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Fredede arealer i Ringkøbing amt. REG. NR. /12/
Arealets navn Toftum Bj erge

--e·
Sogn Resen Ob Hunlun Komm. Struer
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Areal.
lEg,

In :ca.
3b :"
2bø:1I

1,8 ha.
4,996"
0,34·3"

Fredet kendelse af
199 kendelse

17. april 1950.
c 'baf 19. marLs l§?b. o

C} • Cle. c. e l.V\..\oe V' \ e::, 77
ophold sareal for off'ent1ighedeu.lFormål Parkerings- og

Indhold Status quo. Dog tilladelse
fyr i enkelte gryder, hvis
re end l meter. Tilladelse

til a t plante bjerg-
de ikke bliver høj-
til at en del af et

hus bliver stående. Offentlig adgang.
n

Matf: nr.l-
3b, IP:g

2bø

Ejer. Privat og miljøministeriet

På.taleret J.!'rec1ningsncevnet for Ringk j øbing Amts
k:reds.

nsJ26'3 716 'g



!<u/turministeriets arealer i Ringkøbing amt. REG. NR. /13/
Arealets navn Toftum Bjerge Sogn Humlum 08 Resen /(omm. Strt..ler

\

l.gg statsejet
fredet

\

" \

\

Areal 3b,le:.s:
2bø
In

4,996 ha
0,3433 -
ca. 1,8 ba

Erhvervet 3b-' 199 ved fredningsnæv~ets kendelse
af 8/12-1975.
Stadfæstet ved OFN-kendelse
af 19. fflGrto 1976 ~ Il2. ,q 7 7
Erstatning 190.000
Deraf Struer komm. 35.000
Endeligt skøde 28/7-1970
købesum ialt 10.600
Fredet ved OFN-kendelse af
17/4-1950.

2bø

Del af In

"'4atr. nr. 3b, Tagård,
Hum1um sogn

199.2bø,
- Toftumgårde,

Resen sogn.

Form !i! Parkerings- og opholdsareal for
offentligheden.

J. nr.



~
I
I
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U D S K R I F T---------------
af

Aar 1950 den 17. april, afsagde overtredningsnævnet pas grund-
lag af mundtlig ~g skriftlig vhtering følgende

k e n d e l s e

i sagen nr. 867/48 vedrørende fredning af et areal ved T~ftum Bjerge.
Den af fredningsnævnet f~r Ringkøbing amt den 6. november 1948

afsagte kendelse er saalydende:
"Nærværende Sag er indbragt f~r Nævnet af Danmarks Naturfrednings-

f~rening ved fJkrivelse af 2. September 1947, hvilken Skrivelse er
foranlediget ved en Henvendelse til F~reningen fra Naturfredningsk~-
miteen f~r Struer ~g vmegn. I Skrivelsen af 2/9 1947 hedder det bl.a.;

"Af v~r Fredningskt)mite fllr struer ~g Omegn er i sin Tid re jet
Spørgsmaal ~m Fredning af de meget smukke Bakkepartier T~ftum Bjerge,
hv~rfra der haves st~rslaaet Udsigt t)ver Limfj~rden ~g Thy.

Anledningen var en begyndende Bebyggelse, der - hvis den f~rt-
sættes - vil ~øre til Ødelæggelse af Bakkernes landskabelige Skønhed.

Vt)r H~vedbestyrelse har ganske kunnet tiltræde Kt)m1teens Syns-
punkter, idet net~p dette Bakkeparti hører til et af de allersmukkeste
ved Limfj~rdens Kyster, ng ft)rdi man knmmende ad Vejene baade fra Lem-
vig ng Thy paa lang Afstand har Udsigt m~d Bakkerne.

Vi skal derf~r bede det ærede Nævn med Hjemmel i Naturfrednings-
l~vens § l ~m at t)ptage Fredningssag til Behandling f~r dette Omrasde.
Ved Henvendelse til Statsministeriet, h~s hvilket det af Strandfred-
ningsk~mmissit)nen i sin Tid udarbejdede Materiale vedrørende Byggeli-
nier ved Landets Kyster er ber~ende, har vi faaet oplyst, at Knmmissi~-

nen i sin
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Tid har lagt Dygbelinien paa Stranden udfol' Tofturo Bjer~o, saaledea

at der ikke - eller dog ikke uden indhentet Di:::pensatiou - kan bynje8

i en Af~Jtand 8.i' 100 ro fra den egentliGe Strandbred pua an Str-ekninc; :'lf

C:1.. 200 m vent for Ejerlavet Toftum:::: ø :;tli€:e SkeL - Veot :1'01' denne

Str~kning, ~er ikke helt dek~er UdGt~eknincen af Toftum Dukker, er

byggelin,jen laet i en varierende Afntnncl fra KYDten, do€: ingen Steder'

helt op til 100 ill.

Venr. Fn1dnin[';cns Indhold bem:El'ke3, nt denne bør g•.w lHi Jm,H sua-

vidt mul.l(3;t l.J.t opretholde fJtatus quo med l!'orbud mod ydel'l Lgol'e }iebYG-

Gelse, Beplalltning samt m~d OpBtillinG uf skæmmonde Indretninger, lite-

nom AfLravning, hvn~vGd Terrænformerne ændres, ikke mau finde Sted."

De Ar'caler, der fOl'crJ1.uuen fredede, el n<ermel'e betu{;l1ot ved lIjelp
af en E'.l'øn strc[; po.a et medfulgt !tids 0[j er en Del af Matl', Nr. Is

Toftumgao.rde i htwen So.;:n, en Del af Matl', th-, 5b Tagaal'd, Humlum SlJr;n,

belieGende m81lem 31.-.. Taga8.l'd of, ID 1'oftumc;a3.rdo, en Del af I\latr. NI',

Ir Toftumgaar-de, r((~Gen Sogn, hele Matt·. Ih, lue flmot O'"L> endelig 1m Del

af Matr. l~r. )a 1'agaard m.m., Humlum Soen. Arecl.lel'neejes lIenholdsvis

V-NV af ~itnmdbYG:~elinjen,

Det namJ.ede N1lvn hal' afhoJ.llt '3 Mødel' paa Aastedet, nCl:11ie Jen

6/10 lJ47, den 1/5 1948 os don 28/9 o.A., hvoJ"hos l!'ormandon hm 1'en b:md.-

lot moct A.J!'. Buhl pan DOlIlmelkontorot i rroll1tcbl'~ den 17. Januar d.A.

