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Danmarks største grønne organisation 
Danmarks Naturfredningsforening er den største frivillige natur- og 
miljøorganisation i Danmark. 
Vi er 125.000 medlemmer og har 95 lokalafdelinger landet over. 
Det arbejder vi for 
I mere end 100 år har Danmarks Naturfredningsforening været 
naturens stemme over for politikere, landbrug, industri og 
befolkning. Vi kæmper for et bæredygtigt og grønt Danmark med en 
rig natur og et rent og sundt miljø til gavn og glæde for os alle – også 
i fremtiden. 



Organisation 

Her står vi! 

Vedtægter og forretningsorden se: http://www.dn.dk/Default.aspx?ID=7452   
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Bestyrelsesmedlem, Suppleant, Ad hoc:  
Vandmiljø   
Naturtyper   
Industri/Landbrug   
Fredninger/Museumslov  
Aktiviteter/Ture   
Podio   
Plansager  
Nationapark Vadehavet  
Ribe Østerå  
Udledninger   
Omkring digerne  
Naturparkpark Marbæk  
Hjortevildtgrupper  
Stormflod/Klima  
Det regionale kulturmiljøråd  
Råstoffer  
Medlem af Grønt råd  
Giftfri haver  
Affaldsindsamling  
Biodiversitet.nu  
PR:   TV Syd, Ugeavisen, Nyhedsbrev, FACEBOOK   





Vedrørende fredninger i Esbjerg Kommune i 2015: 
Indlæg til DN Esbjergs ”bestyrelsens årsrapport” for 2015. - Af Claus Nissen. 
 
Tange Sø i Ribe, genetablering af separat indgang for offentligheden:  
Tange Sø i Ribe– Sagen udspringer fra et forslag om at nedlægge fredningen af Tange Sø, hvilket ikke lykkedes. 
Jf. fredningskendelsen reg. nr.: 06287.00 for Tange Sø og jf. Fredningsnævnet for Sydjylland, Sydlige dels skrivelse af 3. dec. 2014, 
fredningssag nr. 41/2014, da har offentligheden ret til at færdes ved Tange Sø. Men i dag forholder det sig sådan, at offentligheden 
nærmest skal spørge om lov til at gå ind over en privat parkeringsplads for at besøge Tange Sø – området. 
Jf. Fredningsnævnet for Sydjylland Sydlige del, journal nr. 41/ 2014, så lå nævnte sag til videre-behandling i december 2014 hos Teknik 
& Miljø i Esbjerg Kommune. 
Den 05. oktober 2015 blev der fra DN Esbjerg (af undertegnede) indsendt en forespørgsel til Teknik & Miljø i Esbjerg Kommune om 
status på en evt. genetablering af en separat offentlig adgang til Tange Sø i det østlige Ribe. 
I skrivende stund (november 2015) har vi endnu ikke har hørt fra Esbjerg Kommune, sagen vil blive fulgt op i 2016. 
 
Forsøg på fredningsrejsning af Hollænderskoven: 
I efteråret 2014 besluttede vi i DN Esbjerg at gøre et forsøg på at rejse en fredning af Hollænderskoven, der ligger ca. 3 km. øst for St. 
Darum by. Hollænderskoven er i forvejen erklæret som fredskov. På DNE-mødet i januar 2015 blev fredningsprojektet drøftet, 
hvorefter indsamling at relevante data påbegyndtes. 
I sommeren 2015 var vi i DN Esbjerg færdig med forundersøgelserne og dataindsamling af relevante data. Den 26. august 2015 blev 
en dvd med knap 790 MB data omkring Hollænderskoven sendt med posten til DN i Masnedøgade, attn. Fredningsleder Birgitte Bang 
Ingrisch. 
Birgitte B. Ingrisch tilbagemeldte i en mail af 11. september 2015, at der fra afdelingerne årligt indkommer mellem 50-70 forskellige 
fredningsforslag, men at DN højest udvælger ca. 5-6 fredningssager, som så viderebehandles. 
De endelige udvalgte fredningssager til viderebehandling vil blive offentliggjort i DN Torsdag engang i december 2015. 
 
