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1. Baggrunden for forslaget og beskrivelse af fredningsområdet 
 
Esbjerg Kommune og Danmarks Naturfredningsforening fremsætter hermed i henhold til 
naturbeskyttelseslovens § 36, jf. § 33 stk. 3, forslag til fredning af 34 ha, omfattende 
Hovedengen og andre engområder vest og nordvest for Ribe i Esbjerg kommune. 
 
Indledning 
Den gamle købstad og bispesædet Ribe er tæt forbundet med marsken, engene, åen og havet 
ved byen. Navnlig engene lige omkring Ribe har gennem århundreder spillet en afgørende rolle 
i Ribes kulturhistorie. Derfor er det usædvanligt, at der helt frem til nutiden omkring Ribe 
Vesterå er bevaret åbent, dyrket land som tegner en skarp grænse til middelalderbyens 
centrum og Domkirken. Denne markante grænse mellem land og by giver byens indbyggere, 
de mange turister, som besøger den historiske købstad, og de mange tusinde, der dagligt 
passerer forbi på omfartsvejen, en særlig oplevelse af det særprægede, attraktive kulturmiljø, 
som landskabet og den stadigt levende og aktive by udgør. 
 
Imidlertid har det åbne kulturlandskab og den tilknyttede natur forandret sig meget betydeligt 
gennem det 20. århundrede – navnlig siden 1950’erne, hvor den traditionelle engdrift med 
græsning og høslet begyndte at blive erstattet af intensiv græsproduktion eller korndyrkning. 
Driftsændringer har medført dårligere levevilkår for dyr og planter, der er tilknyttet enge, og 
ikke mindst for den hvide stork, der i høj grad er knyttet til det mosaiklandskab, som den 
blandede udnyttelse af engene til græsning og høslæt frembragte. 
 
Langt størstedelen af det område, som foreslås fredet, er omfattet af 3 eksisterende 
fredninger, som blev rejst med det formål at sikre udsigten over landskabet, og dermed hindre 
bebyggelse og tilplantning. 
 
Formålet med en revision er overordnet at sikre og genskabe det landskab og de 
kulturværdier, der var til stede ved fredningen af arealerne mellem 1942 og 1961, men som i 
vidt omfang er gået tabt siden. I løbet af de 40-60 år området har været fredet, er der dels 
sket en opdyrkning af engen, dels braklægning og dels intensiv græsdyrkning til græstørring 
og tilsvarende et ophør med græsning. De mest markante indgreb er en udretning af Tved Å 
og Stampemølle Å, og en efterfølgende mangeårig hårdhændet vedligeholdelse samt 
etablering af en vej og faskinering af åløbet langs Ribe Å på Hovedengen. Lavninger er fyldt op 
med jord og andet materiale. Nogle af disse ændringer har fredningsbestemmelserne ikke 
taget højde for at forhindre, mens andre ændringer givetvis har fundet sted uden tilstrækkelig 
hjemmel i forhold til fredningen. 
 
Etableringen af grønne vedvarende græsningsenge med indslag af mere fugtige områder vil 
give et kvalitativt løft af det landskabelige indtryk og vil, med et oprindeligt kulturhistorisk 
værdifuldt billede, bidrage væsentligt til bevaring af samspillet mellem den gamle 
middelalderlige bykerne og marskens åbne landskab. Samtidig er der med fredningsforslaget 
lagt op til at offentlighedens mulighed for at færdes i området forbedres gennem fastlagte 
stiforløb. 
 
Esbjerg Kommune ejer omkring halvdelen af det areal, som foreslås fredet. Resten ejes af Sct. 
Catharinæ Sogn, Ribe Domkirke og tre private lodsejere. 
 