VRd l'iJødet den 1/5 1948 hal' Nn,tul'fredningfllwmi teen fOl' Stl'Uel' og Ome~;n

henstillet, at Frednin[';sn yderligere kom til at omfatte endnu et Aresl

af Mat!'. Nr. 3a Taga:J.l'd m.m. pall. ca.. 3/4. hl'''. beli.:~gendo umiddelbart op

Do fire fo l'nnvnte Pel sonel' er Hlle indguaet pat< at lade de owtal to

til den ?Ivrige foran omtnl te Del Hf Mnt:r. Nr', 311.

N~vnet hal' beeietiret 8Amtlige de Arealer, der øn8kon fredede) o~

har fOl'anlediget, at Landim,pektø.r Lj erre, Struer, ved M':el.'kepæle har

afsat Gl:":ennen for' ::..trandfl0dnin/3s1injcll1,



Arealel' frede, men kUn hefJttluratør KnD.RgH(,rdhar tiltl'aadt, at l!'l'ed-

ninf,en nker uden Erstatning til ham. De (wrigo har forlnnct store

~rfJt8.tningsbeløb, flom Nævnet har fundet uantL1t~elige.

Under HouGyn til, at de pna t enk t fredede Arealer i v'cl1entli~ Grad

man untages at h;-wo IntorGsse for :':"ommerhusejere O[~ findl'c Landlig/';t:re,

har Nævnet rettot Henvnnde1se til h.ommnnalbestYl'elr.erne i IloI8tebr'o,

Struer og Ii.eflen-Humlum og forespure.:;t dom, om dn vil vmre del:J.[;tie;e i

Ud.::ifterne ved en pw~,t'<)nJ{tFrednirlC. Samtlii~G de n--evnte Kommunalbesty-

l'el:~e::.' hal" d~rpaa Gvaret benf)~tunde.

A.E'. buhl har fOl'lanc;t en Er~1kJ.tning pa~i ialt 87Ue,lit) Kr., !T.Ul1S

Lance har forlanl,:t en Erfltatning p:.<l 1:100 Kr'. og Joq;ensun 0n Erstat-

ning p~a 6253 Kr. Førstn~vntG oG sidntn~vnte har motiveret deres Krav

Lied, at deros Arealer' GI' ::1alfbare til Sommerhusbebyc~;el~lU.

I SmrdelefJhed uncJoT' H(;nnyn til Muliehedøn for lh'edniu,,::, af don af

Natul'fl'odnin[flkomitcen omtn..ltn ~l'elmut af Mut!'. Nr. 3a Ta{~:.wrd, hul'

1'f1)vnet rettet H(mvendolf~o til fOJ'f-l]~ellige SommerhwJejer'e, ltvis JIuee

og Jorder f_r beligc;ende umiodplbart Syd for den omtalte Tl'EJkant, ar;

fOl'eopuret dem, om rJ(~ vil V'1nr) dpl:l.CtiC:l-; i Udcifterne veJ t'ln l"redlline;.

l!'lel'c af dum har i.kke ~lvnr(Jt, mens det af de modtn.cne lJu~lV[.1'81f1er

fl'omgaar, at dor paD hgnen~' '388 med nympa-t.i prta ]'rc:dnirlL!1.3<Li:',en,omend

Interenson h~lfor ikke BI' ovelbevisbnde.

Under Jj'orhandlinc.;er med hGstaur!l. tØl Ko.al:1ganrd har' denne ~lomEjel'

af lVIfl.tr. Nr. lA Toftumr;anrde o,~ 3b T~1.gaard flom n'Jlvnt erkl'cl'et fJig vil-

j li:. til I-lt i.ndcan P::lo. l!'rerln.i ne; uden Erstatning, dog pan. Botineelse af.

at et mindre ilj0rne i den østlige Ende af hans Areal unddrages Fred-

ni n[e].l ,idet dot Ol' hunG Honsi gt bel' o.t opføre en l\estaura tionsbYl'3ning

or; i 'ri lf~lutn ing hel'ti.l a"L e tablcl'e on Par'kel'in~':splo.dl3. lbn har derhos

anmodet om Tilladolne til, at der omkrinG enkelte Gryder i det punt'tmkt

fl'edede Areal, der er uopd;Yl'ket, ma1l plæltes Bjel'gfyr, der dog ikke maa

blive højere end ' .. m. lian Hl' jnc1e;uaet paa, at det Areal, der fredes,

bliver tilb~ngelict for Almonheden, ae har forbeholdt si~, at den til
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enhver Tid værende Ejer af Ma ir, Nt. le .og 3b Tagai:l.:rde,faar Ret til
~t holde fornøden Orden paa Arealet,

Under Mødet den l. Maj 1~4e hår N~vnet som et toreløbigt Resultat
af Besigtigelsen udtaitj at det firtder hele det paat~nkt fredede Areal
værdigt til Fretlnirtg. D~t skal dog i denne Forbindelse bemærkes, at sel-
ve det omtalte Areal ikke i sig se1v frembyder særlig Skønhed. men at
N~vnets Udtalelse i det væsentlige er Udtryk for, at den storsl~aede
Udsigt fra Arealerne over en Del af Limfjorden og Thy bør bevares og
sikres Almenheden.

Efter at Nævnet har ført forskellige Forhandlinger med GaardejerChr.
Jørgertsen I hval'unde!' denne iklce har v:Bret at formaa til at nedsætte sit
Krav om Erstatrlingj og idet Nævnet ikke har ment at kunne se bort fra de
eksisterertde Irtdtoogtsmtllighedet for ham ved fremtidige Salg af Bygge-
grunde og derfor ikke har ment ved Sagens Afgørelse at kUm1e fastsætte
væsentlig mindre Etsta~ningsbeløb end det, han har forl~ngt; og paa den
andert Side ikke har villet bebyrde det Offentlig~ ~ed ~åa stott et Beløb,
har Nævnut ment at burde afstaa fra at lade Fredningen omfatte hans Area-
ler. Dot skal ogsaa i denne Forbinddlse bemærkes, at i Særdeleshed
Struer og Resen-Hum1um Kommuners modvillige Indstilling med Hensyn til
at yde Bidrag til Udgifterne ved Fredningen i nogen Grad har været be-
stemmende for Nævnet.

Hvad angaar Forplejningsvært Th.H. Langes Areal, hvorpaa er bygget
et mindre Sommerhus. finder Nævnet dels under Hensyn til, at det omtalte
Hus jo allerede ligger der, og dels under Hensyn til, at Arealet kun
er ganske lille, ikke fornøden Anledning til at inddrage det under Fred-
ningen.

