, kan dispensationen udnyttes.



FREDNINGSNÆVNET FOR SØNDERJYLLANDS AMT
Dommerkontoret, Nørregade 31,
6270 Tønder.
Telefon 74 72 22 05.

REG ~~R '1')1-'?, 0\ '1lodtageti
.... • eJ.... ' '. ~OV· og NaturstyretSei":1

Den 9. august 1996 afholdt Fredningsnævnet for Sønderjyllands
amt møde i Sdr. Hostrup med formanden, dommer S.A. Koustrup,
det amtsrådsvalgte medlem, gårdejer Thomas Lauritsen,
Christiansfeld, og det kommunalvalgte medlem, Aksel Madsen,
Aabenraa.

Der behandledes:

• J.nr. 22/96 Ansøgning fra Anne Marie Cleemann, Aaben-
raa, om tilladelse til opførelse af
havehus/skur på matr.nr. 561 Sdr.
Hostrup, Aabenraa kommune.

§ 50 - Udsigtsfredning -

Sagens bilag modtaget med amtets brev af 28. maj 1996 (j.nr.
8-70-21-1-545-3-96) samt korrespondance mellem nævnet og
ansøgeren var til stede.

Det fremgår af sagen, at matr.nr. 561 er udstykket fra
matr.nr. 356 Sdr. Hostrup, og at ansøgeren den 28. juli 1966
underskreven deklaration bl.a. om, at matr.nr. 561 ikke
måtte bebygges, ej heller med let flyttelige træhuse,
beboelsesvogne eller lignende.

Udover deklarationen påhviler der matr.nr. 561 en
fredningsafgørelse af 11. december 1957 fra Overfrednings-
nævnet. Afgørelsen vedrørte direkte matr.nr. 356, men
påhviler efter udstykningen tillige matr.nr. 561.

Fredningen forbyder bebyggelse og beplantning, idet den
eksisterende beplantning med frugttræer bortset fra 2
kirsebærtræer - dog måtte bevares.

.. Endviclereskulle
MilJø. og~nergImtnisteriet
Skov- og Naturstlrelsen
J.nr. SN 1996· I;) //II?" c:C'(1 (
Alit nr ,.

den eksisterende hæk, hvis den ikke fjernes,

p.
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tt holdes nede til 1 meters højde fra fortovsniveau.

Den daværende ejer af matr.nr. 356 modtog i 1957 en
erstatning for fredningen på 2.000 kr.

Det fremgår af ansøgningen, at der søges om et havehus eller
skur på 9 m2, idet grunden anvendes som frugthave og til
dyrkning af kartofler og grøntsager.

Matr.nr. 561 har et areal på 1072 m2.

Ifølge oplysninger fra Aabenraa kommune er matr.nr. 561 ca.
60 m langt og 15-20 m bredt.

Ved besigteIsen har nævnet konstateret, at kun ca. 10 m2 var
kultiveret til køkkenhaveformål, fortrinsvis kartoffelavl.
Arealet er en frugthave med ca. 15 ældre og større frugt-
træer. Der var anbragt en ældre dragkiste i haven, formentlig
til haveredskaber.

Sønderjyllands amt har oplyst, at matr.nr. 561 Sdr. Hostrup
ligger i landzone. Grunden ligger indenfor skovbyggelinie og
indenfor den foran nævnte udsigtsfredning.

Aabenraa kommune og sønderjyllands amt har ikke kunnet
anbefale en dispensation fra fredningen.

Fredningsnævnets afgørelse:

Da en bebyggelse på det pågældende sted vil stride imod
fredningens formål, afslår fredningsnævnet at meddele dispen-
sation til det ansøgte havehus på ca. 9m2 og med en højde på
ca. 3,2 m.

Nævnet er derimod, da dette ikke vil stride imod frednigens
formål, sindet at give tilladelse til opsætning af en
havekassejskur med en højde på 1 m, en længde på max 2 m og
en bredde på max 1,5 m til opbevaring af haveredskaber og til
anbringelse af en trillebør eller lignende.
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Såfremt dette ønskes, forventer nævnet en ny ansøgning med
angivelse af mål på det pågældende skur. Anbringelsen
forudsættes at skulle ske op mod hækken eller på det sted,
hvor-der i øjeblikket er opsatlJanbragtden ældre "dragkiste".

S.A.K:!:u.
Afgørelsen kan inden 4 uger fra dens modtagelse indklages for
Naturklagenævnet af ansøgeren og forskellige myndigheden.
Klage skal indsendes skriftligt til Fredningsnævnet for
påtegning Sønderjyllands amt, Dommerkontoret, Nørregade 31,
6270 Tønder, der videresender klage til Naturklagenævnet
sammen med sagens dokumenter.