Landskabsformer 
Det flade landskab vest for Ribe består af finkornede saltvandslag aflejret gennem de seneste 
3000-4000 år, dvs. marsk. Langs Ribe Vesterå er aflejret havaflejret sand af tidevandet. 
Hovedvandløbet er Ribe Vesterå, som fra nord får tilslutning af sidevandløbet Tved Å og fra 
syd får tilslutning fra Stampemølle Å. Alle vandløbene er gennem tiden blevet regulerede, men 
i 2002 blev en strækning af Stampemølle Å vest for Ribe genslynget, således at åen er blevet i 
alt 300 meter længere. 
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Foto fra ca. 1915-18af Gl. Tved Å som slynger sig fra højre mod venstre. 
 
Naturtyper 
Fredningsområdet er i dag præget af områder med græs- og korndyrkning, langvarig brak og 
afgræsning. Områdernes gennemskæres af forholdsvis rene vandløb, som er vigtige for den 
sjældne laksefisk snæbel. Engene omkring Stampemølle Å er hidtil blevet holdt åbent ved 
høslæt eller afgræsning. Dele af det fredede område er beskyttet som fersk eng efter 
naturbeskyttelseslovens § 3, og den østlige del af Hovedengen er præget af en ret intensiv 
anvendelse til bl.a. dyrskuer og andre offentlige arrangementer. 
 

 
Engene set fra omfartsvejen 
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Fredningsområdet kan inddeles i fire delområder: 
 
Delområde 1: nord for Tved Å, i alt ca. 16,5 ha 
Delområde 2: syd for Tved Å (Hovedengen), i alt ca. 8,5 ha 
Delområde 3: øst for den genslyngede Stampemølle Å, i alt ca. 5,0 ha  
Delområde 4: vest for den genslyngede Stampemølle Å, i alt ca. 4,0 ha  
 
Delområde 1 består i dag af to adskilte græsningsarealer mod øst på henholdsvis 1,3 og 2,1 
ha, et område på ca. 3,5 ha med langtidsbrak, et område på ca. 3,0 ha med intensiv 
græspilleproduktion og et område på knap 6,0 ha i almindelig omdrift. I områdets nordligste 
del er der nu etableret en rundkørsel (angivet på fredkortet) 
 
Delområde 2 består i dag af ca. 8,5 ha vedvarende græs til hø eller ensilage. Men ca. 3 ha af 
den østligste del bliver slået hyppigere i forbindelse med forskellige kulturelle arrangementer, 
som afholdes i tilknytning til Ribe. Langs Ribe Vesterås nordøstlige bred er der påfyldt 
stabilgrus for at sikre muligheden for kørsel med udstyr til og fra de lystbåde, der ligger 
fortøjet. 
 
Delområde 3 består i dag overvejende af vedvarende græs, der bliver slået efter behov 
 
Delområde 4 består i dag af vedvarende græs, der bliver slået til hø, men som af og til bliver 
afgræsset af kreaturer. 
 
Fredningsområdet står under vand flere gange i vinterhalvåret, typisk ved vestlig vind og regn. 
I de senere år har der tillige stået vand flere gange i sommerhalvåret, hvilket er noget man 
kan forvente vil ske hyppigere i de kommende år, efterhånden som klimaet ændrer sig. 
 

 
Flere gange i løbet af vinteren står engene under vand, her set fra omfartsvejen. 
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Plante- og dyreliv 
Plante- og dyrelivet er ikke grundigt undersøgt, men formodes at omfatte almindeligt 
forekommende arter som følge af den nuværende temmelig intensive arealanvendelse. Om 
sommeren yngler enkelte par gråænder og enkelte par viber på engene, men ellers 
forekommer ingen ynglende engfugle. I vinterhalvåret raster og fouragerer gråand, blishøne, 
hættemåge, stormmåge, råge, allike, agerhøne, musvåge, tårnfalk og stær. 
 
Kulturhistorie 
Voldanlægget efter det gamle slot Riberhus er fredet som det markante fortidsminde Riberhus 
Slotsbanke. Det grænser umiddelbart op til og spiller sammen med det område, 
fredningsforslaget omfatter. 
 
