
Afgørelser – Reg. nr.: 

Fredningen vedrører: 

Bemærkninger: 

Domme: 

Taksationskommissionen: 

Overfredningsnævnet: 

Fredningsnævnet: 

Kendelser: 

Deklarationer: 

Dispensationer: sidst i filen med nyeste til sidst 

Bemærkninger om formål og bestemmelser:
Denne fredning indeholder ingen udtrykkelig formålsbestemmelse. Formålet må derfor udledes ud fra en 
fortolkning af fredningsafgørelsen. I  dokumentet er de generelle bestemmelser fremhævet. Den fremhævede 
tekst er vejledende og er fremhævet som hjælp til læseren. Fredningens  generelle bestemmelser kan også 
optræde uden for de markerede områder. Et fuldstændigt billede af formål og bestemmelser forudsætter, at 
hele afgørelsen fra fredningsnævn og Overfredningsnævnet/klagenævn læses. 

Tryk her for at komme direkte til den vejledende fremhævning af bestemmelserne
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U D S K R I F T

af
øster og Ve~ter Herreders SkØde- og Panteprotokol.

Retsdagen den 3. december 1913
Læs·t.

2061
stp. l kr.

D E K L A R A T ION
Underskrevne Fr·t>kenIngeborg Kristii'lne Roc-.;,' ~'-"r:n-Thci]mann: besid(~(,Y::i.ndc

af Stamhuset Nørholm, erklærer herved, at NØrholm IIovedgaard, uden hen-
syn til om Stamhuset NØrholm vedbli ver a t bestA, eller om det g!1r over
til fri ejendom, belægges med fØlgende servitut.

Den til gårJen hØrende hede i alt ca. 350 hektar geometrisk mål, hvis
.'cmser er mærkede med. en gril farvetone på en under 22. Juli 1912 til
~stitsministeriet indsendt kopi af matrikuls!~ortet, skal vedblivende

høre til Hovedgaarden eller i tilfælde af udparcellering til den til-
egeblivende hovedparcel, og arealet skal bevares i sin naturlige til-
stand som et billede af de store hedeegne, der i tidligere tid omgav
herresædet Nørholm. Den nævnte hede m5 således hverken bebygges, op-
dyrkes til ager eller omdannes til skov; ej heller m5 den benyttes til
kreaturgræsning eller lægges ud til dyrehave, dens jordsmon skal beva-
res uforandret med undtagelse af den grusgravning, til hvilken det 0[-

f~\tlige vejvæsen er berettiget, og arealet m~ ingensinde gennemskæres
af private vejanlæg eller andre færdscls1inier udover de til av!sgaardens
drift fornØdne markveje og hedespor.
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Hvis nogen besidder eller ejer af NØrholm skulle forse sig mod ovenstå-
ende bestemmelser, da skal påtaleret tilkornme justitsministeriet efter
indstilling enten fra universitetets professor ordinarius i botanik el-
ler fra forstanderen for statens forstlige forsØgsvæsen, således at
ministeriet efter anvisning af de nævnte mænd kan lRde, såvic1t muligt,et-
hvert spor af det foretagne indgreb i heden s natur udslette, hvilket ar-
bejde udfØres på bekostning af Ilovcdgaarden NØrholms besidder, respektive
ejer. - De tvende nævnte videnska~srnænd skal til enhver tid have uhindret

elgang til at tage arealet i øjesyn, og af hensyn til eventuelle viden-
skablige undersØgelser skal der ligeledes til enhver tid være uhindret

I Q,i9ang for enhver, der dertil har skriftlig tilLadelse fra en af de nævn-
. tilsynshaven~e. Tilsynet med overholdelsen af servitutten føres uden

udgift for besl~deren, respektive ejeren, af Hovec1gailrden NØrholm.
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I.K. RosenØrn-Theilmann.
NØrholm, den 8. septernber 1913

Der findes for Lehnskonlrollens vedkormnendc inte t til hinder
for, at nærværenue deklaration tinglæses.

Justitsministeriet, den 2. oktober 1913.

P. H. V.
Rentzmann.

I ~'II ~
I

/ V. Giese.
fm. I'

KQrt vedhæftet.-Anmærkning. Der hæfter 2 deklarationer angående rcspeJ~tive overkørsel
over den jydske Vestbane og fredlysning af mindesmærker
samt en forpagtningskontrakt

Udskriftens Rigtighed bekræftes.

, ' øster og Vester Herreders
Kontor i Varde. æ8. U8C 1914.

Nielsen

l_tyr: Kr. 1,00
~tcmpl.

0,55
og pap

Kr. 1,55
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DISPENSATIONER>

Afgørelser - Reg. nr.: 
Herunder ses afgørelser i dispensationssager for denne fredning



'*FREDNINGSNÆVNET
FOIt

_IBE AMTS FREDNINGSKREDS
Fri,vddvrj 3 • 6800 Yard.

Telf. (05) 220399

o-I
Varde, den

,-
r'T'YV nr.

1"OfU'lllulcn
les.

J'.nr. 81/1983

Under henvisning til naturfredningslovens § 58 skal nævnet her-

'.
ved ræddele, at nævnet dags dato har tilskrevet HugoNissen, E1.Iæly-

vej lo, 6862 Tistrup, således:

"I he::;varelse af :Jeres an::1ragendeaf ~'9.lnarts 1983 anqående til-

1~ftelse til lysfanqst efter natsværm~ på Nørholm Hede for perioden

fra 15. april til 31. oktober 1983 skal ncevnetherved for sit ved-

kcrrnPJrle i medfør af fredningsdP.k1aration af R. sept:snber 1913 for

Nørtnlm Hede, rædde1e tilladelse til det ansøgte på vilkår, at dette

sker i overenssteunelse med de nævnet givne oplysninger.

Nævnets afgCj~relsekan indbringes for overf~, Am!ll1e-

(jade 7 t. 1256 Ki,::l:::enhavn K, af andrageren, samt de i naturfredningslovens

J 58 Th1!Vnte per-~r, institutioner og ~iqheder, senest 4 uger efter

at afgørelsen er meddelt de pågældende.

Eventuellysfangst må derfor ikke påbegyndes inden ankefristens

udlr;'lb. " P. n. v.

sekr.

FreCtningsstyrelsen,
Amaliegade 13,
12Sf,i Kor,{ ';1! l.:wn 1<.
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