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93IV. Det åbne land

Landbrugets udviklingsmuligheder
I Ribe Amt er landbruget et væsentligt erhverv både
hvad angår produktion, beskæftigelse, og indtjening.
Andelen af beskæftigede inden for landbrug, skovbrug
og gartneri i forhold til det samlede antal beskæftigede
er således fortsat større i Ribe Amt end i landet som hel-
hed. 

Amtsrådet ønsker, at landbrugserhvervet fortsat skal
kunne udvikle sig, så vi kan bevare et levedygtigt og
bæredygtigt landbrug med gode menneskelige, sociale
og økonomiske forhold for landbefolkningen. Da land-
brugsproduktionen i amtet for en stor del er baseret på
animalsk produktion, vil en fortsat udvikling i mange
tilfælde indebære behov for mere areal til udspredning
af husdyrgødning. Forbruget af areal til formål, som
udelukker landbrugsdrift, skal derfor begrænses mest
muligt. Hensynet til landbrugsinteresserne skal desuden
tilgodeses ved, at der tages hensyn til dyrkningsmulig-
heder, landbrugets investeringer i produktionsapparatet
og mulighederne for en rationel landbrugsdrift, når der
laves planer for byudvikling, veje og andre større anlæg. 

Det er amtsrådets opfattelse, at de miljøproblemer,
der ofte følger med husdyrproduktion, vil kunne
begrænses gennem nye teknologiske løsninger inden for
gødningshåndtering og staldindretning. Dette gælder
lugtgener, kvælstoffordampning samt nitrat- og fosfor-
udvaskning. Amtsrådet ønsker derfor, at landbrugslov-
givningen tilrettelægges, så den miljørelevante teknolo-
gi bliver et økonomisk bæredygtigt alternativ.

Amtsrådet har med tilfredshed noteret sig, at der med
ændringerne i husdyrgødningsbekendtgørelsen, be-
kendtgørelsen om anvendelse af gødning m.v., og i
landbrugslovens regler om arealkrav gives mulighed
for, at bedrifter med gylleseparationsanlæg, der afsætter
forarbejdet husdyrgødning, kan få deres harmonikrav
og ejerandelskrav reduceret. Endvidere, at ændringerne
åbner op for større fleksibilitet i forbindelse med krav til
udformning af staldanlæg, opbevaringskapacitet for
gødning mv. Med mulighed for dispensation for harmo-
nikrav og ejerandelskrav, vurderer amtsrådet, at ind-
førelse af et gylleseparationsanlæg, vil blive et økono-

misk bæredygtigt alternativ, som derved hurtigere kan
udvikles. Amtsrådet opfordrer til, at der via landbrugs-
lovgivningen arbejdes videre med at fremme lignende
teknologiske tiltag.

Landbruget og naturen
Landbrugsområderne indeholder mange områder af
værdi for natur og kulturhistorie. En fortsat landbrugs-
drift er ofte en forudsætning for at opretholde disse vær-
dier, men amtsrådet er også opmærksom på, at de inter-
nationale forpligtelser til at beskytte særligt værdifulde
naturområder kan medføre behov for en mere ekstensiv
landbrugsdrift. Amtsrådet finder det afgørende vigtigt,
at eventuelle nødvendige ændringer i driften sker gen-
nem frivillige aftaler med den enkelte landmand og
under anvendelse af de støttemuligheder, der kan give
landmændene kompensation for ekstensiveringen.

Skovrejsning
Det er et nationalt mål, at skovarealet i Danmark øges til
det dobbelte i løbet af 80 til 100 år. Ved udpegningen af
områder til fremtidig skovrejsning har amtsrådet ønsket
at lægge vægt på flere forskellige faktorer. Udover
træproduktion spiller også landskabsbillede og belig-
genhed i forhold til byer, friluftsliv, natur og miljø, her-
under grundvandsressourcerne en vigtig rolle. Men også
mulighederne for at bevare tilstrækkelige udsprednings-
arealer i områder med mange husdyrbrug har haft ind-
flydelse på udpegningen af skovrejsningsområderne.

Amtsrådet ser gerne, at skovmiljøet bliver så varieret
som muligt af hensyn til flora, fauna og befolkningens
rekreative muligheder. Det kan blandt andet ske ved, at
andelen af løvtræer forøges, og at en del af skovene bli-
ver naturskov, ved at de ligger urørt hen eller drives med
gamle driftsformer. 

Indvinding af råstoffer
Råstoffer af god kvalitet er en begrænset ressource, som
skal sikres, så de fortsat er tilgængelige og kan udnyttes
på en samfundsøkonomisk og hensigtsmæssig måde.
Derfor må områder af interesse for råstofindvinding

Det åbne land er først og fremmest præget af intensiv landbrugsdrift. Det åbne land benyttes
dog også af mange andre, herunder skovbruget, råstoferhvervet og friluftslivet. Hertil kommer
ønsker om byudvikling, ferie- og fritidsanlæg, veje og andre tekniske anlæg samt ønsker om at
bevare eller eventuelt genoprette de fælles naturværdier og kulturhistoriske spor i landskabet.

De mange interesser har ført til en stigende konkurrence om jorden. Amtsrådet ønsker med
regionplanens arealafvejninger at være med til at sikre, at denne konkurrence foregår på en
rimelig måde for alle parter.

OVERORDNEDE MÅL
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94 IV. Det åbne land

ikke beslaglægges til formål, som forhindrer en senere
udnyttelse af råstofferne. 

Amtsrådet lægger vægt på, at indvindingen af råstof-
fer foregår med færrest mulige gener for landbrug, mil-
jø og natur. Af hensyn til de øvrige natur, miljø- og
arealinteresser skal råstofindvinding i videst muligt
omfang foregå inden for de udpegede råstofgrave- og
råstofinteresseområder, og indvindingen skal foregå på
så få lokaliteter, som efterspørgslen og lokaliseringen
tillader.

Det er hovedreglen, at graveområderne skal efterbe-
handles til landbrugsformål. Færdigudnyttede råstof-
grave vil dog også med fordel kunne efterbehandles til
naturområder og rekreative formål, hvor der ikke er
væsentlige landbrugsinteresser. I områder med særlige
drikkevandsinteresser vil amtsrådet prioritere en fremti-
dig anvendelse, der tilgodeser hensynet til grundvandet,
f.eks. vedvarende græsning, skovrejsning eller naturare-
aler.

Beskyttelse af natur og landskab
Den varierede og forholdsvis uspolerede natur er en stor
kvalitet for regionen. Amtsrådet ønsker at bevare og
beskytte de tilbageværende naturområder og uforstyrre-
de landskaber. Dette indebærer, at større indgreb i form

af byudvikling, veje og tekniske anlæg bør undgås i
værdifulde naturområder og kystlandskaber, og at større
sammenhængende landskaber uden tekniske anlæg også
fremover så vidt muligt skal friholdes for sådanne
anlæg.

Samtidig vil amtsrådet arbejde for at skabe nye og
forbedrede muligheder for dyre- og plantelivet gennem
naturgenopretning og naturpleje. Dette skal så vidt
muligt ske på grundlag af frivillige aftaler med de berør-
te lodsejere og i et tæt samspil med andre myndigheder,
lokale foreninger, interesseorganisationer mv. Amts-
rådet finder det væsentligt, at der lokalt er både interes-
se, forståelse og accept af anvendelsen af de midler, som
hvert år afsættes til naturforbedrende projekter. 

Kulturværdierne i landskabet
Den fælles historie, der kan aflæses i landskabet, har
betydning for befolkningens identitet og opfattelse af et
kulturelt fællesskab. Amtsrådet vil arbejde for, at den
indsats, der hidtil er gjort for at sikre fortidsminder og
historiske monumenter, bliver suppleret med sikring af
kulturhistoriske spor og sammenhænge i landskabet, så
mangfoldigheden af vor fælles historie bevares for
eftertiden.

Nørholm Hede.
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RETNINGSLINIER
14.1. I værdifulde landbrugsområder, som er vist på kortbilag 3, må der kun udlægges areal til ikke-

landbrugsmæssige formål, hvis det sikres,
- at arealforbruget begrænses mest muligt,
- at arealerne så vidt muligt ikke berører de bedst egnede dyrkningsjorder,
- at der tages hensyn til arronderingen af de tilbageværende berørte ejendomme i området,
- at der tages hensyn til foretagne investeringer i bygninger og øvrige anlæg på de berørte ejen-

domme, og
- at arealerne kan anvendes længst muligt til landbrugsmæssige formål, før overgangen til

anden anvendelse.

14.2. I værdifulde landbrugsområder med grundvandsinteresser, som er vist på kortbilag 3, har for-
anstaltninger, der mindsker risikoen for forurening af grundvandet, høj prioritet.

14.3. I værdifulde landbrugsområder med skovrejsningsinteresser, som er vist på kortbilag 3, har
skovrejsning høj prioritet.

14.4. I værdifulde landbrugsområder med naturinteresser, som er vist på kortbilag 3, har foranstalt-
ninger, som fremmer de internationale, nationale og regionale landskabelige og naturmæssige
interesser, høj prioritet. De områder, der ligger inden for internationale naturbeskyttelsesom-
råder, er tillige omfattet af retningslinie 18.1.

Landbrugserhvervet skal sikres gode udviklingsmuligheder, ved at der lægges så få restriktio-
ner som muligt på landbrugsarealerne. 

Prioriteringen af landbrugsinteresserne må imidlertid ikke udelukke, at værdifulde grund-
vands- og naturinteresser beskyttes, at der kan udlægges arealer til nødvendig byudvikling mv.,
eller at der kan plantes skov i områder, hvor væsentlige interesser gør dette ønskeligt.

I de tilfælde, hvor der er behov for at anvende landbrugsjord til andre formål, skal generne for
landbrugsdriften begrænses mest muligt.

14. LANDBRUG

TILKENDEGIVELSE

Amtsrådet vil virke for, at ekstensiveringsordninger,
f.eks. de miljøvenlige jordbrugsforanstaltninger, anven-
des med størst mulig natur- og miljømæssig effekt og
med mindst mulige genevirkninger for landbrugs-
erhvervet. Ved den løbende regulering af udpegningen af
særligt følsomme landbrugsområder (SFL-områder) vil
hensynet til de højt prioriterede naturområder i marsken
indgå med stor vægt med det sigte at bevare og genska-
be marskområder med de oprindelige former for vade-
havsnatur og -landskab samt kulturhistoriske værdier.

REDEGØRELSE

Landbruget i Ribe Amt
Ribe Amt offentliggjorde i 2002 en jordbrugsanalyse
med en overordnet beskrivelse af regionens landbrugs-
struktur og de naturmæssige og geografiske forhold i
amtet.   

Sammen med regionplanretningslinierne 14.1-14.4
udgør jordbrugsanalysen amtets landbrugsplanlægning.
Jordbrugsanalysen kan ses på amtets hjemmeside.
Hovedresultaterne fra analysen er opdateret på baggrund
af tal fra Danmarks Statistik og refereret i dette afsnit. 
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Samfundsøkonomi
Sammenlignet med landsgennemsnittet er der i Ribe
Amt en lidt større andel af de beskæftigede, som har job
inden for landbrug, skovbrug og gartneri, selvom der
også i Ribe Amt er sket et voldsomt fald i beskæftigel-
sen inden for disse fag. Andelen af beskæftigede i land-
bruget mv. udgjorde således i 2004 5,1% af det samlede
antal beskæftigede i Ribe Amt, mens andelen for landet
som helhed var 3,2%. I løbet af de seneste 12 år er antal-
let af beskæftigede i landbruget mv. faldet med ca. 36%
i Ribe Amt og ca. 33% i landet som helhed. Det samle-
de antal beskæftigede er på landsplan lidt højere end i
1993, mens det er uændret i Ribe Amt.   

Hvad angår landbrugsproduktionens størrelse, ligger
Ribe Amt i midterfeltet sammenlignet med de øvrige
amter. I 2004 produceredes således ca. 9% af samtlige
husdyr i landet i Ribe Amt, mens det dyrkede areal i
amtet udgjorde 7,2% af landets samlede dyrkede areal.
Amtets samlede areal udgør lige knap 7,5% af det sam-
lede areal i Danmark. 

Ser man på primærlandbrugets indtjening, tegner
Ribe Amt sig for ca. 7,5% af den samlede landbrugsind-
tjening i landet. Ribe Amt ligger dermed indtjenings-
mæssigt på linie med Storstrøms, Fyns og Vejle amter.
Hovedstadsområdet (Københavns, Frederiksborg og
Roskilde amter) og Bornholms Amt har en relativt min-
dre indtjening fra primærlandbruget end Ribe Amt,
mens de resterende amter har en relativt større indtje-
ning.

Landbrugsstrukturen

I Ribe Amt er der ca. 190.000 ha landbrugsjord forstået
som de arealer, der har modtaget hektarstøtte efter hek-
tarstøttebekendtgørelsen. Det svarer til ca. 61% af
amtets areal, hvilket ligger meget tæt på landsgennem-
snittet. De resterende knap 40% omfatter byer, veje,
sommerhusområder, militære arealer, skove, vandløb,
søer, naturområder mv. Naturområderne er hovedsage-
ligt arealer, der er omfattet af naturbeskyttelseslovens
§3. Disse arealer udgør 13% af amtets samlede areal.

Der er stor forskel på landbrugsarealets størrelse i de
enkelte kommuner. Det afhænger - ud over kommunens
areal - af antallet af større byer, sommerhusområder,
store naturområder og skovområder. 

Af kort 14.1 fremgår det, at Ribe, Grindsted og Hel-
le kommuner har meget landbrugsjord. Fanø, Blåvands-
huk og Billund kommuner har langt mindre landbrugs-
jord. Det skyldes blandt andet, at der findes store natur-
områder i disse 3 kommuner. Derudover er der store
sommerhusområder i Fanø og Blåvandshuk kommuner
og et stort militært øvelsesområde i Blåvandshuk Kom-
mune. 

En opgørelse over landbrugsarealet i forhold til kom-
munens samlede areal viser, at især Bramming, Ølgod,
Helle og Ribe kommuner har meget landbrugsareal.
Over 70% af disse kommuners areal er landbrugsjord.

Omkring 7,5% af alle landbrugsbedrifter i Danmark
ligger i Ribe Amt. De 7,5% svarer til knap 3.500 land-
brugsbedrifter. Der er færre små, men flere mellemstore

bedrifter i Ribe Amt end i landet som helhed. Med et
gennemsnit på 56 ha svarer bedriftsstørrelsen dog
omtrent til landsgennemsnittet (59 ha). Godt 50 % af
amtets landbrugsbedrifter er heltidsbedrifter, hvilket er
lidt mere end på landsplan.

De enkelte landmænd har i høj grad specialiseret sig
på enkelte driftsgrene. Ved en specialiseret bedrift
menes en bedrift, hvor mindst 2/3 af dækningsbidraget
stammer fra hoveddriftsformen.

Ribe Amt er karakteriseret ved mange kvægbrug.
30% af samtlige bedrifter i amtet har specialiseret sig i
kvæg og får imod kun 19% på landsplan. Omkring 5%
af amtets bedrifter er specialiserede med svin og/eller
fjerkræ, hvor landsgennemsnittet er 7%.

Ca. 44% af landbrugsbedrifterne i Ribe Amt er spe-
cialiserede planteavlsbrug. Det er 6% under landsgen-
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Kort 14.1. Antal hektar, der berettiger til hektarstøtte fordelt
på de enkelte kommuner (2004).

Figur 14.1. Beskyttede naturområder (§ 3) og dyrkede area-
ler i forhold til kommunernes samlede areal.
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nemsnittet. Procentvist ligger der flest planteavlsbrug i
Billund og Grindsted kommuner og færrest i Fanø og
Blaabjerg kommuner.

Alderssammensætningen i landbruget kan anvendes
som en, om end noget usikker, indikator på, om der kan
forventes ændringer i landbrugsstrukturen. Der kan især
forventes strukturændringer i etableringsperioden samt
i forbindelse med pensionering. I Ribe Amt er der bety-
deligt flere yngre landmænd (under 40 år) end på lands-
plan, mens der er lidt færre ældre landmænd (over 70
år). Det vil muligvis i de nærmeste år kunne give sig
udslag i retning af flere relativt store brug.

Naturmæssige og geografiske forhold

De dominerende jordtyper i amtet er grov lerblandet
sand og grovsand. Disse jordtyper, der normalt betegnes
som de ringeste dyrkningsjorder, udgør 75% af amtets
samlede areal. De grovsandede arealer findes især i
yderkanten af amtet, mens arealerne med grov lerblan-
det sand fortrinsvis ligger i de miderste dele af amtet.
Tidligere har jordbundsforholdene været afgørende for
dyrkningsmulighederne i et område. I dag er det med
den teknologiske udvikling og mulighed for tilførsel af
handelsgødning og andre hjælpestoffer muligt at dyrke
de fleste jorder rentabelt, hvis der er mulighed for van-
ding. Det er især sandede jorder, der har behov for van-
ding, idet sandjord ikke holder så godt på vandet som
andre jordtyper. Den årlige merindtjening ved vanding
på en typisk sandjordsejendom ligger mellem 2.000 og
3.000 kr./ha.

Ribe Amt er karakteriseret ved at have den største
nedbørsmængde i Danmark og dermed en betydelig
grundvandsdannelse. Det er især vinternedbøren, der
danner grundlaget for dannelsen af grundvand. Ned-
børsmængden varierede i perioden 1981-95 mellem 750
mm og 1250 mm pr. år. Den gennemsnitlige årlige ned-
børsmængde har en betydelig geografisk variation. I
den nærmeste periode var den på 960 mm ved vestky-
sten stigende til 1090 mm omkring Brørup, hvor ned-
børsmængden er størst. 

De store nedbørsmængder og den betydelige grund-
vandsdannelse i Ribe Amt giver gode muligheder for
vanding. I 2004 var der i alt 4267 aktive markvandings-
boringer med en samlet tilladt indvinding på 98.2 mio.
m3/år. Godt halvdelen af landbrugsarealet i amtet kan
vandes fra disse boringer. De jordbundstyper, der van-
des mest intensivt, er overvejende grovsandet jord, der
omfatter 46% af amtets areal.

Landbruget er således ikke længere ubetinget under-
lagt de naturmæssige bindinger. Visse jordtyper vil dog
selv med mulighed for vanding stadig egne sig bedst til
bestemte afgrøder, ligesom jordtypen naturligvis stadig
har betydning for udbyttets størrelse.

Jordbrugsanalysen har imidlertid ikke afdækket
væsentlige eller entydige sammenhænge mellem jord-
bundsforholdene og de dyrkede afgrøder i amtet. Den
eneste undtagelse fra dette er en relativt stor kartoffel-
produktion i Billund-Grindsted området, hvor der er
store sammenhængende områder med grovsandet jord.

Planteproduktion
Over halvdelen af det dyrkede areal i amtet anvendes til
kornproduktion, mens grovfoderproduktionen tegner sig
for omkring 1/6 af arealerne. Brakarealerne i amtet udgør
5 %. Fordelingen af afgrøder fremgår af figur 14.2.

Figur 14.2. Fordelingen af afgrøder i Ribe Amt.

Der er ikke store forskelle på produktionsstrukturen
i de enkelte kommuner i amtet. Således ligger andelen
af arealer dyrket med korn i forhold til kommunens
samlede dyrkningsareal på omkring 55% i de fleste
kommuner. Undtagelserne er Fanø og Blåvandshuk
kommuner, der har en noget mindre kornproduktion, og
Brørup og Vejen kommuner, der har en lidt større korn-
andel end amtsgennemsnittet.

Der er lidt større forskelle kommunerne i mellem,
hvis man ser på, hvor stor en andel af kommunens dyrk-
ningsareal, der anvendes til produktion af grovfoder.
Spredningen ligger generelt mellem 10 og 20% Igen
skiller Fanø og Blåvandshuk kommuner sig ud med en
langt højere grovfoderproduktion (græsarealer) på 87 %
og 46 %.

En detaljeret gennemgang af nogle af de afgrøder,
som har en relativt høj dyrkningsandel i amtet (f.eks.
roer, græs, frø til udsæd og juletræer og pyntegrønt),
viser, at der heller ikke her er den store forskel på pro-
duktionen i de enkelte kommuner. Dog skiller Fanø og
Blåvandshuk kommuner sig ud ved, at der er en for-
holdsvis mindre produktion af sådanne afgrøder i for-
hold til de øvrige kommuner i amtet.

I Billund Kommune er 42% af bedrifterne specia-
liseret i andre former for planteproduktion end korn-
afgrøder. I Grindsted Kommune gælder det 33%. Det
skyldes sandsynligvis den store kartoffelavl i områ-
det, der har gode betingelser på grund af den sandede
jord og mulighed for vanding. Det er den eneste af-
grøde, der ud fra en geografisk og jordbundsmæssig
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betragtning skiller sig markant ud fra de øvrige af-
grøder.

Husdyrproduktion

Landbrugsproduktionen i Ribe Amt er hovedsageligt
baseret på animalsk produktion med klar hovedvægt på
kvægproduktion. I følge Danmarks Statistik fandtes der
i 1998 husdyr i amtet svarende til knap 210.000 dyreen-
heder. I 2004 var dette antal faldet til ca. 200.000. Hus-
dyrproduktionen i Ribe Amt udgjorde i 2004 9% af lan-
dets samlede husdyrproduktion. 

Målt i dyreenheder udgjorde kvægandelen i amtet
71% i 2004, mens andelen af svin udgjorde 24%. Pro-
duktionen af øvrige husdyr var dermed kun på 5%. Ribe
Amt er med den store kvægproduktion det amt i landet,
der har den højeste husdyrtæthed for kvæg (over 0,7
dyreenhed pr. ha). Til gengæld er Ribe Amt også blandt
de amter, der har lavest husdyrtæthed for svin. 

Gennem harmoniregler, der er fastsat i husdyrgød-
ningsbekendtgørelsen, tilstræbes det, at landbrugsbe-
drifterne selv råder over tilstrækkelige arealer til
udbringning af husdyrgødning. I modsat fald skal
bedriften gennem aftaler med andre bedrifter sikre
afsætning af den overskydende gødningsproduktion
(gylleaftaler). Hovedformålet med reglerne, der er ved-
taget i forbindelse med EU's nitratdirektiv og Vandmil-
jøhandlingsplanerne, er at beskytte vandmiljøet. En af
konsekvenserne af harmonireglerne er, at der er en sta-
dig stigende efterspørgsel på udbringningsarealer til
husdyrgødning. Problemet har tidligere især været
kendt i områder med store svinebrug, men gælder nu i
lige så høj grad for kvægbrug.

Den gennemsnitlige husdyrtæthed er på 1,1 dyreen-
hed pr. ha i Ribe Amt på de dyrkede jorde. Det amtslige

gennemsnit dækker over en variation kommunerne
imellem fra 0,5 dyreenhed til knap 1,4 dyreenhed pr ha.
Dette fremgår af kort 14.2.

Husdyrtætheden er interessant, fordi den kan give et
fingerpeg om, hvor der eventuelt vil kunne opstå pro-
blemer med et for højt husdyrantal i et bestemt område
fremover. 

Det bedste visuelle billede af husdyrtætheden i amtet
fås med en såkaldt  tæthedsanalyse, som er vist på kort
14.3. Hvor de kommunale gennemsnitstal kan dække
over store forskelle, giver tæthedsanalysen et overblik

0,00 - 0,49 DE/ha

0,50 - 0,74 DE/ha

0,75 - 0,99 DE/ha

1,00 - 1,24 DE/ha

1,25 og derover DE/ha

0,424

1,336 
1,462 0,637

0,574
1,115

1,358

0,751
1,371

1,284
1,088

1,037

1,212

0,468

Kort 14.2. Gennemsnitlig husdyrtæthed vist som DE/ha dyr-
ket areal i de enkelte kommuner (2004). 

Ribe Amt er karakteriseret ved mange kvægbrug.
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over, hvor de største koncentrationer af husdyr findes i
amtet. Som det ses af kortet, er der flest husdyr i et
nord/sydgående bælte fra Ølgod Kommune gennem
Helle, Bramming, Holsted og Ribe kommuner, med
udløbere mod nordvest til Blaabjerg Kommune og mod
øst til Vejen Kommune. Der er færrest husdyr i amtets

vestligste områder samt i den nordøstlige del af amtet. 
I tæthedsanalysen er amtet opdelt i celler på 100 gan-

ge 100 meter. Indenfor hver celle er antallet af dyreen-
heder, der findes på ejendommene inden for en radius af
3 km, opgjort. 

Udvalgte emner Hele landet Ribe Amt Årstal

Beskæftigede indenfor landbrug, skovbrug, fiskeri
ift. samtlige beskæftigede 3,2 % 5,1 % 2004

Dyrkningsareal ift. det samlede areal 61,4 % 60,6 % 2004

Bedrifter med planteavl ift. samtlige landbrugsbedrifter 50 % 44 % 2004

Bedrifter med husdyr ift. samtlige landbrugsbedrifter 25 % 35 % 2004

Antal dyreenheder/ha 0,9 DE/ha 1,1 DE/ha 2003

Skema 14.3. Nøgletal for landbrugsproduktionen i Ribe Amt.

