
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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Fredede arealer i Ringkøbing amt.
REG. NR. j~ I

Sogn Huml um Komm. Struer

Areal. Ca. 2 ha
strandbr'2d.

Fredet lilredningsnæ~jnets kend else af 2/6 1958.
af 28/4 1960
okt. 1976.Formål

Overfredningsnævnets kendelser
og 14/~2 1961. Ny kendelse 18.
Adgang til strand.

Indhold Ingen campering. Offentlig adgang.
Ingen oplæg af både. Fredningsplanudval17et
kan foretage udbygning. o

Hatr.nr. la Strandbjergeård.

Ejer: Privat.

Påtaleret lTredningsnæ'/ne t .
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• REG. NR. ~ 3/ '
Aar 1976 den

R.A.F. 209/1976
blev i sagen
supplering af de gæl-
dende fredningskendel-
ser for en del af matr.
nr. l-a, Strandbjerg-
gaard, Humlum sogn,

18. oktober

afsagt sålydende
K e n d e 1 s e.

I skrivelse af 16. juni 1976 har fredningsplanudvalget
for Ringkøbing amt rejst begæring om supplering af frednings-
bestemmelserne for en del af matr. nr. l-a, Strandbjerggaard,
Humlum sogn, som er fredet ved overfredningsnævnets kendelser
af 28. april 1960 og 14. december 1961.

Sagen er rejst i forståelse med ejendommens ejer, og ef-
ter at Miljøministeriet har rejst spørgsmålet om at søge den
gcældende kendeIses indhold ændret.

I rejsningsskrivelsen er det angivet, at fredningsbestem-
melserne bør suppleres med dels en bestemmelse om, at oplæg-
ning af både, udover det i naturfredningslovens § 54 nævnte
omfang, ikke er tilladt, og dels med en bestemmelse om, at
det skal væTe fredningsmyndighederne tilladt at pleje og ud-
bygge arealet med henblik på dets anvendelse som offentligt
strandareal. Endvidere ønskes indført forbud mod opstilling
af campingvogne.

I Som begrundelse for de supplerende bestemmelser. har
sagsrejserne anført, at området er meget stærkt benyttet af
badegcæster i sæsonen, at oplægning af både finder sted i me-
get vid udstr.ækning i sæsonen og at denne oplægning, såvel
som opstilling af campingvogne, er til gene for de badende.
Den foreslåede bemyndigelse til fredningsmyndighederne om at
pleje og udbygge arealet er nødvendig af hensyn til en rime-
lig regulering af forholdene på stedet i takt'-med den stigen-
de brug af området.

Efter behørig indkaldelse afholdtes den 3. september
1976 møde med de i sagen interesserede. Mødt var ejendommens
ejer samt repræsentanter for fredningsplanudvalget og Struer
kommune.

Efter at forslaget var gennemgået, blev der fra samtli-
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OVERFREDNINGSNÆVNETS KENDELSESPROTOKOL.

År 1961, den 14. december, afsagde overfredningsnævnet på
grundlag af mundtlig og skriftlig votering følgende

t i l l æ g s k e n d e l s e
i sagen nr. 1293/58 vedrørende fredning af en del af matr. nr.
19 af Strandbjerggaard.

Ioverfredningsnævnets kendelse af 28. april 1960 er kon-
klusionen vedrørende fredningens omfang sålydende:

"Den af fredningsnævnet for Ringkøbing amt den 2. juni 1958
afsagte kendelse vedrørende fredning af den del af matr. nr. l~
af Strandbjerggaard, Humlum sogn, der er beliggende mellem Venø-
vejen og vandet på strækningen fra vejsvinget ved Strandbjerg-
gaards hovedbygning og nordpå til færgestedet,stadfæstes med
de af det foranstående følgende ændringer."

Landsretssagfører Niels Chr. Hove har i skrivelse af l.juni
1960 henledt opmærksomheden på en uoverensstemmelse mellem ken-
delsen og det denne vedhæftede kort. Efter kortet går det fredede
areal fra markvejen øst for Strandbjerggaards park og ikke fra
vejsvinget ved Strandbjerggaards hovedbygning. Efter kendelsen
går det fredede areal ud til færgestedet på Kleppen, men ifølge
kortet går det kun til den vestlige ende af den odde, hvorpå
færgestedet er beliggende.