Under de videre Forhandlinger med hentier A.F. Buhl er denne ind-
gaaet paa, at to paa hans Areal beliggende ret uskønne Træhuse fjernes,
det ene inden 1/4 1949, det andet. naar Lejekontrakten med den nuværende
Lejer efter sit Indhold udløber. Han er derhos indgaaet paa, at der ikKe

°.1

o.
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i l!'remtideu opføreo nocet Hus paa det ,uat'p.nkt fredede Al'0al) før Fred-

nin':;fJn'cvnet ho l- ..;odkcnd t Tegningen o..:;har t.i l traad t. a t D..dtlan. ti on

herom tinglyoos :Jom: H,et' teIflG pa ... hant·J Ej endom med .Po.l:Lt:J.I~H-et for Na tUl'-

frednin:;nn1:lvnøL for hingknbing Amt. ~;om J:o.;r3tntning for det :ml....l,;dcB ti"l-

budte haJ' han l:l'ævet et 13el(~1 llaU )OC) Kr., hvi lket N''evnet er L •.::.ct n.~d

til.

Nævnot vi] hln'efter. og idet li.r:;uende HonByn, som er omtalt foran

130018 Al'caloJ' med Prednine;.

JJysnillG af fOrn(1d en De1:lara t:Lon pau Buh'! s Ej endom vi L fi nll tol St,·,d

I Overensf:tonm.else nwd dot fO.canotn:.ende er' ihJVnet ht.'l efter enigt

om at frede d,lt Ll1Gtaurat~'r SVr:l1d Kausga:Ll'd tilhør(;nde, pU.~l vedhæftede

Kort med blb11 :\trug an~~ivne og bIna t nkraverode Ar'eal <'Li IvJatr. N},. Is

Toftumt,;I!,trde, hefJen Sogn, og 3b Tagm.r'd, HUIDl um SOGn, id et dog fl·u Fred-

nini~en un(ltagcn ot mindl'e Areal i det østre Hjørne af MaLl'. Nl'. 1n. Det

AJ:'eal, d!:n her~rter fl'ede8, find es. i t,ærdulenhed pWj, Gruno. af Udoigten

derfI'l..I., at v;nre :·li' v~ef)entlic. l:ietydnin~ j'or Almenheden. Dut fredode Areal

skal forblive uopdyrket, men det eku.l V1:lre Ejeren tilladt omkring

(wkelte GrydE)!' at plante l\jerG.t'yr, del' doC in,_';ensindG mU1. b1ivtJ højere

Gin<1u lJl3bYG~es, ()jheIJer wed 0kure eller lOt!t'3!' elleH' .'mdl"'" lndretnincer,

der' k.'m vi x'ke sk,mo[J'Audu. Afbr'Jmding af .LYll~, Sk:Brin[. af 1,jrn..:;t0Tv or;

Gl avning ef te! Gl'lt::Jm,Ja i~ll',Onuinu.e .finde Sted. Al'enlet 1)01 i det r.tJlt-'

ttti';et med de nysnJlVtlte Monifi.ki.tlonor :3 Lt~df'C bevar ~~fl i Na turtilsta.nd.

I konklusionAn hedder det:

"Dot paLl lerthmftede KOJ't mud hlna Gtr'f].~ angivne og bL.wt rJkraverede

Areal af Nmtr • .Nr. Is Toftulll[';H:.,rda, lIesen Sogn, ar; 3b Ta[;nn.rd I HumlulJ1

~)O;2:n, ml'!.el UHa li" $. elL l4 d,r ...t iioiSl111€J e 'f;f4 h · .. t ~,YA t S±ulr1re =L de * h t l Z3 tEjne -f'_, ~ _~~,_._"IlI:l ..."d. ",,,,,."l3,~, v l~dUt.:CT
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undergives Naturfredning med det ~venf~r ~mhandlede Indh~ld uden Erstat-
ning til Ejeren, mens det f.,ran ~mtalte Areal af Matr. Nr. Ir T,ftum-
gaarde, Rasen S~gn, hele Matr. Nr. lae srnst. samt det ~mtalte Areal af
Matr. Nr. 3a Tagaarde, Humlurn S"Ign, ikke undergives Naturfredning.n

Kendelsen er indanke t f"lr "Iverfredningsnævnet af Danmarks Natur-
fredningsf,ren1ng med påstand ,m en udvidelse af fredningen.

Det bemærkes, at f~rnævnte matr.nr. Ir rettelig skal være In.
iJVerfredningsnævnet har den 16. august f.å. besigtiget de ·,mhand-

lede arealer '"lgf 'rhandlet med repræsentanter f"r Danmarks Naturfrednings-
f,rening ~g andre i sagen interesserede.

Rentier A.F.Buhl tilbød herunder im,d en erstatning på 3000 kr.
at undergive den del af matr.nr. In, s~m er ~mfattet af naturfredningsf"re-
ningens fredningspåstand, fredning, se det til denne kendelse hørende k"lrt,
således at de t~ på arealet værende s~mmerhuse fjernes. i ~verensstemmelse
med, hvad der er fastsat i fredningsnævnets kendelse, d~g at tidsfristen
1. april 1949 ændres till. n"lvember 1951J, 'g at almenheden får adgang til
arealet tilfods. Cykler må ikke medtages. (Nerfredningsnævnet m~dt"lg
dette tilbud.

løvrigt fandtes der ikke tilstrækkelig begrundelse f'r den af Dan-
marks Naturfredningsf~rening f~reslåede udvidelse af frednings~mrådet.

\JVerfredningsnævnet finder, at struer byråd bør udrede l(JlJUkr. a1
eratatningsudgiften. Restbeløbet, 2oV) ler., afh~ldes med halvdelen af
statskassen .,ghalvdelen af Ringkøbing amtsf~nd.

T h i b e s t e m m e s :
Den af fredningsnævnet f~r Ringkøbing amt den 6. n~vember 1948

afsagte kendelse vedrørende fredning af ~t areal ved T~ftum Bjerge stad-
fæstea med de af det f~ranstående følgende ændringer.

Fredningens grænser er indtegnet på et nærværende kendelse vedhæt_
tet knrt nr. Rin leJ2.

I erstatning tillægges der rentier A.F.Buhl '000 kr., der udredes
mGd l00lJ kr. af Struer byråd, lve)()kr. af statskassen ~g lvlJ(Jkr. af
Ringkøbing amtstond.

•I
I
I
I
I

I

Udskriftens rigtighed be_
k~

~lJverf'redningsnævnets sekretær.



,

l'

/~

fredet arealer.

