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OVERFREDNINGSNÆVNETS KBNDELSESPROTOKOL

År 1975, den 7. marts, afsagde overfrednin{Ssncevnet
følgende

k e n d e l s e
i ~ag om ændring og udvidelse af fredning af Gindeskov Krat med
omgivelser, Hnderup sogn. (Ofn. 2228/(4).

TJen af fredningsnævnet for ltingi\:0bing ar!Jts frr.:drdrlgsin'Ed::-
den 29. marts 1974 afsagte kendelse er sålydende:
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Ved skrivelse af 29. maj 1968 fremsatte fredningsplanudvalget for

Ringkøbing amt begæring om ændring og udvidelse af den ved overfred-

ningsnævnets kendelse af 12. april 1943 etablerede fredning af Gindeskov

krat. Som begrundelse for begæringen er anført, at forholdene i krattet

har ændret sig på en måde, som ikke er i overensstemmelse med fredning-

ens hensigt og bestemmelse, samt at krattets omgivelser har ændret sig

betydeligt siden fredningen. De fra gammel tid omfattende hedestræk-

ninger fra krattet og nordpå mod Haderup byer i dag for en stor del

opdyrkede, og tilbage er kun nogle isolerede strækninger, heriblandt

et område på ca. 40 ha umiddelbart nord og vest for krattet, hvilket

område det for fredningen i sin helhed skønnes nødvendigt at søge

bevaret.

Naturfredningsrådet har på forespørgsel bl. a. udtalt: "Hederne

omkring krattet er af temmelig tør, artsfattig type, der både land-

skabeligt og naturvidenskabeligt nøje knytter sig til krattet og de

deri liggende hedestrækninger. Det vil både af landskabsæstetiske

og videnskabelige grunde være af stor værdi, at der findes et pas-

sende "forland" omkring krattet. Haderup å (herunder formodentlig

også Staulund å og Barslund bæk) er desværre stærkt forurenet fra

flere dambrug. Åens forløb er det meste af strækningen naturligt og

viser et smukt eksempel på mæanderløb. Engene er overvejende kultur-

enge, der tildels enten er eller har været under plov. Skrænterne

veksler med vedvarende græsning, dyrkning, nåletræsplantninger og

lynghede. Ved Staulund er der på skrænten et ca. l ha stort egekrat

af nogenlunde samme type som Gindeskov krat."
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Danmarks Naturfredningsforening har ved skrivelse af 17. maj 1968

tilsluttet sig begæringen som medrekvirent.

Efter bekendtgørelse af fredningsbegæringen i Statstidende og

Holstebro Dagblad den 21. september 1968 afholdtes efter behørig ind-

kaldelse af alle interesserede møde i sagen, og i forbindelse hermed

foretog es besigtigelse. På mødet fremkom forskellige ønsker fra lods-

ejerne om ændringer af den foreslåede frednings indhold og grænser, og

sagen udsattes til nærmere forhandling mellem fredningsplan udvalget og

de enkelte lodsejere. Efter forhandlingernes afslutning begærede fred-

\~
I...

l.•r.,
ningsplanudvalget ved skrivelse af lo. november 1971 sagen fremmet.

Efter behørig indkaldelse afholdtes derefter nyt møde i sagen den

24. september 1973. Som resultat af drøftelserne på mødet og den efte~

følgende besigtigelse, hvorunder der navnlig blev truffet aftale om

begrænsning af fredningen på ejendommene matr.nr. lla Neder Feldborg

og l~ Staulund samt om placering af en parkeringsplads på matr.nr. 2~

Staulund og stianlæg på matr.nr. 2~ Neder Feldborg, samt at stien på

matr.nr. 2S Neder Feldborg føres bag om huset, har fredningsplanud-

valget fremsat den i det følgende anførte endelige fredningspåstand,

hvorefter fredningen i sin helhed kommer til at berøre følgende ejendomme:
.
i r
I
I

lb.nr. ejer

l. Bent østergaard Dunker,
Staulund pr. 7800 Skive,

2. Mogens HalbY8,Teglvæn-
get 4, 2920 Charlotten-
lund,

Bent HammershØi, Maar-
bjerggaard, Neder Feld-
borg, pr. 7800 Skive,

4. Hans H.Kristensen, Wie-
nervej 6, 2830 Virum, og
Preben Løw, Drastrup,
9200 Skalborg,

Matr.nr. areal
tidl.
fredet

ha

påstås
fredet
yderli-
gere

ha

11a Neder Feldborg,IIStaulund,
Haderup sogn,

D 10,7

8e, 2d Neder Feldborg,
Haderup sogn,

3,8 23,4

7a Neder Feldborg,
Haderup sogn,

D 10,2

2z, 2c Neder Feldborg,
Hader~p sogn, samt
umatrikuleret vejareal,

15,3 25,3
vej-
areal 0,1
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Matr.nr. areal

5. Arno Bareuther, Jagtvej
6, 7420 Hammerum,

tidl.
fredet

ha

påstås
fredet
yderli-
gere

ha

6. Ernst Bareuther, Silke-
borgvej 101, 7400 Her-
ning,

3b, 31, 3n, 3g, 3m Neder
Feldborg,-Haderup-sogn
samt umatrikuleret vej-
areal,

13,0

Evald Jacobsen, Staulund-
gaard pr. 7800 Skive,

Kristen Henry Madsen,
Staulund pr. 7800 Skive,

Kaj Oluf Pedersen, Stau-
lund Agerhønsefarm,
7800 Skive,

lo. Anders Hauge Nielsen,
Staulund, 7800 Skive,

16,7
vej-
areal 0,3

ll. J. Leding, øster Torv
7, 7800 Skive,

le, la Gindeskov,
Grove-sogn,

4,3

12. Henry Foldager, Staulund,
7800 Skive,

2,55

l~ Staulund, Haderup
sogn,

0,5

2~, 2! Staulund, Haderup
sogn,

5,5

2~ Staulund, Haderup sogn, 2,4

2~ Staulund, Haderup sogn, 12,8

21, 2p Staulund, Haderup
sogn,

2,3

2Er 22 Staulund, Haderup
sogn,

0,4

38,35 111,2

For området som helhed er der nedlagt påstand om, at arealerne pålægges

følgende fredningsdeklaration:

l. Enhver foranstaltning, der kan virke skadelig på den naturlige plante-

vækst og ændre karakteren af krat, hede, overdrev, mose eller eng, inden

for de på kortet nærmere angivne arealer skal ikke være tilladt. Arealer-

ne må således ikke ompløjes og inddrages under omdrift, idet det dog efter

indhentet godkendelse fra fredningsnævnet skal være tilladt at dræne og

omlægge de engarealer, som tidligere har været omlagt. Ejeren af matr.

nr. ll~ Neder Feldborg og l~ Staulund skal dog være berettiget til at

dræne og afvande sine engarealer, eventuelt ved brug af åben kanal,- og

til at udnytte jorden landbrugsmæssigt efter ønske. De på stedet natur-

ligt hjemmehørende løvtræarter og enebær må således ikke fældes uden
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efter anvisning af fredningsplanudvalget eller statens skovrider i

,'.e Haderup og efter godkendelse af naturfredningsrådet.

2. De øvrige arealer under fredning må udnyttes som hidtil til landbrugs-

mæssig drift eller må, bortset fra de under pkt. 4 og 5 nævnte arealer

forblive træbevoksede. Det på matr. nr. l~ Gindeskov eksisterende dam-

brug må bibeholdes i sit nuværende omfang, jfr. lnndvæsonsn@vnots kondolse

af 26. juli 1967. Overgår de her omhandlende arealer til naturtilstand

med naturgræs, hede eller krat, skal de under l nævnte regler være

gældende.

3. Det skal efter godkendelse fra naturfredningsrådet være tilladt fred-

ningsplanudvalget at pleje dan naturlige plantevækst ved gennem hugst,

græsning, afbrænding eller lignende at sikre arealernes karakter af

krat, hede, overdrev, mose eller eng, dog at afbrænding kun må ske på

randhedearealer. Afgræsning må kun ske, efter at der er givet lodsejerne

adgang til at lade arealerne afgræsse. Ejerne skal være berettigede til

at udnytte eventuelle muligheder for at anvende aflagte effekter af træer,

som skal fjernes.

4. Det skal være tilladt fredningsplanudvalget at fjerne nåletræshegnet i

skellet mellem matr. nr. 2~ og 2! Neder Feldborg, samt den på matr. nr.

2~ Neder Feldborg nyligt etablerede fyrrebeplantning efter udløbet af

2 år fra kendelsens dato.

5. Ejerne af matr. nr. 31 og 8~ Neder Feldborg skal inden 30 år fra ken-

delsens dato fjerne de på kortet viste i strid med den eksisterende

fredning etablerede plantninger på de nævnte matrikelnumre, hvorefter

arealerne skal overgå til den på stedet naturlige plantevækst. Desuden

skal der på matr. nr. 2~ Neder Feldborg eksisterende læhegn mellem

8taulund å og stien parallelt hermed fjornes , når hegnet er udtjent.

~ 6. Andre plantninger, herunder læhegn og lignende, må bibeholdes, dog

således at nåletræer, efterhånden som disse går ud, kun må erstattes
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med de på stedet naturligt hjemmehørende løvtræarter. Gentilplantning

sl<al godkendes af fredningsnævnet. Oog må ejeren af matr. nr. 2~

Staulund genplante efter ønske i læhegnet på vestsiden af vejen nord-

vest for ejendommens bygninger.

7. Der må ikke etableres nye beplantninger. Det skal dog efter indhentet

godkendelse fra fredningsnævnet være tilladt ejerne eller fradnings-

planudvalget at tilplante de tidligere grusgravningsarealer på matr.

nr. 3~ Neder Feldborg samt nord for landsbrugsbygningerne på matr. nr.

2g at etablere et nordvest-sydØst gående læhegn med de på stedet natur-

ligt hjemmGhørende løvtræarter.

afgravninger eller påfyldninger udover, hvad der er nødvendigt til

8. Det naturlige terræn må ikke ændres. Der må således ikke foretages

almindelig udgrøftning, dræning og lignende. Det skal dog være tilladt

ejeren af matr. nr. 3~ at udnytte grusforekomster på det på kortet viste

areal, således at eventuel gravning skal være afsluttet senest 5 år fra

gravningens påbegyndelse, hvorefter graven skal jævnes og tilplantes

efter fredningsnævnets anvisning. Det skal desuden være tilladt ejeren
2af matr. nr. 2e Staulund at etablere en indtil 750 m stor andedam,

hvis placering og udformning skal godkendes af fredningsnævnet •

• 9. De fredede åstrækninger må ikke reguleres og ikke forurenes ved til-

ledning af spildevand eller på anden måde.

lo. Der må ikke opføres bygninger, foretages tilbygninger til eksisterende

bebyggelse eller opstilles skure, boder, campingvogne, telte eller lig-

nende. Det skal dog være tilladt ejerne af matr. nr. 2~ Neder Feldborg

at opføre de for landbrugsdriften nødvendige stald- og ladebygninger

samt bestyrerbolig i umiddelbar tilknytning til de eksisterendo byg-

ninger, ejeren af matr. nr. 2~ Staulund at opføre en lØsdriftstald og

en ajlekule og ejeren af matr. nr. 2~ Staulund at opstille lave bure til

vildtopdræt i den eksisterende beplantning på arealets nordøstlige del,

idet udseende og placering af bygninger skal godkendes af fredningsnævnet,
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ligesom dette kan forlange etableret skjulende beplantning, jordvolde

tit og lignende.

ll. Der må ikke uden nævnets samtykke foretages nye ledningsføringer over

de fredede arealer og ej heller opstilles master, vindmøller, flagstænger

ellor lignende. Der må ikke opstilles hegn udover de for landbrugsdriften

nødvendige kreaturhegn omkring de dyrkede arealer.

12. De fredede arealer må ikke benyttes til henkastning af affald og således

heller ikke til bilophugningsplads eller lignende.

13. Der skal være almenheden tilladt adgang til gående færdsel ad de på

e
e

vedlagte kort viste stier, der dels følger eksisterende veje og dels

udlægges i 2 meters bredde. Stierne skal kunne etableres og afmærkes

af fredningsplanudvalget. Passage af kreaturhegn skal kunne ske ved

opsætning af møller eller lignende på fredningsmyndighedernes bekost-

ning. stien over matr. ne. ll~ Neder Feldborg skal indhegnes ved fred-

ningsplanudvalgets foranstaltning, såfremt der opstår gener for krea-

turholdet.

14. Dot skal være tilladt fredningsplanudvalget at etablere en rasteplads

med tilkørsel fra den offentlige bivej på matr. nr. 32 Neder Foldborg,

en parkeringsplads på matr. nr. 2~ Staulund og en parkeringsplads på

matr. nr. ll~ Neder Feldborg således som vist på vedlagte kort.

• 15. Fredningsplanudvalget skal sørge for, at de fredede arealer holdes fri

for affald henkastet af publikum. Det skal være tilladt fredningsplan-

udvalget at opsætte de nødvendige affaldssækkeholdere og at otablere

de nødvendige toiletfaciliteter.

16. Fredningsplanudvalget skal ved skiltning foreholde publikum de nødvendige

ordensregler, herunder at der ikke må benyttes åben ild, modtages løse

hunde eller laves unødig støj ved brug at transistorradioer og lig-

nende.
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17. Påtaleretten tilkommer fredningsnævnet for Ringkøbing amtsrådskreds

"'( naturfredningsrådet , fredningsplanudvalget for Ringkøbing amt og

Danmarks Naturfredningsforening.

Samtlige af udvidelsen berørte lodsejere har pricipalt pro-

testeret mod fredningen, subsidiært påstået sig tilkendt erstat-

ning, hvorved bemærkes, at ingen lodsejer har krævet erstatning

i anledning af servitutændringen vedrørende de tidligere fredede

arealer.

Da nævnet efter alt foreliggende, herunder det til støtte for
·1

og 12. nr. 3 Bent Hammershøi:

b) For øvrige arealer:

5.000 kr. pr. ha

andragendet foran anførto, finder, at det er af væsentlig betydning

for almenheden, at det omhandlede område fredes som begært, vil

området i medfør af naturfredningslovens § l være at frede på de

foran angivne vilkår mod erstatning som nedenfor anført.

Vedrørende erstatningsspørgsmålet bemærkes, at De samvirkende

danske landboforeninger ved landskontoret i Århus, der har repræsen-

teret samtlige lodsejere bortset fra de under lb. nr. 4 nævnte, har

fremsat følgende generelle erstatningskrav:
, ,
l' a) For dyrkbar hede tilhørende lE. nr. 2 Mogens Halbye

3.000 kr. pr. ha

t
c) For stianlæg:

d) For parkeringspladser (12. nr. l og

12. nr. lo) store ca. 0,1 ha):

e. For en rasteplads (12. nr. 5),

lo kr. pr. lb. m

5.000 kr. pr. stk.

stor ca. 0,15 ha: 15.000 kr.