Overfredningsnævnet har i denne anledning brevvekslet med
fredningsnævnet for Ringkøbing amtsrådskreds, som har bekræftet,
at grænsen for det fredede område, således som denne er vist
på det overfredningsnævnets kendelse af 28. april 1960 vedhæftede
kort, er i overensstemmelse med de beslutninger, som lå til grund



2.
for fredningsnævnets kendelse med hensyn til fredningens omfang.
Samtidig oplyste fredningsnævnet, at den offentlige vej, der
førte til stranden syd om Strandbjerggaards bygninger, inden
overfredningsnævnets kendelse blev afsagt, er blevet omlagt, så-
ledes at vejen i stedet for at føre syd om gården nu fører
nord om med udmunding i vejen langs stranden ca. 20 m sydvest
for markvejen som vist på det nærværende kendelse vedhæftede
kort nr. RIN 110a.

Det fredede område bør herefter beskrives som:
Den del af ejendomme~ matr. nr. la af Strandbjerggaard,

der ligger nord for en linie, trukket vinkelret på den offent-
lige vej langs stranden ud for den nordlige begrænsning af
den markvej, der - i en afstand af ca. 20 ID fra det sted,den
offentlige vej nu begynder at løbe langs stranden - munder ud
i den offentlige vej, og således, at det fredede areal kommer
til at udgøre det mellem den offentlige vej og bugten værende
areal i sin helhed ud til det på Kleppen værende færgested.

Det bemærkes, at den nordøstlige begrænsning af det fre-
dede areal er skitsemæssigt angivet på det vedhæftede kort som
løbende så langt ud på odden, at der ikke er mere areal tilbage
mellem den offentlige vej og holdepladsen ved færgelejet på den
ene side og kysten på den anden side.

Det tilføjes, at der ved den sydvestlige afgrænsning af
det fredede areal ud for markvejen vil blive opsat en skelpæl
til varig fastlæggelse af arealets afgrænsning.

T h i b e s t e m m e s :
Den af overfredningsnævnet den 28. april 1960 afsagte ken-

delse vedrørende fredning af en del af ejendommen matr. nr. la
af Strandbjerggaard ændres i overensstemmelse hermede

Udskriftens rigtighed
bekræftes.

1/.1. ~'//l
·V741)/~

~\.
Vagn Ditlev IJarsen
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År 1960, den 28. apl'il, afsagd e overfredningsnævnet på
grundlag af mundtlig og skriftlig votering føl~ende

kenrjelse

i sagen nr. 1293/58 vedrørende fredning af den del af matr.

nr. li! af strandlJjere;8aard, Hun:lu.m sag!!, dcr er beliggende
mellem Venøvejen og vandet på strækningen frå vejcvingot vod

Strandbjerf,gaards hovedbygning og nordpå til fæI'f,eutedet.
I den af fredningsnævnet for Ringkøbi.ng amt den 2. juni

1958 afsagte kendelse hedder det:
"Fredninf,snEcvnets rI:ed lemmer er enige orr" a t en re t til

ophold ~8 og badning fra det i sacen omhandlede areal, hviH

omgi vend e natur er 8.~1G0~rogen skønhed, og flom i dot hele er
en velbeliggencie og udmærket bC:l.d8E3tr~lJ1d,af hf;Dsyn til befolk-
ningens fril uft[-1li v er af V'cl'sentl ig 1:)(,;tyonlng fOl alrncmhed en,
og a t en sådan ret fol' :J.ln:e::1beden kan udøves uden tilsidem:t't-

telse af nogen 'Iræsentlig interesse hos ej el'en , herunder (Jennes
intere::;se i privat fred, p8. oem (Jel af areulc:t, ddJ' li(':C0r
nord for en linie, tr'ukket vinkelret p8 cl en oficn tlige vej
ud for Gen nuværend e nordlige b(,grænsning u.f den rr:ark V r:: j , der

i en afstand ,gf godt 200 TI: fra det sted, hvo l' c'lun offentliGe
ve,j begynder at løbe l:mgs str<...nr. en , muncel u1 i den ofi'ent-
ljge vejs vc?stsicle, og s81edes at det fl'cd<~dd ;ullul kOIJlIfJ8I'

til n.t udi?;,ø l' e "Jet mellem (J en offentlif,(' V(;j o<-~bugten vxrtmde
areal i sin helhed ud til Jet på Klappen værende færgest0d.