N aturfredningskonsulentens kontor
Xøbenhavrt d. 26-/-50 ._ ..... . ." - .. .
By: ToTtu.."YJ1.gaarcle. ,
Sogn: 'Res en.., . -- ~..., ..._.- ~
Plan nr. Rin. /02
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U d s k r i f t
af

protokollen for fredningsnævnet for Ringkjøbing amts fredningskreds.
---------------

År 1975 den 8. dec. 1975
R.A.F. 427/1972

,I,

afsagt sålydende
k e n d e l s e:

blev i sagen
fredning af arealer på
Toftum Bjerge----------------------



Ved skrivelse af lo. november 1972 anmodede fredningsplan-
udvalget for Ringkjøbing amt og Struer byråd om at der i
henhold til naturfredningslovens § 19 måtte blive rejst sag
om fredning ved afståelse til det offentlige af et areal i
Toftum Bjerge, Struer kommune.

•
Som begrundelse for fredningen anførtes, at arealet, hvoraf
en væsentlig del allerede i ~950 er status quo fredet med of-
fentlig adgang (Overfredningsnævnets kendelse af 17. april
1950 nr. 867/48), fungerer både som udflugtsmål for eendags-
turister og friareal for en omliggende sommerhusby.

Tilstrømningen til arealet har siden 1950 udviklet sig såle-
des, at der nu er behov for omfattende pleje af arealet ved
anlæg af parkeringsplads, indhegning af opholdsarealer, re-
tablering af terrænet, opsætning af affaldssækkeholdere, pas-
ning af toilet m.v.

Det er derfor nødvendigt, at det offentlige kommer til at råde
fuldt ud over arealet.

Fredningssagen har været stillet i bero på et mageskifte med
andre staten tilhørende arealer. Da dette ikke har kunnet la-
de sig gøre, har fredningsplanudvalget og byrådet ved skrivel-
se af 8. oktober 1975 begæret sagen genoptaget ••

e•
Arealet, der begæres overtaget, udgør matr.nr. 3~ Tagård, Hum-
lum sogn, og dele af matr.nr. l~ Toftumgårde, Resen sogn, ialt
4,9960 ha, hvoraf det allerede fredede areal udgør 4,0570 ha •
På arealet ligger en mindre toiletbygning.

I forbindelse med sagens genoptage~se har fredningsplanudvalget
meddelt, at ejeren A. Rokkær Jensen har erklæret sig enig i en
fredning ved overtagelse mod en erstatning på 190.000 kr. Stru-
er kommune har forud for sagens rejsning tilbudt at betale
35.000 kr. af erstatningen.

Fredningsnævnet, der i denne sag består af dommer Sv.Aa. Chri-
stensen, amtsrådsmedlem Børge Herping og det kommunalt valgte
medlem P. Nørby Dahl, har den 3. november 1975 efter behørig
indvarsling afholdt besigtigelse og møde, hvori deltog advokat
Klaus Berning for og med ejeren, repræsentanter for Danmarks
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Naturfredningsforening, Struer byråd og fredningsplanudvalget.

Ejeren erklærede sig indforstået med fredningen mod en erstat-
ning på 190.000 kr. samt en passende godtgørelse for advokat-
omkostninger til sagen.

De mødte repræsentanter anbefalede fredningen, idet der var
enighed om det ønskelige i, at arealet, der er et meget besøgt
udflugtsområde, herefter kunne vedligeholdes og plejes på pas-
sende måde •.'

- Nævnet finder, at arealet opfylder de i naturfredningsloven an-
givne vilkår for fredning ved overdragelse til det offentlige
som parkerings- og opholdsareal for almenheden.

Under hensyn til at den del af arealet, der ikke er fredet, i
planlægningsmæssig og dermed økonomisk henseende må ligestilles
med de omgivende sommerhusområder finder nævnet, at erstatnin-
gen vil kunne ansættes som forligsmæssigt tiltrådt af ejeren.

Nævnet finder endvidere, at Struer kommune bør pålægges en andel
i erstatningen, således som tilbudt af kommunen.

•e
•

Nævnet finder derfor, at de på vedhæftede kort angivne dele af
matr.nr. 3b Tagård, Humlum sogn, og matr.nr. Is Toftumgårde,- -Resen sogn, af areal ialt 4,9960 ha med påstående toiletbygning,
bør fredes ved overdragelse af arealet til staten ved miljømini-
steriet til parkerings- og opholdsareal for almenheden. Arealet
skal herefter indrettes og plejes som offentligt opholdsareal,
ligesom der ved skiltning, hegning m.v. sørges for orden og ren-
ligholdelse af området.

I erstatning udbetales til ejeren 190.000 kr. med renter 1% hø-
jere end nationalbankens disconto fra kendelsens dato, til ud-
betaling sker, samt i sagsomkostninger 7.500 kr.

Da der ikke er fremsat krav fra panthavere eller andre rettig-
hedshavere,vil erstatningen være at udbetale til ejeren.

Erstatningen m.v. udredes med 35.000 kr. fra Struer kommune og
med henholdsvis i og t af resten fra staten og Ringkjøbing amts-
kommune.
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Kendelsen vil være at tinglyse som skøde for staten.

Kendelsen skal af nævnet forelægges for overfredningsnævnet,
men ejeren eller øvrige interesserede, der vil påstå kendelsen
ændret, skal selv inden 4 uger efter kendeIsens modtagelse ind-
bringe den for overfredningsnævnet, Nyropsgade 22, 4., 1602
København V.

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

• De på vedhæftede kort angivne dele af matr.nr. 3~ Tagård, Hum-
lum sogn og matr.nr. Is Toftumgårde, Resen sogn, ialt 4,9960 ha
fredes som ovenfor anført.

• I erstatning udbetales til ejeren 190.000 kr. med renter som
anført samt i sagsomkostninger 7.500 kr.

Erstatningskrav m.v. udredes med 35.000 kr. af Struer kommune
og resten med ~ fra statskassen og i fra Ringkjøbing amtsråd.

Sv.Aa. Christensen. Børge Herping. P.Nørby Dahl.

Udskriftens rigtighed bekræftes.

e
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FREDNINGSNÆVNET FOR RINGKJØBING AMTS FREDNINGSKREDS.
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Sv. Aa. Christensen
fg. formand.
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K e n d e l s e
~ærvæl'enje ::>ag er indbragt for nd.,vnet(;IfUanmarks Natur-

fredningsfoI'ening ved skriveLe 3:1:' 2. september 194'7, hvilken
sk.rl velse er foranleJlget ved "m henvendelse ti l foreningen fra
Naturfredningskorr,iteeu for :~trL1erog 6megn)1 s:crivelsen af

./

U D S K R I F T
a f

protokollen for fredningsnævnet for l?ine.;købingamt.-

År 1948, den 6. november blev i sagen
journ. nr. 2o/l~): angftende fredning af areal ved

'l'oftunJB j erge. .

afsagt s,uydende

2/9.l~47 hedder det bl.a.:
"Af vor fredningskomite for Struer og omegn er i sin tid

rejst spørgsmål om fredning af de meget smukke bakkepartier
Toftum Bjerge, hvorfra der haves storslået udsigt over Limfjorden
og Thy.