3.347

Kort 14.3. Tæthedsanalyse. Opsamling af dyreenheder på ejendomme inden for en radius af 3 km (2004).
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Værdifulde landbrugsområder

På baggrund af jordbrugsanalysen og drøftelser med
landbrugets organisationer finder amtet, at alle land-
brugsarealer i amtet principielt er værdifulde for land-
bruget. Derfor er hovedparten af den landbrugsjord, der
i dag er i omdrift, udpeget som værdifulde landbrugs-
områder. Undtaget er landbrugsarealer i de udpegede
lavbundsarealer, der er potentielt egnede som vådområ-
der, samt de fleste områder, der er udpeget som interna-
tionale naturbeskyttelsesområder (Ramsarområder, EF-
fuglebeskyttelsesområder og EF-habitatområder) eller
naturområder, hvor landbrugsinteresserne vurderes at
være beskedne eller marginale. 

Inden for de værdifulde landbrugsområder priorite-
res arealanvendelsen til landbrugsformål højt. Der skal
dog stadig være mulighed for, at kommunerne kan
udlægge gode og velbeliggende arealer til blandt andet

byvækst ved alle centerbyerne, jf. afsnit 1. Retningslinie
14.1 er således ikke til hinder for, at værdifulde land-
brugsarealer kan anvendes til andre formål end land-
brug, men skal sikre, at inddragelse af værdifulde land-
brugsarealer sker efter en nøjere planlægning, der tager
de nødvendige hensyn til landbrugsinteresserne. 

Retningslinierne 14.2-14.4 skal sikre at også andre
væsentlige interesser inden for de værdifulde land-
brugsområder tilgodeses. 

De værdifulde landbrugsområder med grundvands-
interesser er landbrugsområder, der ligger inden for
nitratfølsomme vandindvindingsområder, jf. afsnit 27.
Inden for disse områder vil der på grundlag af en VVM-
redegørelse kunne indføres begrænsninger for anven-
delsen af husdyrgødning, hvis det vurderes at være nød-
vendigt for at undgå et for højt indhold af nitrat i drik-
kevandet. 

Kort 14.4. Værdifulde landbrugsområder.
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En del af de værdifulde landbrugsområder med
grundvandsinteresser er også udpeget som skovrejs-
ningsområder og særligt følsomme landbrugsområder,
SFL-områder, hvor landmændene har mulighed for at få
tilskud til skovrejsning eller til omlægning til miljøven-
lig jordbrug (MVJ), der sigter mod at reducere brugen af
kvælstof og plantebeskyttelsesmidler. Ved amtets
løbende regulering af udpegningen af SFL-områder vil
hensynet til nitratfølsomme indvindingsområder indgå
med stor vægt, i den udstrækning dette kan medvirke til
at mindske risikoen for forurening af grundvandet.

De værdifulde landbrugsområder med skovrejs-
ningsinteresser er landbrugsområder, hvor især hensy-
net til grundvandsbeskyttelsen og ønsker om at fremme
de bynære friluftsinteresser gør det ønskeligt med mere
skov, jf. afsnit 15. Ved udpegningen af skovrejsnings-
områderne er der taget hensyn til behovet for arealer til
udspredning af husdyrgødning, ved at områder med
relativ høj husdyrtæthed er friholdt. 

De værdifulde landbrugsområder med naturinteres-
ser er landbrugsområder i marsken og ådalene og
omkring Filsø. Områderne drives i dag som landbrug,
og det er amtsrådets opfattelse, at udviklingen af land-
brugserhvervet inden for disse områder skal kunne
fortsætte på tilsvarende måde som i dag. En del af områ-
derne er imidlertid samtidig udpeget som Ramsarområ-
de, EF-fuglebeskyttelsesområde og EF-habitatområde
og er dermed omfattet af bekendtgørelsen for de inter-
nationale naturbeskyttelsesområder. Det betyder, at
amtet har en generel forpligtelse til at beskytte en række
sjældne, truede og sårbare arter og deres levesteder.
Reglerne for planlægning og administration, der berører
internationale naturbeskyttelsesområder, er nærmere
beskrevet i afsnit 18. 

Specielt beskyttelsen af trækkende og ynglende
ande- og vadefugle kan give konflikter i forhold til land-
bruget, dels fordi der om foråret af og til forekommer
vildtskader på vintersæden fra græssende gæs, dels for-
di der ofte opstår ønsker om at intensivere landbrugs-
driften i områderne.

Amtsrådet er opmærksom på, at der kan være behov
for en ekstensivering af landbrugsdriften, ligesom der
kan være behov for at reducere antallet af græssende dyr
og udsætte tidspunktet for udbinding i værdifulde fugle-
områder. Amtsrådet finder det imidlertid afgørende vig-
tigt, at dette i givet fald sker gennem frivillige aftaler
med den enkelte landmand og under anvendelse af støt-
teordninger, der giver landmændene kompensation for
ekstensiveringen. De fleste af områderne er derfor også
udpeget som særligt følsomme landbrugsområder (SFL-
områder), hvor landmændene har mulighed for at indgå
aftale om miljøvenlig jordbrug (MVJ) til pleje af græs-
og naturarealer. Ved amtets løbende regulering af
udpegningen af SFL-områder vil hensynet til højt prio-
riterede naturområder i marsken fortsat indgå med stor
vægt, i den udstrækning dette kan medvirke til at gen-
skabe marskområder med de oprindelige former for
vadehavsnatur og –landskab samt kulturhistoriske vær-
dier.

I det omfang de eksisterende MVJ-ordninger ikke
giver landbruget en tilstrækkelig kompensation for pro-
duktionstab som følge af ekstensiveringen, vil amtet
indgå i dialog med de berørte ministerier for om muligt
at finde frem til en tilstrækkelig kompensation under
hensyn til områdernes nationale og internationale
betydning.

Intensive husdyrbrug 
Nyanlæg af husdyrbrug med mere end 250 dyreenheder
(210 dyreenheder. hvis der alene er tale om slagtekyl-
linger og 270 dyreenheder, hvis mindst 90% stammer
fra søer med tilhørende smågrise) forudsætter, at amtet
tilvejebringer særskilte regionplanretningslinier på bag-
grund af en vurdering af anlæggets virkninger på mil-
jøet (VVM-redegørelse). Det samme gælder for væsent-
lige udvidelser, der kan sidestilles med nyanlæg.

Ved etablering eller udvidelser af mindre husdyrbrug
skal der tilvejebringes regionplanretningslinier og
VVM-redegørelse, hvis udvidelsen på grund af f.eks.
placeringen må antages at kunne få væsentlig betydning
for miljøet. Det er amtet, der på baggrund af en mindre
undersøgelse af de mulige miljøkonsekvenser (VVM-
screening) afgør, om der skal laves en VVM-redegørel-
ser. Der er ikke nogen mindstegrænse for, hvornår der
skal laves en VVM-screening. Amtet forventer imidler-
tid, at kun ganske få mindre husdyrbrug skal have lavet
en VVM-redegørelse. I langt de fleste tilfælde lykkes det
gennem forhandlinger med ansøgerne at få rettet projek-
tet til, så der ikke sker en væsentlig miljøpåvirkning.

Strukturudviklingen i landbruget har imidlertid bety-
det, at flere husdyrbrug udvides til over 250 dyreenhe-
der. Der skal derfor udarbejdes langt flere VVM-rede-
gørelser end tidligere. Amtet har i den forrige region-
planperiode vedtaget 16 regionplantillæg for udvidelser
af husdyrbrug. Arealreservationerne er videreført i den-
ne regionplan. Herudover er amtet pr. 1. sept. 2005 i
gang med yderligere 48 regionplantillæg for udvidelser
af husdyrbrug. 

Hensynet til værdifulde naturområder
Ved etablering eller udvidelse af intensive husdyrbrug i
nærheden af værdifulde naturområder bør der udvises
særlig opmærksomhed, hvad angår mulighederne for at
reducere eller forebygge forureningen af omgivelserne.
Ved forureningsfølsomme naturtyper som blandt andet
overdrev, heder, moser, søer og skove er det især kvæl-
stofbelastningen, der bør søges reduceret.

Amtsrådet lægger stor vægt på, at der fortsat skal
være mulighed for at udvikle og udvide landbruget i
amtet på lige fod med udviklingen i andre dele af landet,
men er opmærksom på, at en sådan udvikling skal nøje
afstemmes med og tilpasses miljøet og naturen. Amtets
vurdering af eventuelt kommende større projekters
påvirkning af naturen og miljøet vil være en del af de
VVM-redegørelser, der typisk vil være en nødvendig
del af planlægningen for de intensive husdyrbrug.

Skov- og Naturstyrelsen har i marts 2005 understre-
get over for amterne, at der i forhold til de internationalt
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Lovhenvisninger
• Lov om planlægning (lovbekendtgørelse nr.883

af 18. august 2004 ), § 6, stk. 3, nr. 6.
• Fødevareministeriets bekendtgørelse nr. 823 af

8. oktober 2002 om jordbrugsanalyser og land-
brugsplanlægning mv.

• Miljø- og Energiministeriets bekendtgørelse nr.
428 af 2. juni 1999 om supplerende regler i
medfør af lov om planlægning (samlebekendt-
gørelsen, med senere ændringer).

• Miljø- og Energiministeriets bekendtgørelse nr.
604 af 15. juli 2002 om erhvervsmæssig dyre-
hold, husdyrgødning, ensilage mv., med senere
ændringer.

• Miljø- og Energiministeriets bekendtgørelse nr.
477 af 7. juni 2003 om afgrænsning og admini-
stration af internationale naturbeskyttelsesom-
råder, med senere ændringer.

• Fødevareministeriets bekendtgørelse nr. 140 af
10. marts 2005 om tilskud til miljøvenlige jord-
brugs-foranstaltninger, med senere ændringer.

• Miljøministeriets bekendtgørelse nr. 884 af 18.
august 2004 af lov om naturbeskyttelse.

udpegede naturbeskyttelsesområder gælder et særligt
forsigtighedsprincip, hvorefter det som udgangspunkt
ikke vil være muligt at tillade etablering eller udvidelser
af husdyrbrug, der medfører en merbelastning til inter-
nationale naturbeskyttelsesområder, hvor belastningen i
forvejen er for høj.

Hensynet til grundvandsbeskyttelsen
Ved etablering eller udvidelser af intensive husdyrbrug
inden for nitratfølsomme indvindingsområder vil amtet
om nødvendigt fastsætte retningslinier for driften, der
skal sikre, at nitratindholdet i grundvandet ikke oversti-
ger det højst tilladte for drikkevand. 

Retningslinier for beskyttelse af grundvandet er
beskrevet i regionplanens afsnit 27.

Miljøvenlige jordbrugsforanstaltninger 
Inden for de særligt følsomme landbrugsområder (SFL-
områder) kan jordbrugere opnå tilskud til frivillig
omlægning til miljøvenligt jordbrug (MVJ). MVJ-ord-
ningen blev iværksat i 1994 og sigter blandt andet på at
reducere brugen af kvælstof og plantebeskyttelsesmid-
ler samt på at fastholde landbrugsdriften på marginale
arealer, så de ikke gror til.

Udpegningen af SFL-områder er foretaget ud fra
ønsket om at tilskynde til miljøvenlig drift inden for
blandt andet internationale naturbeskyttelsesområder,
lavbundsarealer og arealer i tilknytning til vandløb og
søer, der er målsat i regionplanen samt sårbare grund-
vandsområder. I 2005 omfattede SFL-områderne
74.167 ha svarende til ca. 38 % af landbrugsarealet i
Ribe Amt. 

At et areal ligger i SFL-område medfører ikke i sig
selv restriktioner, men alene mulighed for at få driftstil-
skud ved aftaler om nedsættelse af kvælstoftilførslen og
–udvaskningen, om miljøvenlig drift med afgræsning
eller slæt, etablering af 12 m brede sprøjtefrie randzoner
langs målsatte vandløb og søer, langs levende hegn,
diger, småbeplantninger mv. eller 10 m brede braklagte
randzoner langs målsatte vandløb og søer. 

Hvor der tidligere har været tilstrækkelige støttemid-
ler til at imødekomme alle ansøgninger har det i de sene-
re år stort set kun været muligt at imødekomme ansøg-
ninger indenfor Natura 2000-områder.

Der må forventes en løbende ændring af SFL-områ-
deudpegningen og indholdet i de miljøvenlige jord-
brugsforanstaltninger. Det vil ske i takt med tilpasnin-
gen af MVJ til ændrede driftsformer og i takt med
ændringer af øvrige forhold af betydning for natur- og
miljøbeskyttelse.
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TILKENDEGIVELSER
Amtet vil normalt ikke meddele dispensation til at plan-
te skov inden for en afstand af 100 m fra fortidsminder
eller 300 m fra kirker i det åbne land.

Amtet vil normalt kræve, at en bufferzone omkring
beskyttede naturområder, jf. naturbeskyttelseslovens §
3, friholdes for beplantning.

REDEGØRELSE
Ca. 12% af amtets areal er skov, hvilket svarer til lands-
gennemsnittet. Der er dog væsentligt mindre løvskov i
amtet end landsgennemsnittet, hvilket bl.a. skyldes
dyrkningsforholdene. I hele landet udgør løvtræsande-
len ca. 1/3, mens den i amtet udgør ca. 1/10. Løvskovs-
andelen er dog stigende, bl.a. fordi der nu bliver plantet
en del løvtræer efter de seneste storme.

Skovrejsning
I regionplanen er udpeget
• Skovrejsningsområder og
• Områder, hvor skovrejsning er uønsket
Områdeudpegningen fremgår af kort 15.1 og kortbilag 4.
Områdeudpegningen kan også findes på amtets hjemme-

side: www.ribeamt.dk. På Skov- og Naturstyrelsens hjem-
meside: www.sns.dk kan man få vejledning og informati-
on om tilskudsmulighederne for privat skovrejsning.

Skovrejsningsområder
Ved udpegningen af skovrejsningsområder er der taget
hensyn til skovens betydning for miljø, landskab, natur
og de rekreative interesser. Desuden er der taget ud-
gangspunkt i de dyrkningsmæssige muligheder/interes-
ser. Udpegningen er langt overvejende sket inden for de
magre grov- og finsandede jorde.

Da der ved skovdrift anvendes begrænsede mængder
af gødning og pesticider, kan skovrejsning bidrage til
beskyttelse af grundvandet. Skovrejsningsområderne lig-
ger derfor ofte i områder, hvor der er behov for en særlig
beskyttelse af grundvandsressourcerne, jf. afsnit 27.

Af hensyn til friluftslivet er der udlagt skovrejs-
ningsområder omkring de større byer og i tilknytning til
andre udflugtsmål. Desuden søges skovrejsningsområ-
derne udlagt, hvor der er spredte småskove. Formålet er
at forbinde skove og andre naturtyper i et grønt netværk
med henblik på at forbedre spredningsmulighederne for
flora og fauna.

Som udgangspunkt kan arealer inden for skovrejs-
ningsområder frit tilplantes. Et areal kan dog være
omfattet af andre bestemmelser, der ikke umiddelbart

Udpegningen af skovrejsningsområder har stor betydning for privat skovrejsning pga. mulig-
heden for at få statstilskud.

De områder, som amtet især finder velegnet til skovrejsning, ligger på de lettere landbrugsjor-
der og ved de større byer. Ved justering af skovrejsningsområderne i denne regionplan har
amtsrådet lagt vægt på mulighederne for at beskytte særligt følsomme drikkevandsområder,
sikring af grønne korridorer og mulighederne for at benytte skovene til bynære friluftsaktivi-
teter. Derudover er bl.a. mulighederne for at bevare tilstrækkelige udspredningsarealer i områ-
der med stor husdyrtæthed en væsentlig faktor.

Områder, hvor skovrejsning er uønsket, er udpeget, hvor værdifulde naturområder, karakteri-
stiske landskabstræk eller kulturhistoriske spor i landskabet ønskes friholdt for tilplantning.
Det er ikke tilladt at plante skov i disse områder.

15. SKOVREJSNING

RETNINGSLINIER
15.1. Skovrejsningsområder er de dele af amtet, hvor skovrejsning i særlig grad er ønskelig.

15.2. I de områder, hvor skovrejsning er uønsket, må der som udgangspunkt ikke plantes skov.
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muliggør skovrejsning. Det kan f.eks. være naturtyper
eller lokaliteter, der er omfattet af naturbeskyttelseslo-
ven (se nedenstående afsnit), arealreservationer til veje,
ledningsanlæg mv.

Ca. 28.745 ha eller ca. 9% af amtets areal er udpeget
som skovrejsningsområde. I forhold til Regionplan
2012 er skovrejsningsområdet øget med ca. 4.750 ha. 

Områder, hvor skovrejsning er uønsket
Områder, hvor skovrejsning er uønsket, er områder,
hvor amtsrådet har vurderet, at skovrejsning vil stride
mod væsentlige landskabelige, naturbeskyttelsesmæssi-
ge, landbrugsmæssige, geologiske eller kulturhistoriske
interesser. Andre områder kan være udpeget af hensyn
til råstofgravning, eksisterende eller planlagte vindmøl-
leområder mv.

Heder, moser, overdrev, strandenge og ferske enge,

der alene eller i sammenhæng med andre beskyttede
naturtyper er over 2500 m2, er iht. naturbeskyttelseslo-
vens § 3 beskyttet mod skovrejsning og andre former for
tilplantning.  Skovrejsning nær et sådant § 3-område
kan påvirke området bl.a. på grund af træernes drænen-
de effekt og skyggevirkning. Påvirkning og tilstandsæn-
dringer af § 3-områder forudsætter amtets dispensation
efter naturbeskyttelsesloven. 

Tilplantning nær et § 3-område skal undersøges med
henblik på en konkret vurdering af naturlokaliteten.
Amtet kan derfor afvise en tilplantning inden for en
given bufferzone omkring § 3-områderne og søer større
end 100 m2. Dette gælder også i tilfælde, hvor de beskyt-
tede arealer ikke er vist særskilt på kortbilag 4 som
områder, hvor skovrejsning er uønsket.

Nogle søer og vandløb afkaster en beskyttelseslinie
på 150 meter efter naturbeskyttelseslovens § 16. Til-

Kort 15.1. Skovrejsning.
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plantning kræver derfor amtets dispensation efter natur-
beskyttelsesloven. Tilplantning nærmere end 100 m fra
gravhøje og andre fortidsminder forudsætter ligeledes
dispensation fra amtet, jf. naturbeskyttelseslovens §18.

Det er muligt at få dispensation fra forbuddet mod
skovrejsning. Der kan eksempelvis være tale om mindre
tilplantninger, der i kraft af træartsvalg og udformning
kan indpasses uden uheldige konsekvenser for land-
skabet eller planer for områdets fremtidige anvendelse. 

Produktionen af juletræer og pyntegrønt, læhegns-
plantninger og energiskov i kort omdrift betragtes ikke
som skov. Det kan derfor, som udgangspunkt, også fore-
gå i områder, hvor skovrejsning er uønsket, såfremt til-
plantningen ikke er i strid med anden lovgivning. 

Vurdering af virkninger på miljøet (VVM)
Nyplantning og rydning af skov, der må antages at
påvirke miljøet i væsentlig grad, forudsætter, at der
udarbejdes særlige regionplanretningslinier på bag-
grund af en vurdering af de miljømæssige konsekvenser
(VVM-redegørelse). 

Der skal altid udarbejdes VVM-redegørelse for føl-
gende typer af projekter:
- Nyplantning af skov på mere end 30 ha i områder, hvor

skovrejsning er uønsket.
- Rydning af fredskov, der er ældre end 20 år og større

end 30 ha i skovrejsningsområder, og hvor der ikke
sker tilplantning af mindst et tilsvarende areal, med-
mindre den ryddede skov af den statslige skovlovs-
myndighed er erklæret uden væsentlig skovdyrknings-
mæssig, biologisk, landskabelig eller rekreativ værdi.

Lovhenvisninger
• Lov om planlægning (lovbekendtgørelse nr. 883

af 18. august 2004) § 6, stk. 3. pkt. 7.
• Skovloven (lovbekendtgørelse nr. 453 af 9. juni

2004).
• Lov om naturbeskyttelse (lovbekendtgørelse nr.

884 af 18. august 2004).
• Miljø- og Energiministeriets bekendtgørelse nr.

80 af 30. januar 1997 om tilskud til privat skov-
rejsning.

• Miljø-og Energiministeriets bekendtgørelse nr.
892 af 26. august 2004 om jordressourcens
anvendelse til dyrkning og natur.

• Lov om drift af landbrugsjorder (lov nr. 434 af
24. juni 2004).

• Miljø- og Energiministeriets bekendtgørelse nr.
847 af 30. september 1994 om supplerende reg-
ler i medfør af lov om planlægning (VVM-reg-
ler).
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HENSTILLINGER
Arealer, der er udlagt som råstofgrave- eller råstofinter-
esseområder, bør indgå i kommuneplanerne. (Kommu-
nerne).

Indvinding af sand i Vadehavet bør alene ske i forbin-
delse med vedligeholdelse af sejlrender. (Skov- og
Naturstyrelsen).

TILKENDEGIVELSER
Inden for råstofgraveområderne kan der forventes tilla-
delse efter råstofloven til råstofindvinding på nærmere
vilkår.

Inden for råstofinteresseområderne kan der normalt for-
ventes tilladelse efter råstofloven til råstofindvinding på
nærmere vilkår, hvis der foreligger dokumentation for
forekomstens art, mængde og kvalitet, og hvis udnyttel-
sen er forenelig med hensynet til andre natur-, miljø- og
arealinteresser.

Uden for råstofinteresse- og råstofgraveområderne kan
der kun i særlige tilfælde forventes tilladelse efter
råstofloven til indvinding af råstoffer. Det er en forud-
sætning, at der foreligger dokumentation for forekom-
stens art, mængde og kvalitet, og at indvindingen er for-
enelig med hensynet til andre natur-, miljø- og arealin-
teresser. Det pågældende råstofbehov må desuden ikke

hensigtsmæssigt kunne dækkes ved indvinding i de
udpegede råstofgrave- og råstofinteresseområder. Und-
taget herfra er indvinding af særligt efterspurgte råstof-
kvaliteter og indvinding til dækning af særlige lokale
råstofbehov.

I internationale naturbeskyttelsesområder og værdifulde
kystlandskaber, jf. afsnit 18 og 19, kan der ikke forven-
tes tilladelse efter råstofloven til råstofindvinding. Und-
taget herfra er klæggravning til offentlige kystsikrings-
formål, når behovet herfor er dokumenteret. Det er en
forudsætning, at klægindvindingen samt efterbehand-
lingen og retableringen sker under udstrakt hensyntagen
til de natur- og landskabsmæssige interesser.

Tilladelse til klæggravning til kystsikringsformål vil
som hovedregel kun blive givet på lokaliteter bag diger-
ne. Kun i særlige tilfælde, eksempelvis hvis der opstår
et presserende og pludseligt behov, der ikke kan dækkes
ved indvinding bag digerne, kan en afbalanceret indvin-
ding tillades foran digerne.

Der vil fortsat kunne forventes tilladelse efter råstoflo-
ven til en begrænset indvinding af sand (afskrabning) på
udvalgte steder på vestsiden af Fanø til dækning af loka-
le råstofbehov.

I naturområder, jf. afsnit 18, kan der ikke forventes til-
ladelse efter råstofloven til råstofindvinding. Undtaget
herfra er udvidelser af igangværende og tidligere råstof-

Råstoffer af god kvalitet skal sikres, så de er tilgængelige og kan udnyttes på en samfunds-
økonomisk og hensigtsmæssig måde. Derfor må områder af interesse for råstofindvinding ikke
beslaglægges til andre formål, som forhindrer en senere udnyttelse af råstofferne. 

Af hensyn til blandt andet natur- og landskabsinteresserne skal råstofindvindingen koncentre-
res på et begrænset antal lokaliteter og i større områder, dog under hensyntagen til transport-
afstande, lokalforsyning, vejbelastning, forurening mv. Særligt værdifulde natur- og land-
skabsområder skal friholdes for råstofindvinding.

16. INDVINDING AF RÅSTOFFER

RETNINGSLINIER
16.1. Inden for råstofgraveområderne, der er vist på kortbilag 3, må der ikke udlægges areal til andre

formål end råstofindvinding, før forekomsterne er udnyttet. 

16.2. Inden for råstofinteresseområderne, der er vist på kortbilag 3, må der ikke udlægges areal til
formål, som kan være til væsentlig hinder eller gene for fremtidig råstofindvinding.
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grave, hvor der kan indvindes særligt efterspurgte kva-
liteter. Det er en forudsætning, at indvindingen er fore-
nelig med hensynet til de naturmæssige interesser. 

I værdifulde landskabsområder, jf. afsnit 19, og beva-
ringsværdige kulturmiljøer, jf. afsnit 20, kan der kun
forventes tilladelse efter råstofloven til råstofind-
vinding, hvis dette er foreneligt med hensynet til de
landskabelige og kulturhistoriske interesser.

Der kan ikke forventes tilladelse efter råstofloven til
indvinding af tørv.

Ved meddelelse af tilladelser efter råstofloven vil amts-
rådet normalt fastsætte vilkår om, at råstofgrave skal
efterbehandles, så den tidligere landbrugsdrift kan gen-
optages. Efter en konkret vurdering kan amtet dog også
fastsættes vilkår, så råstofgrave, helt eller delvist, kan
efterbehandles til naturområder eller rekreative formål.