FREDNINGSNÆVNET FOR SØNDERJYLLANDS AMT
Domhuset, Kongevej 41,6400 Sønderborg, tlr. 73 42 41 2], fax. 74 42 4123

Den 20. november 2002 kl. 10.00 afholdt Fredningsnævnet for Sønderjyllands
Amt møde på ejendommen Varnæsvej 225, Hostrupskov, med formanden, dommer
Claus Kejser, det amtsrådsvalgte medlem Thomas Lauritzen, Christiansfeld, og det
kommunalvalgte medlem Hanne Jensen.

Der foretoges:

J.nr. 28/2002:

Ansøgning fra Bente og Michael Holm om tilladelse til opførelse af en
dobbeltgarage på matr.nr. 356 Sdr. Hostrup, Åbenrå kommune.

- § 50-

For SøndeIjyllands Amt mødte Sonja Lorenzen.

For Friluftsrådet mødte Mogens Thomsen.

Ansøgerne var til stede.

Formanden redegjorde kort for fredningsbestemmelserne, der har til formål at sikre
udsigten over Åbenrå Fjord. Det fremgår bl.a. af Overfredningsnævnets kendelse af
11. december 1957, at den nuværendc beplantning, der udelukkende består af
frugttræer og frugtbuske må forblive med undtagelse af 2 kirsebærtræer, og at
hækken skal holdes i 1 meters højde fra fortovsniveau.

Michael Holm oplyste, at ejendommen er overtaget pr. 1. januar 1997, og at den
tidligere carport ifølge BBR er noteret som terrasse. Michael Holm orienterede om
projektet og henviste med hensyn til garagcns placering på grunden til de fremsendte
tegninger. Garagen vil - som vist på tegningerne - blive opført i tilknytning til
ejendommen med loft til opbevaring. Fra garagen og til skel vil der være 5,4 meter.

Sonja Lorenzen bemærkede, at Amtet kan godkende det fremsendte projekt, da
fredningen tillader en garage, og såfremt Nævnet ikke anser den tidligere carport som
garage. Sonja Lorenzen undcrstregcde, at hækken skal holdes i 1 m's højde, og at
bl.a. Iærke- og nåIctræerne bør fjernes.

,
Eftcr en drøftelse bemærkede Michael Holm, at han var indstillet på at fjerne et
birketræ samt lærke- og nåletræer og at lade hækken klippe ned til 1 meters højde fra
fortovsniveau. Michael Holm anmodede om, at hækken, der vender ud mod p-
pladsen, må forblive i dens nuværende højde af hensyn til "beskyttelse af haven", og
idet hækken her ikke forhindrer udsigten over Åbenrå fjord.

Skov·· og N8tU'l'8tyrelsmil I I
,J.nr. SN 2001" /1111.3 - O O 0/
Akt. nr, ~.:<,



Side 2/2

Mogens Thomsen bemærkede, at Friluftsrådet ikke har indvendinger mod forslaget,
men understregede, at det er vigtigt, at udsigten bevares.

FREDNINGSNÆVNETS AFGØRELSE:

Fredningen har som anført til formål at bevare udsigten fra landevejen ud over
fjorden. Efter bestemmelserne kan der opføres en garage efter Nævnets godkendelse

I

af tegninger. Da en opførelse af en garage i overensstemmelse med de indsendte
tegninger og beskrivelser ikke kan antages at være i strid med fredningens hensigt,
meddeler Nævnet i medfør afnaturbeskyttelseslovens § 50, stk. l, tilladelse hertil.

Da den eksisterende bevoksning vest for bebyggelsen er i strid med fredningens
formål og dens bestemmelser, kan Nævnet tiltræde, at forholdene berigtiges som
ovenfor anført ved, at et birketræ samt lærke- og nåletræer fældes, og at hækken
skæres ned, således at den ikke er over 1 m fra fortovniveauet. Det kan dog
godkendes, at hækken i den vestligste del af haven ud mod p-pladsen bevares i den
nuværende højde. Der er lagt vægt på, at dette ikke kan antages at være
udsigtshindrende.

I medfør af naturheskyttelseslovens § 66 bortfalder tilladelsen til opførelse af
garagen, såfremt den ikke er udnyttet inden 3 år fra dato.

ClaUSc-~

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 Sønderjyllands Amt,
Dommerkontoret, Kongevej 41, 6400 Sønderborg, der videresender klagen til
Naturklagenævnet sammen med sagens dokumenter.

,
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