Anledningen var en begyndende bebyggelse, der - hvis den
fortsattes - vil føre til ødelæggelse af bakkernes landskabe-
lige skønhed.

Vor hovedbestyrelse har gansKe kunnet tiltræde komiteens
synspunkter, idet netop dette bakkeparti hører t~l et af de
allersmukkeste ved Limfjordens kyster, og fordi man kommende
ad vejene både fra Lemvig og Thy på lang afstand har udsi~t
mod bakkerne.
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Vi skal derfor bede det ærede nævn med hjemmel i naturfred-
ningslovens ~ll om at optCl~e frednine;ssag til beband ling for det-
te område. Ved henvendelse til statsministeriet, hos hvilket
det af strandfredningskornmissionen i sin tid udarbejdede materi-
ale vedrørende byggelinier ved lan'Jets kyster e!' beroeude, har
vi fået oplyst, ut kommissionen i sin tid hor lUGt byggelinien
på stranden udfor 'I1oftumB.jerge, s',ledes at der ikke - eller dog
ikke uden indhentet dispensation - kan b'yg~es i en afstand af

I 100 m. fra den e~entlige strandbred p~ en strækning af C3. 200
m vest for ejerlavet Toftums østlige skel. - Vest for denne stræk-

ning, der ikke helt dækker udstrækningen af 10ftum Bakker, er
byggelinjen lagt i ~n varierende afstand fra kysten, dog imgen
steder helt op til 100 m.

VedrøpenJe fredningens indhold bemærkes, dt denne bør gu
ud på såvidt muligt at opretholde status quo med forbud mod yder-
ligere bebyggelse, beplantning saæt mod opstilling af skæmmende
indretninger, ligesom afgravning, hvorved terri.l.'nforlllerneændres,
ikke m,l finue sted.'I.

~De arealer, der foreslåes fredede, er nærmer~ betegnet ved
hjælp af en grøn streg på et medfulgt rids og er en del af matr.

;o<nr. le Toftum~~rde i Resen sogn, en del af matr. nr. ?b Tag~rd,
1'-'· "Humlum sogh; beliggende mellem "a 'ragård og ls 'l'oftumgfæde,en

') ,w ti!.,' I '3' ,'. :'del af llistr.nr~lr Toftullig~rde,Resen sogn,' hele matr. nr. lac~
J

emst. og endelig en del af matr.nrlf?8 Tagti-ifm~m'~ Ilumlum sogn.« r I.~,. ,o, "i"
Arealerne ejes henholdsvis af restaurat~D Sv.Kaasgaard, rentier

,=t lA\,. -; ! ,I " ~ SI:./ /f J,,--7 A:t~tlhl, forplejniugsværf'l'h. H.Lange ogYgårde,jer Chr.Jørgensen.
l" Det pttgældende areal dfgrænses moJ V-NV af stranq byggelinjen .>

Det samlede nævn har afholdt? møder på ~stedet, nemlig
den 6/10.1947, den 1/5.1948 og den 28/9.s.å., hvorhos formanden
hur forhandlet med A •Ii' .Buhl på dommerkontoret i Holstebro den
17. januar d.:\. Ved mødet den 1/5.1948 har naturfredningskomiteen
for Struer og omer.;nhenstillet, at fredningen yd erligere kom til
at omfatte endnu et areal af matr.nr. 38 Tagitlrdm.m. på ca. ?/4
hu. beliggende umiddelbart op til den øvrige foran omtalte del
af matr. nr. ?a.
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vil væ-re delagtige i udgifterne ved en ~>&tænkt fredning. :;)C:lrntlige
de nævnte kommunalbestyrelser har derpå svaret benægtende.

æA.F.BUhl har forlangt en erstatning p~ i~~~_~Z~B,50kr.,
mens Lange har forlangt en erstatning på 1500 kr. og Jørgensen
en erstatning på.6~58 kr. Førstn. vnte og sidstnævnte har motm-
veret deres krav med, ut deres arealer tI' salgbare til sommerhus-
bebyggeloe .J)

I s~rdeleshed under hensyn til muli~heden for fredning bf
den af naturfredDi~gskomiteen omtalte trekant ~f matr.nr. 3a
~agård, har nævnet rettet henvend,lse til forskellige sommerhus-
ejere, hvis huse og jorder er beliggende umiddelbart syd for den
omtalte trekant, og forespurgt dem, om de vil være delagtige i

udgifterne 3ød.~n fredning. Flere af dem har ikke svaret, mens
det af de modtagne besvarels~r fremg&r, at der p~ egnen ses med
sympati.J?~*.freåningl:lsagtln,olUenu interessen herfor ikke er overbe-
visende.

- ~ Under forhandlinger med restaura titrKaasgaard har denne som
ejer af matr. nr. ls 'l\ofturng~rdeog ,;b'I'agårdsom nævnt erklæret
sig villig til at indgH på fredning uden erst~tn ng, dog p& be-
tingelse a1, at et mindre hjørne i den østlige enje af hans
areal unddrages fredningen, idet det er hans hensigt her at op-
føre en restaurationBbygning og i tilslutning hertil at etablere
en parkeringsplads. Han har derhos anmodet om tilladelse til, at
Jer omkring enkelte gryder i det påtænkt fredede areal, der er

- 3 -

Nævnet har besigtiget samtlige Ja arealer, der ønskes
fredede og har foranlediget, at landinspektør Bjerre, Struer,
ved mærkepæle har afsat grænsen for stranJfredningslinjen.