Det fo ran beskrevYlG fU'8al vil derfor van 8 '3.t fl'ede.
P8. det fredede :'l1'e.'1l skal udover fornævnte l'et for ,...lrnen-

he0Gn til ophold og burJninG gælde følgende bestemmelser: Telt-
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slagning er tilladt, doe; Y.:un i dagtimerne. Der må ikke SBttes
hegn mellem den offentlige vej og str'mden. Ingen del af arc:.l-
let ID8 udnyttes, hverker, landhru.gsmæssigt eller ved borttag-

ning af sten, sand eller grus e11er p8 anden n/lde. Det eksi-

sterenCl e hegn sk,Jl f j er-nes af c ,leren inden "30 dage.
Der till~~ges ejeren en erstatning p~ 2500 kr., hvoruf

1000 kl'. udrede:=: af Struer komrr1une, 750 kr. ::.If hing1,:øbing amts-

fond og 750 kr. af s ttl ten.
Nærvc-Brende k()ndelse vil Vt1:re at tinglyse pA matr. nr. la

uf Strandbjergg2rd, Hur:luc sogn, der i forening 1":1(:;drnatr. nr.

19, lE, l~, IB og l~ Vestre del ReGon sogn udg0I' en landbrugs-
ejendom, med prioritet forud for gxld og sorvitutter.

p~ tal eret till.æggc)s fr '3dningr:mævYlet for HinCl:iZbing amt s-

rådskrcds."

I.'

Konkl'lsionen er c~:lyc1ende:
"Dt:t fornæv-nte areal :J.f matr. nr. 1.9: Stl''1nc1t:jer;;gaard,

Humlum sogn, tilhørenele f(-)crikant N. E. Ni.I~l~:E;n, strandbjerg-

Gaard pr. struer, und el'gi ves fr edning mer'! l e t 1'0:( almenhed en
til ophold oG btlunjng i (Jut ovenfol' ~lDf0rt,,: omfu.ni..:·'

1'8 tal 81'etten tillT:-~i~;OO f1'f~dYlingsnæ vn ,~t fo Y' hingkø bine amt [:-
r:;dskreds.

'.

l·.A,.~

Der tillæCI,:os fabl'ikcmt N. E. Nielsen i lJrst::l.tnlng 2)00 kr.)
der' udredes med 1000 kr. tJ,f struer kOlJ~;rune, 7:)0 kr. ~lf Ring-

købing 8.rntsfor:,J oe; 750 kr. af statskDRS8n."
:Kendelncn er af ejeren in6anket for OVlJrfledninc;sn::evn(;t.

Overfr edninssmrvnet h:u" den 10. juli l 'J t:.38 br-;sigtir~et (J c
p8(!.æl0.cnde arealer og Iorht:1,ndlct med e:jol'cn oe ondl e i sagen

interesserede, hvorhos In:.ln heu' dr\cftet eI'statDin~s8pø.cgsm81et
med ejeren p8 et m·..:HJei Københ~lvn den 3. aplil lJ~/)'

Da man ikke opn8.ede no~(;n mindelig ordni.ng n:F'~ ejeren, }),-).1'

man i medfø r af nr;tturfreClningslovens § 20 fOl'C;l:-lgt ta:v.-s~.ltions-

komrrlisf3ionen sagen fo:cs8 vi cl t an(~8r- erstf1tninGssp01'[;sr:~)let p:i
gl'unnlag uf kenrieIsens b88temrnelGer, med bel. "f--:r'tning, at over-
fredningsnævnet, først n21' taksationskolIwiifwiollcns kendel~3e

forel;), ville træffe CJGslutning om, hVOl'vidt f1'8'-lnll1e;en slt8,l
genncmføl'vs.

Med hensyn til sp0rgsm~let om erstatning fOl fjernelse af
det i kendelsen omhandlede llGgn ud tal te oV8I'frcrJn ingsnævnet

overfor tflksCl.tionskommissionen, 8.t htJgnot efter 'jut for over'-

..

B213360
Linje  



'I

fredningsnævnet forellegende antagelig var opført efter det i
§ 22, l. pkt., nævnte tidspunkt, og at ejeren under denne
forudsætning ikke ville have kr~v p~ erstatning for fjernelse
r:tfhegnet. Under en den 2. september 1959 afhol'Jt taksations-
forretning oplyptes det for Kommissionen, &t det i kendelsen
omhandlede hegn el opsat i april 1958, hvill:et erkendtes af
ejeren. Det er oplyst i sagen, at fredningsnævnet den 31. msrts
1958 tilskrev ejeren om sagen.