Inden for områder med særlige drikkevandsinteresser,
jf. afsnit 27, kan der forventes stillet skærpede vilkår
ved udstedelse af nye tilladelser efter råstofloven til
råstofindvinding og ved tilladelser til udvidelse af
igangværende indvindinger.

REDEGØRELSE

Råstofindvinding i Ribe Amt
I Ribe Amt findes der ca. 45 råstofgrave, hvor der ind-
vindes sand, grus, sten og ler.

Forbruget af råstoffer varierer meget, afhængigt af
byggeaktiviteterne og gennemførelsen af større anlægs-
arbejder som f.eks. vejanlæg. Det er derfor vanskeligt at
opstille prognoser for det fremtidige råstofbehov.

Indvindingen på land har imidlertid siden 1997 ligget
stabilt på ca. 1.000.000 m3, mens indvindingen på hav-
bunden har været  svingende fra 200.000 m3 til 900.000
m3.

Indvindingen af råstoffer i Ribe Amt i 2003 fremgår
af skema 16.1. 

Herudover blev der i Esbjerg losset ca. 250.000 m3

ral, sand og sten indvundet på havbunden.

Råstofgraveområder 
Som et resultat af den hidtidige kortlægning og indvin-
ding er en række områder, hvor der er påvist gode
råstofforekomster, udlagt som råstofgraveområder. Dis-
se områder er vist på kortbilag 3 og kort 16.1. 

I råstofgraveområderne er forekomsternes art,

mængde og kvalitet overordnet efterforsket. En nær-
mere detailkortlægning er påkrævet, før indvindings-
tilladelse kan gives. Der er foretaget en overordnet
afvejning overfor andre natur-, miljø- og arealinteres-
ser. 

Råstofgraveområderne skal forbeholdes råstofind-
vinding, og der må  derfor ikke udlægges areal til andre
formål end råstofindvinding, før forekomsterne er
udnyttet. Viser en detailkortlægning, at områderne ikke
er egnede til en erhvervsmæssig indvinding, vil arealer-
ne kunne anvendes til andre formål.

Der kan forventes tilladelse til råstofindvinding
inden for råstofgraveområderne. Dog kan der inden for
råstofgraveområderne være beskyttede lokaliteter som
f.eks. fortidsminder og vådområder, der skal friholdes
for råstofgravning.

Der er udlagt råstofgraveområder for sand, sten og
grus i Broeng i Blåvandshuk Kommune, ved Krogsgård
Mark, Tjæreborg, Korskroen, Kokspang og Hostrup i
Esbjerg Kommune, ved Sønder Omme i Grindsted
Kommune samt ved Alslev og Bastrup Plantage i Varde
Kommune. Der er udlagt graveområder for ler ved Nor-
denskov, desuden er der kortlagt områder i Ølgod Kom-
mune ved Krarup, i Helle Kommune ved Haltrup og
Vestterp og i Bramming Kommune ved Varho.

Råstofinteresseområder 
En række områder, hvor der er relativ stor sandsynlig-
hed for at finde egnede råstoffer, er udlagt som råstof-
interesseområder. Der er udført hel eller delvis kortlæg-
ning af råstofforekomsterne i godt halvdelen af råstof-
interesseområderne. Disse er udlagt som kortlagte
råstofinteresseområder. De resterende er udlagt som
øvrige råstofinteresseområder.

Råstofinteresseområderne (kortlagte og øvrige) er
vist på kortbilag 3. Der er sket en foreløbig afvejning af
råstofinteresserne i forhold til natur-, miljø- og arealin-
teresser.

Inden for de kortlagte råstofinteresseområder er
råstoffernes art, mængde og kvalitet efterforsket i for-
bindelse med den hidtil gennemførte råstofkortlæg-
ning. Inden for de øvrige råstofinteresseområder er der
kun sket en foreløbig geologisk vurdering, uden at der
er gennemført en kortlægning. Råstoffernes art,
mængde og kvalitet er derfor endnu ikke nærmere
belyst.

Enkelte steder, ligger råstofinteresseområderne tæt
på bynære arealer. Amtsrådet lægger vægt på, at mulig-
heden for at udnytte råstofferne opretholdes, indtil area-
lerne eventuelt overgår til byudviklingsformål. Eventu-
elle tilladelser til råstofindvinding på arealer, der kan
have byudviklingsmæssige interesser på kortere eller
længere sigt, vil efter nærmere aftale med den pågæl-
dende kommune være betinget af, at indvindingen og
retableringen tilrettelægges, så der tages hensyn til dis-
se interesser.

Tilladelse til indvinding inden for råstofinteresse-
områderne forudsætter, at der foreligger dokumentation
for råstoffernes art, mængde og kvalitet. Endvidere vil

Råstof Mængde i m3

Sand, sten, grus 930.000

Kvartssand 70.000

Ler 54.000 

Skema 16.1. Produktion af råstoffer på land i Ribe Amt, 2003.
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en tilladelse være betinget af, at indvindingen er forene-
lig med hensynet til andre natur-, miljø- og arealinteres-
ser i området. 

I den forbindelse skal det bemærkes, at amtsrådet
lægger vægt på at få råstofindvindingen koncentreret på
et begrænset antal lokaliteter, så antallet af graveskår i
landskabet kan begrænses. Herved kan forekomsterne
på en given lokalitet desuden hurtigere udnyttes, så are-
alerne hurtigere kan efterbehandles.

Hvis der i forbindelse med den kommunale planlæg-
ning er ønske om at inddrage kortlagt eller øvrigt råstof-
interesseområde til andre formål end råstofindvinding,
bør der forinden rettes henvendelse til amtet med hen-

blik på en drøftelse af den aktuelle viden om den råstof-
mæssige status.

Nye råstofgraveområder forventes primært at skulle
afgrænses inden for råstofinteresseområderne. I den for-
bindelse vil der ske en afvejning af råstofinteresserne i
forhold til andre natur-, miljø- og arealinteresser.

Råstofindvinding uden for de udlagte områder
Der kan kun i særlige tilfælde forventes tilladelse til
råstofindvinding uden for råstofgrave- og råstofinteres-
seområderne. Det er en forudsætning, at der foreligger
dokumentation for forekomstens art, mængde og kvali-
tet, at råstofindvinding er forenelig med hensynet til

Kort 16.1. Råstofindvinding.
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andre natur-, miljø- og arealinteresser, og at det pågæl-
dende råstofbehov ikke hensigtsmæssigt kan dækkes i
de udpegede råstofgraveområder eller råstofinteresse-
områder.

Hensynet til natur, landskab og kulturhistorie 
Råstofindvinding kan være uforenelig med hensynet til
de natur- og landskabsmæssige samt kulturhistoriske
interesser.

I internationale naturbeskyttelsesområder, jf. afsnit
18, hvor Danmark har internationale forpligtigelser til at
tillægge hensynet til naturinteresserne meget betydelig
vægt, kan der ikke forventes tilladelse til råstofind-
vinding. 

Som følge af den væsentlige samfundsinteresse, der
består i en effektiv digebeskyttelse af stormflodstruede
områder, er klæggravning til offentlige kystsikringsfor-
mål dog undtaget herfra. Forudsætningen er, at behovet
for klæg til kystsikringsformål er dokumenteret.
Klægindvindingen, herunder valget af indvindingsloka-
litet, samt efterbehandlingen og retableringen skal ske
under udstrakt hensyntagen til de naturmæssige interes-
ser. Som hovedregel skal indvindingen finde sted i
marskområderne bag digerne. Dette princip, der både
skyldes hensynet til naturen og hensynet til havdigernes
sikkerhed, vil alene kunne fraviges, hvis der opstår et
presserende og pludseligt behov, der nødvendiggør ind-
vinding foran digerne. Et eksempel herpå kan være akut
behov for reparation af diger efter skader i forbindelse
med stormflod.

I Allerup Enge i Esbjerg Kommune ved Sneum Å’s
udløb i Vadehavet findes et større område, hvor der
inden for de seneste år har været indvundet klæg til
digeforstærkning. Erfaringerne herfra viser, at man ved
hjælp af en fremsynet planlægning kan skabe gode søer
og vådområder, der kan blive til gavn for marskens
plante- og dyreliv. Hertil kommer, at et område som det-
te i takt med retableringen til vådområde også bliver et
godt og spændende besøgsmål for såvel lokalbefolknin-
gen som turister.

I naturområder, jf. afsnit 18, er amtet kun indstillet på
at meddele tilladelse til råstofindvinding i forbindelse
med udvidelse af igangværende og tidligere råstofgrave,
hvor der indvindes særligt efterspurgte kvaliteter. Det er
en forudsætning, at indvindingen kan ske under passen-
de hensyn til de naturmæssige interesser. Som følge her-
af kan der ikke forventes givet nye tilladelser til indvin-
ding af tørv i Ribe Amt.

De værdifulde kystlandskaber, jf. afsnit 19, er de
områder langs kysten, der indeholder landskabsmæssi-
ge værdier, som er meget sårbare over for store bygge-
rier, tekniske anlæg mv. I disse områder kan der ikke
forventes tilladelse til råstofindvinding, undtagen
klæggravning til offentlige kystbeskyttelsesformål, jf.
ovenfor.

Med bistand fra Ribe Amt har Miljøministeriet tidli-
gere gennemført en kortlægning af råstofforekomster i
et kystnært område ved Vejers i Blåvandshuk Kommu-
ne. På en række lokaliteter i området har der tidligere
fundet råstofindvinding sted. Herudover er der foretaget
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kortlægning af et område ved Vejers Klitplantage og et
areal vest for Oksbøllejren, begge i Blåvandshuk Kom-
mune. Ligeledes er der kortlagt et område i og omkring
Marbæk Plantage i Esbjerg Kommune. 

Generelt er der tale om sten- og grusmaterialer af høj
kvalitet, der kun i begrænset omfang kan indvindes
andre steder i amtet. Uanset at der er konstateret efter-
spurgte råstoffer af høj kvalitet, kan der ikke forventes
tilladelse til indvinding af disse. Dette skyldes, at store
dele af de kortlagte områder ligger i internationalt natur-
beskyttelsesområde, naturområde og værdifuldt kyst-
landskab. Herudover knytter der sig endog meget
væsentlige rekreative og turisterhvervsmæssige interes-
ser til områderne.

De værdifulde landskabsområder, jf. afsnit 19, er
landskaber i indlandet, som er sårbare over for store
byggerier, tekniske anlæg mv. I disse områder kan der
derfor kun forventes meddelt tilladelse til råstofind-
vinding, hvis dette ikke strider imod hensynet til de
landskabelige interesser.

Tilsvarende kan der inden for de bevaringsværdige
kulturmiljøer, jf. afsnit 20, kun forventes meddelt tilla-
delse til råstofindvinding, hvis dette ikke strider imod
hensynet til de kulturhistoriske interesser.

Hensynet til grundvandet
Der er i flere tilfælde større eller mindre sammenfald
mellem råstofinteresseområder og områder med særlige
drikkevandsinteresser, jf. afsnit 27. Hvor der er tale om
ubeskyttede grundvandsmagasiner, er der et særligt
behov for at beskytte grundvandet imod forurening. Der
skal derfor træffes foranstaltninger for at undgå forure-
ning af grundvandet i forbindelse med råstofindvinding
og efterbehandling af råstofgrave. 

Inden for områder med særlige drikkevandsinteres-
ser må der derfor forventes skærpede vilkår i forbindel-
se med tilladelse til råstofindvinding, herunder tilladel-
se til udvidelse af igangværende indvindinger. 

De skærpede krav kan ud fra en konkret vurdering
eksempelvis være, at efterbehandling skal ske til natur-
formål eller vedvarende græsningsarealer uden brug af
sprøjtemidler eller gødningsstoffer. Efterbehandlings-
vilkårene vil blive tinglyst på ejendommen.

Der er som udgangspunkt forbud mod deponering af
jord i råstofgrave. Amtet har dog mulighed for at med-
dele dispensation til deponering. Ved behandling af
dispensationsansøgninger vil amtet lægge vægt på, at
råstofgravene, som ønskes anvendt til deponering, lig-
ger i områder med en naturlig beskyttelse af grundvan-
det. Ved deponering af jord i råstofgrave skal der fore-
ligge oplysninger om, hvor jorden kommer fra, og hvad
der i tidens løb er foregået på disse arealer. Der må kun
deponeres ren jord i råstofgrave.

Yderligere råstofindvinding i området ved Varde
Søndre Plantage er ikke foreneligt med hensynet til
grundvandsinteresserne i området. Den igangværende
indvinding kan fortsætte i overensstemmelse med de
gældende tilladelser, men tilladelse til udvidelser af
aktiviteterne kan ikke forventes meddelt.

Efterbehandling af råstofgrave
I forbindelse med råstofindvinding skal der løbende ske
en efterbehandling af de udgravede arealer. Efterbe-
handlingen skal forhindre, at indvindingen efterlader
skæmmende skår i landskabet.

Som udgangspunkt vil amtet ved meddelelse af tilla-
delser til råstofindvinding normalt fastsætte vilkår om,
at råstofgrave skal efterbehandles, så den tidligere land-
brugsdrift kan genoptages. Graveområder eller dele af
sådanne kan imidlertid også i mange tilfælde med fordel
efterbehandles til naturområder eller rekreative formål.
Amtet er - efter en konkret vurdering - indstillet på at
acceptere dette, såfremt efterbehandlingen tilpasses det
omgivende terræn og ikke er i strid med regionplanens
retningslinier.  

Vurderinger af virkninger på miljøet (VVM)
Råstofindvinding på over 25 ha og indvinding af råstof-
fer i store mængder (200.000 m3) eller over en længere
periode (mere end 10 år) er altid VVM-pligtig, jf. bilag
1 i Miljø- og Energiministeriets bekendtgørelse nr. 428
af 2. juni 1999 om supplerende regler i medfør af lov om
planlægning (samlebekendtgørelsen). 

Desuden er råstofindvinding, der kan få væsentlig
indvirkning på miljøet, også VVM-pligtig. Det vil sige,
at råstofindvinding på under 25 ha og ændringer i be-
stående råstofgrave også kan være VVM-pligtige. 

Dette indebærer, at amtet - forud for etablering af nye
råstofgrave eller ved ændringer af bestående råstofgrave
- skal foretage en VVM-screening, hvor der tages stil-
ling til, om et projekt forudsætter tilvejebringelse af et
regionplantillæg med en særlig Vurdering af Virknin-
gerne på Miljøet (VVM). Alle ansøgninger om råstof-
indvinding screenes derfor.

Lovhenvisninger
• Lov om planlægning (lovbekendtgørelse nr. 883

af 18. august 2004) § 6, stk. 3. pkt. 11.
• Lov om råstoffer (lovbekendtgørelse nr. 569 af

30. juni 1997) 
• Miljø- og Energiministeriets bekendtgørelse nr.

428 af 2. juni 1999 om supplerende regler i
medfør af lov om planlægning.
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HENSTILLINGER
Ved gennemførelse af udbygningsplaner på forsvarets
arealer ved Nymindegab bør de tekniske anlæg samles
mest muligt. Anlæggene bør ikke placeres i naturområ-
der. (Forsvarsministeriet).

Forstyrrelser forårsaget af militære aktiviteter i de inter-
nationale naturbeskyttelsesområder bør holdes på lavest
mulige niveau, og mulighederne for yderligere koncen-
tration og/eller udfasning af militære aktiviteter bør
løbende vurderes. (Forsvarsministeriet).

Ved fremtidige revisioner af drifts- og plejeplaner for de
militære skyde- og øvelsesterræner bør det sikres, at dis-
se er i overensstemmelse med bl.a. kravene til opnåelse
af gunstig bevaringsstatus for naturtyper og arter i de
dele, der indgår i internationale naturbeskyttelsesområ-
der (Natura 2000-områder). (Forsvarsministeriet, Skov-
og Naturstyrelsen).

Indholdet i ”Driftsplan for Oksbøl Skyde- og Øvel-
sesterræn 1993-2007” bør tilpasses intentionerne i
Vadehavsplanen. (Forsvarsministeriet, Skov- og Natur-
styrelsen).

Genopretning af naturen i værdifulde naturområder i
skyde- og øvelsesterræner bør prioriteres højt. (For-
svarsministeriet).

Genopretning af naturen i nedlagte skydeområder i
internationale naturbeskyttelsesområder og naturområ-
der bør prioriteres højt. (Forsvarsministeriet).

TILKENDEGIVELSER 
Administrationen af vandløbsloven, miljøbeskyttelses-
loven, planloven og naturbeskyttelsesloven vil ske med
udgangspunkt i de til enhver tid gældende drifts- og ple-
jeplaner for Oksbøl Skyde- og Øvelsesterræn, Nymin-
degablejren og Varde Øvelsesplads.

Der kan generelt ikke forventes godkendelse af
dræningsarbejder, ændrede anvendelser og lignende,
der vil forringe den generelle tilstand af beskyttede
naturområder inden for forsvarets arealer.

REDEGØRELSE

Oksbøl Skyde- og Øvelsesterræn
Oksbøl Skyde- og Øvelsesterræn er på ca. 6.000 ha,
hvoraf godt 5.500 ha er klit-, hede- og mosearealer. En
mindre del af området på knap 500 ha er skovbevokset,
og enkelte arealer i tilknytning til de landsbyer, der blev
eksproprieret i 1960’erne, er landbrugsarealer, eng og
overdrev. Området er landskabeligt set unikt. Det byder
på rige muligheder for studier af landskabets udvikling,
herunder sandflugtens og marskaflejringens historie.

Kallesmærsk Hede er det største sammenhængende
hedeområde i Sydvestjylland. Det var indtil slutningen

De militære øvelser, der foregår på forsvarets arealer i Ribe Amt, udgør en vigtig del af for-
svarets nødvendige og lovbundne uddannelser. De militære aktiviteter skal derfor kunne fore-
gå uhindret, idet forsvaret dog fortsat vil tilrettelægge aktiviteterne under hensyntagen til
omgivelserne. 

Både det meget store skyde- og øvelsesterræn ved Oksbøl og øvelsesarealerne ved Varde og
Nymindegab rummer meget væsentlige natur- og landskabsværdier. Som et led i en aftale mel-
lem Forsvarsministeriet og Miljøministeriet er der derfor udarbejdet drifts- og plejeplaner for
disse områder, for at sikre de nødvendige arealer til øvelsesformål. Samtidig er de mest værdi-
fulde naturområder søges friholdt for aktiviteter, der ikke er forenelige med områdernes status.

17. FORSVARETS AREALER

RETNINGSLINIE
17.1. Der kan normalt ikke vedtages lokalplaner, der begrænser forsvarets aktivitetsmuligheder

inden for dets skyde- og øvelsesarealer. Disse er vist på kortbilag 5.

Regionpl. 2016 NY  04/10/05  13:21  Side 113



114 IV. Det åbne land

af 1950’erne en næsten uberørt lynghede med revling,
mosebølle og tranebær. Siden har den militære anven-
delse ændret landskabet en del, idet vegetationen man-
ge steder er slidt bort.

Klit- og hedesøerne inden for Oksbøl Skyde- og
Øvelsesterræn er af stor botanisk interesse på grund af
den specielle plantevækst. Dette gælder blandt andet
Grærup Langsø, Præstesø, Grovsø, Holmsø og Sortesø.

Også ornitologisk set er arealerne af meget stor vær-
di. Her yngler flere arter af sjældne hede- og hedemose-
fugle, blandt andet krikand, stor regnspove og hedelær-
ke samt - visse steder - hedehøg, tinksmed og stor torn-
skade. Forudsætningen for områdets rige fugleliv er, at
der findes egnede heder, hedemoser, lavvandede søer og
vandhuller.

I fuglenes træktid raster mange ande- og vadefugle i
og ved søerne. For den sydlige del af området gælder
desuden, at Blåvands Huk både forår og efterår passeres
af tusindvis af trækfugle, der især trækker langs kysten
og over klitterne. 

Et ca. 250 ha stort område omkring Grærup Langsø
er fredet. Ved fredningskendelser er der blandt andet
fastsat forbud mod bebyggelse, opstilling af master og
lignende på arealer omkring Børsmose og Mosevrå kir-
ker. Endvidere er der tinglyst fredning af et antal klit-
områder langs kysten og af mindre partier i den sydlige
del af Kallesmærsk Hede.

Forsvarsministeriet har pr. 1. juni 2001 overtaget ca.
365 ha af Skov- og Naturstyrelsens arealer ved Oksby,
Bordrup og Ål Plantager.

Driftsplan for øvelsesterrænet

Skov- og Naturstyrelsen og Forsvarskommandoen til-
trådte i 1994 en ”Driftsplan for Oksbøl Skyde- og Øvel-
sesterræn 1993-2007”. Blåvandshuk Kommune, Ribe
Amt og en række interesseorganisationer var forinden
blevet hørt.

Formålet med driftsplanen er at sikre, at forsvaret har
rådighed over de nødvendige arealer til øvelsesformål,
samt at de mest værdifulde naturområder friholdes for
omfattende øvelsesaktiviteter. Planen opdeler området i
3 arealkategorier. Inden for hver arealkategori er der
fastlagt retningslinier for de militære aktiviteter med
henblik på en passende beskyttelse af naturen.

Kategori I omfatter ca. 1.400 ha meget følsomme
områder, der naturmæssigt er så værdifulde, at enhver
form for forringelse af tilstanden som følge af forsvarets
aktiviteter er uønsket.

Kategori II omfatter områder med en vis naturmæs-
sig værdi (især landskabelig), idet de som helhed frem-
træder forholdsvis intakte. De er på ca. 2.900 ha og
udgør omkring halvdelen af Oksbøl Skyde- og Øvel-
sesterræn. Arealerne fremtræder med sammenhængen-
de vegetation og anvendes ikke intensivt til øvelser.

Kategori III er arealer på godt 1.650 ha med et for-
holdsvis lille naturindhold. De benyttes intensivt til
øvelsesaktiviteter, især kørsel med bæltekøretøjer.
Vegetationen er derfor i større eller mindre områder
nedslidt eller helt forsvundet.

Driftsplanen rummer en række muligheder for natur-
genopretnings- og plejeprojekter. Til planen knytter der
sig desuden en række hensigtserklæringer for admini-
strationen af naturbeskyttelsesloven, planloven og
vandløbsloven i forbindelse med forsvarets anvendelse
af arealerne.

Endelig er der med hensyn til naturbeskyttelsesloven
fastlagt nogle særlige retningslinier for en administrati-
onspraksis, der gælder for alle militære arealer i Dan-
mark. De fastlægger i store træk, hvordan forsvaret skal
forholde sig til loven ved udøvelse af aktiviteter på de
beskyttede naturtyper.

Med afsæt i de mange erfaringer, der er høstet i den
hidtidige planperiode, og nogle arealmæssige ændringer
blev der i slutningen af 2004 påbegyndt en revision af
Danmarks første drifts- og plejeplan for et skyde- og
øvelsesterræn. Forsvaret har ønsker til ændringer af
øvelsesmæssige faciliteter, ligesom lovgivningen ved-
rørende natur- og miljøbeskyttelse er blevet ændret på
en række punkter.

Ribe Amtsråd finder blandt andet, at det i forbindel-
se med revisionen af driftsplanerne bør overvejes, om
strandengsområderne ved Skødstrup, Mosevrå og Bord-
rup enge fremover kan forvaltes i overensstemmelse
med Vadehavsplanens målsætninger for strandenge. Et
vigtigt skridt i den retning er taget i 2000, hvor de berør-
te strandenge kom til at indgå i landbrugs- og miljøpro-
jektet for Varde Ådal og engene ved Ho Bugt, Operati-
on Engsnarre.

Offentlighedens adgang

På Kallesmærsk Hede er det primære nedslagsområde
for artilleri og kampvogne totalt afspærret. Den øvrige
del af området og de offentlige veje igennem dette af-
spærres periodisk, afhængig af øvelsesvirksomhedens
og skydningens karakter.

Kort 17.1. Forsvarets arealer.

Nymindegablejren

Oksbøl Skyde- og 
Øvelsesterræn

Varde Kasernes
øvelsesareal
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Det tilsigtes,
- at forsvarets øvelsesaktiviteter i øget omfang tager

hensyn til ferier, fridage og helligdage,
- at offentligheden i så stort omfang som muligt kan fær-

des i Oksbøl Skyde- og Øvelsesterræn, når øvelse eller
skydning ikke finder sted, bortset fra områder ved
militærlejre og nedslags- og depotområder og de mest
sårbare naturområder,

- at antallet af guidede ture i terrænet øges, 
- at mængden af information om skyde- og øvelsester-

rænet øges, samt 
- at befolkningen regelmæssigt får meddelelse om,

hvornår man kan færdes i de tilgængelige områder.

Nymindegablejren og Varde Kaserne
Nymindelejren er på i alt 170 ha, heraf udgør selve lej-
ren 106 ha, mens skydeterrænet på Holmslands Klit
samt småøerne i Nymindestrømmen udgør den reste-
rende del.

Lejren ligger i et udsædvanligt landskab med sand-
klitdannelse ovenpå tidligere marsk. Den fredede
Holmslands Klit er dækket af store hvide havklitter, bag
hvilke der ligger mindre grå lavbevoksede klitter.
Nymindegablejren rummer et bredt spektrum af natur-
typer med hede, klit, overdrev og strandsump. 