~ fire fornævnte person~r er alle indgget på at lade de
omtalte arealer frede, illenkun restauratør Kaasgaard har tiltr~dt,
at fredningen SKer uden erstatning til ham. De øvrige har forlangt
~_~or_:.~;t"statningsbel0b, ':lomnævnet har fundet uantage.Lige.J

Under hensyn til, ilt de påtænkt fredede arealer i va:sentlig
~rad må antages at have interesse for sommerhusejere og andre
landliggere, h:3l'nævnet rettet hcnvenJel..;etil kommun::J1bestyrel-
serne i Holstebro, ~trllerog I~esen-llurnlumog forespurl~t dem, om de
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uopdyrket, må plantes bjergfyr, der dog ikke må blive højere
end l m. Han er ind6tet p~, at det a1'8ul. der l'reuGs. bliver
til~"a::ngeligtfor almenheden. og hur iorb~holdt sig. ut den til
enhver tid vtlrende ejer af matr. nr. ls og jb 'rag~rd i'Lr ret
til at holde forn0den orden pf' arealet .,)

Under nt0det ,jen l. nwj 194-8 hal' nONnet 80m et fOL'eU~t-
løbigt resulte.ttuf besigtiE;elsen udtalt, at det finder hele
det p!Hænkt fredede areal ,YcPrdiGt t.il fredning. Det skal dog
i denne forbindelse bemærkes, at selve det orntctlteareal ikke
i sig selv frembyder slPrlig skønhed, men 1it nævnets udtalelse
l det væsentlige er udtryk for, 8t den storsl~ede udsigt fra
arealerne over en eJel af Limfjorden ug Thy bør bevares og
sikres almenheden.

~fter at n:f'vneth"r ført forskelligt::forll1indllngermed
gt'I'dejer,Chr.J.tlrgensen,hvurunder denne ikke har va'ret at
formå til at nedsætte sit krav om erstatning, og idet nll:vnet
ikke har ment at kunne se bort fra de eksisteren'Je ind tll:lSts-
muligheder for ham ved fremti~ige salg af byggegrunde og der-
for ikke har ment ved sagens afg~relse at kunne fastsætte
væsentlig mindre erstatningsbe10b end det, han hBr forlangt,
og på Jen anJen side ikke hul' villet bebyrde det offentlige
med så stort et beløb, har nævnet ment at buråe afstå fra at

....--~
lade fredningen o~t~:!:i.~!L,hansarealer. Det skal også i denne. ~-p,_ " ~ ~ , ~ ~

forbindelse beru~rkes, at i særdeleshed Struer og Hesen-Humlum
kommuners modvillige indstilling ~ed hensyn til at yde bidrag
til udgifterne ved fredningen i nogen grad har været bestem-
mende for nævnet.

Hvad ang~r forplejningsvært Th. H.Langee areal, hvorpå
er bygget et mindre sommerhus, finder nævnet dels under hensyn
til, at det omtalte hus jo allerede ligger der, og dels under
hensyn til, at arealet kun er ganske lille, ikKe fornøden an-
ledning til at inddrage det under fredningen.

Und~r de videre forhandlinger med rentier A.F.Buhl er denne
indgået på, at to på hans areal beliggende ret uskønne træhuse



5 -

fjernes, det ene inden 1/4.1949, det andet, når lejekontrakten
med den nuværende lejer efter sit indhold udløber. Han er der-
hos indgået på, at der ikke i fremtiden opføres no~et hus på det
påtænkt fredede areal, før fredningsnævnet har godkendt tegningen,
og hHr tiltrådt, at deklaration herom tinglyses som hæftelse på
hans ejendom med påtaleret for naturfredningsnævnet for Ringkøbing
amt. Som erstatning for det s~ledes tilbudte har han krævet et
beløb på 300 kr., hvilket nævnet er gbet med til.

Nævnet vil herefter, og idet lignende hensyn, som er omtalt
foran for Chr.Jørgensens vedkommende, gør dig g~ldende, ikke belægge
A.F.Buhls arealer med fredning.

Lysning Clf fornøden deklaration p'; Buhls ejendom vil finde
sted ved fredningsnævnets foranstaltning.

I overensstemmelse med det foranst~ende er nævnet herefter
enigt om at frede det restauratør ~vend Kaasgaard tilh0rende på
vedhæftede kort med bl~ ~treg angivne og blåt skraverede areal
af matr.nr. Is Toftumgårde, Resen sogn, og 3b Tag~rd, Humlum sogn,
hvorved bemærkes, at fra fredningen undtages et mindre areal i det
østre hjørne af matr.nr. Is. net areal, der herefter fredes,
findes, i særdeleshed på grund af udsigten derfra, at være af
væsentlig betydning for almenheden~~t fredede areal skal forblive
uopdyrket, men det skol være ejeren tilladt omkring enkelte gryder
at plante bjergfyr, der dog ingensinde må blive højere end l m.
Området skal være tilgængeligt for almenheden og m~ ingensinde
bebygges, ejheller med sl\Ure eller boder eller andre indretninger,
der kan virke skæmmende. Afbrænding af lyng, skæring af lyngtørv
og gravning efter grus må ingensinde finde sted. Brealet bør i det
hele taget med de nysnævnte modifikationer stedse bevares i natur-,......""....r

tilstand.) /
For fredningen ydes ingen ersKtatning.)

Thi bestemmes:
(E.etpå vedhæftede kort med blå streg engi vne og blåt

skraverede areal af matr.nr. Is Toftumgårde, ijesen sogn og 3b
---=.-. .----

Tagård, Humlum sogn, undergives naturfredning med det ovent' ,
-for omhandlede indhold uden erstHtning til ejeren, mens det
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foraa omtalte areal af matr.nr. Ir Toftumg~rde, Rasen soga,.
hele matr.nr. lae smst samt det omtulte areal af matr.nr.
3a 'raglirde,llum1um sogn, ikke undergives naturfredClingJ

H.Riehter. ~~ren Kjærgaord. M.Houe.

Udskriftens rigtighed bekræftes.
Fredningsnævnet for Ringkøbing amt, den 3.2.1949.

efr. It/ /L•

\.
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OVEhFREDNINGSNÆVNETS KENDELSESPROTOKOL.

Aar 1950, den 4. november, afsagde overfredningsnævnet paa grundlag
af mundtlig og skriftlig votering følgende

t i l l æ g s - k e n d e l s e
tiloverfredningsnævnets kendelse af 17. april 1950 nr. 867/48 vedrørende
fredning af et areal ved Toftum Bjerge.

r skrivelse af 17. maj 1950 har landinspektør Jens St.Bjerre paa
restauratør Sv. Kaasgaards vegne gjort gældende, at det af matr. nr. Is
Toftumgaarde, Resen sogn, fredede areals sydøstlige grænse, saaledes som
denne er angivet paa det overfredningsnævnets kendelse vedhæftede kort,
er trukket nærmere ved Kaasgaards bygninger end den gr~nse, han i sit
tilbud om vederlagsfri fredning havde fastsat. Denne sidstnævnte grænse
er angivet paa et med skrivelsen fulgt kort.

Overfredningsnævnet har intet imod at ændre fredningsgrænsen i
overensstemmelse med landinspektør Jens St, Bjerres ovennævnte skrivel-
se. Man har derfor ladet udarbejde et nyt kort Rin. 102a, der udviser
det saaledes ændrede fredningsomraade.

