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REG. NR. 02777.040

UDSKRIFT
af

forhandlingsprotokollen for fredningsnævnet
for

Ribe amtsrådskreds.
---00000---

• År 1962 den 29. marts kl. 10 holdt nævnet med den konsti-
tuerede formand, konstitueret dommer N. Ehrenreich og med-
lemmerne, amtsrådsmedlem Alfred Jeppesen og sognerådsfor-
mand, M.F., gårdejer Jacob Sørensen møde på dommerkontoret
i Varde.

Der foretoges:
Sag 86/1961. Fredning af et dyssekammer

beliggende på matr. nr. la
Sønderris, Guldager sogn.

Der afsagdes sålydende
K e n d e l s e :

•-•

Ved skrivelse af 17. november 1961 har Nationalmuseets
l. afdeling anmodet om, at et påejendommen matr. nr. la
Sønderris, Guldager sogn, beliggende dyssekammer fredes.

Fredningen skal gå ud på, at arealet omkring dyssekammeret,
nærmere bestemt således at området danner en cirkel med
en radius på 3 m og med centrum i midtpunktet af den af
dyssekammeret skabte rektangel, fredes således, at der
ikke må bebygges eller beplantes, at der ikke må anbringes
master, boder eller andre indretninger, der kan virke skæm-
mende.

Fredningen skal ikke være til hinder for, at det fredede
areal behandles på landbrugsmæssig måde, således at der
ikke opstår ukrudtsområde.

Offentligheden skal have adgang til det fredede ad det
nærmeste markskifte til markvejen nord for dyssekarnmeret.
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På et den 18. december 1961 afholdt møde har nævnet besig-
tiget dyssekammeret.

på mødet erklærede ejeren af matr. nr. 1~ Sønderris, Guld-
ager sogn, proprietær Nis Chr. Bruhn sig indforstået med
en fredning i overensstemmelse med det foran anførte, mod
at der ydes ham en passende erstatning.

Da dyssekammeret er beliggende på en meget stor mark i
en afstand af ca. 20 m fra skellet, og en fredning derfor
vil være stærkt generende, finder nævnet, at der bør ydes
ejeren af matr. nr. la Sønderris, Guldager sogn, en erstat-
ning på 2.000 kr.

Thi eragtes:
Det ovennævnte areal af matr. nr. la Sønderris, Guldager
sogn, fredes i overensstemmelse med det foran anførte.

Der tillægges ejeren af matr. nr. 1~ Sønderris, Guldager
sogn, proprietær Nis Chr. Bruhn en erstatning, stor kr.
2.000,-, der udredes med 3/4 af statskassen og 1/4 af amts-
fonden og de i amtsrådskredsen beliggende købstadskommuner
efter folketal i henhold til senest offentliggjorte folke-
tælling.

Sign. : Ehrenreich
cst.

Alfred Jeppesen Jac. Sørensene
e
e

F.a.r.
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