Naturmæssigt er arealerne værdifulde, bl.a. forekom-
mer der flere sjældne arter af sommerfugle og laver og
tidligere ynglede der sjældne fuglearter i området.

Der kan gives adgang for offentligheden til selve lej-
ren efter aftale, idet Nymindegablejren gerne gennem-
fører rundvisninger på terrænet. Der er fri adgang til
skydeterrænet på Holmsland Klit, når der ikke foregår
skydning eller anden øvelsesaktivitet. Ved øvelsesakti-
viteter afspærres og markeres området.

Også øvelsesarealerne ved Varde Sønder Plantage
rummer store naturmæssige og rekreative værdier 

For begge øvelsesarealer er der udarbejdet drifts- og
plejeplaner – hhv. ”Drifts- og plejeplan for Varde Øvel-
sesplads 2003-2018” og ”Nymindegablejren, drifts- og
plejeplan 2003-2018”. 

De overordnede retningslinier for den fremtidige
benyttelse, pleje og forbedring af øvelsesterrænerne
kommer bl.a. til udtryk i følgende retningslinier:
- At terrænet er udlagt som militært uddannelsesområde

og derfor fortsat skal kunne opfylde forsvarets og
hjemmeværnets behov for uddannelsesaktiviteter.

- At den militære benyttelse sker under hensyntagen til
landskabelige og biologiske værdier, som i drifts- og
plejeplanperioden søges fastholdt og udbygget.

- At den rekreative benyttelse sker i det omfang, det er
sikkerhedsmæssigt forsvarligt og ikke forstyrrer den
militære brug samt er foreneligt med hensynet til de
naturmæssige værdier.

Lovhenvisninger
• Lov om planlægning (lovbekendtgørelse nr. 883

af 18. august 2004) § 6, stk. 3. pkt. 8.
• Naturbeskyttelsesloven (lovbekendtgørelse nr.

884 af 18. august 2004).
• Bekendtgørelse om støjregulering af forsvarets

øvelsespladser og skyde- og øvelsesterræner
(bekendtgørelse nr. 468 af 13. juni 2002)

• Bekendtgørelse om afgrænsning og administra-
tion af internationale naturbeskyttelsesområ-
der (bekendtgørelse nr. 477 af 7. juni 2003)
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Den varierede og forholdsvis uspolerede natur er en væsentlig kvalitet for amtet. Dele af den
mest sårbare natur, herunder Vadehavsområdet, indgår i de internationale naturbeskyttelses-
områder. Amtsrådet finder, at amtet har et særligt medansvar for at beskytte disse områder. 

Men også øvrige områder med et stort naturindhold skal beskyttes og eventuelt genoprettes.
Der er derfor i regionplanen udpeget naturområder og lavbundsarealer, der kan udvikle sig til
områder af stor værdi for naturen. Disse områder skal som hovedregel friholdes for byggeri og
anlæg. Amtets naturkvalitetsplanlægning er indarbejdet i denne regionplan med målsætninger
for de enkelte naturarealer og ved fastlæggelse af hovedindsatsområder for naturpleje og natur-
genopretning.

18. BESKYTTELSE AF NATUREN

RETNINGSLINIER
18.1. I de internationale naturbeskyttelsesområder, der er vist på kortbilag 5, må der ikke:

- Udlægges nye arealer til byzone eller sommerhusområde. 
- Planlægges for nye større vejanlæg. 
- Planlægges nye eller væsentlige udvidelser af andre trafikanlæg og tekniske anlæg, f.eks.

lufthavne, flyvepladser, jernbaner, havne, opfyldninger på søterritoriet, luftledningsanlæg,
vindmølleklynger og -parker og anlæg for deponering. 

- Udlægges nye arealer til råstofindvinding.
Der må i øvrigt ikke udlægges areal til formål, der kan skade et internationalt naturbeskyttel-
sesområde eller forringe betingelserne for de naturtyper og arter, som området er udpeget for
at bevare. Fravigelse kan kun ske, når der er bydende nødvendige hensyn til væsentlige sam-
fundsinteresser, og kun hvis der ikke findes nogen alternativ løsning.

18.2. I naturområderne, der er vist på kortbilag 5, må der ikke udlægges areal til formål, som ikke
er forenelige med de regionale og nationale landskabelige og naturmæssige interesser, herun-
der dyr og planters mulighed for spredning mellem enkeltlokaliteterne (spredningskorridorer). 

18.3. Målsætninger i henhold til amtets naturkvalitetsplanlægning for alle heder, overdrev, enge,
strandenge og moser, der er omfattet af naturbeskyttelseslovens § 3, fremgår af kortbilag 8. Af
samme kortbilag fremgår de hovedindsatsområder, hvortil amtet prioriterer kanalisering af
relevante støttemidler til pleje eller naturgenopretning. Målsætningen angiver i hvilket
omfang, der kan forventes tilladelse til ændring af et § 3-områdes nuværende tilstand:

A-målsætning: 
Der vil normalt kun kunne gives tilladelse til indgreb, som understøtter kvaliteten af den natur-
type, der findes på arealet. 

B-målsætning: 
Der vil kun i særlige tilfælde kunne gives tilladelse til mindre indgreb efter en konkret vurde-
ring af indgrebets betydning for naturen. 

C-målsætning: 
Der vil i særlige tilfælde kunne gives tilladelse til indgreb efter en konkret vurdering.
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18.4. I lavbundsarealer, som er potentielt egnede som vådområder, må der ikke udlægges areal til
formål, som kan forhindre, at det naturlige vandstandsniveau kan genskabes. Lavbundsarea-
ler, som er potentielt egnede som vådområder, er vist på kortbilag 4.

18.5. De øvrige lavbundsarealer, der er vist på kortbilag 4, skal så vidt muligt friholdes for byggeri
og anlæg. Undtaget herfra er bygninger, anlæg mv., der er nødvendige for en landbrugs- og
skovbrugsmæssig drift. 
Eventuelt nødvendige bygninger og anlæg skal så vidt muligt udformes og placeres, så de ikke
hindrer, at lavbundsarealet vil kunne genetableres som naturområde.

HENSTILLINGER
I de internationale naturbeskyttelsesområder og natur-
område bør staten gennem opkøb, fredning og natur-
genopretning medvirke til at varetage beskyttelsen af
naturen. I de internationale naturbeskyttelsesområder
bør statslig økonomisk støtte til formål, der har som for-
mål at bevare naturen, gives højeste prioritet. (Miljømi-
nisteriet).

I det åbne land i øvrigt bør der ikke ydes offentligt til-
skud til eller på offentlige myndigheders foranledning
gennemføres projekter, som medfører sænkning af
grundvandsstanden eller andre forringelser i vådområ-
der. (Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri,
Forsvarsministeriet og kommunerne).

På offentligt ejede arealer bør søer, vandløb, moser, kær,
ferske enge, strandenge, heder og overdrev, der ikke er
omfattet af naturbeskyttelseslovens § 3, forvaltes med
udstrakt hensyntagen til naturbevarelsen. (Miljøministe-
riet, Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri,
Forsvarsministeriet og kommunerne).

Staten og kommunerne bør ved planlægning af indsat-
ser og ved forvaltningen af lovgivning i det åbne land
arbejde for opfyldelse af målsætningerne for naturarea-
lerne og for styrkelse af korridornetværket i de fastlagte
hovedindsatsområder. (Miljøministeriet, Forsvarsmini-
steriet, Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri
og kommunerne).

Staten bør udbygge ordninger som MVJ og lignende,
der giver mulighed for frivillige naturvenlige driftsafta-
ler på naturarealer (Miljøministeriet og Ministeriet for
Fødevarer, Landbrug og Fiskeri).

I kommune- og lokalplaner bør der gøres rede for de
beskyttelseshensyn, som bør tages inden for de beskyt-
tede naturtyper, samt for mulighederne for at bevare
små levesteder for vilde planter og dyr. (Kommunerne).

Inden for lavbundsarealer, der er potentielt egnede som
vådområder, bør der ikke gives tilladelse til byggeri og
anlæg mv., som kan forhindre, at det naturlige vand-
standsniveau kan genskabes (Kommunerne).

Den naturlige dynamik bør bevares i klitområder og på
strandenge. (Skov- og Naturstyrelsen og Trafikministe-
riet).

TILKENDEGIVELSER
I naturområder kan amtet ikke anbefale tilladelse eller
dispensation til byggeri, anlæg eller andre ændringer,
der er uforenelige med de naturmæssige og landskabeli-
ge interesser. 

Amtsrådet finder, at naturbeskyttelseslovens bestem-
melser om beskyttede naturtyper og beskyttelseslinier
bør administreres med henblik på opretholdelse eller
opfyldelse af målsætningen for de berørte naturarealer,
jfr. naturkvalitetsplanlægningen og retningslinie 18.3.
Hvis det af samfundsmæssige årsager som for eksem-
pel trafiksikkerhed eller forsyningssikkerhed eller af
andre årsager er nødvendigt at meddele dispensationer,
der er i modstrid med målsætningerne, bør det overve-
jes, om der skal stilles krav om kompenserende foran-
staltninger som naturpleje eller etablering af erstat-
ningsbiotoper.

På lavbundsarealer, der er potentielt egnede som
vådområder, bør der efter amtsrådets vurdering kun eta-
bleres vådområder, hvis den overvejende del af lodse-
jerne i et projektområde er indstillet på, at vådområdet
genoprettes. Amtsrådet vil desuden anbefale, at der rej-
ses en jordfordelingssag i forbindelse med etablering af
vådområder, hvor det er formålstjenligt.

Det er amtsrådets vurdering, at projekter med naturple-
je og -genopretning samt landskabsbevaring skal priori-
teres højest i internationale naturbeskyttelsesområder
og i de hovedindsatsområder, der er fastlagt i naturkva-
litetsplanlægningen, jfr. kortbilag 8.

REDEGØRELSE

Internationale naturbeskyttelsesområder
(Natura 2000-områder)
De internationale naturbeskyttelsesområder, der er vist
på kortbilag 5, omfatter Ramsarområder, EF-fuglebe-
skyttelsesområder og EF-habitatområder.
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Ramsarområder er vådområder af international
betydning, navnlig som levesteder for vandfugle. Områ-
derne er udpeget på baggrund af Ramsar-konventionen,
som Danmark ratificerede i 1977. I Ribe Amt er blandt
andet Filsø-området, området ved Ribe Østerå samt
Vadehavet med tilstødende marskarealer udpeget som
Ramsarområde.

EF-fuglebeskyttelsesområder er vigtige levesteder
for en lang række truede fuglearter. Områderne er udpe-
get på baggrund af EF-fuglebeskyttelsesdirektivet, der
trådte i kraft i 1981. Udvælgelsen af arter er sket med
udgangspunkt i sårbarheden med hensyn til udbredel-
sesmønster, antal eller krav til specielle levesteder.

EF-habitatområder er områder, der indeholder true-
de naturtyper samt levesteder for sjældne og truede dyr
og planter. Områderne er udpeget på grundlag af EF-

habitatdirektivet. Udpegningen er sket efter høring i
kommuner, amter og en lang række organisationer i
Danmark og trådte i kraft 15. november 1998. I Ribe
Amts omfatter EF-habitatområderne blandt andet natur-
typer som næringsfattige søer, klitter, heder, græsarea-
ler, strandenge, vadeflader, vandløb og gamle løvskove.
Der er endvidere tale om fiskearter som snæbel, laks og
flodlampret, pattedyr som odder og spættet sæl, samt
den sjældne planteart vandranke.

Herudover er et mindre område nord for Ribe Rense-
anlæg ned mod Ribe Å givet samme beskyttelsesmæssi-
ge status som de internationale naturbeskyttelsesområ-
der. Arealet er udlagt som kompensation for et areal i
Ramsarområde og EF-fuglebeskyttelsesområde, der
blev anvendt til en udvidelse af renseanlægget i 1999.
Miljø- og Energiministeriet bør sikre, at afgrænsningen

Kort 18.1. Internationale naturbeskyttelsesområder og naturområder.
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af Ramsarområdet og EF-fuglebeskyttelsesområdet til-
passes afgrænsningen af renseanlæggets areal.

De tre områdetyper er langt overvejende sammenfal-
dende og har den samme beskyttelsesmæssige status
med fællesbetegnelsen Natura 2000-områder. Retnings-
linie 18.1 svarer til de regler, der er fastlagt for region-,
kommune- og lokalplanlægning i Miljø- og Energimini-
steriets bekendtgørelse om afgrænsning og administra-
tion af de internationale naturbeskyttelsesområder. 

Retningslinien og bekendtgørelsens § 6 indebærer
blandt andet, at der i planforslag, som enten i sig selv
eller i forbindelse med andre planer, kan påvirke et
internationalt naturbeskyttelsesområde væsentligt, skal
redegøres for forslagets virkninger på de naturtyper og
arter, som området er udpeget for at bevare. Hvis det
vurderes, at planen vil forringe forholdene i det interna-
tionale naturbeskyttelsesområde, kan planen kun gen-
nemføres, hvis der ligger bydende nødvendige hensyn
til væsentlige samfundsinteresser og der ikke findes
nogen alternativ løsning.

Bekendtgørelsen indebærer også, at der ikke kan
gives tilladelse, dispensation eller godkendelse til
ændringer, der kan forringe forholdene for de naturtyper
og arter, som områderne er udpeget for at bevare, med-
mindre der er bydende nødvendige hensyn til væsent-
lige samfundsinteresser, og der ikke findes nogen alter-
nativ løsning.

Miljømålsloven

Miljømålsloven, der blev vedtaget i december 2003,
skal sikre gennemførelsen af EF-habitatdirektivet og
EU's vandrammedirektiv. Loven fastsætter de admini-
strative og proceduremæssige krav til planlægningen
for vandforekomster og internationale naturbeskyttel-
sesområder (Natura 2000-områder). Der skal udarbej-
des Natura 2000-planer for de internationale naturbe-
skyttelsesområder uden skovbevoksning. Der skal her-
under fastsættes målsætninger og udarbejdes indsats-
programmer, ligesom myndighederne skal sikre, at et
vedtaget indsatsprogram gennemføres. I Skovloven er
der tilsvarende bestemmelser om miljøministerens pligt
til at udarbejde Natura 2000-skovplaner for de skovbe-
voksede, fredskovpligtige arealer i områderne. Planerne
skal træde i kraft senest i 2009.

Naturbeskyttelsesloven og skovloven indeholder de
virkemidler, som myndighederne skal bruge til at føre
Natura 2000-planlægningen ud i livet. Virkemidlerne er
dels sikring af en forudgående vurdering af konsekven-
serne af nye aktiviteter, der kan medføre væsentlig
påvirkning af naturtyper og levesteder for arter i Natura
2000-områderne, dels bestemmelser om en aktiv for-
valtning af områderne for at opnå de målsætninger, der
er fastsat i planerne. Det forudsættes, at dette som
udgangspunkt kan ske gennem indgåelse af aftaler med
ejerne om driften af de enkelte arealer eller andre foran-
staltninger. Men hvis der ikke kan opnås en aftale, for-
pligtes myndighederne til at pålægge ejerne de nødven-
dige foranstaltninger.

Anmeldeordning

Efter en ændring af naturbeskyttelsesloven gælder det
fra d. 1. oktober 2004, at en række aktiviteter i de inter-
nationale naturbeskyttelsesområder skal anmeldes til
amtet, inden de igangsættes. Amtet skal herefter foreta-
ge en vurdering af, om den påtænkte aktivitet kan påvir-
ke de arter og naturtyper, som området er udpeget for at
beskytte. Der er tale om aktiviteter, som f.eks. opdyrk-
ning af vedvarende græsarealer i EF-fuglebeskyttelses-
områder, rydning af løvskov, og væsentlig ændring i
anvendelsen af husdyrgødning. Nærmere oplysning om
ordningen og en liste over aktiviteterne kan findes på
amtets hjemmeside.

Naturområder
Naturområder, der er afgrænset med retningslinierne
18.2 og vist på kortbilag 5, er større sammenhængende
områder af national og regional betydning.

Naturområderne omfatter en række områder, hvor
naturindholdet og naturbeskyttelsesmæssige interesser
er af væsentlig betydning. Det er blandt andet en stor del
af de områder, der er beskyttet af naturbeskyttelseslo-
vens § 3, en del lavbundsarealer og afvandede områder,
skove med værdifuld naturskov eller korridormæssig
betydning, fredede områder og lokaliteter af største
botaniske betydning.

Naturindholdet og de landskabelige interesser er
væsentlige eller dominerende elementer. Beskyttelsen
af naturen og landskabet er derfor udgangspunkt for
anvendelsen af arealerne i disse områder. Arealanven-
delsen, naturbeskyttelsen og adgangen til det åbne land
er reguleret i blandt andet naturbeskyttelsesloven, vand-
løbsloven, planloven og skovloven. Den beskyttelse af
naturområderne, der tilsigtes med retningslinie 18.2,
skal ses som supplement til intentionerne i disse love.

Inden for de udpegede naturområder findes også
landbrugsarealer i omdrift. Der er tale om arealer, der
grænser op til enge, moser, søer, heder og overdrev, der
er omfattet af naturbeskyttelsesloven. Hensigten med at
udpege disse arealer som naturområder er at beskytte
naturtyperne og binde dem sammen, så de kan fungere
som spredningskorridorer for dyr og planter. Blandt
andet omkring amtets vandløb vil der ofte være en stor
koncentration af eng- og moseområder eller andre
naturtyper, der er beskyttet efter naturbeskyttelseslo-
vens § 3. Områderne langs vandløbene vil derfor ofte
være udlagt som sammenhængende naturområder.
Ønsket om at bevare et frit udsyn over f.eks. en ådal
eller en hede spiller også en vigtig rolle ved afgræns-
ningen af naturområderne. 

I forbindelse med amtets naturkvalitetsplanlægning,
der er indarbejdet i denne regionplan, er der foretaget en
gennemgribende revision af naturområdeafgrænsnin-
gen. Baggrunden er, at naturkvalitetsplanlægningen har
givet en stærkt forbedret viden om de enkelte lokalite-
ters reelle naturindhold og om de landskabsøkologiske
sammenhænge. Dette giver baggrund for en mere kvali-
ficeret udpegning af, hvor der for eksempel kan være
behov for en beskyttende bufferzone omkring værdifuld
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natur, eller hvor ekstensivering af landbrugsjord vil
kunne skabe bedre spredningsmuligheder imellem eksi-
sterende gode naturlokaliteter. 

I praksis er der lagt særlig vægt på at sikre og for-
bedre netværket i hovedindsatsområderne og imellem
A- og B-målsatte § 3-lokaliteter, mens udstrækningen af
naturområdet er indskrænket i forhold til Regionplan
2012, når der kun er tale om mere spredte C-målsatte §
3-lokaliteter, og når der ikke vurderes at være reel
mulighed for at skabe bedre korridorforbindelse til
andre naturområder. Der er ligeledes lagt vægt på, at
afgrænsningen ikke krydser marker, men at grænsen så
vidt muligt følger tydelige skel, vejforløb og lignende.
Det vil sige, at når det er fundet nødvendigt at udpege et
dyrket lavbundsareal i en vigtig korridor, er grænsen
trukket ved nærmeste skel, der ligger højere end lav-
bundsarealet. 

Revisionen af naturområdeudpegningen har opgjort i
tal resulteret i følgende ændringer:

I naturområder må der f.eks. ikke udlægges nye are-
aler til byzoner eller sommerhusområder, opstilles vind-
møller, udlægges areal til deponeringsanlæg eller
udlægges areal til ferie- og fritidsbebyggelse og -anlæg.
Desuden må der ikke etableres nye råstofgrave. 

Udpegningen skal altså primært sikre, at områderne
friholdes for byggeri, anlæg eller andre ændringer, der er
uforenelige med de naturmæssige og landskabelige
interesser. Udpegningen er ikke til hinder for, at ejen-
domme inden for de pågældende områder fortsat kan dri-
ves landbrugsmæssigt, og at der kan opføres byggeri, der
er nødvendigt for den landbrugsmæssige drift. Hvis nye
landbrugsbygninger ønskes placeret uden tilknytning til
ejendommens hidtidige bebyggelsesarealer, skal det vur-
deres, om placeringen vil være i strid med naturinteres-
serne. I den forbindelse vil det kunne tillægges afgøren-
de vægt, hvis det konkrete anlægsareal kun er med i
udpegningen på grund af ovennævnte princip om ”nær-
meste skel”. I andre tilfælde kan det komme på tale i fæl-
lesskab at finde en anden placering eller udformning af
det planlagte byggeri. Det gælder imidlertid generelt - og
ikke kun for områder, der er udpeget som naturområder
i regionplanen - at der skal foretages en konkret vurde-
ring i hvert enkelt tilfælde, før der kan gives en land-
zonetilladelse, eller før der i øvrigt planlægges for nye
aktiviteter som byudvidelse, vejanlæg og lignende.

Naturkvalitetsplanlægning
Retningslinie 18.3, der vedrører udviklingen af natur-
værdierne i Ribe Amt, er baseret på det målsætningsar-

bejde, der er gennemført i forbindelse med amtets
naturkvalitetsplanlægning. 

Amtet har i lighed med andre amter og på opfordring
af staten udarbejdet en Naturkvalitetsplan for Ribe Amt.
Det omfattende arbejde med udarbejdelse af planen er
færdiggjort i løbet af 2005. Der er udarbejdet en rapport
om amtets naturtyper og fjorten rapporter, der beskriver
de enkelte kommuners naturforhold og naturværdier og
angiver hovedindsatsområder samt målsætninger for de
enkelte naturarealer. Med retningslinie 18.3 er
Naturkvalitetsplanens målsætninger og hovedindsats-
områder optaget som en del af regionplanen.

Naturkvalitetsplanlægningens formål og indhold

Planlægningsarbejdet er primært tænkt som et redskab
for amtets egen indsats på naturforvaltningsområdet og
som en tydeligggørelse af administrationsgrundlaget for
borgerne og andre myndigheder. Derudover er det tan-
ken, at amtets kommuner, staten, interesseorganisatio-
ner og borgerne generelt her kan finde viden om amtets
spændende naturområder samt hente inspiration til selv
at arbejde videre med større og mindre tiltag, der kan
forbedre amtets naturværdier. 

Naturkvalitetsplanlægningen er primært baseret på
de områder, der er omfattet af naturbeskyttelsesloven.
Naturbeskyttelsesloven trådte i kraft d. 1. juli 1992, og
ifølge lovens § 3 er flg. naturtyper (§ 3-områder) beskyt-
tet mod tilstandsændringer: heder, moser, enge, over-
drev og strandenge, der enkeltvis eller tilsammen er
større end 2500 m2, samt søer større end 100 m2.

Ribe Amts naturkvalitetsplanlægning indeholder
dels en statusbeskrivelse af amtets § 3-områder og dels
en planlægning af hovedindsatsområder og den fremti-
dige indsats for at bevare og forbedre naturområderne. 

Søer og vandhuller er ikke omfattet af naturkvalitets-
planlægningen. Søerne er omhandlet i regionplanens
afsnit 31, hvor der er fastsat målsætninger for de større
søer og enkelte mindre søer. For alle søer, der ikke er
særskilt målsat, gælder den generelle målsætning, som
er betinget af deres baggrundstilstand (retningslinie
31.1 - 31.3).

Naturkvalitetsplanlægningen er bygget op over de
principper, der siden begyndelsen af 1980’erne er brugt
på vandløbsområdet med en overordnet målsætning for
de enkelte § 3-områders fremtidige naturkvalitet, og en
vurdering af hvorvidt målsætningen er opfyldt. Det er
amtets intention at vende forvaltningen af § 3-områder-
ne fra en passiv administration af beskyttelsesbestem-
melserne til en aktiv og fremadrettet udpegning af ind-
satsområder og en målrettet anvendelse af midler til
naturpleje, naturgenopretning og naturvenlig landbrugs-
drift.

Eftersom det kun er de biologiske forhold, der er
inkluderet i statusbeskrivelsen, indgår der ikke en vægt-
ning af naturområdernes rekreative samt kulturhistori-
ske værdi i amtets naturkvalitetsplan. Rekreative og
kulturhistoriske forhold er behandlet i andre dele af
amtets regionplanlægning. Naturkvalitetsplanens anbe-
falinger er derfor anført ud fra en ren biologisk synsvin-

Naturområde
(ha)

Udpegning i Regionplan 2012 63.380

Udtaget ved revisionen 7.390

Nyudpeget ved revisionen 3.655

Udpegning i Regionplan 2016 59.645
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kel, og anbefalingerne vil i en række tilfælde skulle
vægtes med andre interesser.
Naturkvalitetsplanlægningen består af følgende dele:
1. Retningslinie 18.3, kortbilag 8 og denne sammenfat-

tende redegørelse. 
2. En naturtyperapport med en nærmere gennemgang af

de forskellige naturtyper og deres naturindhold og
udbredelse i amtet.

3. Fjorten rapporter med beskrivelse af kommunernes
naturværdier.

Kommunerapporterne indeholder en generel beskrivel-
se af den enkelte kommunes naturforhold, herunder en
vurdering af de enkelte naturområder, deres naturværdi-
er og naturforbedringspotentiale. Derudover findes en
vurdering af de landskabsbiologiske sammenhænge. På
baggrund af disse beskrivelser og vurderinger er natur-
områderne målsat og samtidig er  der fastlagt de hoved-
indsatsområder, hvor en øget indsats til naturforbedring
har første prioritet. Kommunerapporterne, der kan
downloades på amtets hjemmeside www.ribeamt.dk,
udgør det uddybende grundlag for målsætningerne og
hovedindsatsområderne, og rapporterne er således et
vigtigt bilagsmateriale til regionplanen.