Nævnet finder, at erstatningen ikke bør sættes højere end,

1.500 kr. pr. ha for dyrkbar hede (12. nr. 2 og 3) og 700,- kr.

for øvrige arealer..) For stier findes erstatningen at kunne fastsættes til 2,- kr.

pr. lb. m, for parkeringspladser til 5.000 kr. pr. stk. og for raste-

pladsen til 10.000 kr.-.......
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gelgravning og yderligere 50.000,- kr. for mistet ret til at oprette

dambrug.

Vedrørende kravet på erstatning for mergelgravning har ejeren

oplyst, at han på sit areal har fået foretaget 3 prøveboringer, og

disse prøveboringer har vist, at der under hele det område af hans

ejendom, der nu påstås fredet, er et 6-8 m tykt let tilgængeligt mer-
gellag • Hnn h9.r ikke fået mergelens kvaj itet nærmere undersØgt, men

han vil gå ud fra, at det er samme kvalitet som iøvrigt på egnen, og

at det derfor skulle indeholde 30-35 ~ kalk.

Da der ikke findes grundlag for at antage, at den pågældende

mergel har kunnet udnyttes inden for de senere år og heller ikke

i mange år ud i fremtiden, finder nævnet ikke, at der på dette grund-

lag kan tilkendes ejeren nogen erstatning for mistet ret til mergel-

gravning.

Vedrørende kravet om erstatning for mistudo dambrugsrJt~iohudGr har ejeren

oplyst, at han har ret til vandet i Barslund bæk og ret til opstemning

i denne ved et stemmeværk beliggende ca. 100 m syd for det sted, hvor

Barslund bæk og Gindeskov bæk løber sammen i Staulund å. Fra stemme-

værket har han ret til gennem en eksisterende kanal at føre vandet

frem til sine engarealer, og på den sydligste del af hans ejendom skulle

der herefter være god mulighed for at anlægge et dambrug på et ca.

4 td. land stort areal. Han har i tidens lØb haft flere tilbud om

køb af areal til dambrug.

Da nævnet må lægge til grund, ar der har været gode

muligheder for anlæg af et dambrug som påstået og ikke

finder at kunne bortse fra, at fredningssagens rejsning

har grebet forstyrrende ind i muligheden for at få eta-

bleret dambruget, findes det på dette grundlag at burde

tilkendes ejeren ~n erstatning, der passende kan an-

sættes til 10.000,- kr.
De ejerne i overensstemmelse med det foran anførte

tilkommende erstatninger findes anført i den følgende

fortegnelse.
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lb. Ejer Matr.nr. Areal- Erstatning for Tilkendt
nr. erstatning særlige foran- erstatning

staltninger kr.

e
l. Bent østergaard ll~, lz lo,? ha ?oo lb.m sti 13.890,-

Dunker å 700 kr. å 2 kr. og l
parkeringsplads
å 5.000 kr.

2. Mogens Halbye 8~, 2d 19,2 ha å 1800 lb.m sti å 32.660,-
?oo kr. og 2 kr. Erstatning
4,2 ha dyrk- for hegn m.v. og
bar hede å rydning af plant-
1500 kr. ning ialt 9320 kr.

3. Bent Hammers- ?a 10,2 ha 400 lb.m sti å 16.100.-- høi dyrkbar hodo 2 kr.
å. 1500 kr.

e 4. Hans H.Kristensen 2!, 2c 25,3 ha + 1800 lb.m sti 25.000,-

e og Preben Løw vej areal
0,1 ha

5. Arno 8areuther 3.!2.,3!, 13 ha å ?oo 600 lb.m sti å 20.300,-
3!2" 3g, kr. + veja- 2 kr., l raste-
3m real 0,3 ha plads å 10.000 kr.

6. Ernst Bareuther IS, la 4,3 ha å 3.010,-
?oo kr.

? Evald Jacobsen la 0,5 ha å 350,-
?oo kr •

• 1
8. Kristen Henry 2.s.,2f 5,5 ha å 3.850,-

Madsen ?oo kr.

9. Kaj Oluf Peder- 2e 2,4 ha å 1.680,-
sen ?oo kr.

lo. Anders Hauge Niel- 2a 12,8 ha å 160 lb.m sti å 24.280,-
sen ?oo kr. 2 kr., 1 parke-

ringsplads å
5.000 kr. og for
mistede dambrugs-
interesser 10.000
kr.

11. J. Leding 21, 2p 2,3 ha å 1.610,-
?oo kr.el

12. Henry Foldager 2.!2"2d 0,4 ha å 280,-
?oo kr.

laIt kr. 143.010,-
"IILii , =========================
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Da ingen panthavere har fremsat krav om andel i erstatningerne, og

da panthavernes sikkerhed ikke skønnes forringet ved fredningen, vil de

tilkendte erstatninger være at udbetale til ejerne.

Erstatningsbeløbene vil være at forrente med l ro over National-

bankens diskonto fra kendeIsens dato og et udrede med i af statskassen

og 1af Ringkjøbing amtsråd.

Kendelsen tinglyses på de berørte ejendomme.

Kendelsen skal af nævnet forelægges overfredningsnævnet, men de

lodsejere eller øvrige interesserede, der vil påstå kendelsen ændret,

skal tillige selv inden 4 uger efter kendelsens modtagelse indbringe

den for overfredningsnævnet, Nyropsgade 22IV, København V. ·1

T h i b e s t e m m e s

De i foranstående fortegnelse nævnte og på vedhæftede kort viste

3~, 32 og et umatrikuleret vejareal, Neder Feldborg, Haderup sogn, l~,

lz, 2e, 2f, 2e, 2a, 21, 2p, 2b og 2d Staulund, Haderup sogn, samt la og- - - - - - - - .....
l~ Gindeskov, Grove sogn, af areal ialt 149,55 ha, hvoraf 38,35 ha tidligere

er fredet, fredes i overensstemmelse med det ovenfor anførte.

I erstatning udbetales til ejerne de anførte beløb med ialt 143.010,- kr.

• med renter som ovenfor bestemt fra kendelsens dato til betaling sker •

Erstatningen udredes med tre fjerdedele af statskassen og en

fjerdedel af Ringkjøbing amtsråd.

Møller Nielsen Ole Kristensen Martin Andersen
~~/{)efr. II 'I: lp.

Underskriftens rigtighed bekræftes.

FREDNINGSNÆVNET FOR RINGKØBING AMTS FAEDNINGSKREDS

Møller Nielsen



- 13 -

Denne kendelse er forelagt overfredningsruEvnet i hen-
hold til naturfredningslovens § 25, hvorhos den er indanket af
samtlige af kendelsen omfattede ejere - bortset fra lb.nr. 4 -
med påstand principalt om, at den nu gennemførte fredning ophæ-
ves, subsidiært om højere erstatninger, samt om en~celte æncirin-
ger vedrørende fredningens omfang og indhold, herunder vedrøren-
de de udlagte stier og parkeringspladser.

-OverfrE:dningsnwvnet har den 23. september 1974 b8sieti-
get de fredede arealer og forhandlet r.J.c:;dde ankende, r~pnBGentf..-
ret af De samvirkencie danske Landboforenin8er samt de ::LI: teresse-
rede myndigheder m. v. - fredningsplanudvalget , Damnark8 Na turfred·-
ningsforening, fredningsnævnet, naturfredI1ingfJrådet, Aulum-Hade-
rup kommune og Feldborg statsskovdistrikt.

Overfredningsnævnet har herefter besluttet at gennemf0re
fredningen med følgende bemærkninger og ændringer:

l. Fredningens omfa~B.
Den af frr.(~rlingsnævnetfastlagte grænse tiltl~ædes, dog

ændres den østlige grænse over lb.nr. 7 - matr.nr. l Q, Staulund -
således, at den ved den offentlige vej tager sin begyndelse ud
for det på nordsiden af vejen værende levende hegn og flugter
med dette.

II. Fredningens indhold.
De af fredningsnævnet vedtagne fredningsbestemmelser god-

kendes med enkelte ændringer, tl.a. vedrørende bebyggelse, be-
plantning og fjernelse af bevoksning. Det er endvidere efter ej~r-
nes påstand besluttet at ændre de 2 parkeringspladser til vige-

B
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m
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r
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pladser af samme størrelse samt at opl~ve en nordlig, ikke an-
1agt stiføring fra matr.nr. 8 ~ over matr.nr. 2 si, hvorimod sti-
forbindelsen over ejendommen matr.nr. 11 .@: bibeholdes bl.a. af
hensyn til forbindelsen Dled Feldborg plantage, men efter ejerens
ønske med en lavere beliggenhed nærmere Staulund å, jfI'. vedlagte
korG. Ligeledes bibeholdes den sti, der fortsætter stie~l over
matr.nr. 11 § mod syd over matr.nr. 2 d.

løvrigt godkendes de af fr(;clni~c::;nævnetbesluttode på ko:",-

~or dee fredede g~lder herefter følgende:

A. Generelle bestemmelset.

omlægee tidligere

f: lL_· De fredede arealer skal - mej ue under B nævnte undta-
gelser bevares i deres nuværende tilstand, således at områdets
overvejende karakter af naturområde, bestående a:f krat, hede, over-
drev, mose eller eng bevares.

i-~ Enhver foranstaltning, der kan virke skadeligt på den
naturlige plantevækot og ændre karakteren af krat, hede, overdrev,
mose eller· eng ind~rc for de på vedhæftede kort angivne are~ler,
skal j.kke være tillad t.

Arealerne må således ikke
omdrjft, ligesom beplantning ikke må
fredningsnævnets godkendelse tilladt
omlagte engareal er.

De naturligt hjemmehørende løvtræarter og enebær m8.
ikke fældes - eller fornyes ved genbeplantning - uden efter anv.Ls-
ning af f'redningsplanudvalget eller statens skovridel..ni Ha.derup
og efter godkendelse uf naturfredningsrådet.

ompløjes og
finde sted;
at dræne og

inddrages under
dog er det med

~ De øvrige arealer - uden for de i § 2 nævnte - må udnyt-
tes som hldtil til landbrulJ,8m~'Sssigdrift eller ma forbljve t:rær~-
vokAede. VeJ gentilplnntning efter afdrift må kun anvendes de iJå

egnen naturligt forekommende løvtræarter - specielt må nåletræs-
arter ikke anvendes. Sa~ne regel gælder for andre pl&ntningor,
berunder læhegn oe lign.

-__ . _

B213360
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Overgår arealerne til naturtilstand med naturgræs,"
hede eller krat, skal de under § l og 2 nævnte regler være gæl-
dende.

Lh Der må ikke uden for eksisterende lovlige beplantnin-
ger etableres nye beplantninger.

e•

~ Det skal efter godke~oelse fra naturfredningsrådet
være tilladt fredningsplanudvalget at pleje den naturlige plante-
vækst ved gennem hugst '.græsning, afbrænd ine; eller lignende a t
8ikre arealernes karakter af krat, hede, overdrev l mose el.ler ene;l

dog a t afbrænd ing kun må ske p8. randherlearealer . .AfgrtNming :.Jtå
kun ske, efter &t der er givet lodsejerne adgang til at lade area-
lerne afgrwsse. c;j erna skal være berettit!,sde 1.il at uunyt te 'træer,
som freclningsplanudvalget har udpeget til fældning •

i...2... Det na ttlrlige terræn må ikke cendre::;,herunder ved af·-
gravning af sand, grus eller andet, ved opfylcning, planering el-
ler på anden måde - bortset fra almindelig udgrøftning, dræning
og lignende.

~ De fredede åstrækninger må ikke reguleres og ikke for-
urenes ved tilledning af spildevand - udover eksisterende afled-
ning - eller på anden måde; dambrug eller fjerkræfarme må ikke
etableres.

• i...lh Der må ikke opføres bygninger af nogen art, opstilles
boder, skure, campingvogne, telte eller lignende, sammehold dog
nedenfor vedrørende lb.nr. 2. Dog skallæskure, nødvendige for
kreatu:rdriften, være tilladt med fredningsnævnets godkendelse.
Mindre Offi- og tilbygninger til beboelsesbygninger (lb.nr. 2 og 4)
kan kWl foretages, hvis fredningsnævnet kan godkende dette.

~ Der må ikke uden nævnets samtykke foretages nye led-
ningsføringer over de fredede arealer, opstilles master, vindmøl-
ler eller lignende.

Der må ikke opstilles hegn ud over de for landbrugs-
driften nødvendige kreaturhef,n omkring de dyrkede arealer.

§ lo~ De fredede arealer må ikke benyttes til væddeløbs- og
motorbane, skydebane, oplags- eller lossepladser, bilophugnings-
plads eller lignende eller til henkastning af affald.

B213360
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Offentlig adgang q~qnlæg i forbindelse med fredningen.
§ ll. Der tillæges almenheden adgang til gående færdsel ad
de på kortet viste stier, der dels følger eksisterende veje og
dels udlægges i 2 m's bredde. Etablering heraf og afmærkning fore-
tages af fredningsplanunvalget, som i fornødent omfang opsætter
møller eller lignende til passage af kreaturhegn. Hegning af stien
over matr.nr. 11 a, Neder Feldborg, foretages ligeledes af fred-
ningsplanudvDlget, såfremt hensynet til kreaturholdet [,01' det nød-
vendigt.

§ 12~ Det skal være tilladt frec1:dngsplnllv.dvaJget at etablc>-
re en ca. 1500 m2 stor rastcpla.ds på matr.nr. 3 .2., Necler Feld"borg,
lb.nr. 5, med tilkørsel fra den offentlige bivej - hvil~en tilkør-
selsvej anlægges efter aftale med ejeren - sa~t 2 vigepladser på
hver ca. 1.000 m~ på matr.nr. 2 &, ~taulunJ, lb.nr. lo, og matr.nr.
lI.§:, Neder :E'eldborg, lb.nr. l, - alt SOHl vist på vedhæftede kort.

Vigepladserne og rastepladsen mad tilhørende adgangs-
vej vedligeholdes af Aulum-Haderup kommune.

B. Særbestemmelser vedrørende enkelte ejendomme.
Lb. nr. l. lVIatr.nr. 11 .§:,Neder :Feldborg, l ~ Staulund - Ben t 0.
Dunker. Det skal v~re ejeren tilladt at dræne og afvande engarea-·
lerne, eventuelt ved brug af åben kanal, til almindelig landbrugs-
m~ssig udnyttelse.

§ 13. Fredningsplanudvalget foretager de i anledning af al-
menhedens færdsel nødvendige foranstaltninger, opsætter nødvendige
affaldsbeholdere, etablerer toiletter og drager omsorg for fjer-
nelse af affald henkastet af publikum samt opsætter ved skiltninG
nødvendige. ordensre,~ler, hvorefter der bl. El.. ikke mÅ benyttes åben
ild, medtages løse hunde. eller laves unødig støj ved brug af trCin-
sistorradioer og lignende.

Lb.nr. 2. Matr.nr. 8 ~, 2 ~, Neder Feldborg. Det skal være eje-
re!-ltilladt at opføre de for landbrugsdriften nødvendige stalc-
og ladebygninger i umidd0lbar tilknytning til eksisterende bygnin-·
gel' efter forudgående godkendelse af fredningsnævnet med hensyn
til udseende og placering.