Fra Riberhus Slotsbanke er det stadig muligt at opleve det bratte sammenstød mellem by og 
land. Det var tidligere et karakteristisk træk ved købstæderne. Fra voldstedets top er der en 
smuk udsigt over til den ene side marsken og til den anden side den gamle bykerne domineret 
af Domkirken. 
 
 

  
Riberhus som det så ud omkring 1595 
 
Udsigten led dog væsentlig skade i 1950-erne ved anlæggelse af omfartsvejen vest for byen 
samt udstykningen af en række villaer mellem voldstedet og Ribe Å. Fra omfartsvejen har 
forbipasserende en fin udsigt til Riberhus Slotsbanke og den gamle bydel. 
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I forgrunden ses Slotsbanken, hvorpå Riberhus lå fra 1100-tallet hvor det blev opført, og indtil 
det blev nedrevet i sidste halvdel af 1600-tallet. 
  
Stiforbindelser 
Eksisterende stier fremgår af fredningskortet. Fredningsforslaget lægger op til at der skal 
etableres flere vandrestier i området, som forbinder stierne og skaber adgang til det åbne land 
på den anden side af Ringvejen, hvor der er planer om nationalpark. Det er sagsrejsernes 
ønske, at der tillige etableres gangbroer/spange over Tved Å og Stampemølle Å. Broerne må 
ikke stride i mod den eksisterende landskabsfredning, dvs. de skal være lave. Samtidig skal de 
kunne tåle de voldsomme oversvømmelser i området flere gange årligt. Det er i øjeblikket ikke 
teknisk muligt at finde en egnet løsning, som også er økonomisk realistisk at gennemføre, men 
forslaget åbner mulighed for at det kan ske senere, hvis vilkårene omkring grødeskæring og 
sejlads ændres. 
 
Naturplejeaftaler 
Der er en grødeoptagningsplads i det nordvestlige hjørne af Hovedengen, jf. fredningskortet. 
Hvis det igangværende ”snæbelprojekt” forudsætter at grødeskæring ophører og pladsen 
nedlægges, er sagsrejserne indforstået med dette. 
 
Der eksisterer ingen naturplejeaftaler for nogen af arealerne, men arealerne omkring 
Stampemølle Å skal efter den vederlagsfri overdragelse fra Ribe Amt til Ribe Kommune i 2002 
drives miljøvenligt med ekstensiv græsning og høslæt uden brug af gødning og kemiske eller 
andre former for bekæmpelsesmidler. 
 
Endelig er der en aftale om at engene omkring Slotsbanken drives ekstensivt med høslet uden 
brug af gødning og sprøjtemidler. 
 
Turisme og rekreation 
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Som nærområde til Ribe er området potentielt af meget stor rekreativ betydning for både 
byens borgere og turister. Muligheden for at have udsigt over marsken så tæt på byens 
centrum og indtrykket af byen set fra omfartsvejen er af stor betydning for oplevelsen af Ribe, 
men den ville unægtelig være større, hvis vegetationen var mere varieret og blomsterrig, og 
hvis storke og andre fugle holdt til på engene. 
 
Natura2000-områder 
Det område der foreslås fredet omfatter naturtyper og arter, som er beskyttet efter EU's 
Habitatdirektiv, de såkaldte Natura2000-områder. Desuden ligger fredningsområdet 
umiddelbart op til et område der er udpeget som EF-Fuglebeskyttelsesområde. 
 
Habitatområde 78; ”Vadehavet med Ribe Å, Tved Å og Varde Å vest for Varde”, omfatter Ribe 
Vesterå og Tved Å. 
 