Taksntionskomrr,issionen fastsatt8 erstatning0n til 5000 kl'.
Landsretssagfører Niels ehr. Hove, Kolding, har meddelt

overfredningsnævnet, at ejeren B6ter at indbringe erstatnings-
spøresm~let for domstolene.

Overfrednlngsnævnet ved tog i et den 8. o;ctobel'1959 afholdt
møde at stadfæste fredningskendelsen med den af 'let foranstå-
ende følgende ændring. I et møde den 5. Rpril 1960 v8dtoges det
imidlertid at lade be~jtemrnclsen om, at teltDla;:;,;nj.nger tilladt
i daGtimerne, udg~ af kendelsen. Taksationsko~missionen har
oplyst, at den nævnte bestemmelse har været ud~n væsentlig
betydning ved erstatningsfastsættelsen.

Af erstatningsuc1f.3iften 5000 kr. med renter 41/2% p. a. fra
den 2. juni 1958 !CL t re~ne, til beto'ling skel',udredes 1000 kr.
af struer købstadkommune, medens resten afholdc8 2f Ringkøbing
amtsfond og statskassen med halvdelen til hver. Et kort nr.
Rin. 110 visende det fredede omr~de er vedhæftet nærværende
kendelse.

T h i bestemm'3 <, •U •

l.'

'.

Den af fredningsnævnet fOl fiinGkøbing amt den 2. juni 1958
afsagt e kendelse vedrørend e fredninc af den del af matr. nr.
lQ: af 0tr[mdbjere[!~rd, Humlum sogn, der er "belie-;gendemellem
Venø-vejen og vandet p:5 strækningEm fl'3. vejsvin~~et ved Strand-
bjergg~ards hovedbygning og nordp~ til færgestedet stadfæstes
med den :1f de\ for~mståcnde følgende a;Yldrin~.

I erstatning udbetales jer fabrikant N. b. Nielsen, Strand-
bjerggaurd pr. struer, 5000 kr. med renter 41f2fc, p.a. fro. den
2. juni 1958 at regne, til betaling sker.

Heruf udreder Struer købstadkommune 1000 kr., med.ens resten



4.

'I

afholdes af Ringkøbing 2mtsfond og Qtatsk~8sen hver med halv-
delen.

'(I

Udskriften:::;I'i2:ti~hed
bekr::eft88.

---

overfredningsnævnets sekretvr

°l
I

'.
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v.~till..... I~.rln lA .~alaln1na pi a50o,- kr., by.rat
1000,- kr. ud••d•• at a~ru,~ koaauae, 750,- kr. at R1ngkab1na .. ,.-
fond Ol 750,- kr. at et.ten.

'UYlØende kenelele8 .i1 ftl'l at '1D&1J •• pl •• '1'. Dr. l!.
S'l'an4b~El:r&.aøc1, JlU1Wll .op., der 1 tor'lling lIIecl IUtr. u. l .l'

l ~, l ,. l a ., l S 'e. tre del ae••n eOln ud.ar en len4brU& •• ~.n-
'om, ae4 pr1or1t8' forud fol' C_14 0& "rY1tutter.

PI~al.r.t t111e&se. fl'e4n1naBDæVnet tor Bingkabin« amtsrAd.-
tred ••

~ h 1 ~ •• t •••• I.
D., forDll1'nte areal at m8tr. 111". l I. Stral1dbJel'8aaøcl, 1twIlu

"ID, tilhlrend. fabrikant N. E. Nielsen, StraBdb~.r8i..r. pr. Stru-
er, MDAel',l... t»e4n1a& .e4 re' tor ala.nbeden tl1 ophold Oi ba4Di-a
1 4., o••ntor anflrte omfang.

fAtalerl"en t111_&&" t~.4n1nø'D8VD" tor ninak.biBi "'II'&4s-
kre4 ••

ner "111el&e. ta)r1k .... N. ~. Bt.l ••n t el'.'.tnlna 2500,- kr •• I
I
I4er ud~.4e ••• 4 1000,- kr. at Struer komaune, 750.- kr. af R1Ø1k.b1A

.. tetoa. Ol 75.,- kr. at .tat.kae •• n.

Peder Hørby Dahl Møller Nielsen Emil Clemmensen

cfr.,/(lp

Udskriftens rigtighed bekræftes.
FREDNINGSNÆVNET FOR RINGKØBING AMTSR!DSKREDS,

lP. I

I
l
l I

I,

den lo~ november 1960.
/' ... /'

/~:.....//~~
Møller Niels en

/
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