B213360
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,

Det skal være tilladt fredningsplanudvaleet at
fjerne den på matr.nr. 2 i etablerede fyrrebeplantning efter
l. april 1976. Det skal være ejeren tilladt inden for det fredede
på matr.nr. 2 i, nord for bygningerne, at etablere et ca. 100 m
langt nordvest-sydøstgående læhegn med de på stedet natu.rligt
hjemmehørende løvtræarter til delvis erst8.tning for et 540 ID

langt læheen på den modsatte østlige side af stien, mellen denne
og Staulund å, hvilket hegn skal fjernes af ejeren inden lo 81'.
Ejeren er endvidG~e pJ.igtiG til inden 15 ~r at fjerne den på ko~-
te t viste i [::tridmeJ overfl'edningsl'"l:.ovneteker..delseaf 12. e.pril
1943 GtablerGde plantning på 1JlD. ti'. nj~. C1 ~,J hvoref ter al'ealet, der
ikke rr.å [.8ntilp1antes, S1-;:2.l oVGrgå til den på stec18t ~,)3.tLJ.rlige
plan t e V'"cek s t.

Lb.nr. 4. Matr.nr. 2 ~, 2 Q, Neder Feldborg. Det sKal være
tiJladt frednt':'"lgsplanudvalgetat fjerne nåletræshegnet i skellet
mellem matr.nr. 2 Q og 2 ~ efter l. april 1976. Dette gælder dog
ikke de ca. 80 m af nåletræshegnet, som ligger umiddelbart vest
for "Krathus" • Denne del af hegnet samt de 2 vinkelret herpå -vrc-

rende - henholdsvis 40 m og 20 lange hegn - nord for og syd for
"Krathus" må gentilplantes som nåletYcBshegn.

•
~b.nr. 5. Matr.nr. 3 Q, 3 1, 3 n, 3 g, 3 æ, Neder Feldborg.
Det påhviler ejeren inden 15 år at fjerne den på kortet viste på
matr.nr. 3 1 i strid med overfredninGsn~vnets kendelse af 12.april
1943 etablerede beplantning, hvorefter arealet skal overgå til
den på stedet naturlige plantev::l.~kst.Det skal være tilladt ejeren
at udnytte grusforekomster på det på kortet viste areal af matr.
nr. 3 Q, således at eventuel gravning skal være afsluttet senest
5 år fra påbegyndelsen, hvorefter graven skal jævnes og tilplantes
efter fredningsplanudvaleets ~nvisning. Det skal endvidere værs
tilladt ejeren elJer fredninesplanudvalget at tilplante de tidli-
gere grusgravninesarealer på. matr.nr. 3 n ved anvendelse af de
på stedet naturligt hjewnehørende løvtræer og buske.

~b.nr. 6. Matr.nr. l Q, .1 ~, Girdeskov. Frednineen er ikke
til hi.nder for biheholdelse af det pu mo.tI'. [lI'. l g eks isterende
dambrug i dets nuwerende omfang, jfl~. landvæseusnævnets kendelse
af 26. juli 1967, men arealerne skal, såfremt de senere måtte over-
gå til naturtilstand, være ~~dergivet oe ovenfor under § l og § ?
nævnte regler.

B213360
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Lb.!fr. 9. :r-1atr.nr.2 Q, Staulund, Det skal være ejeren til-
ladt at opstille lave bure til vildtopdrrot i den eksisterende beplant-
ning på arealets nordøstlige del samt at etablere en indtil 750 m2

stor andedam - alt efter godkendelse af fredningsnævnet med hensyn
til placering, udformning og eventuel slørende beplantninger m.v.

Lb.nr. lo. Matr.nr. 2 g, 3taulund. Det skal med fredningsn~v-
nets godkendelE'e af udseende og placering være tilladt at opføre en
løsdriftstald og en ajlekule . Det er ved geflplantning af lcdlsgnct på
vestsiden af y,~jen nordvest for e,jendornmcl1Sb,ygnin[';ertil~.2dt u1- <.lD"

v8nde træarter efter frit valg.

Påtaleret tillwmme:r frecln':'ngznævnet,fredn':'ngsplc,nudvalf,et
og naturfredninfsr8net.

III ..Erstatninger.
De af fredningsnævnet tilkendte erstatningflbeløb godkendes,

bortset fra erstatning ydet for dyrkbar hede samt de særliet tilkenQ-
te beløb vedrørende ejendommen lb.nr. 2, (fjernelse.af hegn) og ejen-
dommen lb.nr. lo, (mistede darnbruE,smuligheder), idet disse erstat-

..,
ningsbeløb efter over1redningsnævnets opfattelse er for høje. Over-
fredningsnævnet har herefter tj.lbudt de nedenfor i konklusi onen u.d

• for hver ejendom anførte erstatningsbeløb - ialt 112.780 kr. - hv:ill~e
alle er blevet accepterede af ejerne.

Det er endvidere besluttet at tilkende De samvirkende danske
Landboforeninger, der har repræsenteret de 11 anker.de ejere, et cm-

kostningsbeløb på 1.000 kr.
løvriet vil den indankede kendelse være at stad fæ~~te.

2 kort nr. 2228/74 udvisende de fredede arealer, der ielt
ude;ø;rca. 125 ha, hvoraf ca. ~o ha el' fredet ved overfredningsm:~ v-

nets kendelse af 12. april 1943 om fredn:i.ngaf Cindeskov Krat, e~-.. vedhæftet nærværende kendelse. Fredningskendelsen af 12. april 1943
er herefter bortfaldet.

B213360
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T h i b e s t c m m e s:

Den af fredningsnævnet for Ringkøbing amts fredning s-

. I erstatning udbetales:

E j e r

Matr.nr.
alle af
Haderup
S(Jgn

kreds den 29. marts 1974 afsagte kendelse om ændring og udvidel-
se af fredning af Gindeskov Krat med omgivelsel', Haderup sogn,
stadfæstes med de af det foranstående følgende ændringer •

ilb.
flr,

Fre cl n :i.ngs-
erstat-
ning
kr.----_._-----------_._--_.-.-,----_._-------._--._----

• 7.
8.

9.
lo.
ll.

12.

13.

l. Bent estergaard Dunker ]~la., I\Teder
FeldlJorB,
l ,&, 0taulund

12.000

24.0002. rfJogensHal byc 8 Q, 2 9.,
Neder Feldborg

11.000

21.000

16.000

).010

350
3.850

1.680

lS.ooo
1.610

280

112.780

1.000
-----.,-----

113.780

3. Bent Harnmershøi 7 9., Np,der
Feldborg

4. Hans H. Kristensen og
Preben IJøw

2 ~, 2 ,2,
Neder Feldborg
3 h, 3 1, 3 n,
j g, 3 m, Nedcr
Feldborg

5. Arno Bareuther

6. Ernst Bareuther l c, l a, Gind~-
skov, Grove sogn

Evald Jacobsen l g, f3taulund
Kristen TIenry Madsen 2 Q, 2 f, Stau-

lund
Kaj Oluf Pedersen 2 ~, Staulund

2 g, Staulund
2 l, 2 .2, Stau-
lund

Anders Hauge Nielsen
J. Leding

Henry Foldager 2 b, 2 Q., Stau-
lund

Omkostninger:
De samvirkende danske'
Landboforeninger
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Erstatningsbeløbene - bortset fra omkootningsbeløbet -
forrentes med 11 % p.a. fra nævnskendelsens dato den 24. marts
1974 til anvisning, der har fundet sted den 17. december 1974.
Erstatningsudgiften udredes med 3/4 af statskassen og 1/4 af

Ringkøbing amtsråd.
Ved tinglysning af nærværende kendelse vil ovel.'fredningr.-

nævnets kendelse af 12. EJ})ril19'13 om fredning af Gincieekov K::<:lt

være at aflyse.

G. Hermann

Udskriftens rigtighed
bekræftes.

•
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fredningsgrænse

best&ende stier
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ejendomsgrcenser jfr: ovenst.
®

Amt
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OVERFREDNINGSNÆVNETS
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arealer med naturlig
plantevækst jfr. A § 2

beplantning som fjernes
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REG. NR. rf~~
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\-- A~LY~I

U d s k r i f t

af

OVERFKEDNINGSNÆVNE/rs KENDELSE SPROTOIlOL.-----------------------------------------

ABr 1943, den 12 .Apri l, sfsf' gde Over-fredningsnævnet pes

nrund1ag af mundt1ie og skriftli~ Voterin~ fø1~ende

K e n d e l B e

. '

i Ss gen Nr. 459/41 sn~aaetlde l"redning af "Gindeskov Krlit" i J.1Aderuo

Og Grove Sog,ne, Gind1rl~ Ilen ed, Rinbkø'bing Amt•

sagen er over-for Naturfredningsnæv>1et for Ringkcm!ng Amtsraads-

kredli rejst af nanmarkll Naturfredningsforening og liitØ'ttet af Nflturfren-

ningsra8det. Frednin~en er ønBkeli~ liia~vel af landskabelig æstetiske

Hensyn som faf videnskadelige Grunde. Kr~ttet er den eneste større

Rest a f Natursk ov pas fa rup Fedeflade, og det liif~odl ge bundvegeta _

tion er den typiske for jydske Et=,ekrat.

Sligen er i Henhold til NFturfrednlngliilovens .') 19, 3.Stk.,

a

forelagt Overfr'edningsna-_vret af Naturfredningsnævnet • som efter

forudgaaende forelø"'ige Kendelser den 2j.Septemrer 1941 har af-

liiSgt endelig Kendelse om Frednin~en.

Fredninesn gear med enkelte Undtagelser ud paa, et der paf!

de fredede Areoler' ikl'e maa fældes Løvtræer af nogen 4rt uden ef-

-,,%, ter Anvisning Rf Statens SkovridElr' i l-laderllp, og Anvisl"'1ngen sl(al

være godkenrlt af Nf1turfredningsrIH'net.

De paa Arealerne voksende i1ran- og F:lr-retræer vil være at

fjerne af Ejerne inden 3 ~ar fra Kenrle1sens ~fslge1se, og ny Plant-

ning af NBfiletræer er forhudt.

P1antel1vet PSE\ Ar'selerne vil være at frede, issledes at. flAr

ikJ'e maa t8<:;es Planter med Rod derfNI.

Over Aresler'ne mas ikl(o t.ræl<l:es Traad1enninger ef nogen Art.

PaB Arealerne maa der ikke ~ravoi efter Sand eller Grus

og ikke oPfør>8s no~en Behyggel se.

Den gennem Krattet 1ø'1'ende Aa mfl!'! Ik1'e reg111eres.

Der ~ives OffE.r.tl1g]leden ~dgBng til Færdsel Ad de pas Area-

lerne værerde Veje og Stier.
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Det fredede omfQtte~ Dele af følgende Ejendom~e. nemlig:

ha Matr .Nr. Ejer(e)

15.3000 af 2c Neder Feldborg bv. Bade rup Sogn, E .Tegne l';snsen og
F .J,øw •

1.5420 - 3b Alfr'ed Meedom.

15.1500 - 3g Poul Jensen Pou 1sen,

3.8000 - 8b,8c - Fru Helga Anderien.

2.5550 - l!t Gindeskov. Grove so~n , Lauit PanE!en.

204.20

1515.00

380,00

Laust ~ansen ••••••..•••••••••••• ~. ~3~QQiQQ
3929.20

Med de 4 iidst nævnte Ejer'e hsr Fredningsnævnet iluttet

Forlig om Eritatning 8aslede8:

Poul Jensen Poulsen og Fru Uelg8 Andersen 100 Kr. pr. ha,

Alfred Meedom l1~eledei med et 'llllæb af 50 Kr., fordi der i heni

~real er Grus, o~ LQust !lunsen ligeledes 100 Fr. pr. ha, dog

300 Kr.

Med Herrerne Tegne-Hlinsen og Løn. der har "\olig i Køhenhs

11ar der efter Anmodnin~ (lf Frednlt1e,snæ'rnet v<eret forhandlet om

Erstatning af Formanden 'for ,Overfredning,snævnet. Da de stilJede

Krav, iilomman ikl(e fuldtl.ld kunde imØn(komrre, hlev Eretatn1ng~n til

dem ved Forretning, afholdt den 25.september og 50. Oktoher 194'1,

Qf Takslitionskommissionen vedrørende Naturfredning fastsat til 100

Kr. pr. ha af det fredede Areal.

Grænserne for det fredede Ornrarde er afmærket paF
nf I,sndiniipektør stampe-Danielsen i Februar 194.5 udarrejdede Kor·t,

og Erstatninger'ne udgør ifØle;e den (Ii' LAndinspektøren foret(lgne

stQtnin~iberebninB i alt Kr. 3929,20. Rer8f tilkommer:

Tegne-Hansen OB Løvl.•••...••••••• • Kr. 1530,00

Alfred Maedom •••.••....•.•••.•••• -

Poul Jensen Poulsen ••• · •• ••••••••• -

1-1 e l g& An d e r Si e n •.............•.•.• -

i&llt Kr.

Over fredningsnævnet h(lr den 3.Jul1 19h1l-es1gtiget n€)

fredede Arealer og fundet f'rednir..;cn ef disse "'\1skel1g, og dA men i

det væsentlige kan t i lt r'ærlc det i Ilævr.t>ts Kendelse udtaltell vil

denne vrJ:re at stedfæste, dDB unden" qaniyn til, at. der er hengaaet

ret lan!:: Tid efter I~endelsens At'si~e18e, ITled fØlgende Ændringer:



"

l) Den ved Kennel~en fastsatte Frist for Fjernelse af

Nas letræer vil vær·e at re gne fra ~ toen for Overfredningsnævl"ets

Kende he.

2) Der tll1æ~=e~ Grundejerne 4 % Rente ef Erstatningsbe-

løbene fra den 23.Septemher· 1941.

T h 1 h e i t e m m e S~

Den af Naturfrsnnlngsnævnet for Rifl.Bkø'bing ~mt8rBF.lrlskred8

den 25.Septemher· 1941 afsPg,te Kenne]se I'lnB8aende Frednin8 af

"Gindeskov Krat" vil Vf,('rfJat st,<ldfæste me,; nfJ forannævnte Ændringer.

Af de Grunde jerne t l11s t;;t,e Erat atnlnger udredes Ps. lvdelen

af statsksiilsen, den enden I'e]vdel af AmtsfoJ'1den.

P.O.V.
Frederik V .Petersen •
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U d s k r i f t

af

protokollen for fredningsnævnet for Ringkøbing amts fredningskreds

År 1974 den 29. marts blev i
R.A.F. 285/1968

sagen:
Sag angående ændring og udvidelse af
fredning af Gindeskov Krat med om-
givelser, Haderup sogn,

afsagt sålydende

k e n d e l s e

.'l CITERET
FULDT UD
\ OFN K.
AF 7/3 \Q7S-
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Protokollen for ,I!'redningsll<.LVnet for RingkølJing Amt.