Udpegningsgrundlaget for habitatområdet er en lang række arter og naturtyper. Følgende 
forekommer indenfor fredningsområdet: 
 

Kode Udpegningsgrundlag 

1095 Havlampret (Petromyzon marinus) 

1096 Bæklampret (Lampetra planeri) 

1099 Flodlampret (Lampetra fluviatilis) 

1103 Stavsild (Alosa fallax) 

1106 Laks (Salmo salar) (kun i ferskvand) 

1113 *Snæbel (Coregonus oxyrhynchus) 

1355 Odder (Lutra lutra) 

1365 Spættet sæl (Phoca vitulina) 

3150 Næringsrige søer og vandhuller med flydeplanter eller store vandaks 

3260 Vandløb med vandplanter 

6410 Tidvis våde enge på mager eller kalkrig bund, ofte med blåtop 

 
De habitatbeskyttede vandløb indenfor fredningsområdet er primært udpeget på grund af 
snæbelen. De øvrige arter og naturtyper forekommer dog i varierende omfang indenfor 
fredningsområdet. 
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Snæbelen med den karakteristiske næse, som EU med sine LEIF-midler har støttet med 60 
mill. Pengene skal blandt andet bruges til at fjerne spærringer i snæbelvandløbene. Foto: Hans 
Thiil, Morten Hjørne og Erik Tveskov 
 
Vandløbene har eller kan have særlig betydning for de arter og naturtyper, der er fremhævet 
med fed skrift på ovenstående liste. Det vurderes, at fredningsforslagets bestemmelser enten 
vil medvirke til at forbedre status for disse arter og naturtyper eller være neutrale. 
 
Det vurderes dog at fredningsforslagets forbud imod gødskning, sprøjtning, kalkning og 
dræning samt muligheden for naturgenopretning af Tved Å vil have en positiv effekt på 
vandløbenes kvalitet og muligheden for at arter, som området er udpeget for, får forbedret 
deres leveforhold. 
 
EF-Fuglebeskyttelsesområde 51 er ”Ribe Holme og Enge med Kongeåens udløb”. 
Beskyttelsesområdet ligger umiddelbart op til fredningsområdet. Udpegningsgrundlaget for 
beskyttelsesområdet fremgår af nedenstående skema. En lang række af de arter, der er 
omfattet af beskyttelsen forekommer fouragerende i fredningsområdet. 
 
SPA 51, Ribe Holme og enge med 
Kongeåens udløb 

Vejledni
ng

Rørdrum   Y   F3 

Hvid stork   Y   F1 

Rørhøg   Y   F3 

Hedehøg   Y   F1 

Blå kærhøg   Y   F1 

Plettet rørvagtel   Y   F1 
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Engsnarre   Y   F1 

Klyde   Y   F1 

Hjejle     T F2, F4

Brushane   Y   F1 

Mosehornugle   Y   F1 

Blåhals   Y   F1 

  Kortnæbbet gås   T F4 

Y=ynglende i hht. DMUs database 
T=trækkende i hht. DMUs database 
 
Fredningsforslaget lægger op til at der skal mere vand ind i området nord for Tved Å. Det vil 
medføre en forbedring i leveforholdene for de arter hvis fødegrundlag er knyttet til vand og 
fugtige engområder. Den hvide stork kan således forventes at få forbedret sine 
fourageringsbetingelser som en direkte følge af fredningen. 
 
 
2. Fredningsforslagets afgrænsning 
 
Fredningsforslagets afgrænsning fremgår af fredningskortet, kortbilag 1. 
 
Fredningsområdet er beliggende umiddelbart vest for Ribe, og er mod vest og nord afgrænset 
af den eksisterende omfartsvej, A11, og mod øst og syd af Ribe By, dvs. Riberhus Slotsbanke, 
Skibsbroen, Ribe Jernstøberi og Ribe Vandrehjem. Det samlede areal udgør 34,5 ha. 
 
 
3. Planlægnings- og fredningsmæssige forhold 
 
Kommuneplanforhold: Ribe Kommuneplan 2005 gælder indtil Esbjerg Kommune i 2009 
vedtager en ny kommuneplan. Af den gældende kommuneplan fremgår det, at kommunen 
ikke har planer om at ændre områdets anvendelse. 
 