I naturtyperapporten beskrives de naturtyper, der
kendetegner amtet. Der findes en nærmere beskrivelse
af de enkelte naturtypers udbredelse og deres naturind-
hold, ligesom status for bevaringstilstand og plejebehov
er beskrevet. Endelig gennemgås retningslinie 18.3 i
relation til den enkelte naturtype.

Målsætning

Naturkvalitetsplanen indeholder en nærmere beskrivel-
se af naturværdierne på den enkelte lokalitet. Herudover
er de enkelte lokaliteter blevet forsynet med en målsæt-
ning, som er et udtryk for Ribe Amts ønske for den
fremtidige udvikling af lokalitetens naturtilstand.

Med optagelsen af målsætningerne i Regionplanen,
er de bindende for Ribe Amts og andre myndigheders
planlægning, myndighedsudøvelse og øvrige indsats.
Samtidig er målsætningerne – sammenholdt med
hovedindsatsområdene - et udtryk for, i hvor høj grad
amtet prioriterer kanalisering af relevante støttemidler
til bevaring eller forbedring af naturindholdet på lokali-
teten.

Målsætningsklasser

Ud fra naturindholdet og det potentielle naturindhold i §
3-områderne er disse arealer tildelt en målsætning
indenfor 3 kategorier: 

A-målsætning er givet til alle meget værdifulde loka-
liteter, der indeholder velbevaret natur med vegetation,
der er særligt karakteristisk for naturtypen, eller har
forekomster af sjældne dyr og planter. Derudover er der
givet en A-målsætning til karakteristiske lokaliteter,
hvor der er gode muligheder for, at lokaliteterne kan
udvikle sig til at indeholde ganske særlige naturværdier,
eller hvor landskabsbiologiske sammenhænge og/eller
særlige artsforekomster betinger, at der bør gøres en
indsats. De A-målsatte lokaliteter ligger primært i for-

bindelse med de større vandløb eller større heder, moser
og strandenge.

B-målsætning er givet til de karakteristiske lokalite-
ter, der ikke har fået en A-målsætning og til lokaliteter,
der indgår i væsentlige landskabsbiologiske sammen-
hænge, og hvor der derfor er  gode muligheder for at
arealerne kan udvikle sig til karakteristiske og værdiful-
de naturtypelokaliteter. De B-målsatte lokaliteter findes
primært i tilknytning til A-målsatte områder eller som
mere eller mindre sammenhængende lokaliteter
omkring mindre vandløb.

C-målsætning er typisk givet til mindre og landska-
beligt isolerede lokaliteter med beskedent naturindhold,
hvor naturforbedring ikke vurderes at være realistisk.

På kortbilag 8 er vist målsætningen af lokaliteter i
Ribe Amt. Det generelle billede er, at lokaliteter, der er
beliggende i større biologisk sammenhængende eller
relativt uspolerede naturområder, har fået en høj mål-
sætning. Det er et udtryk for, at lokaliteter der er belig-
gende i større naturnetværk har et større potentiale for
en forbedret naturværdi end mere isolerede lokaliteter.
Dels er det i disse områder, vi finder de mest værdiful-
de lokaliteter, hvor målsætningen allerede er opfyldt, og
dels er der landskabelige sammenhænge, der gør det
muligt for planter og dyr at spredes til nye lokaliteter. En
prioritering af indsatsen til naturforbedrende aktiviteter
vil i disse områder kunne bevare de mest værdifulde
lokaliteter og på længere sigt medvirke til, at de øvrige
lokaliteter kan opfylde den høje målsætning. 

På figur 18.1 er vist et diagram over antallet af A-, B-
og C-målsætninger med angivelse af, hvor mange loka-
liteter der opfylder målsætningen.

Det ses af søjlerne i figur 18.1, at godt halvdelen af
de A-målsatte og knap to tredjedele af de B-målsatte
lokaliteter ikke opfylder målsætningen. Disse lokalite-
ter har gode muligheder for at udvikle sig til mere arts-
rige og mere værdifulde naturområder, men mange af
lokaliteterne er afhængige af en eller anden form for
pleje, driftsændring eller lignende, for at målsætningen
kan opfyldes. De i alt 2.148 lokaliteter, der er C-målsat-
te, er lokaliteter, hvor det skønnes, at lokaliteten er så
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Figur 18.1. Søjlediagram over antallet af A- B- og C-målsat-
te lokaliteter med angivelse af antallet af lokaliteter, der
opfylder målsætningen.

Regionpl. 2016 NY  04/10/05  13:21  Side 122



123IV. Det åbne land

kulturpåvirket og isoleret, at det vil være vanskeligt
eller urealistisk at forbedre naturværdien væsentligt.

I kommunerapporterne findes mere detaljerede kort
med målsætningerne. Her er det desuden muligt at se,
hvorvidt målsætningen er opfyldt eller ikke-opfyldt på
den enkelte lokalitet.

Naturkvalitetsplanlægningen som administrations-
grundlag

I områder, der er beskyttet af naturbeskyttelseslovens §
3, må den hidtidige drift fortsætte. Ændringer af driften,
anlægsarbejder mv., der kan ændre tilstanden af beskyt-
tede naturtyper, må derimod ikke foretages, medmindre
man kan opnå en dispensation fra amtet. Dette gælder
f.eks. tilplantninger, opfyldninger, ændringer af dræn-
forhold, gravning af vandhuller, omlægninger eller øget
gødskning og øget pesticidanvendelse.

Amtet skal føre tilsyn med, at § 3-bestemmelserne i
naturbeskyttelsesloven overholdes og behandle ansøg-
ninger om dispensation fra lovens § 3. Amtets rolle vil
her være at sætte grænser for, hvilke ændringer der kan
tillades i naturområder. Ofte vil der også være tale om,
at amtet i samarbejde med ansøgeren finder frem til pas-
sende projektændringer, der er tilpasset naturbeskyttel-
seshensynet.

Det er et generelt princip i lovgivningen, at de
beskyttede naturtyper (§3-arealer) ikke må mindskes
ved amtets administration af loven.

Naturkvalitetsplanlægningen sætter med retnings-
linie 18.3 overordnede grænser for, hvilke tiltag der kan
tillades afhængigt af arealernes målsætning. Borgerne
og andre myndigheder kan således anvende retnings-
linien som vejledning for, hvorledes de kan forvente at
få deres sager behandlet. Naturkvalitetsplanlægningen
giver dog ikke detaljerede svar på, hvad der kan tillades
på hver enkelt naturlokalitet. Stillingtagen i konkrete
sager vil især afhænge af, hvad der konkret er ansøgt
om, samt af karakteren af lokaliteten og af ejerens
ønsker. Hensynet til den mere generelle natur- og
erhvervsudvikling i amtet indgår også i afvejningen af
en sag, ligesom det har betydning, om det ansøgte pro-
jekt findes samfundsmæssigt nødvendigt, og om der er
brugbare alternative løsninger.

De højest prioriterede lokaliteter er tildelt en A-mål-
sætning. Det er værdifulde naturområder, hvor det er
særligt vigtig at bevare den nuværende karakter, som
den har udviklet sig over en lang periode. Her vil derfor
normalt kun blive tilladt indgreb, som kan medvirke til
at sikre naturtypen. Det kan f. eks. være indgreb som
afbrænding af heder, rydning af træ- og buskvækst og
genoptagelse af afgræsning eller høslæt. A-målsætning
er ligeledes tildelt mere almindelige naturarealer, der
forbinder værdifulde lokaliteter, og hvor der med den
rette drift kan udvikle sig værdifuld natur. Kommuner
og andre myndigheder bør så vidt muligt ikke plan-
lægge for byudvidelser, linieføringer (vej, forsyning,
spildevand) og lignende projekter i A-målsatte områder. 

I B-målsatte områder gives der større spillerum for
mindre ændringer i naturtypen i dele af området. Der

kan evt. gives tilladelse til udvidelse af et mosehul,
anlæg af et vandhul på en eng eller plantning af bestem-
te træer på en del af et overdrev. Som udgangspunkt kan
der ikke gives tilladelse til, at disse områder inddrages i
landbrugsmæssig omdrift, eller at driftsformen i øvrigt
intensiveres. I B-målsatte områder vil der være bedre
muligheder for at planlægge for nødvendige anlægsar-
bejder, men der vil efter omstændighederne kunne blive
stillet krav om retablering (f. eks. ved linieføringer) eller
kompenserende foranstaltninger som naturpleje eller
etablering af erstatningsbiotoper (typisk ved sager som
medfører egentlig arealinddragelse).

Også de C-målsatte § 3-områder skal bevares. Dog
vil der her være bedre muligheder for at tillade ændrin-
ger, f.eks. etablering af søer eller islæt af beplantning.
Normalt gives der ikke tilladelse til, at dele af disse
områder inddrages i almindelig omdrift eller tilplantes,
og som udgangspunkt kun hvis der tages et område ud
af omdriften til ekstensiv drift, så der mindst skabes et
tilsvarende naturområde.

Hovedindsatsområder

Danmark har forpligtet sig til at medvirke til at styrke
spredningsmulighederne og dermed sikre stabile bestande
af de vilde plante- og dyrearter. Dette skal ske på tværs af
Europas landegrænser ved etablering og forbedring af et
netværk af økologiske forbindelser og levesteder - det
såkaldte ”Natura 2000-net”, der består af de internationa-
le naturbeskyttelsesområder (Ramsar-, EF-fuglebeskyt-
telses- og EF-habitatområder). Netværket udgør sammen
med regionplanens naturområdeudpegning den samlede
ramme for de økologiske forbindelseslinier i amtet (se
kortbilag 5).

Et af de væsentlige formål med amtets naturkvalitets-
planlægning er at fastlægge hovedstrukturen i dette vidt
forgrenede netværk, så der kvalificeret kan peges på de
hovedindsatsområder, hvor naturbevarings- og natur-
genopretningsindsatser vil gøre mest gavn. Hovedstruk-
turen i netværket udgøres dels af korridorer og naturare-
aler med særligt værdifulde lokaliteter og dels af de
største og mest sammenhængende korridorer, der skaber
forbindelse imellem fjerntliggende naturarealer. 

Hovedindsatsområderne fremgår af kortbilag 8. Der
er ikke tale om en egentlig arealudpegning med faste
grænser, idet arealafgrænsningen af det samlede korri-
dornetværk som nævnt er varetaget med regionplanens
arealkategorier ”Internationalt naturbeskyttelsesområ-
de” og ”Naturområde”. Med hovedindsatsområderne
angives hovedstrukturen i det samlede netværk og der-
med en ramme for de områder, hvor Ribe Amt i særlig
grad vil opfordre til, at borgene, staten og kommunerne
gør en indsats for at styrke korridornetværket og for at
bevare og forbedre naturen. Det er også til disse områ-
der, at amtet prioriterer kanalisering af relevante støtte-
midler til pleje eller naturgenopretning.

Mål for hovedindsatsområderne

Generelt er følgende mål højt prioriteret inden for
hovedindsatsområderne:
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- At skabe sammenhæng i naturområderne. Målet er
ofte at holde ådalene uden for omdrift, hvilket også er
til gavn for vandløbene.

- At fastholde nuværende ekstensiv landbrugsdrift.
- At ekstensivere driften på indsatsområdets intensivt

drevne kulturenge – evt. i forbindelse med vand-
standshævning.

- At genindføre græsning eller høslæt på lokaliteter, der
er truet af tilgroning.

- At omgive højt målsatte lokaliteter med en bufferzone
(stødpude), der øger naturarealet og mindsker kultur-
påvirkningen fra de omkringliggende dyrkede arealer.

- At skabe korridorer, der giver planter og dyr mulighed
for at sprede sig imellem naturområderne.

- At øge den biologiske variation ved etablering af
småbiotoper i landbrugsområder, - i særdeleshed hvor
der er kendskab til særlige artsforekomster.

I de 14 rapporter om naturforholdene i de enkelte kom-
muner er hovedindsatsområderne opdelt i delområder,
og her er der anført mere detaljerede mål og ideer for det
enkelte delområde.

Ikke alle korridorerne i hovedindsatsområderne er
intakte, og der findes mange steder eksempler på brudte
forbindelseslinier, hvor intensivt dyrkede arealer funge-
rer som spærringer for dyr og planters spredning. Amtet
vil gerne medvirke til, at driften på disse arealer eksten-
siveres, hvilket vil forbedre spredningsmulighederne
for dyr og planter og dermed sikre en mere optimal
funktion af det samlede korridornetværk. Andre steder i
korridorerne er det væsentligste problem, at den tidlige-
re drift i form af græsning eller høslæt er ophørt, hvor-
for store områder er under tilgroning, hvilket er en trus-
sel imod de varierede og ofte artsrige, lysåbne plante-
samfund.

Amtet finder, at det væsentligste og bedste redskab
til at bevare og styrke korridorerne er indgåelse af fri-
villige naturvenlige driftsaftaler med ejerne af disse are-
aler. Amtet konstaterer ofte, at der blandt lodsejerne er
en udbredt vilje til at indgå sådanne aftaler. Det er der-
for vigtigt for opfyldelsen af naturkvalitetsplanens mål-
sætninger, at staten udbygger muligheden for anvendel-
se af ordninger som for eksempel MVJ-ordningen (Mil-
jøvenlige jordbrugsforanstaltninger). Det er i den for-
bindelse også afgørende, at der kan findes støttemulig-
heder inden for hele den geografiske udstrækning af
hovedindsatsområderne, mens tendensen i dag er, at
opmærksomheden mest rettes mod den del af korridor-
netværket, der ligger inden for Natura 2000-områderne.

Småbiotoper

I det opdyrkede agerland findes der en lang række små
udyrkede områder. Til sådanne småbiotoper hører
blandt andet arealer, som på grund af terrænforhold mv.
ikke er blevet opdyrket. Desuden er mange fortidsmin-
der, kirkegårdsgærder, jord- og stendiger mv. vigtige
småbiotoper. Andre betydningsfulde småbiotoper er
etableret direkte af hensyn til landbrugsdriften, f.eks.
levende hegn, eller er anlagt som led i natur- og vildt-
pleje, f.eks. vildtplantninger og vandhuller. 

Mange småbiotoper er ikke omfattet af § 3 i naturbe-
skyttelsesloven, og de indgår dermed heller ikke i
naturkvalitetsplanlægningen. En del af de små og isole-
rede lokaliteter er dog omfattet af § 3-beskyttelsen, og
de har generelt fået en lav målsætning, idet det vurderes,
at deres potentiale til en forbedret naturkvalitet er be-
grænset. Det er dog stadig vigtigt, at småbiotoperne
bevares, da de med deres nuværende naturværdier har
en vigtig funktion som levested for en række almindeli-
ge vilde dyr og planter og som trædesten mellem større
naturkorridorer. 

Naturtyper og –områder

Naturen i Ribe Amt indeholder en rig variation af natur-
typer og plantesamfund. En del af amtets naturområder
findes  koncentreret omkring en række store og små
vandløb, der primært løber øst/vest tværs igennem
amtet. Langs vandløbene findes en mosaik af moser og
enge, der sammen danner det omtalte varierede net-
værk, der giver mulighed for spredning af dyr og plan-
ter. Derudover findes flere store hede- og moseområder,
og langs Vestkysten og Vadehavet findes et meget vær-
difuldt kystlandskab med store sammenhængende
naturområder med klitter, heder, moser og strandenge.
Naturområderne i Ribe Amt bliver via vandløbene for-
bundet med naturområder i naboamterne og bidrager
dermed til regionens samlede naturnetværk. 

Naturkvalitetsplanen er som nævnt primært koncen-
treret omkring de naturområder, der er omfattet af beskyt-
telsesbestemmelserne i naturbeskyttelseslovens § 3. Dis-
se § 3-arealer udgør ca. 13% af  amtets areal - i alt ca.
40.300 ha fordelt på ca. 13.400 lokaliteter. Søerne udgør
antalsmæssigt godt 40% af § 3-lokaliteterne, men are-
almæssigt er deres andel dog begrænset til 3,5%.  Søerne
er ikke omfattet af Naturkvalitetsplanen, men behandles i
stedet i regionplanens afsnit 31. På længere sigt kunne det
være hensigtsmæssigt at indarbejde vandhuller med en
størrelse op til 1 ha i Naturkvalitetsplanen, da vandhul-
lernes naturkvalitet i højere grad baseres på biologisk
indhold - ligesom naturområderne - end på kemiske para-

Hede
28,5%Fersk eng

33,3%

Mose
20,8%

1,8%

Strandeng
12,1%

Sø
3,5%

Overdrev

Figur 18.2. § 3-arealernes fordeling på naturtyperne hede,
overdrev, mose, fersk eng, strandeng og sø/vandhul.
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metre som indhold af kvælstof og fosfor, der er de væ-
sentligste kvalitetsparametre for de større søer.

Fordelingen på naturtyperne hede, overdrev, mose,
fersk eng og sø/vandhul fremgår af figur 18.2. 

Figur 18.3 viser fordelingen af naturtyperne på de tre
målsætningsklasser. En nærmere analyse af det store
datamateriale, der er indsamlet i forbindelse med
naturkvalitetsplanlægningens feltarbejde, viser at fler-
tallet af de værdifulde og højt målsatte naturområder er
næringsfattige hede-, mose- og englokaliteter. Disse
vegetationstyper benævnes i fagsproget overgangs-
fattigkær, ekstremfattigkær, hedemoser og dværg-
buskheder. Overvægten af næringsfattige vegetationsty-
per blandt de værdifulde lokaliteter skyldes, at det er de
oprindelige vegetationstyper i det udvaskede smelte-
vandslandskab i store dele af Sydvestjylland.

I rapporten ”Naturtyper i Ribe Amt” findes en nær-
mere beskrivelse af de enkelte naturtypers udbredelse
og deres naturindhold, ligesom status for bevaringstil-
stand og plejebehov er beskrevet. Endelig gennemgås
retningslinie 18.3 i relation til den enkelte naturtype.
Rapporten indgår som nævnt som bilagsmateriale til
regionplanen og kan downloades på amtets hjemmeside
www.ribeamt.dk. 

Naturovervågning
Overvågning er et vigtigt redskab i forbindelse med for-
valtningen af naturen. Udover at overvåge tilstanden i
vandløb, søer og havområder gennemfører Ribe Amt en
række overvågningsopgaver vedrørende planter og dyr i
andre naturtyper. Denne del af amtets naturovervågning
består hovedsageligt af undersøgelser af de biologiske
effekter af nogle af de naturgenopretningsprojekter, som
i årenes løb er blevet gennemført, samt af undersøgelser
af tilstanden af naturområder og størrelsen af bestandene
af arter, der er omfattet af EF-habitatdirektivet.

Overvågningen af naturtyper og plante- og dyrearter
gennemføres for at få bedre viden om naturens tilstand.
Resultaterne kan blandt andet indgå i tilrettelæggelsen
og gennemførelsen af fremtidige naturgenopretnings-
og forvaltningsprojekter, ligesom de kan styrke den
daglige administration.

NOVANA

Den 1. januar 2004 startede Det Nationale program for
Overvågning af VAndmiljøet og NAturen - kaldet
NOVANA. 

Programmet afløser NOVA-programmet for vand-
miljøet, og det nye i NOVANA-programmet er, at man
nu inddrager overvågning af arter samt overvågning af
den tørre og fugtige natur. Det er første gang man i Dan-
mark indfører et nationalt program for overvågning af
naturområderne. En af de væsentlige årsager til at gen-
nemføre overvågning af de terrestriske naturområder er
behovet for at opfylde Danmarks forpligtelser i henhold
til EU-lovgivning, internationale konventioner og nati-
onal lovgivning, herunder især behovet for at opfylde
statens forpligtelser i forhold til EF-Habitatdirektivet. 

Overvågningsmetoder mm. planlægges og koordine-
res af Danmarks Miljøundersøgelser, mens det langt
overvejende er amterne, der gennemfører planlægning
og feltarbejde på regionalt niveau. Overvågningen
omfatter en række naturtyper der er omfattet af habitat-
direktivet, f.eks. klitter, rigkær og heder. For hver natur-
type overvåges arealet, en række økologiske parametre
og vegetationens artssammensætning. Overvågnings-
programmet omfatter desuden et antal dyre- og plante-
arter - fortrinsvis arter på EF-habitatdirektivets bilag II
og IV eller på EF-fugledirektivets liste-I.

Naturpleje, miljøvenlige jordbrugsforanstalt-
ninger mv.
Miljøvenlig drift og pleje af græsarealer (MVJ-ordnin-
ger) og øvrige driftsaftaler, som amtet har indgået, pla-
cerer landmanden som en væsentlig naturforvalter. Hvis
afgræsning og høslæt af de marginale arealer efterhånd-
en helt ophører, vil tilgroning true de karakteristiske
åbne naturtyper og gøre naturen fattigere. Frivillige
driftsaftaler med private lodsejere er efter amtsrådets
opfattelse det væsentligste redskab til opfyldelse af

Antal lokaliteter A-målsat B-målsat C-målsat I alt

Eng 474 1739 1099 3312

Hede 452 562 287 1301

Mose 923 1208 717 2848

Overdrev 91 148 45 284

Strandeng 63 3 0 66

I alt 2003 3660 2148 7811

Figur 18.3. Fordelingen af naturtyperne hede, overdrev, mose, fersk eng og strandeng på de tre målsætningsklasser.

Eksempler på overvågninger som amtet gennem-
fører eller er deltager i:

Overvågning af ynglefugle og planteliv på
strandenge, ynglende kystfugle (dværgterne og
hvidbrystet præstekrave), ynglefugle og plante-
liv ved Filsø, yngle- og trækfugle ved Digesøen i
Allerup Enge, plantelivet samt yngle- og træk-
fugle i Varde Ådal, plantelivet ved Vesterbæk,
odderens forekomst i Danmark, trækfugle i
Vadehavet, forekomsten af padder i dele af Ribe
Amt og korsarven i Søvigsund. 
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naturkvalitetsplanlægningens målsætninger, jfr. ret-
ningslinie 18.3, og amtet finder derfor, at staten bør
arbejde for at udbygge mulighederne for at indgå sådan-
ne aftaler. 

De miljøvenlige jordbrugsforanstaltninger (MVJ) og
udpegning af de særligt følsomme landbrugsområder
(SFL-områder) er nærmere omtalt i redegørelsen i afsnit
14.

Kanaliseringen af midler til naturpleje og driftsafta-
ler kan fremover ventes at blive prioriteret højest i de
internationale naturbeskyttelsesområder og i de hoved-
indsatsområder, der er fastlagt i naturkvalitetsplanlæg-
ningen, jfr. kortbilag 8.

Rydningspligt

Lov om drift af landbrugsjorder trådte i kraft 1. septem-
ber 2004. Loven har til formål at fremme en bæredygtig
udvikling af driften af landbrugsjorder ved at forene
hensynet til bevaring af produktionsgrundlaget og hen-
synene til bevaring af natur, miljø og landskabelige vær-
dier. Ifølge loven har ejere eller brugere af landbrugs-
jorder rydningspligt. Pligten omfatter blandt andet en
del af de områder, der er omfattet af § 3-bestemmelser-
ne i naturbeskyttelsesloven. Bestemmelsen går ud på, at
jorderne skal vedligeholdes f.eks. ved slåning eller af-
græsning efter behov, idet opvækst af træer og buske
ikke må være mere end 5 år gamle. Forpligtelsen til at
holde arealet fri for træer og buske gælder dog ikke
hedevegetation af dværgbuske.

Naturgenopretning
I de seneste 50 år er der sket store forandringer i land-
brugserhvervets driftsformer. Dette har haft omfattende
ændringer af biologiske og kulturhistoriske værdier til
følge. Ligeledes har byudvikling, vejanlæg og andre
tekniske anlæg, samt udbygning med ferie- og fritidsan-
læg betydet, at naturområder er gået tabt. Gennem en
årrække er flere plante- og dyrearter derfor forsvundet
eller blevet sjældne. Omvendt er den store interesse for
at etablere vandhuller og plante hegn med løvtræ
eksempler på, at det åbne land i disse år også får ”tilført”
nye levesteder for planter og dyr.

Siden slutningen af 1980’erne har Ribe Amt styrket
sin indsats for at genoprette områder med de naturtyper,
som enten er blevet sjældne eller har været udsat for en
naturmæssig uheldig påvirkning. Det kan f.eks. være
vandløb, der på et tidspunkt er blevet rettet ud, eller
søer, der har modtaget store mængder næringsstoffer.
Der er foretaget gennemgribende rydninger af tilgroede
hedeområder, og der er ydet støtte til oprensning og
nygravning af vandhuller. Denne naturgenopretning
sker blandt andet i samarbejde med kommunerne og
interesserede lodsejere. Indsatsen har især været kon-
centreret om ”våde” lokaliteter og de dertil knyttede
plante- og dyrearter.