T h i b e s t e m m e s :
Grænsen for det af overfredningsnævnets kendelse af 17. april 1950

omfattede areal fastsættes som angivet paa det til nærværende tillægs-
kendelse hørende kort nr. Rin. 102a.

•

Udskriftens rigtighed
~ftes.

--<J.--0.
OVerfredningBÅæ~
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J' •
II

I--

,

!l_I!_fLILh_:LF_~
[,d'

QY~liEh~~rr1dQQB§1~&*9~~~D~~§~§rhQ~Q~Q~~

År 1956, elen 12. september, afsagd e overfredningsn'uvnet P~)
grundlae af mundtlig og ~)kI'iftlig voteriu{;: føl[!'EÆde

t i l l ~ g s k e n d ~ l 2 e
i sagen nr. 867/4U vedr01ende fr8dning af et areal ved Toftum
1jerge.

Ved overfredningf3n :evnets kE:ndelse af 17. ap:cil 1950, som med
en enkel t -eudring [;;tadf'ustede en af fredninenn_Bvnet for Hingkø--~-bing am-!-den 6. november 1948 afsagt kondelse, freaudos bl.a. en
nær·mere angivet del af matr. nr. 19 af Toftumgaal'de by, hesen
sogn, bl.a. s1lodes at arcu.1ct ikke m~'i bebyggc8.

Unoer en den 9. ducen; ter 1955 forotagcm bnsietit;D1se konsta-
terede f:r'.)dningsn1.'lvnet fOl: hine,k'Jbing ~lmt, Dt der p:1 ncuvnte ojon':
aom var OpfC7l1't et poetbud JO'1. lP. Chriptenr:;en tilhølend(~ træhus
P:3 cemen tsokl.re1. Omkl':i.ng hal vd elen af hUt.'3et Li p~) det f I edcd.e
areal.

Den n Bvnte ejer u.f huc,et <Jnsf'Jgto om tillade:lfJl-:; til at bibehol-
de dette, idet han anf0rtc, at hun, da han k0bte hURet, var uvi-
dl:"'nde om, at det del virJ 18 P:~ldet fredede :..ret.l.l. S r,le;urul1, Gom
ha.r ladet hu~"'et opfør'e, h.:...r overfor i'rednil1€;fJn'"'CVl1ets fOJ'mF.md ud-
talt, at han, d ,;1. han opf:;n'tc hUf:J(;t, var uvidende om, at opf0rel~;(~u
Var ulovlie.

Bl'l:JdningcnBvnet har den 1:5. decembel 1955 fremsendt so.gen
til overfr edninlSsn:-evnet mod beID1lrknine , at (ier ved en mi SfOl'Gt8 el-
se ikke val' blevet opsat p:Ble eller stolper til an[';iv(~lsf; af fred-
ningser·.:en8en.

OVGrfr ,;dnin2~Gnl.wnet In;':. efter df;t s':-lledcs oplyste og und (ll

hl'-:nr~yn til b';jstemrr.elsen om afmBrkning i naturfr'::dningfllov(;)ns
§ 16, 1. stk., finde det b ut ...mkeligt Ht kT":Bvehuset f jernet.
Fredniner~kend elsen vil derfor' VUT"(J !.l.t :enrJre fJ::l1ede G, a t huset kr.,.n
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bi beholdes, men uden ret til genopf0T'else eller' ombygning.
T h i b e s t e m m e s :
Den af ovcl'fredningsn-evnet den 17. april 1950 afsagte kendelse

vedrørende fredning af et areal ved Toftum Bjerge ':Endres i over,..;nG-
stemmelse med foranstående.

Udskriftuns rigti~hed
bekreftes •.-----...

- "}--- .....:~_..~, ," '

_ J - ....• _J
\ i ./.i( I~' ~;),c..-'" '.~_.."""./-'jV

F. Grug'(.J

ovc:rfrednine3sn'Bvnets sekretær
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År 1977, den 9. december, afsagde overfred-
ningsnævnet følgende

I k e n d e l s e

i sag nr. 2292/75 om fredning af arealer på Toftum bjerge
i Struer kommune.

Fredningsnævnet for Ringkøbing amts frednings-
kreds afsagde den 8. december 1975 en kendelse om fred-
ning af dele af matr.nr. 3 b,Tagård, Humlum sogn og matr.
nr. l ~,Tofturngårde, Resen sogn, 'ialt 4.996 ha. Ved ken-
delsen blev arealet afstået til staten ved miljøministeri-
et med en erstatning på 190.000 kr.

Kendelsen blev ikke indanket for overfrednings-
nævnet, men forelagt overfredningsnævnet i henhold til na-
turfredningslovens § 25.

Det bemærkes, at fredningsnævnets kendelse om-
fatter hele matr.nr. 3 b,Tagård, Humlum sogn, og at fred-
ningsnævnet havde tilsigtet og med ejeren opnået enighed
om, at afståelsen også skulle omfatte en mindre, med en
toiletbygning bebygget lod under matr.nr. l f, Toftumgårde,
Resen sogn, således som det også er vist på det til ken-
delsen hørende kort.

Overfredningsnævnet har i skrivelse af 19. marts
1976 tilkendegivet at ville godkende fredningen med de af
ovenstående følgende berigtigelser.

Det omhandlede areal af matr.nr. l ~ og matr.nr.
l f, .Toftumgårde, Resen sogn, er herefter udstykket som

-
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matr.nr. l ~, Toftumgårde, Resen sogn, og udgør nu sammen
med matr.nr. 3 ~, Tagård, Humlum. sogn, en samlet fast'ejen-
dom. Ifølge matrikelkortene udgør den samlede ejendom
3.8126 ha. Ejendo~en er imidlertid blevet forøget ved til-
skylning.

Fredningsnævnets kendelse er den 20. juni 1977
tinglyst endeligt som adkomst for staten til matr.nr. l~,
Toftumgårde, Resen sogn, og matr.nr. 3 ~, Tagård, Humlum
sogn. _

H e r e f t e r b e s t e m m e s:

'-

Den af fredningsnævnet for Ringkøbing amts fred-
ningskreds den 8. december 1975 afsagte kendelse om fred-
ning af arealer på Toftum Bjerge i struer kommune stadfæ-
stes med de af foranstående følgende berigtigelser.
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Rlngkøblng,dcn 8. oktober 1991.
RAl 223/1991.

6950 RINGKØBING

Nævnet har d.d. tilskrevet Struer kommune, Teknisk forvaltning,
7600 Struer, således:

"Vedrørende udskiftning af toiletbygning på matr.nr. l~ Toftumgårde,
Resen, tilhØrende Miljøministeriet - Skov- og Naturstyrelsen.