Regionplanforhold: I Regionplan 2005 for Ribe Amt var området udlagt som bevaringsværdigt 
kulturmiljø, kirkeomgivelsesområde, øvrigt lavbundsareal samt område, hvor skovrejsning er 
uønsket. Udpegningen gælder i princippet indtil kommunerne har vedtaget nye 
kommuneplaner, som indeholder retningslinier for det åbne land. 
 
Zonestatus: Hele området er beliggende i landzone. 
 
Arealer beskyttet efter naturbeskyttelsesloven: Vandløbene er omfattet af 
naturbeskyttelseslovens § 3, mens dele af Hovedengen samt et areal umiddelbart nord for 
Tved Å i den østlige del af fredningsområdet er kortlagt som fersk eng efter lovens § 3. Se 
kortbilag 2. Stort set hele området ligger inden for å-beskyttelseslinien, og arealer omkring 
Slotsbanken er tillige omfattet af fortidsmindebeskyttelseslinien. Det nordøstligste areal 
mellem Plantagevej og omfartsvejen er omfattet af skovbyggelinien. 
  
Internationale naturbeskyttelsesområder: Ribe Vesterå og Tved Å er beskyttet efter EF 
Habitatdirektivets bestemmelser, fordi der bl.a. forekommer en lille, oprindelig stamme af laks 
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og fordi den beskyttede laksefisk snæbel forekommer i vandløbssystemet. Begge fiskearter er 
omfattet af nationale forvaltningsplaner, der skal forbedre forholdene for arterne. Hele 
området grænser mod vest (vest for ringvejen) op til et EF-fuglebeskyttelsesområde. 
 
Nationalpark: Den nylige beslutning om at Vadehavet skal være nationalpark passer fint i 
overensstemmelse med ønsket om fredning. Nationalparkens afgrænsning ligger ikke fast 
endnu, men det er sandsynligt, at den vil grænse op til eller omfatte fredningsområdet. 
 
Eksisterende fredninger: Hele området, bortset fra vandløbene, er omfattet af ældre fredninger 
jvf. fredningskortet. Fredningerne går alle ud på at hindre bebyggelse, sikre udsigt og sikre en 
fortsat landbrugsmæssig udnyttelse af områderne. De eksisterende fredninger ophæves i 
forbindelse med gennemførelsen af den nye fredning, jf. forslagets § 11. 
 
 
4. Forslag til fredningsbestemmelser 
 
Det foreslås, at fredningen tinglyses på følgende bestemmelser: 
 
§ 1 Fredningens formål 
Fredningen har følgende formål: 
1. at sikre udsigten fra byen ud over fredningsområdet og marsken udenfor byen, og ind imod 

byen 
2. at sikre, at områderne drives på en måde, som sikrer og forbedrer forholdene for engfugle 

og engvegetation 
3. at sikre, at områdets æstetiske, landskabelige, naturmæssige og kulturhistoriske kvaliteter 

bevares og forbedres 
4. at sikre og udvikle områdets rekreative kvaliteter ved at skabe mulighed for flere stier og 

broer i området 
5. at sikre mulighed for naturgenopretning, herunder at sikre yngle- og fourageringsmulighed 

for engfuglene og gunstig engvegetation 
6. at medvirke til at sikre at naturtyper og arter, som er omfattet af Natura 2000-beskyttelse, 

har en gunstig bevaringsstatus. 
7. at sikre fastholdelsen af områdets kulturhistoriske anvendelse som markedsplads til 

dyrskuer mv. 
 
§ 2 Tilstandsændringer, byggeri, tekniske anlæg, oplag mv. 
Der må ikke foretages terrænændringer og der må ikke opføres bebyggelse eller etableres 
anlæg, med mindre sådanne tilstandsændringer umiddelbart er tilladt i de efterfølgende 
bestemmelser. 
 