AFL'(ST
Aur 1941 den 2). September Kl. 13 holdt Naturfrednings-

l1';.;vnet~or Hillgkbbing .'un~snl.'-ldsl~reismøde paa Højskolehjernmet i
Holstebro. 1.10 d t v<.;,r.l!'onlluwlen , Dommer Grum-Gohwensel1, Amtsraads-
medlem ~øren Kj~rba<:t.rd,Jj0rvad, G~urdejer Barslund for Haderup
30gn o~ Gaurdejer Niels 1ar3en for Grove ~ogn.

.b'oreLu:)et blev: Frednin~ssug om Gindeskov
Krat i Haderup ·og Grove
i:)ogne•

..................
Ingen .c;jerevar mødt. h:...,vnetforhandlede derefter ~agen

og vedtog derefter ens ~eJllJJligtsW:.lyde1,de
K e n d e l B e:

Dan wlder l~. ~vril d.A. afsagte Kendelse i Sagen, der i
:.;inHelhed skal V'.l.reg,.eldelluei'or :!J'redningen,suppleres meJ. l'ølgen-
de BesLerJllllel::ier.

Arealet, der skal fredes, udmaales af en Landinspektør,
s~uledes at hele det p<:t.adet i ~a~en fremlagte Kort med rødt skra-
verede Areal medtages, med Undtugelbe af Arealet paa Matr. Nr. 3b,
hvor der alene med ~ages en .K.il~mod øst. Den nye Gramse er ind-

~ ~egnet paa Kortet.
Til ":'jernePoul H. Poulsen, Helga Andersen, Alfred lJeedom

og Lnus t Hansen ydes de.rex'terele i KenLielsen nævnte ~rsta tninger,
beregnede efter Udmaalingen.

Med samtli~e disse Ejere ~r der truffen forligsmwssig
Ordning, og de har frafald~t Anke til Overfredl1,ingsnævnet.

For saavidt angaar Ejerne af Mutr. Nr. 20, de Herrer Fabri-
kanter Tegne-Hansen og Løw, vil den dem tilkommende Erstatning være
at fastsætte af T<.;,ksationskon~issionen i Fredningssager, hvorved be-
mærkes, at de har frafaldet filsigelse til .b'orhandling med Talcsa-
tionskommissionen.

MS>.'! F

I•.""



Af de Erstatninbsbeløb, der saaledes vil blive åt udrede,
udbetales, ror sao. vidt Deløbene overstiger 300 Kr., 50% til Pant-
havere i ..:ljenuommene,suufrewt C1nden Ordning ikke tru;ffes lJleddisse,
og saaledes at Beløbet tilfalder l. irioritetsllaver, og derefter,

,
hvis denne ~iver Afkald paa AfuetC11ing den følgende i Prioritet
ken. .Beløbet inutil 300 l~r. udbetales uirekte til ,e;jeren.

Art uden efter 10re~uaende Anvi~ning af Statens

:b'redninsens IIlllholdues Lewlllessaaledes:
l?ua det fredede Areal mua ikke .Lu.ldesLøv træer uf

rup, og Anvisningen vil vwre ut godkende af Naturfredningsraade
De i Arealet voksende Gran og ~yrretræer vil være at

af .c.jerneinJen 3 Aar fra i':::ondelsensJLCsigelse, o!.;ny
nualetr~er er forbudt.

PlanLelivet pua Arealet vil v~re at frede, sauledes
ikke Dæa ta~es Plan Ler wed rlod i Jette.

uver Areale L lUau ikk0 trwklces 1raadledlliniSer uf nogen
Art.

I Arealet lJaa uo;;rik;.0 gl'uves d'Ler Jand eller Grus O

.Jer 6i ve s 01'.1011 Lli~l1.eJenAdgang Lil .c\..,rdsel ad de i
let v~reilde VeJe og ~tier.

I iorans taaende 13e;,;telllJllol:.;ergøres 0.og følgende Undt
S8 for lJatr. l~r. 20'S vedlcomrJlend.e• .Jen paa dette idatr. Hr. be
(jenu.s.Jebygt;e13e ..laa freJllueles bestau, og Jer maa foretages to

1100.enUdvidelse o.:..;UmbygnillL; uf .c..jendOJlllllen.Adgangsvejen til
Ljendom lIluareguleres og i'or1:Jedre~,0G der rnaa lanGS med denne
Vej 10re8 1ednine;er {or 1ys o::,l'ele1'ontil Bjendoffimen. lJ

De Bjere, der er ind~uaet på1:l.forligs!ll<i-ssigOrdning, har
ligeledes 1'orpli~cet sig til ikke uL regulere Haderup Aa paa dennes
Løb forbi clet frede0.e Kro.t, og Jet bestemmes 0.erfor yde.r'ligere, at
dette Aaløb iklce rnaa reguleres.

ll.etten til l:'aatale"led Hensyn til denne Frednine tilkom-
!Iler]!\redningsn';..vnetfor Ringkø1:Jing Amtsraa0.skreds.

Saasnart Oprnaaling har fu.ndet Jted vil Erstatningsbeløbene
vizre at udregne ob u <.lbe tale , oG Kendelsen vil vwre at tinglwse paa

de ovenn....:vntel;;jen<.loll1weuniler Vedl<i-ggelse Q.f et Kort over det fre-



, :,

I I
I

de de Areal.
Opmaalingen vil vu.;reat i'orel;ageaf Lantlinspekit.ørStampe

Danielsen i Hol~Lebro.
T 11 i b e 3 t e lli ID e s:

Gindeskov Krat beDtuaende af Arealer af Mul;r. Nr. 2o, 3b,
3g, 8b og 8e ijed.er,b'eldborg, iiaderup J0gn o~ I.lutr.Nr. la Gindeskov
Grove Sogn, vil v~re at frede pua Je ovenfor anførte Vilkaar.

d. 23. ~epl;ember 1941.
Grum-i:Jcllwensen Søren Kju.;rgaard
B.J .B:::.rslu.nd Niels 0111'. Lc.:.rsen

•
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Protokollen Lor FredninjSsn ...wnet for Ringkøbing Amtsra<.:dskreils.

AFLYST
Aar 1941 Jan 19. AVril Kl. 13 holdG Nuturfredningsn~vnet

for Rirli:SkobingAll!~sraautil~reilsl.'Wuep",a lløjsk01ehjemmet i Hernini:S.
Mød t var :b'orma.ndenDommer Gl'um-Jchwensen, Hingkøbing, det af Amtet
valg te hledlem, Arnl,sra",u.smedlernJoren K.i&Jrgaå.ruog de for Haderup
og Grove Kommune valg ~e l.1edl01l11J1er,Gaurdejer 13arslund og Guaruejer
Niel::>1",rsen•
.............. . ......................

iølgende furel0bige
.K e n d a l s e:

Gindeskov Krat, besl,aaende af Area.ler af
Matr. ltr. 2c Neuer :i!\31J.borgtilh. leglle Hansen o~ Løw

3b d.o. n.lfred Lleedom
3g d.o. L'oul liuusen Poulsen
8b og 8e do. Helga AnJersen og
la \i-inu.e::>lj:ov 1o.uslL Han::.en

vil vwre ut frede, saaledes at hreul~t, der fredeG, vil vwre at kort-
lægge af en LUlluinspektør.

tor ~redningen bc~ale~ Jer følgende Erstatninger.
Til foul H. Poulsen og Helga Andersen betales 100 Kr. pr.

ha, der omfattes.
Til Alfred Meedom betales samme Beløb plus yderligere

50 Kr. for et Grusareal.
Til Laust Hansen ligeledes samme Erstatning, dog mindst

300 Kr.

I Fredningen er indbefattet, at Aaens Løb ikke maa regule-
res.

Kommissionen vil tilbyde Tegne-Hansen og Løw samme Erstat-
ning, og saafr0mt de ikke vil indgaa herpaa. vil Sagen være at afgøre
efter Vurdering.



Fredningens Indhold vil være følgende: Paa det fredede

Areal maa ikke fældes L0vtr~er af nogen Art uden efter forudgaaende

Anvisning.

,,Derimod vil resterend.e Gran og 1'yr vu;re at .fjerne af Ejerne.
, .

Til'. at gøre dette indrømmes der ,e;jerne en Prist af 3 .Aar.
""

,
21untelive~ i Arealet vil v~re ctt frede, sauledes at der

limtet maa fjernes uf Bunell'luraen.

I det fredede Areal llma ikke graves efter GruD eller S
Arealet maa ikke bebygges.

Gver Arealet mau ikke trækkes l'olefon- Lys- eller

Ledninger. Der give:> \.Hl'elltligllBden Ad!jctug til l!'~rdsel ad

~nuelig ~endelse vil v~re ~t afsige, naer OpJlla~ling er

samt jl'orllanelling uleel :LodsejerrH:~s Krea.itol'er hur .lundet Sted - iii

:..lagen 11ar v;.;ret forelagt Overl'reelningsllJ;Vnet til Godkendelse.

Saaledes ~~sseret.

G:cum-Schwensen Kristian Jensen

Biels Ghr. 1aruen

J:l.C.J .B"rulUllcl
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OVERFREDNINGSNÆm~ETS KENDELSESPROTOKOL.-----------------------------------------

Aar 1947 den 25.April afsE~de Overfredningsnævnet pes

nrurldleg ef sl{riftl1g Votering følgende

K e n d e l s e

i sagen Nr. 459/1941 angaaende Ændring i Overfredningsnævnets

Kendelse øf 12.April 1941 vedrørende Fr~dning af Gindeskov Krat 1

Had er'up oB Grove Sogne. Ginding Herred, Ringk.0"t'ing Amt.

I den 6f Overfr6dningsnævnet don 12.April 1941 øf-

sAete Kendelse er det bestemt. at dH pas de fredede Arealer vok-

!'ende Gran- og Fyrr'etr~r vil være at fjerne af Ejerne inden 3 Aar

~ fra nævnte Kendelses Afsieelse.

I Skr'ivelse af 23.September 194G her Fredningsnævnet

meddelt. at man ved et Eftersyn af Arealerne her konstateret.

at den pearudte Fjernel'se ikke har fundet Sted i tilnærmelsesvis

fuldt Omfang. Nævnet har 1ndhentet en 'Erklæring fra statens Tilsyns-

førende med de private Skove, som bl.a. udtaler at der. de det i

Øjehl1kket er umuligt at skaffe Arrejdskrat't til Nealetræernea Fjer-

nelse. Om' gives Lodsejerne endnu 2 - 3 Aer's Frist til Fjernelsen.

Over'fredningsnævnet finder hereft.er at den for'nævnte

Frist for Fjer'nelsen ['ør forlænges indtil den 1.0ktober 1948.

T h i b e s t e m m e s:

,i
l,

.
I

,I
I

I

Fristen for Fjernelsen af de paa de ommeldte A~ealer

voksende Gran- Og Fyrretræer forlænges till.Oktober 1948.

P.O. V.

Poul Andel' sen.



FREDNINGSNÆVNET
Modtaget r

Skov- og Naturstvrel~~n

REG. HR. O 0.8 Ob .00

FORleJ RINGKØBING AMTS FREDNINGSKREDS - 9 OKT. 1990
DOMMr,RKONTORET TELf:.f'ON 07 32 l~ II

6950 RINGKØBING

Rlngkøbing.dcn 8. oktober 1990.
RAl 196/1990.

Nævnet har d.d. ti1skrevet Au1um-Haderup kommune, Teknisk forvalt-
ning, 7490 Aulum, således:

"Vedrørende ti1- og ombygning af driftsbygninger på matr.nr. 2g Ndr.
Feldborg by, Haderup, beliggende Stau1undvej 18, 7540 Haderup, til-
hørende Mogens Halbye, Trongårdsparken 127, 2800 Lyngby.

I
Nævnet meddeler herved i medfør af naturfredningslovens § 34 og §
47a tilladelse til forlængelse af den nye stald med ca. 8 meter i
overensstemmelse med de modtagne bygningstegninger i tilslutning
til en fjernelse af den gamle stald. Det henstilles i forbindelse
hermed, at det nye tag bliver i mørke, ikke-reflekterende farver.

I

I

'I
Tilladelsen bortfalder, såfremt den ikke er udnyttet inden 5 år fra
tilladeIsens meddelelse, jfr. naturfredningslovens § 64a.

Det bemærkes, at ansøgeren ikke herved er fritaget for at søge even-
tuelle andre tilladelser, som lovgivningen måtte kræve.

Afgørelsen kan efter naturfredningslovens § 58 indbringes for over-
frednIngsnævnet (adr. Slotsmarken 15, 2970 Hørsholm) af bl.a. an-
søgeren og forskellige myndigheder.

I Klagefristen er 4 uger fra den dag, afgørelsen er meddelt den på-
gældende klageberettigede.

En tilladelse kan ikke udnyttes før udløbet af klagefristen. Er kla-
ge iværksat, kan tilladelsen ikke udnyttes, medmindre den oprethol-
des af overfredningsnævnet. "

Hvilket herved meddeles .
•/. Kopi af ansøgningen samt kortbilag vedlægges.