Kanaliseringen af EU-midler og statsmidler til natur-
genopretning kan ligesom for naturplejens vedkommen-
de fremover ventes at blive prioriteret højest i de inter-
nationale naturbeskyttelsesområder og i de hovedind-

satsområder, der er fastlagt i naturkvalitetsplanlægnin-
gen. Indsatsen skal i så vid udstrækning som muligt ske
på grundlag af frivillige aftaler med berørte lodsejere og
i et tæt samspil med andre myndigheder, lokale forenin-
ger, interesseorganisationer mv. Amtsrådet finder det
væsentligt, at der lokalt både er interesse, forståelse og
accept af anvendelsen af de midler, som hvert år afsæt-
tes til naturforbedrende tiltag.

Et eksempel på et stort samarbejdsprojekt, der for
tiden gennemføres i overensstemmelse med disse inten-
tioner, er ”Operation Engsnarre”, det omfattende land-
brugs- og miljøprojekt for Varde Ådal og engene ved Ho
Bugt. Projektet er sat i værk på initiativ fra de lokale
landbrugsorganisationer og gennemføres i samarbejde
mellem områdets lodsejere og forskellige offentlige
myndigheder. Projektet har til formål at fastholde eller
ændre den landbrugsmæssige udnyttelse af de ca. 2.500
ha lavbundsarealer i projektområdet, så de oprindelige
naturværdier genskabes og påvirkningerne af vandmil-
jøet reduceres mest muligt, samtidig med at den land-
brugsmæssige udnyttelse af ådals- og strandengsland-
skabet opretholdes. Projektet gennemføres ved at kom-
binere særlige tilskud til miljøvenlige jordbrugsforan-
staltninger med naturgenopretning og –pleje.

Et andet eksempel er amtets deltagelse i det store
klithedeprojekt, der omfatter store dele af klithederne
langs den jyske vestkyst. Det storslåede klitlandskab er
hjemsted for en lang række dyr og planter, der er helt
afhængige af denne naturtype, men klitheden er mange
steder på tilbagetog. Heden gror til i skov og græs og
sumpede lavninger er i tidens løb blevet drænet. 

I en fælles indsats for at forbedre forholdene for
klitheden er Skov- og Naturstyrelsen, amterne og for-
svaret gået sammen for at sikre naturen. Plejen omfatter
først og fremmest genskabelse af den naturlige tilstand
gennem rydning af tilgroede arealer, afbrænding, af-
græsning og genoprettelse af vandhuller. På europæisk
plan er klitheden så sjælden, at EU har valgt at støtte
projektet gennem LIFE-ordningen.

Lavbundsarealer 
De lavbundsarealer, der er omfattet af retningslinierne
18.4 og 18.5, er ofte kunstigt afvandede arealer, som tid-
ligere var enge, moser eller lavvandede søer. 

En hel del lavbundsarealer er i dag ekstensivt udnyt-
tet, og mange af dem er omfattet af forskellige beskyt-
telsesbestemmelser (fredninger, naturbeskyttelseslo-
vens biotopbeskyttelse og bygge- og beskyttelseslinier,
okkerlovgivning mv.). Flere lavbundsarealer indgår
desuden i SFL-områderne.

En stor del af lavbundsarealerne er mindre påvirket
af byggeri og tekniske anlæg end det åbne land som hel-
hed. 

Afhængig af deres karakter vil lavbundsarealerne
kunne udvikle sig til områder af stor værdi for naturen.
Endvidere vil en række vandløbs- og sønære lavbunds-
arealer kunne få væsentlig betydning for nedsættelse af
f.eks. kvælstof- og okkerudledningen.
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Lavbundsarealer, som er potentielt egnede som
vådområder
Lavbundsarealer, der er potentielt egnede som vådom-
råder, er omfattet af retningslinie 18.4. Der er tale om
arealer, som tidligere har haft et naturligt højt vand-
standsniveau, og hvor det vurderes, at en genopretning
af vådområderne vil kunne medvirke til at tilbageholde
kvælstof, og dermed reducere den mængde kvælstof,
der udvaskes fra landbrugsarealer til havområderne.
Områderne blev udpeget i Tillæg nr. 5 til Regionplan
2008 med baggrund i Vandmiljøplan II. Kriterierne for
udpegningen af disse lavbundsarealer, fremgår af Miljø-
og Energiministeriets vejledning fra 1998. Der er kun
foretaget få mindre justeringer af de udpegede arealer
med denne regionplanrevision.

En væsentlig forudsætning for udpegningen af area-
lerne er, at områderne afvander til havområder, der er
særligt følsomme over for kvælstofudledning, og hvor

der kan forventes en forbedring af miljøtilstanden ved
en reduktion af kvælstofudledningen. Endvidere skal
følgende forhold være opfyldt:
- Arealerne skal gennemstrømmes af vandløb med høj

kvælstoftilførsel, det vil sige vandløb med et betyde-
ligt landbrugsmæssigt opland eller landbrugspåvirket
grundvandsopland.

- Arealerne skal ligge i områder, hvor de naturlige
hydrologiske og topografiske forhold fører til, at der
kan dannes vådområder med højtliggende grund-
vandsspejl.

- Etablering af vådområderne skal medføre, at naturkva-
liteten forøges på arealerne.

- Arealerne skal kunne tilbageholde fosfor, så der ikke
sker nettofrigivelse af fosfor.

I Ribe Amt er udpeget arealer som afvander til Vadeha-
vet eller Ringkøbing Fjord.

Genskabelse af vådområder skal primært gennem-

Kort 18.2. Lavbundsarealer.
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føres ved hjælp af engangserstatninger, tilskud til mil-
jøvenlig drift og jordfordeling. I projektområder, hvor
den overvejende del af lodsejerne er indstillet på, at
området genoprettes, men enkelte lodsejere ikke ønsker
at deltage, har amtet mulighed for at ekspropriere de
pågældende arealer. Amtsrådet prioriterer de projekter
højst, hvor lodsejertilslutningen er størst. 

For konkrete projekter på lavbundsarealer, der sam-
tidig er udpeget som internationale naturbeskyttelses-
områder eller ligger i tilknytning hertil, skal der i for-
bindelse med forundersøgelsen gennemføres en konse-
kvensvurdering for de arter og naturtyper, som området
er udpeget for. Hvis projektet vurderes at have en
væsentlig negativ påvirkning af disse, kan det som
udgangspunkt ikke gennemføres.

Inden for de udpegede lavbundsarealer, der er poten-
tielt egnede til vådområder, er der gennemført et projekt
på 44 ha ved Frisvad Møllebæk. Yderligere et projekt -
Gamst Sø i Vejen Kommune på knap 180 ha - bliver rea-
liseret i sommeren 2005. Desuden er der bevilget VMP
II midler til et projekt på ca. 130 ha ved Sneum Å fra
Størsbøl til Ålbæk. Dette projekt er dog afhængig af, at
der dels bevilges midler fra EU-LIFE, dels at der kan
indgås de fornødne aftaler om deltagelse med projekt-
områdets lodsejere.

Øvrige lavbundsarealer
Også de øvrige lavbundsarealer, der er omfattet af ret-
ningslinie 18.5 vil kunne udvikle sig til værdifulde
naturområder. Derfor er det vigtigt, at de så vidt muligt
friholdes for byggeri og anlæg, som vil kunne hindre, at
de på et tidspunkt kan overgå til værdifuld natur, f.eks. i
forbindelse med et naturgenopretningsprojekt. 

Det vil ikke altid være muligt at undgå at placere
bygninger eller anlæg på lavbundsarealer. I sådanne

Lovhenvisninger
• Lov om planlægning (lovbekendtgørelse nr.883

af 18. august 2004) § 6, stk. 3. pkt. 8.
• Naturbeskyttelsesloven (lovbekendtgørelse nr.

884 af 18. august 2004) 
• Miljø- og Energiministeriets bekendtgørelse nr.

477 af 7. juni 2003 om afgrænsning og admini-
stration af internationale naturbeskyttelsesom-
råder.

• Okkerloven (lov nr. 180 af 8. maj 1985 med
senere ændringer).

• Bekendtgørelse nr. 1029 af 21/10/2004 om
beskyttede sten- og jorddiger og lignende.

• Miljømålsloven (lov nr. 1150 af 17. dec. 2003
om miljømål for vandforekomster og internati-
onale naturbeskyttelsesområder).

• Bekendtgørelse nr. 892 af 26. august 2004 om
jordressourcens anvendelse til dyrkning og
natur.

• Lov nr 434 af 9. juni 2004 om drift af land-
brugsjorder

Andre henvisninger
På amtets hjemmeside www.ribeamt.dk findes de
rapporter, der i forbindelse med naturkvalitets-
planlægningen er udarbejdet om amtets naturty-
per og om naturen i de enkelte kommuner. Her
findes også detaljerede kort med målsætninger
mv.

tilfælde må der tages hensyn til lavbundsarealet gennem
udformningen af byggeriet eller anlægget, eksempelvis
ved terrænregulering. Målet er at sikre, at et byggeri
eller anlæg, som kun berører en mindre del af et lav-
bundsareal, ikke hindrer en eventuel fremtidig genska-
belse af den oprindelige natur på den resterende del af
lavbundsarealet, eller at en grundvandssænkning ikke
skader de naturmæssige interesser på et langt større are-
al end det, som anlægget umiddelbart beslaglægger.

Bygninger, anlæg, markveje mv., der er nødvendige
for den landbrugs- og skovbrugsmæssige drift, er ikke
omfattet af retningslinie 18.5 og vil derfor fortsat kunne
etableres på lavbundsarealer, hvis det i øvrigt er forene-
ligt med den lovgivning, der regulerer det åbne land.

Der er ofte knyttet kulturhistoriske interesser til lav-
bundsarealer, f.eks. i form af forhistoriske bopladslag.
Derfor bør også hensynet til de kulturhistoriske interes-
ser varetages på lavbundsarealer.

Amtet indgår aftaler om miljøvenlig pleje af engarealer.
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REDEGØRELSE
Landskabet i Ribe Amt er karakteriseret ved bakkeøerne
og de flade hedesletter, der er opdelt af langstrakte, vidt-
forgrenede åsystemer. Længst mod vest danner Vade-
havsøerne, marsk og klitter ganske særlige landskaber. 

De store bakkeøer blev dannet under næstsidste istid.
Vestjylland var da stærkt kuperet, som Østjylland er det
i dag. Landsdelen lå under hele den sidste istid udækket,

og jordflydning, vind og smeltevandsfloder udjævnede
landskabsformerne. Smeltevandsfloder banede sig vej
vestpå mellem bakkeøerne og skabte de nuværende sto-
re ådale. Heri blev vandets strømhastighed roligere, og
sandet, som floderne medførte, blev aflejret i dalene,
hvorved hedesletterne efterhånden opstod. Det kan i dag
være vanskeligt at skelne hedesletterne fra bakkeøerne,
da grænsen mellem dem er udvisket. Større moser og
sumpe findes dog oftest på hedesletten.

Landskaber med smukke former eller storslåede udsigter har stor rekreativ værdi. Amtsrådet
finder det vigtigt, at sådanne landskaber bevares så uforstyrrede som muligt.

En særlig status har kystlandskaberne og de store sammenhængende landskaber, hvor der i dag
ikke findes væsentlige tekniske anlæg til at forstyrre blikket. 

Visse steder viser landskaberne særligt tydeligt om landets opbygning. Sådanne områder skal
også af hensyn til forskning og uddannelse beskyttes mod indgreb, der varigt ændrer land-
skabet.

19. BESKYTTELSE AF VÆRDIFULDE LANDSKABER

RETNINGSLINIER
19.1. I kystnærhedszonen må der kun udlægges areal til byggeri, anlæg mv., hvis der foreligger en

særlig planlægningsmæssig og/eller funktionel begrundelse for den kystnære placering. Et
eventuelt nødvendigt byggeri eller anlæg skal placeres og udformes, så det indpasses bedst
muligt i kystlandskabet. 

19.2. Værdifulde kystlandskaber, der er vist på kortbilag 5, skal friholdes for bebyggelse og anlæg,
undtagen bebyggelse, der er erhvervsmæssigt nødvendig for driften af en landbrugs- eller
skovbrugsejendom.

19.3. Offentlighedens adgang til kysten skal opretholdes og søges forbedret.

19.4. I værdifulde landskabsområder, der er vist på kortbilag 5, må der normalt ikke udlægges are-
al til formål, som ikke er forenelige med regionale og nationale landskabsmæssige værdier. Et
eventuelt nødvendigt byggeri eller anlæg skal placeres og udformes, så det indpasses bedst
muligt i landskabet.

19.5. For at bevare de geologiske formationer og studielokaliteter skal større formationer så vidt
muligt bevares synlige uden skæmmende eller tilslørende bebyggelse, beplantning eller
råstofgravning. 

19.6. De større uforstyrrede landskaber, der er vist på kortbilag 1, skal søges friholdt for større
anlæg. Et eventuelt nødvendigt større anlæg skal søges placeret og udformet, så det i mindst
mulig grad skæmmer landskabet.
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Kystenlandskabet, der strækker sig fra Nymindegab
i nord til Gammel Hviding i syd, er geologisk set ungt,
og her foregår stadig betydelige ændringer under havets
og vindens indvirken. 

I den nordlige del af amtet forløb kystlinien indtil for
omkring 2000 år siden længere mod øst. De gamle kyst-
skrænter ses stadig tydeligt i landskabet ved Kløvbak-
ken og Grærup Langsø. Siden har havets materiale-
transport langs kysten lagt nyt land til, og vinden har her
dannet klitlandskaber. Nogle af disse hører til de største
og smukkeste i landet.

I Vadehavet har aflejringer fra havet og vandløbene i
fællesskab dannet marskområderne bag den kæmperev-
le, som efterhånden er blevet til Skallingen, Langli,
Fanø og Mandø.

Beskyttelse af kystområderne
Kystnærhedszonen omfatter landzoner og sommer-

husområder i en i princippet 3 km bred zone langs
kysten. I blandt andet Blaabjerg og Blåvandshuk kom-
muner er zonen dog betydeligt bredere. Afgrænsningen
er vist på kortbilag 5.

Kystnærhedszonens afgrænsning og de overordnede
retningslinier for planlægning og administration af kyst-
nærhedszonen er fastlagt i planloven. Hensigten med
bestemmelserne er at bevare kystlandskabets særlige
karakter ved at begrænse bebyggelse og anlæg i kyst-
områderne til det nødvendige, specielt på de åbne kyst-
strækninger. De anlæg, som har behov for nærhed til
kysten, skal placeres, så de påvirker kystlandskabet
mindst muligt. 

Regionplanen følger op på disse intentioner ved
generelt at begrænse nye arealudlæg til byudvikling,
tekniske anlæg samt ferie- og fritidsanlæg i kyst-
nærhedszonen. 

Kort 19.1. Landskabstyper.
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Værdifulde kystlandskaber

Inden for kystnærhedszonen findes fortsat en række
ubebyggede eller sparsomt bebyggede områder. Disse
er udpeget som værdifulde kystlandskaber og skal søges
friholdt for (yderligere) bebyggelse og anlæg mv. Dog
kan der opføres bebyggelse og anlæg mv., der er
erhvervsmæssigt nødvendig for den jordbrugsmæssige
drift. Desuden kan der meddeles tilladelse til klæggrav-
ning til offentlige kystbeskyttelsesformål, jf. redegørel-
sen i afsnit 16.

Inden for de værdifulde kystlandskaber er der visse
steder gennem lokalplanlægningen åbnet mulighed for
at opføre/udvide bebyggelse, anlæg mv. Disse bebyg-
gelser/anlæg vil fortsat kunne realiseres.

Afgrænsningen af de værdifulde kystlandskaber føl-
ger i al væsentlighed afgrænsningen af de internationa-
le naturbeskyttelsesområder og de udpegede naturområ-
der inden for kystnærhedszonen. Dog omfatter de ikke

forsvarets skyde- og øvelsesterræner. Arealanvendelsen
inden for disse er omtalt i afsnit 17.

Værdifulde landskabsområder 
De umiddelbart smukkeste landskaber er ofte knyttet til
ådalene og kysterne og ligger i de fleste tilfælde inden
for de udpegede naturområder eller internationale natur-
beskyttelsesområder. Der findes imidlertid også andre
områder med en særlig landskabelig værdi. Det kan
f.eks. være områder, hvorfra der er udsigt over en ådal
eller et vidtstrakt landskab. Det kan også være områder,
hvor landskabet særligt tydeligt afspejler de geologiske
processer, der har givet landskabet form.

Retningslinierne 19.4.-19.5 skal sikre, at især større
byggeri og tekniske anlæg begrænses mest muligt inden
for de værdifulde landskabsområder. De værdifulde
landskaber må kun i ganske særlige tilfælde inddrages
til byvækst, jf. afsnit 1. Nødvendige byggerier og tekni-

Kort 19.2. Værdifulde landskaber.
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ske anlæg skal indpasses bedst muligt i terrænet, og de
vigtigste udsigtskiler skal søges friholdt.

Områder af særlig geologisk interesse er især sårba-
re over for bortgravning af materiale og opfyld, der kan
betyde en permanent udslettelse af de geologiske loka-
liteter. En række geologiske interesseområder er des-
uden sårbare over for afvanding og opdyrkning.

Større uforstyrrede landskaber
Store dele af det åbne land er i dag påvirket af store tra-
fikanlæg, master, møller eller store produktionsanlæg.
Det er få steder, hvor man kan opleve et uforstyrret land-
skab uden dominerende eller støjende anlæg og aktivi-
teter.

Retningslinie 19.6 har til formål at sikre, at der ikke
sker unødvendige indgreb i de tilbageværende større
sammenhængende landskaber, som ikke er påvirket af
store byggerier og anlæg. 

Baggrunden herfor er, at et område, der er uden
påvirkning af store byggerier og tekniske anlæg, i sig
selv er af værdi. Jo større et sådant uforstyrret område
er, desto større er dets oplevelsesværdier. Dette gælder,
uanset om der samtidig er registreret egentlige fred-
ningsmæssige interesser eller ej. 

De større uforstyrrede landskaber kan således udgøre
en væsentlig rekreativ ressource. Her kan man bevæge
sig inden for større landområder, uden at møde barrierer
i form af motorveje, større byer, lufthavne, store elled-
ninger mv., der afgørende ændrer karakteren af land-
skabet - både fysisk, støjmæssigt og visuelt. Områderne
kan både give æstetisk betonede oplevelser og oplevel-
ser af det almindelige nutidslandskab og dets lokale
samfundsliv, som det nu har udviklet sig uden afgøren-
de indgreb i form af store byggerier og anlæg.

De større uforstyrrede landskaber er vist på kort 19.3.
De er afgrænset ved at fastlægge indflydelseszoner fra

Kort 19.3. Større uforstyrrede landskaber.
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eksisterende og planlagte bygninger og anlæg, der
påvirker landskabet visuelt og støjmæssigt eller virker
som fysiske barrierer for færdsel i landskabet. Større
bygninger og anlæg er f.eks. lineære anlæg som større
veje, større jernbaner og større el-ledningsnet samt
enkeltanlæg som vindmølleparker, masteanlæg og tele-
tårne, større virksomheder, flyvepladser/lufthavne med
daglig ruteflyvning, større campingpladser og feriebyer.
Endelig indgår større byområder (over 1500 indbygge-
re) samt sommerhusområder (over 200 huse), ferieom-
råder mv.

Lovhenvisninger
• Lov om planlægning (lovbekendtgørelse nr.883

af 18. august 2004) § 6, stk. 3. pkt. 8 og § 6a
• Miljø- og Energiministeriets vejledning om

planlægning i kystområderne, december 1995.
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HENSTILLINGER
Værdifulde, karakteristiske kulturhistoriske spor og
sammenhænge i landskabet skal søges bevaret og om
nødvendigt plejet. (Kommunerne).

TILKENDEGIVELSER
Amtet vil ved sin administration af planloven og natur-
beskyttelsesloven tilstræbe at beskytte og bevare værdi-
fulde, karakteristiske kulturhistoriske spor og sammen-
hænge i landskabet.

Amtet vil i samarbejde med det regionale faglige kultur-
miljøråd og egnsmuseerne i amtet søge at forbedre
viden om og udbrede kendskabet til væsentlige kultur-
miljøer i regionen.

Amtets plejeindsats vil primært blive koncentreret
omkring de nationale fortidsminder og større markante
gravhøjsgrupper.

REDEGØRELSE
Rundt om i landskabet, på eller under jordoverfladen,
findes kulturhistoriske levn, der hver for sig eller til-
sammen fortæller en så væsentlig del af vores fælles
historie, at de bør bevares. En del af de kulturhistoriske
spor og elementer er beskyttet direkte gennem lovgiv-
ningen. Det drejer sig f.eks. om sten- og jorddiger, for-
tidsminder og til dels kirkeomgivelser. Andre spor og
elementer er beskyttet gennem fredninger.

Mange af de nyere kulturhistoriske spor i landskabet
er imidlertid forsvundet eller er i fare for at gå tabt, for-
di de ikke længere bruges i dagligdagen. Marker slås
sammen, hvorved gamle hegn og skel forsvinder, lands-
byer udbygges måske på en måde, så gamle strukturer
sløres, teglværker og andelsmejerier nedlægges eller
ombygges til andre formål. Er man opmærksom på det,
er det dog muligt at bevare mange kulturminder samti-
dig med, at der foregår en fortsat udvikling i samfundet.

Retningslinie 20.1 skal sikre, at de kulturhistoriske
interesser varetages ved udlæg af nye arealer til byud-
vikling, ferie- og fritidsformål, skovrejsning, vindmøl-
ler, andre større tekniske anlæg mv. Hvis der ønskes

Det landskab, som vi kender i dag, med byer, landsbyer og gårde er resultat af menneskers
udnyttelse af området gennem årtusinder. Hver tid har sat sit præg på landskabet, som derved
kan fortælle sin egen historie. 

Amtsrådet ønsker at værne om historien og kontinuiteten i landskabet. Dette udelukker ikke,
at landskabet kan videreudvikles. Der skal fortsat være mulighed for udvikling og forandring,
hvor også nutiden og fremtiden skal kunne sætte præg på landskabet. Men udviklingen bør ske
i respekt for de kulturhistoriske værdier.

Bevaring af kulturhistoriske værdier i et foranderligt landskab stiller krav til prioritering og
udvælgelse af det, vi ønsker at bevare. For det er umuligt - og måske heller ikke ønskeligt - at
bevare alt. De udpegede kulturmiljøer er områder, der i særlig grad kan fortælle noget væsent-
ligt om det liv, der har været ført i vores del af landet.

20. KULTURHISTORISKE INTERESSER I LANDSKABET

RETNINGSLINIER
20.1. Inden for de bevaringsværdige kulturmiljøer, der er afgrænset på kortbilag 5, må der kun

udlægges arealer til byggeri, anlæg mv., hvis det kan godtgøres, at de kulturhistoriske interes-
ser ikke tilsidesættes i væsentligt omfang.

20.2. Omkring de kirker, der er angivet på kortbilag 5, må der kun udlægges areal til byggeri, anlæg
mv., der ikke væsentligt forringer oplevelsen af kirken i samspil med det omgivende landskab.
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udlagt sådanne arealer inden for de bevaringsværdige
kulturmiljøer, skal der i forslag til kommune- og lokal-
planer gøres rede for bevaringsinteresserne i området,
og for hvordan det påtænkte byggeri eller anlæg vil
påvirke disse interesser. Kun hvis det kan godtgøres, at
bevaringsinteresserne ikke tilsidesættes i væsentligt
omfang, eller der ikke er andre placeringsmuligheder,
vil det påtænkte byggeri eller anlæg kunne realiseres.

Et helt særligt kulturhistorisk træk er de mange
landsbykirker, der i mange århundreder har været blandt
de væsentligste og mest markante elementer i kultur-
landskabet. Ud fra både kulturhistoriske og landskabeli-
ge hensyn er det af betydning, at kirkernes nærmeste
omgivelser og oplevelsen af kirkerne fra det åbne land
ikke forringes af nyt byggeri eller store anlæg.

Naturbeskyttelsesloven sikrer, at der inden for 300 m
fra kirkerne ikke må opføres bebyggelse med en højde
på over 8,5 m. Herudover er der omkring en del kirker
indgået frivillige fredningsaftaler for de helt nære omgi-
velser, de såkaldte Exner-fredninger.

Retningslinie 20.2 skal sikre en mere udstrakt
beskyttelse af kirkernes omgivelser, så deres betydning
som markante kulturmonumenter i landsbyer og det
åbne land i øvrigt ikke udviskes. Amtet har udpeget
beskyttelseszoner omkring samtlige kirker i amtet. En
særskilt rapport kan ses på amtets hjemmeside
www.ribeamt.dk.

Da den bedste beskyttelse af kulturværdierne ofte er
det lokale engagement, der udspringer af viden om og
stolthed over den fælles kulturarv, vil amtet i samarbej-
de med det regionale faglige kulturmiljøråd og egnsmu-
seerne søge at forbedre det folkelige kendskab til de kul-
turhistoriske spor og sammenhænge i landskabet gen-
nem en løbende formidlings- og informationsvirksom-
hed. 