Terrænændringer er ikke tilladt indenfor fredningsområdet, medmindre de sker som led i 
naturgenopretning der fremmer fredningens formål. 
 
Ledningsmaster, antennemaster, flagstænger, boder, iskiosker, skure, drivhuse og andre 
installationer og bygninger af enhver art må ikke opføres indenfor fredningsområdet, jf. dog 
undtagelsen på Dyrskuepladsen (D på fredningskortet) 
 
Opstemning af Ribe Vesterå, Tved Å eller Stampemølle Å er ikke tilladt indenfor 
fredningsområdet. 
 
Grødeopsamling må kun finde sted på det på kortet angivne areal. 
 
Oplag og deponering er ikke tilladt indenfor fredningsområdet, undtagen kortvarigt oplag af 
grøde på det på kortet angivne areal. 
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Vandrestier skal etableres senest tre år efter fredningens ikrafttræden og på grundlag af en 
plejeplan, jf. fredningskortet.  
 
Gangbroer/spange over Tved Å og Stampemølle Å eller broer som forbinder fredningsområdet 
med marsken udenfor fredningsområdet kan etableres efter plejemyndighedens nærmere 
planlægning og fredningsnævnets godkendelse. 
 
Fredningen er ikke til hinder for, at der årligt i maksimalt 14 arrangements-dage i alt 
(eksklusiv opstilling og nedtagning af udstyr) kan afholdes dyrskuer, festivaler og lignende, 
offentlige arrangementer på det areal, der på fredningskortet er angivet som dyrskueplads 
(D). 
 
Teltslagning, opsætning af campingvogne eller lignende er kun tilladt i forbindelsen med 
afholdelsen af ovennævnte offentlige arrangementer, og kun indenfor område D på 
fredningskortet. 
 
Ændring af bådebroerne ved Ribe Vesterå skal godkendes af fredningsnævnet. Broernes 
konstruktion skal være i henhold til aftale mellem Esbjerg Kommune og Ribe Sejlklub af 
28/11/83. Køreadgangen begrænses ved en aflåst bom, så der kun er adgang efter behov for 
bådejeren. 
 
Det nuværende antal bådebroer (72), som Esbjerg Kommune har registreret, kan fastholdes. 
 
Informationstavler til formidling af fredningsområdet samt offentlighedens muligheder for at 
færdes i området skal opsættes i nødvendigt omfang og på grundlag af en plejeplan. 
 
§ 3 Retningslinier for landbrugsdrift 
Arealerne må ikke tilplantes. 
 
Arealerne skal drives som engarealer med vedvarende græs til afgræsning eller høslæt. 
 
Arealerne må ikke gødskes, sprøjtes, kalkes eller drænes. 
 
Ved afgræsning skal antallet af dyr være tilpasset engenes planteproduktion, således at der 
ikke netto er behov til tilskudsfodring. Afgræsningen, valg af husdyr og udbindingstidspunkter 
skal være tilpasset engfuglenes krav til ynglebiotop. 
 
Ved slæt skal det afslåede plantemateriale fjernes. 
 
§ 4 Naturpleje 
Stk. 1. Esbjerg Kommune er plejemyndighed. Plejemyndigheden er ansvarlig for at 
gennemføre pleje af de fredede arealer. 
 
Stk. 2. Plejemyndigheden udarbejder en plejeplan for området. Plejeplanen forhandles med 
lodsejerne og Danmarks Naturfredningsforening. Såfremt der er uenighed mellem 
plejemyndigheden og Danmarks Naturfredningsforening eller i forhold til en lodsejer, træffer 
Fredningsnævnet afgørelse i sagen. 
 
Stk. 3. Pleje af privatejede arealer skal ske uden udgift for den enkelte ejer og med ejernes 
samtykke, eller i mangel heraf med Fredningsnævnets godkendelse. Ejeren har ret til selv at 
udføre plejen inden for en af kommunen fastsat frist. 
 