Med venlig hilsen

~~~Løvbftyif' Nielsen

• I l ~~~.••tt) Skov- og Naturstyrelseh,
l S l o t s ma r k e n l 3 , ~.
, 2970 Hørsholm.
Miljøministeriet :;"
Skov- og Na~\lrst:YI'elsen
J.nr. SN ~11\lll-f'O I ~ B" r
Akt. nr. 1_



-
I

ri r fil AULUM·HADERUP KOMMUNE

)

TEKNISK FORVALTNING
, 7490 Aulum'"f'/ Tlf. 97 47 2666. Giro 5 10 67 67

Modiegel delo

RingkØbing Amtskommune
Teknik- og MiljØforvaltningen
Landskabsafdelingen
Damstrædet 2, Postboks 154
6950 RingkØbing

Fremsendelse af
byggesag til høring

I forbindelse med ansøgning, modtaget ovennævnte dato, om tilladelse til på ejendommen
Vtjnavn (stednavnl I Husnummer

18Staulundvej
'1at r I kelbctcg nels('

2 P Ndr. Feldborg by, Haderup
at foretage følgende byggearbejderIArbejdets art

Nedrivning, tilbygning og ombygning af driftsbygninger

anmodes om udtalelse om vedlagte sag.
Der henvises specielt til

Ejendommen er pålagt landbrugspligt og er omfattet af
Gindeskov Krat fredningen.

Omfang og art af bygningsændringer fremgår af vedlagte
beskrivelse og tegninger.

,--------- --_._ .._- . -_.-.- ...
j :~ji:;':'\ i0;:~:NG:.1..~~~;"'(.r'~· o' ,; :
i i r "":~l~ C~.."":I~.J"~:-~");-1\1.\-:,'. _," 'o' ;.. . , . r--- ---..------.-,-.-------.:

MIljøministerIet, J. nr. SN /..<. // / .I~' 2 3 1.,'" '"_''' I
///-00, , fo'JL!. ' d.' i" C 'I T 1(',"''' l ,- ~ .' '" 'IU r-------·--- --------,i\ l 1ItJ.. l l

Akt. nr ..1 ~J2.:...S3-1- bSJ -,3 -')0:

Sagen bedes sammen med udtalelsen returneret hertil
00'0 Und€l'rsh.rlft

22.08.90

Eftertryk kun efter aftale C'

Nr 196 AIS (lMOI O ' FREDERIKSHAVN
UdarbPJdN af Y,ommunernes landsforenIng KlJ 02 00 026 (3 '8 l

11 fl.; 19~90·



MOGENS HALBYE
VIRKSOMHEDSANALYSE & VIRKSOMHEDSSTRATEGI-

TrongArdsparken 127 . 2800 lyngby· Tlf. 42 88 06 67 . Fax +45429308 85

Ombygning af udbygning
Staulundvej 18
7540 Haderup.

,

Taget på såvel "ny" som "gammel" stald skal udskiftes, da pande-
pladerne i begge tilfælde ikke længere kan males med fornuft.
Det er herved samtidig et spørgsmål, om det kan betale sig at
gøre noget ved den gamle stald, som formentlig er over 150 år
gammel, hvor loftet over bjælkerne overalt er råddent, og hvor
gammel "kostald" med fodertrug, opdelinger osv. osv. er uden
værdi, så selv en indvendig rydning af det hele med samtidig
bevarelse af ydermure, er en utilfredsstillende losning, som
ikke har noget varigt perspektiv, udover at skønnes særdeles
bekostelig.
Som et alternativ kan man rydde den gamle stald totalt og for-
længe den nye stald med c~. 8 meter, hvilket reducerer de sam-
lede udbygninger med 50 m •
I den forlængede stald kan vi ·rumme stiger, værktøj, redskaber,
sprøjte, bygningsmaterialer, brænde, motorsav osv. osv.
Som det fremgår af vedlagte tegning er ændringen tænkt som
følger
l. Den nye stald bevares uændret, men pandepladerne erstattes

af nye_blanke plader.
2. Vinduer fortsættes i nuværende typer, og døren til stald-

forlængelsen bliver af samme udførelse som døren til stue-
huset.

-

3. I stedet for pandeplader i gavlene lukkes med træ som på stue-
huset, så udseendet harmoniseres. .

4. Stalden er med een slags røde sten, og en forlængelse vil
med sikkerhed give en anden slags sten, mens stuehuset vil
stå med en tredie sten. Stalden hvidskures i stedet ned til
den sorte sokkel, som bevares på østsiden.

5. Den nuværende gravede brønd for østenden af
som ikke kan betragtes som "sund~ opfyldes,
lægges en boring ud for forlængelsen af den
vist på tegningen.

»'~ 6~ Gårdspladsen afgrænses mod syd ca. ved den sydlige mur i
;; I ~ gamle stald med sveller eller lignende i ca. 0,5 meters
, w ~ højde, så gårdspladsen ser ordentlig ud med ny belægning

2. a f g r u s ( r a l ).o li)

~7~ Det er ikke tanken, at der skal være loft i forlængelsen
~ ~ af den nye stald, så tagkonstruktionen skal bære sig selv
~ ~ og taget, men ikke mere. Den viste tagkonstruktion skal
~ ~ tages som en signatur, da jeg ikke har gennemregnet den.

~ I staldforlængelsen anbringes et gu1.vafløb i#ndenfor døren,
og det får tilslutning til eksisterende afløb fra nye stald,

~ ligesom vand fra den nye brønd skal føres i;Æd i~a orlæn-~~ gelsen, samt over til stuehuset. //
~"'" ApS reg nr 39815 '/1(,
~ r ~ nlJ -19(,~

(~ f1 ... 1. '1~O

den gamle stald,
og i stedet an-
nye stald som
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FREDNINGSNÆVNET
FOR

RINGKØBING AMTS FREDNINGSKREDS

Modtaget I .
Skov- og Naturstyrelsen

2 1 JAN. 1991

Ktb.NK. 80(;:,.00

DOMMERKONTORfT TELErON 07 32 l~ II

Ringkøbing. den 17.
RAl 215/1990.

januar 1991.

6950 RINGKØBING

Nævnet har d.d. tilskrevet Vest jydsk Skovdyrkerforening, Engholmvej l,
7500 Holstebro, således:

"VedrØrende tilplantning af ejendommen matr.nr. 3,e.m.fI. Neder Feldborg,
ttHaderup, tilhØrende Erna Meldgaard Bareuther, Herregårdsparken 5, III

th., 7400 Herning.

'

Efter en besigtigelse, hvori foruden nævnets medlemmer deltog repræsen-
tanter for Ringkjøbing amtskommunes landskabsafdeling, Danmarks Natur-
fredningsforenings lokalkomite, Vest jydsk Skovdyrkerforening samt ejer
v/ ægtefælle, meddeler nævnet herved i medfØr af naturfredningslovens
§ 34 afgØrelse som nedenfor bestemt.

I skrivelse af 29. marts 1990 til Ringkjøbing amtskommune har Vest jydsk
Skovdyrkerforening på vegne ejeren af ovennævnte ejendom fremsendt et
forslag til beplantning af ejendommen med lØvtræ på en måde, hvorved de
i et vedhæftet bilag med 1-6 markeret område tilplantes med eg og såle-
des, at de store læhegn med sitkagran fjernes, når egene er oppe i 1-2
meters højde. I skrivelse af 28. september 1990 til Vest jydsk Skovdyr-

'

kerforening har Ringkjøbing amtskommune anfØrt, at man ikke har noget
at indvende imod, at den ikke fredede del af ejendommen tilplantes i o-
verensstemmelse med den fremsendte beplantningsplan, men at amtsrådettt finder, at det vil være i strid med fredningen s intentioner at tilplan-
te de fredede arealer, idet fredningen sigter mod at bevare det oprin-
delige egekrat og dets omgivelser.

Ved skrivelse af 2. oktober 1990 til fredningsnævnet har Vest jydsk Skov-
dyrker forening på ejerens vegne ansøgt om dispensation fra fredningen
til det anførte formål.

Under besigtigelsen har nævnet konstateret, at de omhandlede områder
1-5 henligger som dyrket landbrugsareal, der er aaskilt i marker ved le-
vende hegn, medens området 6 er et hedeareal i området nærmest egekrat-

'tt tet, medens de som a og b markerede områder længere borte fra egekrattet
er bevokset med rØdgran, hvoraf mange er udgået, dels med nogen lØvbe-

O Miljor.1inist.eriet V
a.et: Skov- og NaFurstyreJsen ~ 'il\

J.nr. SN I{,/I {I/- o otJ' Bil. '1 1:}I\
'_ .." Akt. nr. 2st> •
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v=~~ning. Områderne 1-6 er beliggende indenfor det areal, der er fre-ft d!:,::'ved Overfredningsnævnets kendelse af 7. marts 1975 om ændring og
u~-~delse af fredning af Gindeskov Krat med omgivelser. Selve egekrat-
te~ er beliggende umiddelbart øst for området.

~~~r besigtigelsen har ansøgeren til støtte for begæringen anfØrt, at
e:e~dommen ikke længere er bæredygtig som landbrug, og at der ved plant-
nir.g af eg i området vil ske en naturlig udvidelse af det fredede ege-
k=a~, hvilket vil ske ved, at kultiveringen finder sted med agern, der
e= hndsamlet i krattet. Denne beplantning vil således understØtte hen-
sig~erne om at bevare egekrattet, idet dette herved vil blive udvidet,
0= ~e store læhegn, der nu begrænser udsynet mod egekrattet, vil bli-

ttv~ ~jernet efter en kortere periode. Ganske vist er der i fredningens
bEs~emrnelser forbud mod at beplante arealet, men initiativet til denne

'

f~eaning blev taget af den daværende ejer af arealet Arno Bareuther, i-
det formålet var at undgå fremtidig juletræsdyrkning på arealet, hvor-
iLo~ ingen kunne forestille sig, at man på et tidspunkt Ønskede at til-
p:a~te området med egetræer. RØdgranerne i område nr. 6 er i en meget
dår:ig tilstand, og det vil forØge den landskabelige værdi generelt, at
der tilplantes med egetræer.

Und~r sagen har amtskommunen ikke villet anbefale, at det fredede områ-
de tilplantes, og Danmarks Naturfredningsforenings lokalkomite har ud-
talt, at man finder, at en tilplantning af det fredede område, som er
mæ=~et med nr. l-S, vil forringe området som helhed og ødelægge udsy-
net over det åbne land ved krattet. Man har ikke noget imod, at områ-

'

det ~yrkes som nu, men skal der ændres på det, bØr området have lov til
at springe i lyng, der bØr plejes, så det ikke springer i skov.

Næv~et skal anfØre:

--Det hedder i fredningen under pkt. 2, at arealerne må udnyttes som hid-
til til landbrugsrnæssig drift, eller må, bortset fra nogle nærmere an-
giv~e arealer, forblive træbevoksede. Det hedder endvidere under pkt.
6, Qt andre plantninger, herunder læhegn og lignende, må bibeholdes,
dog således at nåletræer, efterhånden som disse går ud, kun må erstat-
tes ~ed de på stedet naturligt hjemmehØrende lØvtræarter. Gentilplant-
nin9 skal godkendes af fredningsnævnet. Endelig hedder det i pkt. 7,
at oer ikke må etableres nye beplantninger, bortset fra nogle nærmere
konkret angivne områder. Nævnet finder, at en gentilplantning i det om-

t' råde, der er anfØrt i bilagsmaterialet som nr. 6, vil være i overens-
stemmelse med fredningens formål, jfr. fredningens pkt. 6, for så vidt
ang&r den del, der i forvejen er beplantet med træer, således at næv-

_ .... .I,
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~, . ne~ tillader, at denne del af området gentilplantes med eg i stedet for

de~ nu eksisterende beplantning. Derimod kan nævnet under ingen omstæn-
tt1digheder godkende en tilplantning i det område, hvor der er hede, der ad-

sy.~ller den omhandlede beplantning fra egekrattet. Nævnet kan ej heller
go~kende en beplantning med eg i områderne, der er anfØrt i bilagsmateri-
alet som nr. 1-5, og som i dag drives landbrugsrnæssigt, og dette gælder,
ua~set at tilplantningen sker med eg af samme karakter som den egebevoks-
ning, der findes i egekrattet. Nævnet lægger herved vægt på, at egekrat-
tet er et naturligt skabt egekrat af meget gammel dato, og at det er fred-
ningens formål bl.a. at bevare udsynet mod dette. Selvom hindringen af
udsynet måtte ske ved plantning af egetræer af samme karakter, således at
udsigten mod det oprindelige egekrat aflØses af en udsigt mod den nu etab-

~lerede beplantning, vil denne beplantning være en kunstig skabt bevoksning,
de= ikke vil kunne opfylde de landskabsmæssige og kulturrnæssige formål,

Ide= er tilsigtet med fredningskendelsen, og hvor bevarelse af de åbne omgi-
~velser om det gamle oprindelige egekrat er af afgØrende betydning. Nævnet
meddeler herefter i medfØr af ovennævnte bestemmelse afslag på ansøgningen
om tilplantning i områderne nr. l-S, medens der i området nr. 6 alene med-
deles tilladelse til genbeplantning i det foran nævnte omfang.

Det bemærkes, at det ikke ville være stridende imod fredningsbestemmelser-
ne at lade området springe i lyng, som af Danmarks Naturfredningsforening
anbefalet.

Tilladelsen til genbeplantningen bortfalder, såfremt den ikke er udnyttet
inden 5 år fra tilladeIsens meddelelse, jfr. naturfredningslovens § 64a.

'

~Det bemærkes endvidere, at ansøgeren ikke herved er fritaget for at søge
eventuelle andre tilladelser, som lovgivningen måtte kræve.

AfgØrelsen kan efter naturfredningslovens § 58 indbringes for Overfred-
ttningsnævnet (adr. Slotsmarken 15, 2970 HØrsholm) af bl.a. ansøgeren og

forskellige myndigheder.

Klagefristen er 4 uger fra den dag, afgØrelsen er meddelt den pågældende
klageberettigede.

En tilladelse kan ikke udnyttes fØr udlØbet af klagefristen. Er klage i-
værksat, kan tilladelsen ikke udnyttes, medmindre den opretholdes af 0-

verfredningsnævnet."
Hvilket herved meddeles .

•/. Kopi af ansØgningen samt kortbilag
~ vedlægges.

Skov- og Naturstyrelsen,
Slotsrnarken 13,
2970 Hørsholm.

Med venlig hilsen
/ pn.v.

~~~7~
LØV~~ Nielsen
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6950 RINGKØBING

Ringkøbing, den 26. februar 1991.
R.A.F 26/1991.

Nævnet har d.d. tilskrevet advokat Arne Boll, MØllegade 10-12, 7400
Herning, således:

e'~edrØrende omdannelse af fiskedamme ved Gindeskov Bæk til rekreative
damme, beliggende på matr.nr. Ic Gindeskov, Grove, tilhØrende I/S11 Gindeskov vi Ernst Bareuther, H~rregårdsparken 9, 7400 Herning.

Nævnet meddeler herved i medfØr af naturfredningslovens § 34 tilladel-
se til det ansØgte på vilkår,

at opgrave t materiale fjernes eller placeres i de yderste damme men
ikke højere end det omgivende terræn,

at der ikke etableres opdræt af ænder og lignende, herunder at dammen
ikke hegnes,

at der ikke fodres,

~ at vand til dammen tages fra kanalen vest for Barslund Bæk,

at overskydende vand ledes ud i Barslund Bæk øst for dammene,

e at der skabes fri passage fra det lille fredningsværdige vandløb og ud
i Barslund Bæk.

Nævnet har ved afgØrelsen lagt vægt på, at omdannelsen af fiskedammene
på de anfØrte vilkår ikke vil komme i strid med fredningens formål.

Tilladelsen bortfalder, såfremt den ikke er udnyttet inden 5 år fra til-
ladeIsens meddelelse, jfr. naturfredningslovens § 64a.

Det bemærkes, at ansøgeren ikke herved er fritaget for
elle andre tilladelser, som lovgivningen måtte kræve.

~~~inisteriet
Skov- og Naturstyrelsen
J.nr.SN \;}, \ \ II\-(6) gr fitt.-

Akt. nr.
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Af~relsen kan efter naturfredningslovens § 58 indbringes for Over-
fr~ningsnævnet (adr. Slotsmarken 15, 2970 HØrsholm) af bl.a. ansØ-
ge~n og forskellige myndigheder.

Klagefristen er 4 uger fra den dag, afgørelsen er meddelt den pågæl-
denQe klageberettigede.

En ~illadelse kan ikke udnyttes fØr udlØbet af klagefristen. Er kla-
ge ~værksat, kan tilladelsen ikke udnyttes, medmindre den opretholdes
af C2>verfredningsnævnet. "

Hviliket herved meddeles •
Kop~ af ansØgningen samt kortbilag vedlægges.

Med venlig hilsen
p.n.v.