Nævnet meddeler herved i medfØr af naturfredningslovens § 34 tilla-
.. delse til det ansøgte.

tt 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. ansØ-
geren og forskellige myndigheder.

Klagefristen er 4 uger fra den dag, afgØrelsen er meddelt den pågæl-
dende 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
p ..n.v.

~~
Løvb']~g Nielsen'iiljøministeriet

I ;~-:ov-og ~'~aturstYl'e1sen
ilr.SN '~J \) I' -0002,:;,

I Ikt. nr. J

Bil. tf

Skov- og Naturstyrelsen,
Slotsmarken 13,
2970 Hørsholm.
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TEKNISK FORVALTNING
Sagsbehandler:
Kristian Larsen/sb
Dato: 18. september 1991

•
--e
e

Vedr. udskiftning af toiletbygning på matr. nr. 199, Toftumgårde,
Resen, tilhørende Miljøministeriet - Skov - og Naturstyrelsen.

Ansøgning om tilladelse til at udskifte ældre toiletbygning med
tidsvarende toiletbygning, fremsendes herved til Fredningsnævnets
behandling vedr. fredningskendelse for området.

Med venlig hilsen

~~i~
Kristian Larsen

•

M"'~mrnlsterlet,~r. SNl~ J.v J) -001
- '9 OKT. 199

Akt. nr. \ ..

Rådhuset
Øslergade 13 -17
Fax 97 85 46 63
Te If. 97 85 55 88

Teknisk Forvaltning
FabflksveJ 2
Fax 97 85 25 95
Telf. 97 85 22 88

De Kommunale V.rker
Jyllandsgade 1
Fax 97 84 01 25
Telf. 97 85 11 88

Skatteforvaltningen
Anlægsvej 7
Telf. 97 85 44 88



Ansøgning Indsendes til Udfylde. af kommunen

Byggesagsnummer Modtaget dato

Struer Kommune
Bygn ingsi nspektoratet Sagsbehandler

Fabriksvej 2
7600 Struer

Ansøgning om byggetilladelse
På ejendommen beliggende (se evt. matrikel kort eller ejendomsskattebillet)

Vejnavn (stedbelegnelsej Husnummer
GI. Studevej 42 B

Matrikelbetegnelse

1 f!.fl. Toftum Gårde, Resen

ansøges om tilladelse til
Arbejdeis art

~ NybygninQ n Tilbygning ixl Ombygning n Andet
Nærmere beskrivelse af hVilket arbejde der ønskes Udført (f. eks. enfamiliehus, rækkehus, garage, butiksbygnIng, værkstedsbygning,
nedrivning af bygning, ændring af skillerum, ændring af benyttelse, opsætning af skilt, markise).

Udskiftning af ca. 25 m2 ældre toiletbygning med tidsvarende

ca. 1 O m2 stor toiletbygning type CBH Søby 1 H beklædt med

sort fyrretræ og reduceret højde til 220 cm ( indvendigt mål) •

To il e t bygn ingen ligger på fredet areal.

RING!(JøaING ",1;;1 ,;M\MMUNE
TEKNIK- OG MILJ~,F'!::<V':'LrN'NCieN

2 6 SEP. 1~~1'

Nødvendige bilag vedlægges ansøgningen (se uddrag af bygningsreglementet på bagsiden).

Arbejdet udføres af/med bistand fra (navne, postadresse og telefonnumre)
Bygherre (økonomisk ansvarlig) Arkitekt, Ingeniør, advokat, konsulent eller lign.

Klosterheden Skovdistr

Ansøger
Navn, postadresse og telefonnummer Dato og underskrift

Klosterheden Skovdistrikt /6': ? 17/~~~

Ejer af ejendommen iflg. tingbogen

Ejers underskrift kræves, medmindre .nsøgeren på anden måde dokument.r.r adkomst til .t udføre bygge.rb.Jdet

Navn,p~ømma!ltaniell"uSimv- og Naturstyrelsen Dato og underskrift

Klosterhedens statsskovdistrikt /~~,.~~ ~æ<Sønderby, GI. Landevej 35, Fabjerg • 7620 Lemvig
"ThIefon 9781 00 33 • Giro 6 01 2957

:~~'Infl,r~at;};i ;:),...

~- 9 OKT. .... -
II
l

A".... ,
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, Mlrømlnlsterle~~. SN
,til t ~ ~ 'O\K"f'1991

Akt. nr. J

2 6 SEP. 1991

FUl!Gt' ...~'BINa AMl'SKO;yJMU~~fI
TE1\t!lK_OG MILJ:JFO~VALTi'llNG~! I

-,1 I.J j
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FREDNINGSNÆVNET FOR RINGKJØBING AMT

Herning, den 19. december 2003
R.A.F. 62/03

Skov- og Naturstyrelsen
Haraldsgade 53
2100 København ø.

Anna Bjerre er d.d. tilskrevet således:

"Anna Bjerre, Lemvigvej 13, Resen, 7600 Struer, ansøger om tilladelse til at lave en perma-
nent udstilling i "Røverstuen" på matr. nr. 1 gg, Toftum Gde., Resen. - R.A.F. 427/72 -
Toftum Bjerge.

Efter en besigtigelse den 12. december 2003, hvori foruden nævnet deltog repræsentanter for
Struer kommune, Klosterhedens Statsskovdistrikt og ansøgeren, skal nævnet i medfør af Na-
turbeskyttelseslovens § 50 meddele tilladelse til det ansøgte, da dette ikke er i strid med fred-
ningens formål.

Nævnet har navnlig lagt vægt på, at anvendelsen af det nedlagte vandværk som ansøgt ikke
ændrer den ydre fremtræden og påvirker dermed ikke arealets naturværdier. Henset til størrel-
sen og den ydre fremtræden af det lille skilt, der opsættes, findes dette heller ikke at skæmme
naturen.

Tilladelsen gives på vilkår, at det lille keramikskilt ikke bliver større end ca. 15 x 25 cm, og at
det udføres i råhvid keramik og med skrift og pil i mørke farver.

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.

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

- . 1, -

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

Tlf. 97 22 22 00 E-mail: f-naevn@get2net.dkJ •• ' d, ,)) . \211/(I-DC:>o\
..':'L. lil', Lf'l- L

mailto:f-naevn@get2net.dk





	Forside
	Overfredningsnævnet 17-04-1950
	Fredningsnævnet 08-12-1975
	Overfredningsnævnet 04-11-1950
	Fredningsnævnet 06-11-1948
	Dispenationer 1956-2003
	Dispensationer 2013