De kulturhistoriske hovedtræk
Kulturlandskabet er skabt af mennesker gennem et langt
tidsrum og afspejler en stadig vekselvirkning mellem de
naturgivne forhold og menneskers virksomhed. De
meget forskellige landskabstyper i Ribe Amt har givet
forskelligt livsgrundlag, men også politiske, økonomi-
ske og religiøse forhold har haft stor betydning for de
ændringer, der er sket gennem tiderne. Ved beskrivelsen
af de kulturhistoriske hovedtræk er der især lagt vægt på
de træk, der er typiske for den pågældende egn og for
hver epoke.
Amtet kan groft opdeles i to hovedområder: 
• Indlandet med bakkeøerne og de flade hedesletter

opdelt af store, vidtforgrenede åsystemer og 
• Kystlandskabet med Vadehavsøerne, marsk og klitter. 

Ådale, bakkeøer og hedesletter

Der er spor af menneskers aktivitet i indlandet gennem
mindst 10.000 år. Sporene knytter sig især til ådalene.
Åerne anvendtes til fiskeri og som den bedste og sikre-
ste færdselsmulighed på jagt efter bytte. Ådalenes enge
var desuden den væsentligste forudsætning for, at der
overhovedet har kunnet drives landbrug på de nærings-

fattige jorder i Sydvestjylland, idet opdyrkning forud-
satte, at der blev tilført husdyrgødning. Gødningsmæng-
den afhang af antallet af husdyr, der igen blev bestemt
af den mængde græs og hø, som kunne skaffes til krea-
turerne. Der har derfor været en nøje balance mellem
engenes og det opdyrkede lands størrelse. Denne balan-
ce blev først for alvor brudt i 1800-tallet ved indførelse
af bedre dyrkningsmetoder og blandt andet handelsgød-
ning. Indtil for omkring 150 år siden lå således halvde-
len - på hedesletterne i den nordøstlige del af amtet helt
op til 85% - af jorderne hen som heder, moser og kær. 

Bebyggelsen er typisk blevet placeret på højerelig-
gende sandbanker med lige langt til eng og agerjord og
i relativ sikkerhed for oversvømmelser.

Fra oldtiden kendes gravpladser, talrige løsfund,
bopladser, vejanlæg, marksystemer (de såkaldte dige-
voldinger), jernudvindingspladser og -ovne mv. Grav-
højene er de markante, synlige minder. De fleste af de
oprindelige høje er dog overpløjede og eksisterer kun
som lyse pletter i marken. Kun i områder, som har und-
gået dyrkning, f.eks. i plantagerne, er der bevaret større
synlige grupper.

De første egentlige landsbyer stammer fra middelal-
deren. I en typisk landsby lå gårdene grupperet langs en
vej eller - hvor pladsen var mere rigelig - rundt om et
fællesareal, en forte. Den enkelte gård lå på en tofte,
som var et mindre areal rundt om gården, hvor bonden
selv bestemte. Her var køkkenhave og mindre husdyr
som gæs og ænder. Landsbyernes størrelse afhang af
naturressourcerne: På de relativt frugtbare bakkeøer var
der grundlag for egentlige landsbyer og større hoved-
gårde, mens bebyggelsen på de sandede hedesletter
næsten udelukkende bestod af enkeltgårde. Hvor åløbe-
nes snoninger gav plads til større engstrækninger, kun-
ne 2-3 eller flere gårde dog ligge samlet, som f.eks. ved
Skovsende vest for Sdr. Omme.

Med de store landboreformer i 1700-tallet ændredes
bebyggelsesbilledet gradvist. De tidligere hovedgårde
fik solgt fæstegårdene fra og blev ændret til mindre,
effektive studegårde eller blev nedlagt. I landsbyerne
blev de enkelte gårde udskiftet fra landsbyfællesskabet,
og hver gård fik samlet sin egen jord omkring sig. Hus-
mændene, der mistede brugsretten til fælles græsnings-
arealer, tørvemoser mv. fik tildelt en lille jordlod på en
del af landsbyens fællesareal, f.eks. Tradsborg ved
Tjæreborg i Esbjerg Kommune, eller på en del af hoved-
gårdsmarken, f.eks. Krogsgård Mark i Esbjerg Kommu-
ne. Resultatet af udskiftningen blev, at mange små-
landsbyer blev næsten opløst og landskabet præget af
enkeltliggende gårde. Et karakteristisk element i
udskiftningens landskab er også de mange hegn, der
klart angiver markinddelingen.

Udskiftningen blev ikke gennemført lige konsekvent
alle steder. På de bedste agerjorder på bakkeøerne kun-
ne den enkelte ejendom klare sig med begrænset jord.
Der var derfor mulighed for at samle jorden omkring
gården uden at flytte den ud fra landsbyen. Markparcel-
lerne ligger i disse tilfælde oftest som blokke eller strim-
ler omkring gårdene som f.eks. ved Åtte i Holsted Kom-
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mune og ved Hodde i Ølgod Kommune. Stjerneudskift-
ningen, hvor parcellerne danner trekanter ud fra lands-
byen, er mere sjælden på egnen. Novrup i Esbjerg Kom-
mune er dog et fint eksempel på denne karakteristiske
udskiftningsform. 

På hedesletten var bebyggelsen allerede før udskift-
ningen så spredt, at en større omstrukturering af jord og
bebyggelse ikke var nødvendig. Det var derfor først i
forbindelse med opdyrkningen af heden, at der blev
grundlag for yderligere beboelse og dermed en spred-
ning af bebyggelsen ind på heden. De første organisere-
de forsøg med opdyrkning stammer fra 1750’erne, hvor
staten gav tilskud til blandt andet tyske indvandrere, der
ville opdyrke hede. Frederiksnåde ved Randbøl Hede er
et af de få tilbageværende eksempler på en sådan ”kar-
toffeltysker-koloni”. De store ændringer kom først i
midten af 1800-tallet, da bedre dyrkningsmetoder,
blandt andet engvandingsanlæg, mergling, læplantning
og dræning af søer, moser og kær, gjorde det muligt at
opdyrke større arealer. Opdyrkningen af heden betød, at
der flere steder opstod ny bebyggelse med grupper af
småbrug langt fra eksisterende bebyggelse. Det mest
karakteristiske var dog en stadig spredning af nye brug
ud fra den ældre bebyggelse. Interessante bebyggelses-
mønstre fra hedeopdyrkningstiden ses f.eks. i Hinnum
øst for Grindsted og i Lifstrup syd for Varde. Bevarede
rester af engvandingsanlæg i form af kanaler og eng-
vandingsbede findes blandt andet langs Omme Å, Sim-
melbæk og Grindsted Å i Grindsted Kommune.

Som alternativ til hedeopdyrkningen blev der over en
kortere årrække anlagt en lang række store plantager –
de såkaldte ”Københavnerplantager”, der blev anlagt af
københavnske grosserere til jagt og fritid. I plantagerne
er der opført fine lystgårde og jagtslotte med smukt
anlagte landskabelige haver. Eksempler herpå er Slaug-
gård og Fromssejr plantager.

I slutningen af 1800-tallet gav anlægget af Esbjerg
Havn og åbningen af det store jernbanenet nye mulig-
heder for handel mod øst og mod det europæiske mar-
ked. Sammen med en kraftig udvikling i landbrugspro-
duktionen, hovedsagelig organiseret af andelsbevægel-
sen, gav dette grundlag for nye centre for handel og
håndværk i landdistrikterne. En del af disse nye byer
opstod ved stationerne langs jernbanenettet, f.eks.
Vejen, Brørup, Holsted og Bramming, mens de i områ-
der uden jernbaner, eller hvor jernbanen kom senere,
opstod i tilknytning til kroer, møller, overfartssteder
eller vejkryds, f.eks. Grindsted, Nørre Nebel, Norden-
skov og Endrup. Med de mange nye byer fik amtet en
radikal anden bystruktur end tidligere.

Kystområderne

Kystområderne i Ribe Amt er et ungt dynamisk land-
skab under stadig forandring. Vadehavsøerne har for-
mentlig ligget hen som højsander i oldtiden. Den første
kendte beboelse på Fanø stammer fra midt i 1200-tallet,
mens Skallingen først er dannet efter den store storm-
flod i 1634.

Den nordlige del af kysten fra Blåvandshuk til

Nymindegab er vanskelig at besejle, og der er ikke fra
gammel tid megen bebyggelse nær kysten. På grund af
sandflugt var store dele af kysten ubrugbare til land-
brug, indtil man fra midten af 1800-tallet fik sandflug-
ten under kontrol ved at anlægge plantager og læplant-
ninger, der kunne bryde vinden og dæmpe sandflugten.
Fra denne tid stammer mange af de gamle gårde i områ-
det. Ved Nymindegab er desuden bevaret nogle gamle
huse og tomter af fiskeboder eller esehytter, der tjente
som base for sæsonfiskeriet i de tidlige sommermåne-
der.

Derimod har Vadehavet givet gode muligheder for
fiskeri, handel og søfart, mens den fede marskjord langs
Vadehavskysten har givet rigelige græsningsarealer til
opfedning af kreaturer. Men samtidig har stormfloder
været en konstant trussel mod menneskets eksistens.
Derfor har der gennem tiden været sat mange kræfter
ind for at holde havet på afstand. Den tætte række af sto-
re landsbyer og gårde på randen mellem marsken og det
tørre land ”geesten”, vidner om den velstand og deraf
følgende store befolkningstæthed, der var i marskområ-
det, men også om den tilbagevendende fare for over-
svømmelser. Kun få steder findes der spor af bebyggel-
se i marsken og da altid på naturlige geestknolde. 

Ved Vadehavet finder man de ældste bysamfund i
amtet: Ribe, der blev grundlagt i begyndelsen af 700-
tallet, og Varde fra 1100-tallet. Begge byer ligger ved
åer med mulighed for videre forbindelse til Nordsøen
gennem forskellige dyb. De udvikledes derved til han-
delsknudepunkter mellem Norden og resten af Europa.
Større skibe havde dog problemer med at sejle helt op til
byerne. Der blev derfor anlagt ladepladser i åløb og ved
kysten, hvor varerne blev omlastet til mindre fartøjer.
Eksempler herpå findes ved Janderup, Hjerting,
Roborghus og Hviding Nakke.

Ved Vadehavskysten opstod også en række fiskerle-
jer, da fiskeriet havde sin storhedstid i 1500-tallet. Søn-
derside, der lå ved kysten sydvest for Ho, hvor Skallin-
gen i dag strækker sig mod syd, hørte sammen med
Nordby og Sønderho på Fanø til Sydvestjyllands største
fiskerlejer. Sønderside blev udslettet ved den store
stormflod i 1634, og først i de allerseneste år har man
gennem udgravninger fået kendskab til dele af bebyg-
gelsens placering. Af andre fiskerlejer kan nævnes Ho,
Oksby, Sjelborg, Hjerting, Strandby og Langli. Karakte-
ristisk for alle havnene var, at det var naturhavne uden
egentlige kajanlæg.

I 1680’erne fik skipperne på vadehavsøerne og i Ho,
Oksby og Hjerting ret til egen handel og blev dermed
konkurrenter til købstæderne. Hjerting, Sønderho og
Nordby udviklede sig til betydelige skipperbyer. Fanø
var således i slutningen af 1800-tallet et af Danmarks
største søfartscentre med store sejlskibe i international
skibsfart. Fanøs særlige skipperbykultur med mange
hollandsk-frisiske træk i bygningskulturen er særdeles
velbevaret.

Landbrugets udskiftning har ikke i samme grad som
inde i landet sat sit præg på kystområderne. På grund af
de særlige naturforhold med mange slags jordtyper -
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marsk, eng, ager, hede og mose - var det ikke muligt at
samle den enkelte gårds jorder i forbindelse med
udskiftningen. Gårdene blev derfor liggende, hvor de lå,
med lige stor afstand til de mange jordstykker. Udskift-
ningen af marskengene har dog sat sig spor i den karak-
teristiske markstruktur med de lange, smalle fenner
markeret af grøfter.

På Fanø og Mandø var landbruget et bierhverv. Rind-
bysletten, der er det eneste regulære landbrugsområde
på Fanø, er stadig et åbent landbrugsland med spredtlig-
gende, oprindelige 2-længede gårde. I Nordby og Søn-
derho forblev landbruget derimod uudskiftet til op i
midten af 1900-tallet. Grønningen på Fanøs nordspids
har været fælles kreaturgræsning for Nordbys beboere
helt op til i dag. Korndyrkning besværliggjordes af
sandflugt, og småmarker måtte nedgraves i sandet. Dri-
vervejen og spor af inddigede marker er bevaret blandt
andet nord for Nordby. Som et særligt bierhverv havde

Fanø en betydelig eksport af vildænder, der blev indfan-
get i fuglekøjer (kunstige damme, hvor vildænderne
blev lokket ind i ruser og aflivet). Der findes stadig
rester af de gamle fuglekøjer på Fanøs østkyst. To af
fuglekøjerne er meget velbevarede.

Fra slutningen af 1800-tallet har kystområderne
undergået store forandringer. Fanø blev tidligt ramme
om en badesteds- og hotelturisme omkring Fanø Vester-
havsbad. Senere skete en udbygning med små sommer-
huse i kolonihavestil ved Rindby Strand. Også i Vejers
og Nymindegab skete der tidligt udbygning med som-
merhuse, især på klittoppene. Den store sommerhusud-
bygning er dog først sket efter 1960’erne. Nogle særli-
ge fritidshuse findes ved Sjelborg Klint, ved Sneum Slu-
se og ved Ribe Kammersluse. Hytteområderne rummer
et fællesskab og en tradition for brug af naturen, som
gør disse småsamfund bevaringsværdige i deres
nuværende form.

Kort 20.1. Værdifulde kulturmiljøer.
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Omkring 1900 begyndte også inddigningen af mar-
sken med Ribe-diget i 1911-15 og i 1923 Sneum Sluse
og diget fra Darum til Tjæreborg, Inddigningen gjorde
det muligt at afvande marsken ved hjælp af grøfter og
vindmøller og dermed forbedre græsning og høslet. I
dag er de inddigede dele af marsken præget af korn-
dyrkning. Kun omkring Varde Å’s udmunding og umid-
delbart sydvest for Esbjerg findes stadig uinddigede
marskarealer.

Bevaringsinteresserne 
Det er strukturen i landskabet, dvs. bebyggelsens place-
ring, markopdelingen mv., der fortæller den lange histo-
rie. Det er denne helhed, vi bør bevare. Derfor er det
vigtigt at sikre, at bebyggelsens karakteristiske place-
ring på grænsen mellem eng/marsk og ager og dens
sammenhæng med de oprindelige naturressourcer - eng,
marsk, ager og hede - ikke sløres ved nybyggeri, nye
store anlæg eller tilplantning. 

Også hegn, diger, grøfter og veje er væsentlige for
opfattelsen af kulturlandskabet og eksempler på de mest
karakteristiske bør derfor så vidt muligt bevares. Sten-
og jorddiger er generelt beskyttede gennem museums-
lovens § 29 a og må derfor ikke fjernes, medmindre
amtet meddeler dispensation. Dette skyldes ikke kun at
deres fortælleværdi i nutidens kulturlandskab er væsent-
lig, og at de bidrager til  et afvekslende landskab, men
også at de fungerer som levested og økologisk forbin-
delser for dyr og planter. Enkelte steder er der bevaret
diger, som kan stamme helt tilbage fra middelalderen.
Det gælder blandt andet ejerlavsskel, der tidligere
udgjorde en både administrativ, arbejdsmæssig og soci-
al grænse, idet et ejerlav er betegnelsen for de samlede

dyrkningsmarker til en landsby, en hovedgård eller en
enestegård. Ejerlavsgrænserne fortæller således om en
mere end tusindårig tradition for udnyttelse af et områ-
des naturressourcer. Også i enkelte af landsbyerne har
visse gadeforløb og skel eksisteret uændret siden mid-
delalderen, selvom både landsbyer og gårde i stort
omfang har ændret udseende siden da. De lange lige
hegn af rødgran eller - på Esbjergegnen - seljerøn, er
karakteristiske træk fra udskiftningstiden.

Et andet karakteristisk kulturtræk er de forskelle i
byggeskik, der kan ses fra egn til egn: De vestjyske går-
de er typisk firelængede opført i mørke teglsten, afval-
mede gavle, en lille taggesims og halvrunde murede
kviste med luger, de såkaldte ”arkengaf”. I Nordby og
Sønderho findes de særlige fanøhuse i tegl med træ-
beklædte gavle og stråtag. Facaderne er ofte med rød-
farvet vandskuring og hvide opstregede fuger, og i Søn-
derho har det været skik med grøn-sort-hvide stik over
dør- og vinduesåbninger.

I indlandet har enkelte bygmestre sat deres markante
præg på bebyggelsen i de enkelte egne, f.eks. Peder Hol-
densens byggerier på Vejen-egnen. Efter 1910-20 er
gårde og husmandsbrug især præget af påvirkninger fra
foreningen bedre byggeskik. Overalt i amtet er der
smukke eksempler.

De kulturhistoriske elementer, der er lagt særlig vægt
på ved udpegningen af de bevaringsværdige kulturmil-
jøer, er bebyggelsesstrukturen langs marsken og ådale-
ne samt landsbykirkerne og deres omgivelser. Disse
bebyggelser er valgt, fordi de på en gang udgør et meget
karakteristisk og særegent træk i det sydvestjyske kul-
turlandskab.

I Åtte ligger gårdene stadig samlet i den gamle landsby.
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Udpegede bevaringsværdige kulturmiljøer

1.1 Ho og Bordrup: Ho landsby på grænsen mellem klit-
og marsklandskab. Vejklyngeby med 3 delvist adskil-
te bebyggelser og en del gårde spredt ud over bymar-
ken. Kirke, præstegård og -have. Markedsplads (Ho
Fåremarked). Græsningsareal i marskengene og på
Skallingen. Ho Klitplantage. Bordrup med randbe-
byggelse på kanten mellem marsk og ager. Marskeng-
ene opdelt i smalle indgrøftede parceller eller fenner.
Oldtidsbopladser. Tomter af sæsonfiskerleje fra 1300-
1600 årene ved Sønderside.

1.2 Hesselmed: Tidligere hovedgård med voldanlæg og
hovedbygning fra 1745. Levn af vandmølleanlæg,
mølledæmning og mølledam. På Hesselmed Mark
boplads fra overgangen mellem førromersk og ældre
romersk jernalder.

1.3 Kjelst, Tarp, Burgård, Billum Gårde, Vester Jande-
rup, Hyllerslev: Klynger af gårde på overgangen mel-
lem eng og agerland. Bebyggelsen danner tilsammen
et bånd, der følger den samme terrænkote. Fælles
adgangsveje til marskengene, der er opdelt i smalle
indgrøftede parceller eller fenner. Janderup Holm,
tidligere ø i Janderup-Billum enge, med talrige old-
tidsfund. Janderup med kirke, færgekro og spor af
gammel ladeplads. Billum med kirke, forsamlingshus
og skole på det højereliggende terræn adskilt fra sel-
ve byen. Begge kirker meget markant placeret i land-
skabet. Ny udstykning syd for kirken i Billum hindrer
dog delvist det frie udsyn til og fra kirken. I Hyller-
slev enkelte gårde af høj bevaringsværdi. Elkærhøj
voldsted.

1.4 Kravnsø, Kokspang og Hostrup: Rækkelandsbyer på
højderyggen på hver side af Hostrup Bæk, der løber
ud i Varde Å. Fælles adgangsveje til marskengene, der
er opdelt i smalle indgrøftede parceller eller fenner. I
Hostrup findes kirke, forsamlingshus og flere stadigt

aktive gårde. I Kokspang findes tidligere skole og
brugs, placeret i krydset Kokspangvej/Kokspang Kir-
kevej, hvor der også ligger to gårde, som er meget
væsentlige for landsbymiljøet. Hostrup Kirke mar-
kant placeret i landskabet. Nyere parcelhusbebyggel-
se ved Hostrup er blevet placeret lidt for langt ud i
ådalen. Spor af landsbyer fra jernalder og vikingetid
mellem kysten og Hostrup Bæk. Tidligere færgegård
ved Tarphage nord for Kravnsø. På Kravnsø Mark
vest for Kravnsø husmandskoloni, dannet af udflytte-
re fra Kravnsø og Kokspang efter udskiftningen.

1.5 Visselbjerg og Vibæk: Visselbjerg Hovedgård fra
1100-tallet, nuværende bygninger fra 1970’erne.
Middelalderligt voldsted i og uden for gårdens have.
Landsbyen Vibæk med række af gårde langs Ålegrøf-
ten blev udstykket fra hovedgården i slutningen af
1700-tallet. I Vibæk enkelte gårde af høj bevarings-
værdi. Alslev Kirke markant placeret i landskabet.

1.6 Enge vest for Varde by: Store engstrøg helt ind til
bykernen er et unikt træk og vidner om byens nære
sammenhæng med og afhængighed af engarealerne.
Voldsted som en ø i engene nærmest byen.

Mål/sårbarhed: Den meget karakteristiske bebyggelses-
struktur bør bevares. Områderne er meget sårbare over for
ny bebyggelse, anlæg, tilplantning mv., der kan sløre den
klare grænse mellem engene og bebyggelsen på højderyg-
gene eller visuelt opdele de store, sammenhængende eng-
strøg. Man bør specielt undgå bebyggelse og beplantning,
der kan hindre det frie udsyn til og fra kirkerne, men også
de åbne kig mellem bebyggelsesklyngerne ud over marsk-
engene, Ho Bugt og Varde Ådal bør bevares. Derudover
kan områderne være truet af yderligere nedlæggelse af
landbrugsbedrifter, ændrede driftsformer i marskengene og
afvanding, der kan sløre inddelingen og dermed tidligere
tiders indviklede ejendomsforhold.

1. Landsbyer og bebyggelse langs Ho Bugt og Varde Å vest for Varde

2.1 Novrup: Middelalderlig forteagtig landsby med uud-
flyttede gårde. Stjerneudskiftning markeret med diger
og hegn. Fælles adgangsveje til marsk, der er opdelt i
smalle indgrøftede lodder eller fenner. Eneste tilbage-
værende uinddigede marskområde langs Vadehavs-
kysten. Flere fine og velbevarede gårde i landsbyen.
Spor af oldtidsbebyggelse omkring Novrup. Den
nære sammenhæng til marsken er forsvundet med
jernbanedæmning og vej, dog stadig en engarm helt
ind i landbykernen. Når og hvis området skal indgå i
Esbjergs byudvikling, bør landsbyen og de omkring-
liggende åbne marker fastholdes.

2.2 Krogsgård og Krogsgård Mark: Krogsgård Hoved-
gård fra 1500-tallet, nuværende bygninger fra 1934
(hovedbygning) og 1927 (udlængerne). Mølle fra
1869 samt rester af voldgrave og lededæmning beva-
ret. Krogsgård Mark udstykket fra hovedgården i
1792. Bebyggelsen ligger på begge sider af den snor-

lige vej og med markstykker ned mod engene langs
Novrup Bæk og Møllebækken. Mange velbevarede
markskel med blandt andet seljerøn. Spor af jernalder
og vikingetidsbebyggelse på Krogsgård Mark.

2.3 Tjæreborg Sønderby: Række af gårde på geestknold i
marsken. Oprindelig del af Tjæreborg landsby. Den
anden del, Østerbyen, svært genkendelig på grund af
meget nybyggeri. Bebyggelsens placering, vejfor-
løbet, engen mellem Sønderby og Østerby samt de
smalle markparceller syd for Sønderby stadig bevaret.
Marsken længst ude er inddiget og engene opdyrket,
men de indgrøftede parceller fornemmes stadig.
Tjæreborg Kirke markant placeret på kanten af engen
i udkanten af Østerby. Flere velbevarede, stråtækte
huse og gårde, hvoraf enkelte er fredede. Roborg
ladeplads kendt siden 1600-tallet. Toldsted 1845-
1905. Kro, købmand og tømmerhandel flyttet til
Tjæreborg, da jernbanen åbnede. Toldkontrollørbolig 

2. Landsbyer og bebyggelse langs Vadehavet syd for Esbjerg
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bevaret. Gården Roborghus fra 1925. Vejforbindelser fra
Tjæreborg Sønderby. Mange spor af oldtidsbebyggelse
omkring både Tjæreborg Østerby og Sønderby.

2.4 Sneum, Nybro og Tømmerby: Randbebyggelse på
begge sider af ådalen. Sneumgård oprettet som
hovedgård i 1609 ved nedlæggelse af landsby, udpar-
celleret i 1829. Nuværende stuehus fra 1829. Sneum
Kirke oprindeligt placeret i den nedlagte landsby, nu
fritliggende med fredet graverbolig. Tømmerby blok-
udskiftet i 1793. Bygaden og flere gårde bevaret i
landsbyen. Dele af adgangsveje til engene bevaret.
Ladepladser ved Tømmerby og Sneum Kirke. Vade-
sted/bro ved Nybrogård. Jernalder- og vikingetids-
bopladser omkring Sneumgård. Spor af vikingetids-
landsby ved Tømmerby.

2.5 Darum: Lille Darum og Store Darum med 3 tydeligt
adskilte bydele (Nørreby, Vesterby/Midtby og Søn-
derby) oprindeligt afgrænset af vådområder. Vejfor-
løbet og mange store gårde fra før 1850’erne bevaret.
Nørreby dog meget præget af nybyggeri. Flere fine
gårde af høj bevaringsværdi. Udskiftningens mark-
strukturer, hvor den enkelte gårds jorder blev opdelt
på marsk, ager, hede og mose, ses stadig vest for Sto-
re Darum. Darum Kirke markant placeret i det flade
landskab. Skole, brugsforening og forsamlingshus i
Store Darum. Jernalderbopladser og -grave i alle
marskvendte områder.