Dispensationssag om vedligehold af hulslidt sti på det fredede område ”Hovedengen i Ribe”: 
En dispensationssag, fredningssag 9/2015 af 15. april 2015, om udfyldning af hulslidt sti på Hovedengen i Ribe.  
Den 30. april 2015 foretog Fredningsnævnet besigtigelse af de omtalte stier. 
I en skrivelse fra Fredningsnævnet den 13. maj 2015 meldte Fredningsnævnet dispensation til udfyldning/vedligeholdelse af de 
omfattede hulslidte stier. 
 
Dispensationssag om bekkasinskrab på det fredede område ”Hovedengen i Ribe”: 
En dispensationssag, fredningssag 27/2015 af 4. september 2015 om bekkasinskrab og gangpassager på Hovedengen i Ribe. Fra DN 
Esbjergs blev der i et brev af 16. september 2015 svaret, at DN Esbjerg ikke havde yderligere kommentarer til projekterne. 
Derudover deltog undertegnede (Claus Nissen) i et tilsagt møde den 02. okt. 2015 i Ribe med bl.a. Fredningsnævnet, hvor en 
besigtigelse af Hovedengen fandt sted. 
 



Umiddelbart efter besigtigelsen oplyste Fredningsnævnets Retspræsident Margit Laub, at tilladelsen vil 
blive givet på betingelse af, at al afskrabet jord blev fjernet fra de fredede arealer. Denne tilladelse blev 
af Fredningsnævnet offentliggjort i en skrivelse af 13. oktober 2015, journal nr. FN SJS 27/2015. 
 
Rettelse til fredet område ”Vester Vedsted Bæk”: 
Det fredede område ”Vester Vedsted Bæk” var indtil for nylig aftegnet mindre i DMP end i den 
originale fredningskendelse 04241.00. En rettelse blev i oktober 2015 indsendt til det Centrale 
Fredningsregister (CFR). Efter at CFR havde bekræftet – og rettet fejlen i DMP, da blev rettelsen 
efterfølgende indsendt til Masnedøgade ved Søren Schaadt, der så kunne indføre rettelsen i DN’s 
Fredningstjek http://www.dn.dk/Default.aspx?ID=39463  
Siden 2009 er fredningsfejlen ved Vester Vedsted Bæk den 4. fejl i Esbjerg Kommunes fredede 
områder, der er blevet indberettet både til CFR og til Masnedøgade.   
 
Omfartsvej nord og vest om Ribe by: 
Det skal her oplyses, ud fra de nuværende tilgængelige oplysninger (oktober 2015) omkring planen om 
en omfartsvej, da ser det ikke umiddelbart ud til, at det fredede område ”Hovedengen” vil blive direkte 
berørt. Men på grund af projektets omfang og mulighed for nye ændringer, da anses det for relevant, 
at projektet følges, - også ud fra et fredningsmæssigt synspunkt. 
 
Operation fredningstjek i Esbjerg Kommune: 
Esbjerg Kommune er af DN blevet udpeget til at foretage et fredningstjek i 2016.  
Det blev besluttet at foretage et fredningstjek langs Kongeåen idet vi kan gå ad den nye Kongeåsti. 
Vi er i gang med forberedelserne og senest i december 2015 vil Kate Skjærbæk i Masnedøgade få 
besked om vores planer. 
 
Fredningsdispensation for Ribe Hovedeng til udvidelse af Ribe Vandrehjem: 
Den 2. november 2015 fremkom en sag, der berører Ribe Hovedeng. Det drejer sig om 
fredningsdispensation J. nr.: FN SJS 39/2015 om udvidelse af Ribe Vandrehjem. 
Den 3. november blev sagen indsendt til Masnedøgade (Annette Eigaard) ydereligere vurdering.  
I skrivende stund (nov. 2015) har vi endnu ikke hørt fra Masnedøgade, så sagen vil blive fulgt op i 2016. 
 
 
Claus Nissen 
DN Esbjerg 
 



Svampetur, Marbækdag, Kystvandring Cykeltur i Varde Ådal, Høstmarked ,  
Julemesse i Tjæreborg, kratlusk, digeinspektioner, Affaldsindsamling, Giftfri haver,  
 







 

                     På gensyn på FB!  