~~;~
Løv6jyfg Nielsen

Skow- og Naturstyrelsen,
Sloitsmarken 13,
297[l HØrsholm.
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6950 RINGKØBING

MOdtaget I
Skov. -og NaturStyrelsen

.3 1 JULI 1992
Ringkøbing, den 29. j U l i 1992.
R.A.F. 51/1992.

REG. NR. 0O C, , () O

FREDNINGSNÆVNET
FOR

RINGKØBING AMTS FREDNINGSKREDS

Nævnet har d.d. tilskrevet Mogens Halbye, Trongårdsparken 127, 2800
Lyngby, således:

"Vedrørende etablering af andedam på matr.nr. 2i Neder Feldborg, Ha-
derup, tilhørende Mogens Halbye, Trongårdsparken 127, 2800 Lyngby.

Efter en besigtigelse, hvori foruden nævnets medlemmer del~og re-
.. præsentanter for Aulum-Haderup Kommune og Ringkjøbing Amtskommunes• landskabsafdeling samt ejeren, meddeler fredningsnævnet i medfør

af naturfredningslovens § 34 tilladelse til etablering af ovennævn-
te dam samt beplantning i forbindelse hermed på betingelse af

at der etableres et overløb i rør, som føres under vejen,

at beplantningen sker i grupper af træer inden for 50 meter fra dam-
men med de på stedet naturlige løvfældende træer og buske, ~amt

at det tilsikres, at der altid er vand i dammen efter færdiggørelsen,
idet ejeren i modsat fald vil retablere stedet.

Dammen er beliggende i de arealer, der er fredet ved Overfredningsnæv-tt nets kendelse af 7. marts 1975 om ændring og udvidelse af fredning af
Gindeskov Krat med omgivelser, i arealer nær ved beboelsen, hvilke a-
realer i modsætning til i 1985 nu er lagt brak i dyrkningsmæssig hen-
seende. Nævnet har ved skrivelse af 3. september 1985 tidligere med-
delt dispensation til dammen, og ejeren har oplyst, at han har gravet
render og lignende i flere år med henblik på dammens anlæggelse, men
at dammen som sådan først er fremkommet i foråret 1992. Dammen skal
i forhold til det nuværende udseende afrundes en del og føres længe-
re mod vest, og formålet er en forskønnelse af arealet nær ved bebo-
elsen samt vanding for vildt, herunder også dyr, der udsættes i ple-
jemæssig funktion. Efter ejerens oplysninger er der ikke problemer
med at holde vand i dammen, og fugtigheden op ad siderne trods den nu-
værende tørke tyder på, at der er rigeligt vand på stedet, hvilket

__ 1 også tidligere gravede forsøgsgrøfter har vist.
, • '": ,\;l.c.·, "nr
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Tilladelsen bortfalder, såfremt den ikke er udnyttet inden 5 år fra
tilladelsens meddelelse, jfr. naturfredningslovens § 64a.

Nævnet lægger ved afgørelsen vægt på den tidligere meddelte tilla-e. delse samt de oplyste omstændigheder, ligesom nævnet lægger vægt
på, at tilladelsen, herunder tilladelsen til den begrænsede beplant-
ning, ikke har betydning for indsigten imod Gindeskov Krat.

Det bemærkes, at ansøgeren ikke herved er fritaget for at søge even-
tuelle andre tilladelser, som lovgivningen måtte kræve.

Afgørelsen, der er truffet i medfør af lov nr. 9 af 3. januar 1992
om naturbeskyttelse § 104, stk. l, l. pkt., af det inden denne lovs
ikrafttrædelse eksisterende fredningsnævn, idet sagen var indbragt
for nævnet inden nævnte lovs ikrafttræden, kan efter denne lovs §

85, jfr. § 87, indbringes for Naturklagenævnet, der afgør klager,
der er indgivet af miljøministeren eller indeholder spørgsmål, som
efter dette nævns vurdering har meget væsentlig interesse i forhold
til lovens formål, idet miljøministeren afgør andre klager.

Klagefristen er 4 uger fra den dag, afgørelsen er meddelt, og klagen
indgives skriftligt til nærværende fredningsnævn på den ovenfor an-
førte adresse.

En tilladelse kan ikke udnyttes, før klagefristen er udløbet. Er
klage iværksat, kan tilladelsen ikke udnyttes, medmindre klagemyn-
digheden bestemmer andet."

Hvilket herved meddeles.