2.6 Vilslev og Jedsted: Landsbyerne ligger som randbe-
byggelse på hver side af Kongeåen på højtliggende
terræn mellem ådalen og marsken. Vejforløbet og
mange store gårde bevaret i landsbyerne trods meget
nybyggeri. I Vilslev flere fine gårde af høj bevarings-
værdi. Vilslev Kirke markant placeret på kanten af
ådalen. Vilslev Spang overgangssted med kro og told-
sted. Mølle ved Jedsted ved det østlige overgangssted
over Kongeåen. Jernalderfund i den vestlige del af
Vilslev.

2.7 Hillerup, Farup Kirkeby/Kærbøl og Nørre Farup:
Landsbyer og enkeltgårde på geestranden. Vejforløbet
og enkelte gårde bevaret i landsbyerne. Især Nørre
Farup har bevaret tydelig karakter af forteby, klart
afgrænset mod det omgivende landskab. I Farup
Kirkeby/Kærbøl enkelte ubebyggede tofter med
udsigt mod marsklandskabet trods meget nybyggeri.
Farup Kirke med velbevarede stendiger. Kro (nu mis-
sionshus), præstegård og skole. Jernalderbopladser
ved Nørre Farup og Hillerup.

2.8 Ribe, Inder og Yder Bjerrum, Ribe Holme: Byens pla-
cering på sandbanker ved passagen over åen går tilba-
ge til omkring år 700. Tæt bebygget by med meget
markant og præcis afgrænsning mod det omliggende
åbne og flade landskab. Afgrænsningen dog sløret syd
for Stampemølleåen af flere større, nye bygninger
uden klar struktur. Domkirken og Sankt Catharinæ

Kirke er markante elementer i byprofilen. Inder Bjer-
rum er en række af gårde på smal bakkeø. Yder Bjer-
rum er tidligere landsby på naturlig sandbanke, nu
kun en enkelt gård. Mandø Hølade. Jernalderboplad-
ser ved Jernkær. Kanal fra 1858 vidner om forgæves
forsøg på at genrejse Ribe som handelsby. Ribe-diget
og Ribe Kammersluse fra 1912.

2.9 Øster Vedsted, Sønder Farup, Vester Vedsted: Lands-
byer og enkeltgårde på geestranden. Vejforløbet og
mange gårde bevaret i landsbyerne. I Øster Vedsted
dog kun i byens vestlige del. Den østlige del helt
domineret af nyere parcelhusudstykninger. I Sønder
Farup og Vester Vedsted flere gårde med høj beva-
ringsværdi. Vester Vedsted Kirke og præstegård højt
placeret i landskabet. Byen i øvrigt præget af meget
store træer. Øst-vestgående fløjdige syd om Vester
Vedsted markerer grænsen fra perioden mellem 1864
og 1920 og afslutningen på Ribe-diget fra 1912. Marsk-
engenes struktur fra udskiftningstiden bevaret syd for
fløjdiget, selvom engene helt er forsvundet. Ebbevej til
Mandø. Vester Vedsted Ungdomshøjskole. Nedgravede
tankvognsstillinger fra 2. verdenskrig. Mange jernalder-
bopladser ud mod marsken, blandt andet Dankirke.
Rester af oldtidsagre ved Sønder Farup.

2.10 Gammel Hviding, Høgsbro, Råhede og Enderup:
Landsbyer på geestranden. Gammel Hviding og
Høgsbro langstrakte, næsten sammenvoksede randbe-
byggelser, velbevarede vejstrukturer med fritliggende
gårde og jordtilliggender. Høgsbrogård mindre herre-
gård fra 1400-tallet. Råhede stor forteby, delvist sløret
af nyere byggeri mellem gårdene og på fortearealet,
men stadig klar afgrænsning ud mod marsken. Ende-
rup sandsynligvis udflytterby (torp) på kun et par går-
de. Hviding Kirke meget markant placeret mellem de
små sluttede bebyggelser på sognets højeste punkt.
Bebyggelsesspor fra middelalderen omkring kirken.
Bopladser fra stenalder og jernalder.

Mål/sårbarhed: Den meget karakteristiske bebyggelses- og
markstruktur med de store landsbyer på geestranden og de
smalle indgrøftede parceller bør bevares. Et særligt karak-
teristisk træk i marsklandsbyerne er de store ubebyggede
tofter, der giver mulighed for udsyn over det flade land-
skab. Områderne er meget sårbare over for ny bebyggelse,
anlæg, tilplantning mv., der kan sløre den klare grænse mel-
lem marsken og bebyggelsen eller visuelt opdele den store,
sammenhængende marskflade. Man bør specielt undgå
bebyggelse, beplantning mv., der kan hindre det frie udsyn
til og fra kirkerne, men også de åbne landbrugsarealer mel-
lem landsbyerne og kiggene mellem bebyggelsesklyngerne
ud over marsken bør bevares. Derudover kan områderne
være truet af yderligere nedlæggelse af landbrugsbedrifter,
ændrede driftsformer i marsken og afvanding, der kan sløre
inddelingen og dermed tidligere tiders indviklede ejen-
domsforhold. Den uinddigede marsk sydøst for Esbjerg er
unik, og områdets karakter bør bevares.
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3.1 Lunderup: Lille hovedgård med bygninger fra 1785.
Hovedgården blev udparcelleret i 1920’erne, hvor der
blev skabt en del nye brug nord for Varde Å.

3.2 Nørholm Gods: Landsdelens største herregård. Byg-
ninger fra 1776-80 med tilhørende park, skov og
hede. Middelalderligt voldsted i vådområde ved her-
regårdsanlægget. Vandmølle. 

3.3 Hodde, Assenbæk Mølle og Letbæk Mølle: Hodde
landsby med gamle gårde, kro, husmandsboliger, nye-
re murermestervillaer, andelsmejeri. Størstedelen af
bebyggelsen samlet langs landsbygaden. Kirke,
præstegård og tidligere skole (nu museum) nord for

landsbyen. Markparcellerne til landsbyens gårde
udgør store blokke. Mod nord er markparcellerne
uden hegn og udgør tilsammen en kuplet flade som
kontrast til landsbyens tætte bebyggelse og beplant-
ning. Jernalderboplads øst for Hodde Kirke. Assen-
bæk Mølle og Letbæk Mølle med mølledamme og
bygninger. Teglovne og æltepladser på sydsiden af
Assenbæk Mølledam.

Mål/sårbarhed: Hovedgårdenes bygninger er fredede og
må generelt betragtes som sikrede. Avlsbygninger og evt.
landarbejderhuse, mølle, park mv. bør bevares som en vig-
tig del af det samlede anlæg. Ved Nørholm Gods sætter de
store herregårdsmarker et vigtigt præg på landskabet. 

3. Landsbyer og bebyggelse langs Varde Å øst for Varde

4.1 Hessellund: Randbebyggelse med flere gårde på kan-
ten af ådalen.

4.2 Gørding Kirkeby: Gammel landsby med kirke,
præstegård, smedje (syd for åren) og den store gård,
Gørdinglund, med hovedbygning genopført efter
brand i 1912. Gørding Møllegård med rest af mølle-
huset bevaret. Vadested/bro. Enge helt ind i byen. 

4.3 Varhogård: Tidligere hovedgård med tilhørende
vandmølle. Møllen er brændt, men møllegården er
bevaret. Varhogårds hovedbygning fra 1875, udlæn-

gerne fra 1916. Jorden solgt til teglværk. Spor af jer-
nalderbebyggelse og –grave.

4.4 Lovrup: Enkeltliggende gårde på kanten af ådalen. 

4.5 Gørklint: Gørklint Mølle, Gørklintgård.

Mål/sårbarhed: Den karakteristiske bebyggelsesstruktur
med enkeltgårde og smålandsbyer på kanten af ådalen bør
bevares. Området er sårbart over for bebyggelse, anlæg, til-
plantning mv., der kan sløre bebyggelsens sammenhæng
med engene.

4. Landsbyer og bebyggelse langs Holsted Å

5.1 Malt og Maltbæk: Landsbyer og randbebyggelse
langs Kongeåen. Romansk kirke i Malt.

5.2 Estrup Hovedgård: Bygninger fra 1721 og senere
med tilhørende bøge- og egeskove, alléer, hegn og
stendiger. Landarbejderhuse. Tomter efter gammel
landsby. Ladelund Landbrugsskole (nu efterskole).
Sammen med Sønderskov Hovedgård amtets fineste
herregårdslandskab.

5.3 Sønderskov Hovedgård og Foldingbro: Bygninger fra
1620 og senere med tilhørende bøge- og egeskove,
alléer, haveanlæg, voldgrave og stendiger. Sønder-
skov Mølle med mølledam og bygninger. Landarbej-
derhuse. Sønderskov Mark med randbebyggelse
langs Kongeåen. Rester af karpedamme i Skovhoved.
Rester af teglværk. Foldingbro med toldsted, to kroer,
grænse 1864-1920 og genforeningshøjen i haven ved
Kongeåkroen. Sammen med Estrup Hovedgård
amtets fineste herregårdslandskab.

5.4 Åtte og Folding: Langeskov med rester af større
system af højryggede agre, antageligt fra middelalde-
ren. Folding Kirke og kirkegård. Åtte landsby med
homogen gårdbebyggelse og tæt beplantning placeret
på sydsiden af den slyngede landsbygade. Afveksling
mellem lukkede byrum og åbne kig udover Kongeå-
dalen. 

5. Landsbyer og bebyggelse langs Kongeåen

5.5 Nielsby Hovedgård: Bygninger fra 1777 og senere
med tilhørende jorder. Overgangssted.

5.6 Åbølling og Tøbøl: Randbebyggelse med markparcel-
ler ned mod Kongeåen. Overgangssted ved Tobøl
landsby.

5.7 Gredsted, Jernved, Jernvedlund og Plougstrup: Ræk-
kelandsbyer på højden over Kongeådalen. I Jernved
findes kirke, præstegård, mejeri, forsamlingshus og
flere store gårde. Jernved Kirke markant placeret højt
i landskabet. I Jernvedlund mange nyere enfamiliehu-
se og småerhverv. Randbebyggelsen mod syd mar-
kant placeret med udsigt ned mod Kongeådalen.

5.8 Hjortlund: Vejlandsby med to delvist adskilte bebyg-
gelser. Kirke. Enkelte bygninger af høj bevarings-
værdi.

Mål/sårbarhed: Den karakteristiske bebyggelsesstruktur
med enkeltgårde og smålandsbyer på kanten af ådalen bør
bevares. Området er sårbart over for bebyggelse, anlæg, til-
plantning mv., der kan sløre bebyggelsens sammenhæng
med engene. Man bør specielt undgå bebyggelse og
beplantning, der kan hindre det frie udsyn til og fra kirker-
ne, men også de åbne kig mellem bebyggelsesklyngerne ud
over Kongeådalen bør bevares. 

.
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8.1 Omme Å vest for Sdr. Omme: Randbebyggelsen
Skovsende, hvor gårdene stadig ligger på de gamle
tofter. Juellingsholm Hovedgård med møllested (nu
dambrug), tidligere overgangssted og kro. 

8.2 Omme Å øst for Sdr. Omme: Randbebyggelse med
enkeltgårde. Engvandingsanlæg i form af kanaler og
vandingsbede langs Omme Å. 

8.3 Grindsted Å vest for Grindsted: Randbebyggelse med
landsbyen Eg og enkeltgårde, bl.a. den gamle sogne-
fogedgård i Morsbøl (nu museumsgård). Eg Mølle-
sted. Syd for Grindsted Engsø en række karakteristi-
ske udstykninger med smalle lodder og læhegn fra
hedeopdyrkningstiden. Rester af engvandingsanlæg i
form af kanaler og vandingsbede, bl.a. ved Jerrig,
andre steder genbrugt i dambrug. 

8.4 Grindsted Å og Grene Å øst for Grindsted: Randbe-
byggelse med ældre og større gårde ved åen med lan-

ge stikveje op til nutidens landevej. Nord herfor hede-
opdyrkningslandskab med en række mindre, nyere
husmandsbrug. Tætstående nord-syd gående gran-
hegn markerer de lange, smalle lodder. Løvlund Møl-
lested. Grene gamle Kirkegård.

Mål/sårbarhed: Bevaringsinteresserne knytter sig især til
strukturen med gårdenes karakteristiske placering på
grænsen mellem eng og agerland, de smalle parceller og
læhegnene samt resterne af engvandingsanlæggene, der var
en lokalt meget brugt form for engbrug. Området er sårbart
over for bebyggelse, sammenlægninger af marker samt
anden arealanvendelse, der slører opfattelsen af strukturen,
f.eks. tilplantning. Sporene af engvandingsanlæggene risi-
kerer at forsvinde, hvis engene gror til, eller vandstanden
hæves, f.eks. i forbindelse med naturgenopretningsprojek-
ter. Da vandingskanalerne er genbrugt i mange dambrug,
vil sporene desuden være truet ved nedlæggelse af dam-
brug.

8. Landbrug og hedeopdyrkning, Omme Å og Grindsted Å

9.1 Randbøl Hede, Frederiksnåde, Almstok: Randbøl
Hede stort sammenhængende hedeareal. ”Kartoffel-
tysker-kolonien” Frederiksnåde med rester af tofterne
fra 1700-tallets hedekolonisation. Landsbyerne Lille
Almstok og Almstok med størstedelen af ejerlavets
gårdbebyggelse fortsat samlet omkring landsbygaden
og (syd for Almstok) lange, smalle markparceller

markeret af levende hegn og et af de bedst bevarede
digesystemer i amtet. Almstok Kirketomt.

9.2 Slauggård, Fromssejr, Høllund Søgård (Dalgasslæg-
tens plantage), Hovborg, Klelund og Baldersbæk

9. Hedeopdyrkning – plantager

På både Sønderskov og Estrup er hovedbygningerne frede-
de og må generelt betragtes som sikrede. Avlsbygninger og

landarbejderhuse, mølle, park mv. bør bevares som en vig-
tig del af det samlede anlæg.

6.1 Tange: Tangegård med omgivelser. Tange Hedebak-
ker.

6.2 Seem, Skallebæk og Varming: Landsbyer på højde-
drag. Seem oprindeligt syd for Haderslevvej, nu mere
spredt bebyggelse omkring vejen. Seemgård, tidlige-
re herregård, bygninger fra 1870. Seem Kirke mar-
kant placeret på indlandsklit med udsigt over Ribe
Ådal. Tidligere skole syd for kirken. Den åbne plads
oprindeligt eksercerplads, senere landsbyens fælles
korntørreplads. I Varming tæt række af gårde som
bygrænse mod syd. Nord for vejen flere mindre huse,
blandt andet gendarmhuse fra grænsetiden. Flere går-

de med høj bevaringsværdi. Stavnagergård i den nor-
døstlige del af området med skeldiger og -sten fra
1700-tallet. Oldtidsbopladser og -gravhøje ved Var-
ming og Skallebæk. 

Mål/sårbarhed: Den karakteristiske bebyggelsesstruktur
med enkeltgårde og smålandsbyer på kanten af ådalen bør
bevares. Sårbart over for ny bebyggelse, anlæg, tilplantning
mv., der kan sløre sammenhængen til engene. Man bør spe-
cielt undgå bebyggelse og beplantning, der kan hindre det
frie udsyn til og fra kirken, men også de åbne kig mellem
bebyggelsesklyngerne ud over ådalen bør bevares.

6. Landsbyer og bebyggelse langs Ribe Å øst for Ribe

7.1 Skonager Hede: Hede med rester af marksystemer fra
ældre jernalder, ”digevoldinger”.

7.2 Marbæk Plantage: Større digevoldingssystemer
bevaret i plantagen.

Mål/sårbarhed: Digevoldingerne ved Skonager og 2 af
digevoldingerne ved Marbæk er fredede og må generelt
betragtes som sikrede.

7. Marksystemer fra jernalderen
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plantager. ”Københavnerplantager” med jagtslotte, skovri-
der-, skovfoged- og skovarbejderhuse, landskabelige haver,
lysthuse og mindesten. Stort antal gravhøje bevaret i plan-
tagerne.

Mål/sårbarhed: Bevaringsinteresserne knytter sig især til
det sammenhængende hedeareal, resterne af ”kartoffelty-
sker”-kolonien og plantagerne med deres lystgårde, jagt-

slotte og haver. Ved Almstok og Lille Almstok er det bebyg-
gelsesstrukturen med gårdenes placering langs gaden og de
markante markparceller med deres diger og hegn, der så
vidt muligt bør bevares. Området ved Almstok og Lille
Almstok er sårbart over for bebyggelse, sammenlægninger
af marker samt anden arealanvendelse, der slører opfattel-
sen af strukturen, f.eks. tilplantning.

10.1 Lifstrup: Bebyggelses- og markstruktur, der afspejler
udviklingen i det vestjyske hedeopdyrkningslandskab
efter udskiftningen. Gl. Lifstrup har enkelte gårde
bevaret i landsbyen, dels uudflyttede gårde dels gårde
oprettet ved udparcellering i begyndelsen af 1800-tal-
let. Omkring 1900-30 blev jordlodder solgt fra i
udmarken mod nord, hvor hedeopdyrkningen starte-
de. Omkring 1930-50 ny udstykning mod nordøst
blandt andet efter statshusmandsloven. De nye brug
ligger regelmæssigt placeret på en lang række langs

Lifstrup Hovedgade (rute 12) med små lange jordlod-
der markeret af levende hegn. Mange af de karakteri-
stiske statshusmandshuse med røde mure og tage er
bevaret. Småsøer i området er rester af gamle mergel-
lejer.

Mål/sårbarhed: Bebyggelses- og markstrukturen har en
væsentlig kulturhistorisk værdi og bør sikres. Den største
trussel er nedlæggelse af bedrifter, sammenlægninger og
skovrejsning, der betyder at markskel og hegn forsvinder.

10. Hedeopdyrkning – husmandsudstykninger

11.1 Nymindegab, Lønne og Lønnestak: Nyminde, Tipper,
Klithane og Huge fiskerlejer med tomter efter fisker-
boder Gødel Kanal og pumpestation (afvander de
lavtliggende engarealer). Nymindestrøm (Ring-
købing Fjords gamle udløb). Nyminde Klitplantage
fra 1890. Nymindegab med ombyggede fiskerhuse og
tidlige sommerhuse (husrækken på brinken mod syd),
kro, redningsstation, og anløbsbro, hvor færger og
fiskerbåde lå, inden dæmningen blev bygget. Lønne
og Lønnestak med gårde placeret langs landsbygaden.
Kirketomt. 

11.2 Henne, Kærgård og Filsø: Henne Kirkeby med kirke,
kro, skole, byhuse og gårde. Hennegård (herregård
genopført efter brand i 1832) med middelalderligt
voldsted. Kløvbakken med højgruppe i hede og udsigt
over Filsø. Filsø Avlsgård i afvandet søområde. Filsø
Ø med forladte gårde og tomter fra isoleret lokalsam-
fund. Kærgård Klitplantage med tilsandede egetræer
(ses nu som egekrat på toppen af klitterne). Døde-
mandsbjerg.

11.3 Oksby: Gamle gårde i Midtby og Øster Oksby.
Bebyggelsen er koncentreret i mere eller mindre åbne
landsbyer tilpasset de særlige terrænforhold og i en
vis afstand fra havet og de vandrende klitter.

11.4 Rindbysletten: Åben landbrugsbebyggelse med små,
oprindeligt tolængede gårde. Fællesgræsning i enge-
ne mod øst og på strandengene mellem klitterne.

Området øst for landevejen forsat præget af landbrug,
mange små markparceller adskilt af grøfter. Halen
fælles græsningsareal. Størstedelen af enge og klitter
inddelt i små parceller.

11.5 Grønningen: Fælles græsningsareal med adgangsveje
fra Nordby, bl.a. ”Æ Hjøwervej”.

11.6 Sønderho: Meget velbevaret skipperby med rester af
naturhavn, Kåverbjerget, og med klar afgrænsning
mod de tilgrænsende enge og klitter. Rester af mark-
parceller i eng, klit og hede med fælles adgangsveje.
Nord for byen mølle (1895) og møllegård (1760).
Sømærke. Redningsstation. Fuglekøjer til andejagt.

11.7 Mandø: Mandø by med kirke, mølle og redningsstati-
on. Få bygninger med høj bevaringsværdi. Den
grundlæggende markinddeling med fintmasket net af
lange, lige lodder fastholdt også efter dyrkningslod-
derne blev sammenlagt i 1950’erne. Diger. Ebbevej til
fastlandet.

Mål/sårbarhed: De karakteristiske gårde, småparceller,
fælles græsningsarealer og adgangsveje bør bevares. Speci-
elt Sønderhos klare afgrænsning mod engene mod øst,
”Hønen”, naturhavnen og klitterne mod vest er af stor ople-
velsesmæssig og æstetisk værdi og fortæller fint om byens
rolle som søfartsby med tilhørende husholdningslandbrug.
Områderne er sårbare over for yderligere sommerhusbyg-
geri og tilplantning, der kan sløre strukturen.

11. Fiskerlejer, søfart og klitlandbrug
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13.1 Karlsgårde Vandkraftværk: Vandkraftværk med
stemmeværk, sø og kanaler opført omkring 1920 med
senere udvidelser. Stadig i funktion. Bygninger af høj
bevaringsværdi.

Mål/sårbarhed: Vandkraftværket eller væsentlige dele her-
af bør bevares som et monument over amtets elektrifice-
ring.

13. Industrianlæg

14.1 Skibelund: Udsigt over Sønderjylland, national min-
delund, efterskole, ”Frihed” (dansk skole for sønder-
jyske børn) ved Kloppenborgs Bro. 

Mål/sårbarhed: Sammenhængen mellem Skibelund og den
tidligere grænse bør bevares som minde om tiden mellem
1864 og 1920.

14. Grænseegn 

12.1 Endrup og Endrupholm: Hovedgården blev anlagt
ved nedlæggelse af den gamle landsby omkring 1580.
Hovedbygning fra 1850 med tilhørende avlsbygnin-
ger fra 1913, haveanlæg og mølle. Kro med rejsestald
fra ca. 1790 ved broen, hvor den gamle hovedvej mel-
lem Kolding og Esbjerg krydser Sneum Å. Andels-
mejeri anlagt 1884, nuværende bygninger fra 1955.
Brugs, forsamlingshus (nedlagt) og en del ældre, vel-
holdte villaer langs den gamle hovedvej. Vandmøllen
erstattet af turbine i 1927, intakt med vandføring, stig-
bad, sluse og slusehus.

Mål/sårbarhed: Andelsbymiljøet med stadig aktivt mejeri
og ældre, karakteristisk villabebyggelse på begge sider af
åen, sammenhængen mellem ådalen og hovedgården, den
gamle vejføring med allé, kro og smedje har stor fortælle-
værdi og bør bevares. Hovedgårdens bygninger er fredede
og må generelt betragtes som sikrede, men avlsbygninger,
haveanlæg og mølle bør bevares som en vigtig del af det
samlede anlæg.

12. Andelstidens anlæg

15.1 Marbæk-Myrtue: Plantager plantet primært til rekrea-
tivt formål. Lille sommerhuskoloni fra 1950’erne ved
Marbækgård. Mange oldtidsspor, som vidner om, at
området har været dyrket gennem årtusinder, blandt
andet rester af stort marksystem fra tidlig jernalder i
Marbæk Plantage og fredet jernalderboplads ved
Myrtue. Landsbyen Sjelborg og to enestegårde, Myr-
tuegård (nu naturinformation og skoletjeneste) og
Marbækgård (nu restaurant). 

15.2 Sjelborg: Sommerhuse og fritidshytter fra 1950’erne
og fremefter. Fredet jernalderboplads.

15.3 Sneum Sluse: Jagt- og fiskehytter ved slusen. Velor-

ganiseret hytteby med første hytter fra ca. 1927. De
fleste hytter opført 1954-1979. Fiskerhytter, jagthyt-
ter, kolonihavemiljø.

15.4 Ribe Kammersluse: Jagt- og fiskehytter ved slusen. 

Mål/sårbarhed: Fritidshusene er ikke noget særligt hver for
sig, men tilsammen har den tætte bebyggelse en særlig
charme og karakter, som bør fastholdes. Området ved Sjel-
borg er omfattet af en bevarende lokalplan. Digevoldinger-
ne i Marbækområdet er fredede og må generelt betragtes
som sikrede.

15. Rekreation

16.1 Blåvand Fyr: Fyrtårn og fyrmesterbolig fra omkring
1900.

16. Sømærker

17.1 Hærvejen: Gammelt vejforløb langs bakkeøranden
over Bække, Læborg og Vejen til Skodborghus. Kro-
er i Bække og Skodborghus. Overgangssted, voldsted

og toldbygning ved Skodborghus. I tilknytning til
hærvejen mange oldtidsminder, bl.a. skibssætning
ved Klebæk Høje.

17. Vejanlæg

Lovhenvisninger
• Lov om planlægning (lovbekendtgørelse nr. 883 af 18. august 2004) § 6, stk. 3. pkt. 8.
• Naturbeskyttelsesloven (lovbekendtgørelse nr. 884 af 18. august 2004).
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