Stk. 4. Forslag til første plejeplan skal foreligge senest 1 år efter fredningens gennemførelse. 
Plejeplanen skal efterfølgende revideres hvert 5. år. 
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Stk. 5. Fredningsområdet skal ved kombination af græsning og slæt holdes som et lysåbent og 
varieret engområde med vekslende fugtighed. 
 
Stk. 6. Anlæg af stier og spor i område 1 og 2 skal gennemføres i løbet af den første femårige 
planperiode. 
 
§ 5 Naturgenopretning 
Plejemyndigheden skal ved naturgenopretning sikre, at der skabes mulighed for fugtige 
lavvandede områder tilpasset engfugle, de såkaldte bekassinskrab, se billede, i området nord 
for Tved Å i forbindelse med plejeplanen. 

 
Bekkasinskrab ved Klosterheden. Foto: Jesper Blom Hansen 
 
Fredningen er ikke til hinder for at Tved Å genoprettes til forløbet fra før udretningen efter 
Fredningsnævnets nærmere godkendelse. 
 
Fredningen er i øvrigt ikke til hinder for naturgenopretningstiltag der fremmer fredningens 
formål, og efter fredningsnævnets godkendelse. 
 
§ 6 Arkæologiske undersøgelser 
Fredningen ikke er til hinder for, at der kan foretages arkæologiske udgravninger i det omfang, 
der er behov herfor. 
 
§ 7 Jagt 
Jagt er ikke tilladt på arealet. Der må ikke udsættes vildt, og der må ikke tilskudsfodres. 
 
§ 8 Offentlighedens adgang. 
Området skal som udgangspunkt holdes åbent og tilgængeligt for offentligheden. Dette 
omfatter også arealer, som er hegnede af hensyn til græssende dyr. Da fredningen har til 
formål at sikre området som et nærrekreativt område for byen og til formidling af områdets 
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kultur- og naturhistorie, skal der etableres vandrestier som angivet på fredningskortet. 
Jævnfør tillige bestemmelsernes § 2. 
 
Myndighederne kan af hensyn til bevarelsen af plante- og dyrelivet fastsætte regler for 
regulering af offentlighedens færdsel i området. 
 
Motoriseret kørsel indenfor fredningsområdet er alene tilladt i forbindelse med: grødeskæring, 
afholdelse af offentlige arrangementer på Dyrskuepladsen, pleje af arealerne samt kørsel til 
bådebroerne i henhold til aftale mellem Esbjerg kommune og Ribe Sejlklub jævnfør § 2.. 
 
§ 9 Retsvirkning 
Der er ingen midlertidig retsvirkning af forslaget i forbindelse med Fredningsnævnets 
offentliggørelse af forslaget i Statstidende. Bestemmelserne i de oprindelige fredninger er 
gældende indtil Fredningsnævnet træffer afgørelse om gennemførelsen af det nye 
fredningsforslag. 
 
§ 10 Dispensation 
Fredningsnævnet kan meddele dispensation fra fredningsbestemmelserne, såfremt det ansøgte 
ikke vil stride mod fredningens formål, jf. naturbeskyttelseslovens § 50, stk. 1. 
 
§ 11 Ophævelse af tidligere fredninger 
Nærværende fredningsforslag erstatter følgende tre fredningskendelser, som derfor ophæves: 
 
Fredning 6. november 1942 af udsigten fra Skibsbroen i Ribe.  
 
Fredning 12. oktober 1942 af de omkring Riberhus Slotsareal liggende jorder. 
 
Fredning 24. marts 1961 af engene mellem Ribe by og en nord og vest om byen anlagt 
omkørselsvej. 
 

 
Skibsbroen set fra Ringvejen ved oversvømmelse. Foto: Thomas Jensen 
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