Med venlig hilsen
p • n • v •

~~~
Løvbj~g Nielsen

Skov- og Naturstyrelsen,
Slotsmarken 13,
2970 Hørsholm.
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.vlodtaget i
Skov-og Naturstyrelsen
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Nævnet har d.d. tilskrevet Mogens Halbye, Trongårdsparken 127, 2800
Lyngby, således:

"Vedrørende beplantningen på matr.nr. 8~ Neder Feldborg, Haderup, til-
hørende Mogens Halbye, Trongårdsparken 127, 2800 Lyngby.

Efter en besIgtigelse, som nævnet foretog i forbindelse med sag nr.
R.A.F. 51/1992, og hvori deltog foruden nævnets medlemmer, repræ-
sentanter for Aulum-Haderup Kommune og Ringkjøbing Amtskommunes land-
skabsafdeling samt ejeren, og efter, at nævnet har modtaget en skri-
velse af ll. august 1992 fra ansøgeren vedhæftet skrivelse af 10. au-
gust 1992 fra Hedeselskabet, meddeler nævnet i medfør af naturfred-
ningslovens § 34_ afslag på ansøgningen om dispensation fra fristen i
Overfredningsnævnets kendelse af 7. marts 1975 i sag om ændring og
udvidelse af fredning af Gindeskov Krat med omgivelser, hvorefter an-
søgeren skulle være pligtig til inden 15 år at fjerne den på fred-
ningskortet viste i strid med Overfredningsnævnets kendelse af 12. a-
pril 1943 etablerede plantning på ovennævnte ejendom, hvorefter area-
let, der ikke må gentilplantes, skal overgå til den på stedet natur-
lige plantevækst.

Baggrunden for afslaget er følgende:

I fredningsnævnets kendelse af 29. marts 1974 var det bestemt under
pkt. 5, at beplantningen skulle fjernes inden 30 år, hvilken bestem-
melse i tidsmæssig henseende blev ændret til 15 år i Overfrednings-
nævnets kendelse. Nævnet finder under disse omstændigheder, at det i
betænkelig grad ville stride imod fredningens formål, såfremt der ef-
terfølgende flere år efter fristens udløb gives en dispensation, der
medfører, at denne frist alligevel forlænges. Nævnet er enig i, at
plantning~n ikke er udført af den nuværende ejer, der tillige var

~(\ .
1~ll) II-Oai'S-
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ejer på tidspunktet for Overfredningsnævnets kendelse, men lægger
vægt på, at plantningen var i strid med en tidligere fredning, hvil-
ket må antages at have været afgørende for Overfredningsnævnets be-
slutning om at afkorte fristen. Beplantningen er som konstateret un-
der besigtigelsen delvis ødelagt af en brand fornylig og er i forve-
jen udtyndet med hver 4. eller 5. række, og beplantningen, der be-
står af grantræer, har i dag en højde af ca. 10 m, men består af træ-
er med tynde stammer. Skovfoged N.H. Ibsen, Hedeselskabet, har i o-
vennævnte skrivelse foreslået 30-35 % skovet til førstkommende efter-
år, en efterfølgende udtynding, og efterfølgende total fældning sidst

i 1990'erne. Uanset, at nævnet kan erklære sig enig i, at der ville

være en økonomisk fordel forbundet med den ansøgte delvise forlængel-
se af tidsfristen, finder nævnet, at det må antages, at Overfrednings-
nævnet ved ændringen af tidsfristen har været vidende om, at dette
medførte hugst inden egentlig hugstmodning, og nævnet finder herefter
ikke, at der foreligger forhold, der medfører, at en forlængelse af
tidsfristen kan anses at være i overensstemmelse med frednIngens for-
mål, hvilket formål i dag består uændret.

Det pålægges ejeren at fjerne beplantningen inden udgangen af nærvæ-
rende år.

Afgørelsen, der er truffet i medfør af lov nr. 9 af 3. januar 1992 om
naturbeskyttelse § 104, stk. l, l. pkt., af det inden denne lovs i-
krafttrædelse eksisterende fredningsnævn, idet sagen var indbragt for
nævnet inden nævnte lovs ikrafttræden, kan efter denne lovs § 85, jfr.
§ 87, indbringes for Naturklagenævnet, der afgør klager, der er ind-

givet af miljøministeren eller indeholder spørgsmål, som efter dette
nævns vurdering har meget væsentlig interesse i forhold til lovens
formål, idet miljøministeren afgør andre klager.

Klagefristen er 4 uger fra den dag, afgørelsen er meddelt, og klagen
indgives skriftligt til nærværende fredningsnævn på den ovenfor an-
førte adresse. "
Hvilket herved meddeles.

Med venlig hilsen
p. n. v.

~<;//4C
LØVt)'jyrg Niels~n -

Skov- og Naturstyrelsen,
Slotsmarken 13,
2970 Hørsholm.
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FREDNINGSNÆVNET

FOR RJNGKJØSING AMT
RETTEN I HERNING. 2. AFD.

Nygade 1-3. 7400 Herning
Tlf. 9722 2200

Herning, den 5. september 1994
R.A.F. 48/94

Hr. Ole Preben Madsen
Stavlundvej 14
7540 Haderup

Ole Preben Madsen, Stavlundvej 14, 7540 Haderup, ansøger om til-
ladelse til anlæggelse af en 0,4 tdl. stor dam på matr. nr. 2 c,
Stavlund Gårde, Haderup. - Gindeskov Krat - R.A.F. 285/68.

Efter en besigtigelse, hvori foruden nævnets medlemmer og ejeren
deltog repræsentanter fra Ringkjøbing Amtskommunes landskabsafde-
ling, Aulum-Haderup komm~ne, Danmarks Naturfredningsforenings 10-
kalkomite, Ornitologisk forening og Friluftsrådet finder nævnet
ikke at kunne tillade det ansøgte.

Nævnet har herved lagt vægt på, at etableringen af dammen findes
at være i strid med Overfredningsnævnets kendelse af 7. marts
1975 og intentionerne bag kendelsen. Det fremgår blandt andet af
kendelsen, at det naturlige terræn ikke må ændres, og at der ikke
må foretages afgravninger eller påfyldninger udover, hvad der er
nødvendigt til almindelig udgrøftning, dræning eller lignende.

Afgørelsen kan efter lov om Naturbeskyttelse, § 85, jfr. § 87 in-
den 4 uger fra den dag, afgørelsen er meddelt, indbringes for Na-
turklagenævnet, der afgør klager, der er indgivet af miljømini-
steren eller indeholder spørgsmål, som efter nævnets vurdering
har meget væsentlig interesse i forhold til lovens formål, idet
miljøministeren afgør andre klager.

Klagen skal indgives skriftligt til dette fredningsnævn på den
ovenfor anførte adresse.

Med venlig hilsen

IGRM



FREDNINGSNÆVNET
FOR RINGKJØSING AMT

RETTEN I HERNING, 2. AFD.
Nygade 1-3, 7400 Herning

TH. 97222200

Modtaget I
Skov- oq Naturstvrel!

3 1 OKT. 1994
Herning, den 28. åktober 1994
R.A.F. 82/93

Skov- og Naturstyrelsen
Haraldsgade 53
2100 København ø.

Deres j.nr. SN 1211/11-0015
Ernst Bareuther v/advokat Arne Boll,
Herning, er d.d. tilskrevet således:

Møllegade 10-12, 7400

"Advokat Arne Boll, Møllegade 10-12, 7400 Herning, ansøger om
ændring i vilkårene for fredningsnævnets tilladelse af 26. febru-
ar 1991 til omdannelse af fiskedamme ved Gindeskov Bæk til rekre-
ative damme, beliggende på matr. nr. 1~, Gindeskov, Grove, til-
hørende I/S Gindeskov v/Ernst Bareuther, Herregårdsparken 9,
7400 Herning.

Fredningsnævnet meddelte ved skrivelse af 26. februar 1991 tilla-
delse til omdannelse af nogle fiskedamme ved Gindeskov Bæk på
nærmere angivne vilkår.

Ringkjøbing amtskommune har ved skrivelse af 16. december 1993
til fredningsnævnet indstillet ændring af nogle vilkår, som også
berører amtskommunens tilladelser.

I den anledning og efter indhentede udtalelser fra Danmarks Na-
turfredningsforening og Skov- og Naturstyrelsen meddeles, at
fredningsnævnet kan godkende følgende ændringer i vilkårene til
fredningsnævnets tilladelse af 26. februar 1991:

Vilkåret: "At overskydende vand ledes ud i Barslund Bæk øst for
dammene ændres til

"at overskydende vand ledes via et overløbsrør ud i Gindeskov
Bæk."•
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• Vilkåret: "At der skabes fri passage fra det l~lle fredningsvær-
dige vandløb og ud i Barslund Bæk" ophæves og erstattes med:

"at ålepas etableres i dammens afløb til Gindeskov Bæk og i grøf-
ten/vandløbet mod syd."

En kopi af skrivelsen er tilsendt Danmarks Naturfredningsfore-
ning, Skov- og Naturstyrelsen, Ringkjøbing amtskommune og Aulum-
Haderup kommune.

Tilladelsen bortfalder, såfremt den ikke er udnyttet inden 3 år
fra tilladelsen s meddelelse, jfr. Naturbeskyttelseslavens § 66,
stk. 2 .• Afgørelsen kan efter lov om Naturbeskyttelse, § 85, jfr. § 87 in-
den 4 uger fra den dag, afgørelsen er meddelt, indbringes for Na-
turklagenævnet, der afgør klager, der er indgivet af miljømini-
steren eller indeholder spørgsmål, som efter nævnets vurdering
har meget væsentlig interesse i forhold til lovens formål, idet
miljøministeren afgør andre klager.

Klagen skal indgives skriftligt til dette fredningsnævn på den
ovenfor anførte adresse.

En tilladelse må ikke udnyttes, før klagefristen er udløbet. Er
klage iværksat, kan tilladelsen ikke udnyttes, medmindre klage-
myndigheden bestemmer andet. Ændringerne i vilkårene træder først
i kraft, når klagefristen er udløbet.

Det bemærkes, at ansøgeren ikke herved er fritaget for at søge
eventuelle andre tilladelser, som lovgivningen måtte kræve.

Med venlig hilsen

H. Stamp"

hvilket herved meddeles til Deres orientering .
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FREDNINGSNÆVNET
$, FOR RINGKJØSING AMT

RETTEN I HERNING, 2. AFD.
Nygade 1-3, 7400 Herning

Tlf. 97222200

~Ob.OC

Herning, den 15. december 1994
R.A.F. 69/94

Kaj Oluf Pedersen
Staulundvej 3
7540 Haderup

Kaj Oluf Pedersen, Staulundvej 3, 7540 Haderup, er d. d. tilskre-
vet således:

"Kaj Oluf Pedersen, Staulundvej 3, 7540 Haderup, ansøger om tilla-
delse til at oprense en 750 m2 stor dam på matr. nr. 2 e, Stav-
lund Gårde, Haderup. - R.A.F. 285/68 - Gindeskov Krat.

Fredningsnævnet for Ringkjøbing Amt har beslu~tet i medfør af Na-
turbeskyttelseslovens § 50 at godkende, at Kaj Oluf Pedersen,
Staulundvej 3, 7540 Haderup, oprenser en dam på matr. nr. 2 e,
Stavlund Gårde, Haderup på følgende vilkår:

- at oprensning kun må omfatte organisk materiale, idet der ikke
må ske en udvidelse af dammen i forhold til den tidligere til-

2ladte størrelse på 750 m , og

- at oprenset materiale udjævnes i det omgivende terræn eller kø-
res bort.

Tilladelsen bortfalder, såfremt den ikke er udnyttet inden 3 år
fra tilladeisens meddelelse, jfr. Naturbeskyttelseslovens § 66,
stk. 2.

Afgørelsen kan efter lov om Naturbeskyttelse, § 85, jfr. § 87 in-
den 4 uger fra den dag, afgørelsen er meddelt, indbringes for Na-
turklagenævnet, der afgør klager, der er indgivet af miljømini-
steren eller indeholder spørgsmål, som efter nævnets vurdering
har meget væsentlig interesse i forhold til lovens formål, idet
miljøministeren afgør andre klager.



Klagen skal indgives skriftligt til dette fredningsnævn på den
ovenfor anførte adresse.

En tilladelse må ikke udnyttes, før klagefristen er udløbet. Er
klage iværksat, kan tilladelsen ikke udnyttes, medmindre klage-
myndigheden bestemmer andet.

Det bemærkes, at ansøgeren ikke herved er fritaget for at søge
eventuelle andre tilladelser, som lovgivningen måtte kræve.

Med venlig hilsen

H. Stamp"
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• .~l li ,\. .'" Herning, den 15. maj 1996
R.A.F. 15/96

Skov- og Naturstyrelsen
Haraldsgade 53
2100 København ø.

Bjarne Bareuther er d.d. tilskrevet således:

"Bjarne Bareuther, Gindeskovgård 3, 7540 Haderup, ansøger om til-
ladelse til at etablere et 6 rækkes læhegn på ejendommen Ginde-
skovgård 3, matr. nr. 3 b, Neder Feldbog by, Haderup - R.A.F.
285/68 - Gindeskov Krat.

Efter en besigtigelse den 2. maj 1996, hvori foruden nævnet del-
tog repræsentanter for Ringkjøbing Amtskommune, Danmarks Natur-
fredningsforening og ansøgeren, skal nævnet i medfør af Naturbe-
skyttelseslovens § 50 give tilladelse til, at ansøgeren, Bjarne
Bareuther som ansøgt planter et 6 rækkes læhegn på ejendommen
Gindeskovgård 3, matr. nr. 3 b, Neder Feldborg by, Haderup. Til-
ladelsen gives på vilkår, at nåletræerne udskiftes med løvtræer,
der er naturligt forekommende på egnen.

Nævnet har ved afgørelsen lagt vægt på, at det ansøgte ikke viltt være i strid med fredningens formål.

Tilladelsen bortfalder, såfremt den ikke er udnyttet inden 3 år
fra tilladeisens meddelelse, jfr. Naturbeskyttelseslovens § 66,
stk. 2.

Afgørelsen kan efter lov om Naturbeskyttelse, § 85, jfr. § 87 in-.den 4 uger fra den dag, afgørelsen er meddelt, indbringes for Na-
turklagenævnet, der afgør klager, der er indgivet af miljømini-
steren eller indeholder spørgsmål, som efter nævnets vurdering
har meget væsentlig interesse i forhold til lovens formål, idet
miljøministeren afgør andre klager.

_MiljØ- og Energiministeriet
Skov- og Naturstyrelsen
J.nr. SN 1996 - \:t \ \ /, \~ CC'cl ~
Akt. nr. \



H. Stamp"

Klagen skal indgives skriftligt til dette fredningsnævn på den
ovenfor anførte adresse.

En tilladelse må ikke udnyttes, før klagefristen er udløbet. Er
klage iværksat, kan tilladelsen ikke udnyttes, medmindre klage-
myndigheden bestemmer andet.

Det bemærkes, at ansøgeren ikke herved er fritaget for at søge
eventuelle andre tilladelser, som lovgivningen måtte kræve.

Med venlig hilsen

hvilket herved meddeles til Deres orientering.
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FREDNINGSNÆVNET
FOR RINGKJ0SING AMT

REnEN I HERNING, 2. AFD.
Nygade 1-3, 7400 Herning

TK. 9722 2200 Herning, den 17. juni 1998
R.A.F. 31/98

REG. NR. 0&06· GO·

Skov- og Naturstyrelsen
Haraldsgade 53
2100 København ø.

Modtaget I
Skov- og Naturstyrelsen

11 3 JUNI 1998

Bjarne Bareuther er d.d. tilskrevet således:

"Bjarne Bareuther, Gindeskovgård 3, 7540 Haderup, ansøger om til-
ladelse til at udskifte 5 ældre nåletræshegn med nye 6-rækkers

.løvtræshegn på ejendommen Gindeskovgård 3, matr. nr. 3 b, Neder
et Feldborg by, Haderup - R.A.F. 285/68 - Gindeskov Krat.

Ringkjøbing Amt har den 28. april 1998 fremsendt en ansøgning fra
Bjarne Bareuther om tilladelse til på det fredede areal med matr.
nr. 3 b, Neder Feldborg by, Haderup, på markerne nr. 1 til 5 at
udskifte 5 eksisterende læhegn med nye 6 rækkers læhegn.

Fredningsnævnet for Ringkjøbing Amt skal hermed give tilladelse
til det ansøgte, idet det ikke findes at være i strid med fred-
ningens formål. Tilladelsen gives på vilkår, at der i hegnene
alene anvendes løvtræer, der er naturligt forekommende på egnen.
Placeringen af markerne fremgår af det vedhæftede kort.

Tilladelsen bortfalder, såfremt den ikke er udnyttet inden 3 år
fra tilladeisens meddelelse, jfr. Naturbeskyttelseslavens § 66,
stk. 2.

Afgørelsen kan efter lov om Naturbeskyttelse, § 78, stk. 3, jfr.
§ 87 inden 4 uger fra den dag, afgørelsen er meddelt, påklages
til Naturklagenævnet.

Klagen skal indgives skriftligt til dette fredningsnævn på den
ovenfor anførte adresse.

En tilladelse må ikke udnyttes, før klagefristen er udløbet. Er
klage iværksat, kan tilladelsen ikke udnyttes, medmindre klage-
myndigheden bestemmer andet.
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Det bemærkes, at ansøgeren ikke herved er fritaget for at søge4t eventuelle andre tilladelser, som lovgivningen måtte kræve.

Med venlig hilsen

H. Stamp"

/GRM

hvilket herved meddeles til Deres orientering.



x Modtaget 1

Skov- og Naturstyrelsen

O 3 MAJ 2001FREDNINGSNÆVNET FOR RINGKJØBING AMT

REG.HR.ofS'o<o.oO
Herning, den 2. maj 2001

R.A.F.9/01
Skov- og Naturstyrelsen
Haraldsgade 53
2100 København ø.

Vagn Bro er d.d. tilskrevet således:

"Vagn Bro, Staulundvej 18, 7540 Haderup, ansøger om tilladelse til at anlægge en 500-800 m2 stor
sø på matr. nr. 2 d, Neder Feldborg, Haderup. - R.A.F. 285/68 - Gindeskov Krat.

Efter en besigtigelse den 26. april 2001, hvori foruden nævnet deltog repræsentanter for Ringkjø-
bing amt, Aulurn.-Haderup kommune, Danmarks Naturfredningsforening samt ansøgeren skal næv-
net meddele, at det i medfør afNaturbeskyttelseslovens § 50 ikke kan tillades, at der som ansøgt på
matr. nr. 2 d, Neder Feldborg, Haderup anlægges en 500-800 m2 stor dam, idet dette findes at være i
strid med fredningens formål.

Nævnet har især lagt vægt på, at placeringen af dammen er meget tæt på åen og, at dammen vil
ødelægget et karakteristisk sumpet vandfyldt areal.

Afgørelsen kan efter lov om Naturbeskyttelse, § 78, stk. 3, jfr. § 87 inden 4 uger fra den dag, afgø-e relsen er meddelt, påklages til Naturklagenævnet.

Klagen skal indgives skriftligt til dette fredningsnævn på den nedenfor anførte adresse.

H. Stamp"

hvilket herved meddeles til Deres orienterin .

. '".'> l~......Illfstyrelsen
J.nr. SN 200"l - \ ';2\ \ \ t \ -Qo:J D
Akt. nr. _
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RETTEN I HERNING, 2. AFDELING

Nygade 1-3, 7400 Herning
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Herning, den 4. december 2006
R.A.F.95/06

Skov- og Naturstyrelsen
Haraldsgade 53
2100 København ø.

rÆodtaget i
Skov. o~ Naturstyreløen

- 5 DEC, 2006

Kurt Madsen er d.d. tilskrevet således:

"Kurt Madsen, Stavlundvej 18, 7540 Haderup, ansøger om tilladelse til at etablere to
vandhuller (vandhul 1) på 400 m2 og (vandhul 2) på 300 m2 på matr. nr. 2d, Neder Feldborg
by. - R.A.F. 285/68 - Gindeskov krat.

Efter en besigtigelse den 24. november 2006, hvori foruden nævnet deltog repræsentanter for
Ringkjøbing amt, Aulum-Haderup kommune, Danmarks Naturfredningsforening samt
ansøgeren, skal nævnet meddele, at det i medfør af Naturbeskyttelseslovens § 50 ikke kan
tillades, at der som ansøgt på matr. nr. 2 d, Neder Feldborg, Haderup, anlægges en ca. 400 m2

stor dam - betegnet som vandhul 1 - idet dette findes at være i strid med fredningens formål.

Nævnet har især lagt vægt på, at placeringen af dammen er meget tæt på åen og, at dammen
vil ødelægge et karakteristisk sumpet vandfyldt areal.

Nævnet kan derimod i medfør af Naturbeskyttelseslovens § 50 give tilladelse til, at der
nordvest for bygningerne på matr. nr. 2 d, Neder Feldborg, Haderup som ansøgt anlægges en
ca. 300 m2 stor dam - betegnet som vandhul 2 - idet dette ikke findes at være i strid med
fredningens formål.

Nævnet har navnlig lagt vægt på, at arealet nedenfor haveanlægget ikke er i ådalen eller i
umiddelbar tilknytning til vandløbet. Der er også lagt vægt på, at arealet er et landbrugsareal,
der ligger brak.

Tilladelsen gives på vilkår:
1. Vandhullets bredder skal etableres med en hældning, så vandhullet virker naturligt i dalen.
2. Opgravet materiale skal spredes på de omkringliggende arealer.
3. Der skal bevares et vandspejl året rundt. Hvis ikke dette er muligt indenfor en periode på 3

år fra etableringen, skal området retableres.

Tilladelsen bortfalder, såfremt den ikke er udnyttet inden 3 år fra tilladeIsens meddelelse, jfr.
Naturbeskyttelseslovens § 66, stk. 2.

Afgørelsen kan efter lov om Naturbeskyttelse, § 78, stk. 3, jfr. § 87 inden 4 uger fra den dag,
afgørelsen er meddelt, påklages til Naturklagenævnet.

Klagen skal indgives skriftligt til dette fredningsnævn på den nedenfor anførte adresse.

e
RETTEN I HERNING, 2. AFDELING

Stv::>- Jl1 - ....?o-2qr Nygade 3, 7400 Herning
I Tlf. 97 22 22 00 E-mail: f-naevn@mail.dk
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FREDNINGSNÆVNET FOR RINGKJØBING AMT

Det er en betingelse for Naturklagenævnets behandling af Deres klage, at De indbetaler et
gebyr på 500 kr. til Naturklagenævnet. Nævnet vil sende Dem en opkrævning på gebyret, når
nævnet har modtaget klagen fra fredningsnævnet. Naturklagenævnet vil ikke påbegynde
behandlingen af klagen, før gebyret er modtaget. Betales gebyret ikke inden for den fastsatte
frist på 14 dage, afvises klagen fra behandling. Vejledning om gebyrordningen kan findes på
Naturklagenævnets hjemmeside www.nkn.dk

Gebyret tilbagebetales, hvis der gives helt eller delvist medhold i klagen.

En tilladelse må ikke udnyttes, før klagefristen er udløbet. Er klage iværksat, kan tilladelsen
ikke udnyttes, medmindre klagemyndigheden bestemmer andet.

Det bemærkes, at ansøgeren ikke herved er fritaget for at søge eventuelle andre tilladelser,
som lovgivningen måtte kræve",

hvilket herved meddeles til Deres orientering.

Med venlig hilsen

RETTEN I HERNING, 2. AFDELING
Nygade 3, 7400 Herning

Tlf. 97 22 22 00 E-mail: f-naevn@mail.dk

http://www.nkn.dk
mailto:f-naevn@mail.dk
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RETTEN I HERNING, Haraldsgade 28, 7400 Herning 

Tlf. 93 56 40 48 – E-mail: midtjyllandvest@fredningsnaevn.dk 

 
Herning, 25. oktober 2021                                                                                                                                                                                                                                            

                                                                                                                                   FN-MJV-14-2021 
Herning Kommune 
ngomg@herning.dk 
ngole@herning.dk 
 
  
 
 
 
 
Ansøgning om gennemførelse af et vandløbsprojekt i Staulund Å og Barslund Bæk – R.A.F. 285/1968 
– Gindeskov Krat. 
 
Herning Kommune har søgt dispensation fra Gindeskov Krat -fredningen til at gennemføre et vand-
løbsrestaureringsprojekt i Staulund Å. 
 
Ansøgningen 
Af ansøgningen fremgår, at projektforslaget omfatter brinksikring 5 steder på en kort strækning af 
Staulund Å inden for fredningen (projektnumrene 8-11 på nedenfor gengivne kort) samt udlægning 
af gydebanker med skjulsten. 
  
Af Herning Kommunes tekniske forundersøgelse af projektet fremgår, at kvalitetsparameteren for 
fisk i vandområdeplanerne er vurderet som dårlig, hvilket blandt andet vurderes at skyldes manglende 
gydeområder.   
 
De nye gydebanker vil forbedre gyde- og opvækstforholdene for fisk, og vil dermed bidrage til at 
opnå god økologisk tilstand i vandløbet og dermed forbedre levevilkårene for smådyr og ørreder til-
knyttet vandløbet. 
 
Gydebankerne skal være 25-40 meter lange og udlægges i vandløbets fulde bredde på 3-4,5 meter. 
Ved tre af dem udvides vandløbet til dobbeltbredde for at skabe brede og lavvandede stryg.  
 
Kommunen er indstillet på at give dispensation fra naturbeskyttelseslovens § 3, da projektet ikke 
vurderes at være i strid med lovens formål, og fordi det vurderes at skabe bedre forhold i åen. 
  
Fredningen 
Af Overfredningsnævnets kendelse af 12. april 1943 fremgår om formålet med fredningen: 
”… 
Fredningen er ønskelig saavel af landskabelig æstetiske Hensyn som af videnskabelige Grunde. 
…” 
Fra fredningsnævnets kendelse er citeret: 
”… 

mailto:ngomg@herning.dk
mailto:ngole@herning.dk
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RETTEN I HERNING, Haraldsgade 28, 7400 Herning 

Tlf. 93 56 40 48 – E-mail: midtjyllandvest@fredningsnaevn.dk 

Krattet er den eneste større Rest af Naturskov på Karup Hedeflade og dets frodige Bundvegetation er 
den typiske for jydske Egekrat. 
…” 
Af Overfredningsnævnets kendelse af 7. marts 1975, fremgår, at forholdene i krattet havde ændret 
sig på en måde, som ikke var i overensstemmelse med fredningens hensigt og bestemmelse, samt at 
krattets omgivelser havde ændret sig betydeligt siden fredningen i 1943, idet en stor del af hedestræk-
ningerne var blevet opdyrket. Det fremgår videre, at Haderup Å og formentlig også Staulund Å og 
Barslund Bæk var stærkt forurenet fra flere dambrug. 
  
Af fredningskendelsens bestemmelser fremgår: 
§ 6 
Det naturlige terræn må ikke ændres herunder ved afgravning af sand, grus eller andet, ved opfyld-
ning, planering eller 
på anden måde - bortset fra almindelig udgrøftning, dræning 
og lignende. 
 
§ 7  
De fredede åstrækninger må ikke reguleres og ikke forurenes ved tilledning af spildevand - udover 
eksisterende afledning -  eller på anden måde; dambrug eller fjerkræfarme må ikke etableres. 
 
Natura 2000 
Nærmeste Natura 2000-område er Hessellund Hede, som ligger ca. 2 km fra projektområdet.  
 
Af Herning Kommunes vurdering fremgår: 
 
”… 
Habitatvurdering af vandløbsrestaureringsprojekt  
Herning Kommune, Natur og Grønne Områder, har efter Vandløbsloven1 udarbejdet et forslag til et 
vandløbsrestaureringsprojekt på en del af Staulund Å og Barslund Bæk, som ligger 4-6 km syd for 
Haderup. Projektet udspringer i Vandområdeplan 2015-2021, hvor en strækning af åen er udpeget til 
restaurering, da tilstanden for fisk ikke lever op til målsætningen om god økologisk tilstand.  
 
Internationalt beskyttede naturområder  
Nærmeste Natura 2000-område er Hessellund Hede (del af Natura 2000-om-rådet nr. 40), som ligger 
ca. 2 km fra projektområdet. Hessellund Hede er ud-peget til habitatområde (H227).  
Udpegningen er sket på grundlag af følgende naturtyper og arter: 
 
 

 
 
 Udpegningsgrundlaget for Natura 2000-området2  
* Angiver prioriterede naturtyper.  
 
Staulund Å løber over i Haderis Å, videre til Karup Å, for at ende i Limfjorden.  
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Tlf. 93 56 40 48 – E-mail: midtjyllandvest@fredningsnaevn.dk 

På baggrund af den store afstand til nærmeste Natura 2000-område og da der ikke sker udledning i 
forbindelse med projektet (andet end mindre sandvan-dring), er det kommunens vurdering, at projek-
tet hverken i sig selv, eller i for-bindelse med andre planer og projekter, vil have nogen negativ på-
virkning på Natura 2000-områder. Det ansøgte vil heller ikke ødelægge eller beskadige leve- eller 
voksesteder for de arter, der indgår i udpegningsgrundlaget.  
Internationalt beskyttede arter (Habitatdirektivets bilag IV-arter):  
En række dyr og planter, der er omfattet af habitatdirektivets bilag IV, kan have levested, fødesøg-
ningsområde eller sporadisk opholdssted i området. Kommunen har ingen aktuelle registreringer af 
plantearter, der står påHabitatdirektivets Bilag IV i projektområdet. Det er kommunens vurdering, at 
plantearterne ikke findes inden for projektområdet.  
På baggrund af Faglig rapport nr. 635 fra Danmarks Miljøundersøgelser samt kommunens øvrige 
kendskab vurderes det, at følgende arter kan tænkes at forekomme i Herning Kommune: Spidssnudet 
frø, løgfrø, stor vandsalamander, odder, bæver, småflagermus, markfirben, grøn kølleguldsmed, grøn 
mosaikguldsmed, guldsjakal og ulv.  
 
Herning Kommune har kendskab til registrering af odder i Staulund Å. Odderen er nataktiv og op-
holder sig om dagen i en hule i brinken, under trærødder eller under buske o.l. Projektet udføres i 
dagtimerne og vurderes derfor ikke at medføre en negativ påvirkning af odder. Tværtimod forventes 
bedre yngle og opvækstmuligheder for fisk på sigt at medføre bedre fourageringsmuligheder for od-
der, som altså forventes begunstiget af projektet.  
 
Kommunen har kendskab til registrering af spidssnudet frø i et vandhul godt 700 m vest for Staulund 
Å. Spidssnudet frø, løgfrø og stor vandsalamander forventes alle at kunne forekomme i nærområdets 
vandhuller og fugtige arealer. Da der stilles vilkår om at projektet gennemføres udenfor paddernes 
ynglesæson og da projektet ikke påvirker vandhuller og fugtige arealer i paddernes ynglesæson vur-
deres det, at der ikke sker en væsentlig negativ påvirkning af padder.  
 
På grundlag af nuværende viden vurderer Herning Kommune, at det ansøgte projekt ikke vil medføre 
negativ påvirkning af bilag IV-arter. Det er desuden kommunens vurdering, at projektet ikke vil skade 
yngle- eller rasteområder for arter, der er beskyttet af Habitatdirektivets bilag IV. 
…” 
 
Fredningsnævnets sagsbehandling 
Fredningsnævnet har foretaget besigtigelse den 21. september 2021. 
Til stede foruden nævnet var: 
Michael Gramkow, Herning Kommune 
Lennart Skov Espersen, Herning Kommune 
Frank Bareuther, lodsejer 
Bjarne Bareuther, lodsejer og Danmarks Naturfredningsforening 
Rasmus Færch, lodsejer  
Kurt Højmark, lodsejer 
Mogens Harring, lodsejer 
 
Michael Gramkow redegjorde for projektet og forklarede, at kommunen er i gang med et vandløbs-
projekt med gydebanker. Det er projekter, som de har lavet flere steder, da de gerne vil brede dem 
ud, så der kommer brede lavvandede stryg. 
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Ved det i kortet markerede nr.10 skal det foregå således, at vegetationen fjernes på åens sider, og 
vandløbet udvides med 1-1½ meter, så vandet løber igennem med lavere hastighed. Dette sted er det 
vådeste sted, og det kan blive nødvendigt at anvende køreplader. 
  
Lodsejer bemærkede, at de skal tage hensyn til fårene i området. 
 
Mogens Harring bemærkede, at han sidder i vandplejeudvalget i Danmarks Sportsfiskerforening. Han 
synes, at det er en virkelig god ide, da fiskene dermed får flere kvadratmeter at gyde på og overleve 
på. 
 
Michael Gramkow anviste det i kortet markerede nr. 11, hvor gydebanken tænkes placeret. Dette vil 
gøre åen omkring 2 meter bredere, svarende til en samlet bredde på ca. 6 meter på det bredeste sted i 
midten. Banken vil have en længde på ca. 25-30 meter. Da der er ret dybt, vil det kræve en del af-
gravning. Der er med denne placering taget hensyn til, hvor det er nemmest at komme tæt på til 
gravearbejdet. 
 
Lodsejer var indforstået med projektet og ønsker det foretaget. Han bemærkede, at det er en god ting 
at lave gydebanker.  
 
Det blev oplyst, at der er en ny lodsejer, Bertel Hestbech, på ejendommen på den side af åen, hvorfra 
der skal være adgang til arbejdet med gydebanken. Da denne lodsejer ikke er indkaldt til dagens 
møde, vil nævnet sørge for skriftlig høring af ham. Michael Gramkow bemærkede, at lodsejer er 
velkommen til at rette henvendelse til ham for eventuel besigtigelse og spørgsmål. 
 
Ved det på kortet markerede nr. 8, er der på dette sted mest brug for, at der skal fjernes planter på det 
lige stykke, hvor brinken er skredet sammen. Hvis der skal graves i siden, vil brinken blive lagt fladt 
ned, så der ikke sker yderligere sandskred. 
 
Der mangler grus, for at der kan komme flere fisk. Der er fisk i vandløbet, men ikke så mange som 
man kunne ønske sig. 
 
Lodsejerne var alle positive over for projektet, som vil medføre en forbedret fiskebestand i åen. De 
ønskede samstemmende, at der gøres noget ved okkerproblemerne, da der er for meget okker i vandet, 
og de bestående anlæg ikke er tilstrækkelige til at rense dette. 
 
Nævnet vurderede, at det med den ensartede beskrivelse af områderne markeret som nr. 9a og 9b ikke 
er nødvendigt at besigtige disse. 
  
Fredningsnævnet har sendt projektet i skriftlig høring til lodsejer Bertel Hestbech, som ikke er kom-
met med bemærkninger til det ansøgte. 
 
Ingen interessegrupper har haft indvendinger mod det ansøgte. 
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Fredningsnævnets afgørelse 
Fredningsnævnet har efter votering truffet følgende afgørelse: 
 
Fredningsnævnet meddeler i medfør af naturbeskyttelseslovens § 50, stk. 1, og stk. 2, dispensation 
til, at der etableres gydebanker på de fem steder ved Staulund Å, som er markeret med rød skravering 
på det nedenfor gengivne kort 
 
Fredningen har til formål dels at beskytte hedeområdet vest for åløbet, dels at beskytte vandløbene 
fra forurening og regulering. 
 
Nævnet har lagt vægt på, at projektet vil medføre en forbedring af den økologiske tilstand i vandløbet, 
hvilket understøtter fredningens formål. Nævnet har endvidere lagt vægt på, at der med udvidelsen af 
vandløbet som forevist på de angivne steder, vil danne sig naturlige forhold, som ikke skæmmer 
omgivelserne eller på anden måde påvirker området på negativ måde. 
 
Nævnet lægger efter Herning Kommunes undersøgelse til grund, at projektet ikke vil indebære for-
ringelse af naturtyper og levesteder for arter eller betydelige forstyrrelser af arter, som området er 
udpeget for, jf. naturbeskyttelseslovens § 50, stk. 2, idet kommunen har fastlagt vilkår for en skånsom 
gennemførelse af projektet.   
 
På denne baggrund finder nævnet, at dispensation til det ansøgte ikke er i strid med fredningens for-
mål.  
 
Dispensationen meddeles på de vilkår, der er fastsat af Herning Kommune for projektets gennemfø-
relse. 
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Der kan klages over denne afgørelse til Miljø- og Fødevareklagenævnet. Klagefristen udløber 4 uger 
efter, at afgørelsen er meddelt. Er afgørelsen offentligt bekendtgjort, regnes klagefristen dog altid fra 
bekendtgørelsen. Klagen skal ifølge lov om naturbeskyttelse § 87 afgives via Miljø- og Fødevarekla-
genævnets digitale selvbetjening, jf. vejledning på klagenævnets hjemmeside www.naevneneshus.dk. 
Klagefristen udløber ved midnat på dagen for klagefristens udløb. Hvis klagefristen udløber på en 
lørdag eller en helligdag, forlænges fristen til den følgende hverdag.  

Klageberettigede er, jf. naturbeskyttelseslovens § 86: 

 Adressaten for afgørelsen, 
 ejeren af den ejendom, som afgørelsen vedrører, 
 offentlige myndigheder, 
 en berørt nationalparkfond, 
 lokale foreninger og organisationer, som har en væsentlig interesse i afgørelsen, 
 landsdækkende foreninger og organisationer, hvis hovedformål er beskyttelse af 

natur og miljø, og 
 landsdækkende foreninger og organisationer, som efter deres formål varetager 

væsentlige, rekreative interesser, når afgørelsen berører sådanne interesser. 

Det er en betingelse for Miljø- og Fødevareklagenævnets behandling af en klage, at den, der klager 
indbetaler et gebyr på 900 kr. for privatpersoner og 1.800 kr. for virksomheder og organisationer 
(2016-niveau). Klagegebyret reguleres den 1. januar hvert år efter den af Finansministeriet fastsatte 
sats for det generelle pris- og lønindeks som løbende offentliggjort i forslag til finanslov med virkning 
for klager, der modtages i nævnet fra og med den 1. februar 2017. Nævnet offentliggør størrelsen af 
klagegebyret på sin hjemmeside www.naevneneshus.dk.   

Gebyret opkræves i forbindelse med klagens oprettelse i Miljø- og Fødevareklagenævnets digitale 
selvbetjening. Klagen behandles først, når gebyret er betalt. Vejledning om gebyrbetalingen kan li-
geledes findes på Miljø- og Fødevareklagenævnets hjemmeside www.naevneneshus.dk.   
 
Gebyret tilbagebetales, hvis  
1) klagesagen fører til, at den påklagede afgørelse ændres eller ophæves,  
2) klageren får helt eller delvis medhold i klagen, eller  
3) klagen afvises som følge af overskredet klagefrist, manglende klageberettigelse eller fordi klagen 

ikke er omfattet af Miljø- og Fødevareklagenævnets kompetence.  
 
Det bemærkes, at hvis den eneste ændring af den påklagede afgørelse er forlængelse af frist for efter-
kommelse af afgørelse som følge af den tid, der er medgået til at behandle sagen i klagenævnet, 
tilbagebetales gebyret dog ikke.  
 
Miljø- og Fødevareklagenævnet kan også beslutte at tilbagebetale klagegebyret, hvis  

1) der er indledt forhandlinger med afgørelsens adressat og/eller førsteinstansen om projekttilpasnin-
ger, og disse forhandlinger fører til, at klager trækker sin klage tilbage, eller  

2) klager i øvrigt trækker sin klage tilbage, før Miljø- og Fødevareklagenævnet har truffet afgørelse i 
sagen.  

http://www.naevneneshus.dk/
http://www.naevneneshus.dk/
http://www.naevneneshus.dk/
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Gebyret tilbagebetales dog ikke, hvis nævnet vurderer, at der er forhold, der taler imod at tilbagebetale 
gebyret, f.eks. hvis klagen trækkes tilbage meget sent, herunder efter at klager har haft et afgørelses-
udkast i partshøring. 
 
En tilladelse må i henhold til naturbeskyttelseslovens § 87, stk. 3, ikke udnyttes før klagefristen er 
udløbet, eller behandling af en eventuel klage måtte være afsluttet. 
 
Det følger endvidere af naturbeskyttelseslovens § 50, stk. 1, jf. § 66, stk. 2, at en tilladelse bortfal-
der, hvis den ikke udnyttes inden 3 år efter, at den er givet. 
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