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1/ Komm. Hols tebroArealets navn Borbjerg

Areal. 3,076 ha
hede.

Fredet Overfredningsnævnets kendelse af 18/1 1951.

Formål Bevarelse af gravhøj og gammel hovedvej med
omkringliggende hedearealer.

Matr.nr. 3lb,

Indhold For den nordøstligste tredjedel status quo.
For de sydvestligste to tredjedele er der
tilladelse til landbrugsmæssig drift, mens
der ikke må bygges eller tilplantes. Fjer-
nelse af beplantning sker ved Nævnets for-
anstaltning og fjernet beplantning tilfalder
lodsejerne. Offentlig adgang.

31~, 31~, 31f, 31E Borbjerg sogns. mellemste del.

Ejer. Privat.

P&taleret Danmarks Naturfredningsforening og Fred-
ningsnævnet.

Fr.nr: 29. J. nr: 122-02-726-68.
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straks kendelse i medfør af naturfredningslovens § 9 stk. 2, hvorefter
et nærmere i kendelsen betegnet areal foreløbigt ikke måtte opbrydes
eller beplantes.

Det er oplyst, at arealet berører f~lgende 5 matrikkclnumre, alle
af Borbjerg sogns mellemste del, hvis ejere ifølGe tingbogen er:

3ld Nicolaj Hedegaard
318 Karl Askanius
3lb Carl Frederik Daniels
3lf Jens Kærgaard Pedersen og
3lg Jens Jensen Damgaard.
Gravh0jene, der er velbevarede, ligger pa matr. nr. 31e.
Under en den 18/5 1949 afholdt åstedsforretning, hvori det samlede

fr8dningsn~vn deltog, mødte samtlige lodsejere samt repræsentanter for
amts- og sogneråd.

Panthaverne ifølge tingboeen var behorigt indvarslede. Af disse
mødte alene kreditforeningsrepr~Bentant J.P. Ge1sbjere, F4rb~k pr.
Skive, på egne vegne og for Vest- oe Sønderjydsk Kreditforening, Ring-
købing.

Efter at have beset forholdene, oe forlig fQre~ves var søgt, stad-
f~stede nævnet den foreløbige kendelse af 11/5 d.å.

Under forligsforhandlingerne havde n~vnet foreslået det på vedhæf-
tede kort med gront indtegnede areal undergivet fredning.

N~vnet finder det lige omtalte smukke areal i høj grad v~rdigt
til fredning, hvorved skal fremhæves dets n~re beliggenhed ved en

hovedvej i forbindelse med den omst~ndighed, at det er oplyst, at det
er de eneste mellem Holstebro og Skave beliggende gravhøje, der ligger
i hede.

Med disse bem~rkninger vil dette areal i medfør af naturfrednings-
lovens § l jfr. § 2 v~re at frede. Det tilføjes, at nævnet ved fastlæg-
gelsen af grænserne for det fredede område har lagt vægt på dels at
bevare det direkte frie udsyn til gravhøjene fra hovedvejen, dels søgt
at hindre, at h~jenes konturer udviskes af en for n~rgående skov i
syd.



Det således fredede bør til stadighed bevareR f naturtilstand
tt og ingensinde opdyrkes, beplantes eller bebygges, ligesom rejsning

at skure, boder og andre skæmmende indretninger er forbudt. Grusgrav-
ning, afbrænding af lyng, optagning af lynetørv, anl~g af stier oidsl.
er ligeledes forbudt.

Alle plantede eller selvsåede nåletr~er vil ~re at fjerne ved
ejernes foranstaltning inden et år efter nærværende kendeIses forkynd-
delse. Den på matr. nr. 3lg og 3lf indenfor det fredede område værende
affaldsdynge vil ligeledes indenfor samme frist ved ejernes foranstalt-
nine være enten at fjerne eller ved nedgravning' at skjule på en sådan
måde, at lyngen får lejlighed til at brede sig over dens nuværende
plu.ds.

Der gives almenheden adgang til frit at f$rdes til fods over
det fredede område i fornødent omfang for at nå gravh~jene.

Påtaleret till~gges Danmarks Naturfrodningsforening cg Frednings-
nævnet for Ringk~bing Amtsrådskreds.

Den lodsejerne tilkommende erstatning for do ved fredningen skete
indskrænkninger i deres adgang til arealernes udnyttelse findes at
burde bestemmes til 180 kr. pr. ha. Under henvisning hertil og til
den ved n~vnets foranstaltning foretagne opmåling oe afm~rkning an-.' drager den de enkelte lodsejere tilfaldende erstatning følgende:

Matr. nr. 31d: 2820 m2 eller 50,76 kr.

" " 31e: 8400 " II 151,20 ti

It II 31b: 9370 II If 168,66 ti

II lt 31f: 4720 II II 84,96 Il

" " 31g: 5450 " If 98,10 "
553,68 kr.

idet tilføjes, at ingen af p~nthaverne har nedlagt påstand under
sagen.

Nævnte orstatning vil v~re at udrede med h~'vdelen af statskas~
sen og halvdelen af Ringkøbing amtsfono .•

Nærværende kendelse vil efter dens af~igelse være at forel~gge
oVGrfredningen'Bvnet jfr. naturfredningslovens § 19 stk. 3."
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KendeIsens konklusion er sålydende:
"Det på vedh:J3ftedekort med gr0nt markerede areal af matr. nr. 3ld,

31e1 31t, 31f og 3lg alle af Borbjerg sogns mellemste del, Borbjerg,
Undergives naturfredning med det ovenfor omhandlede indhold og imod ud-
redeIse af' d.eovonfor fas taatto erstatninger. "

Et af n~~1ets medlommer har n~vet sålydende dissens:
"Jog stcrmner for J at der tilke':1desejerne i erstatning 500 kr.

pr. ha, og at fjernelsen af de plantede og selvsåede niiletr:Eersamt
den fornævn to affru..c1S ClynC: '':' . skal v"ere ej erne uvedkommende."

Sagen er forelagt overfredninesnævnet i medf3r af naturfrednings-
lovens § 19, 3. otk., hV'orhos kendelsen er indanket af samtlige lods-

Overfredningsn~vnet har den 16. august 1950 bcs1gtieet de pågælden-
de arealer og forhandlet med de ankende og andre i sagen interesserede.

Det besluttedes at ændre kendelsen således, at fjernelse af beplant-
ning sker ved fredningsn'13vnets foranstaltning og ud.en ud.gift for ejeren.
Fjernet beplantning tilfalder lodsejeren.

Der opnåedes her·.;fterenighed med Nicolaj Hedegaard og Karl Aska-
nius om en erstatning på henholdsvis 150 kr. og 500 kr.

Med Carl Frederik Daniels, Jens Kærgaard Pedel'sen og Jans Jensen
Damgaard blev der truffet den ordning, at de kan dyrke deres arealer
landbrugsrnæssigt; men ikke foretage beplantning eller bebyggelse. Disse
tre ejere frafaldt hc~efter krav på erstatning.

Da overfredningsnævnet i3vrigt kan tiltræde det i kendelsen anfør-
te, vil denne være at stadfæste med de af det foranstående føleende
~ndringer. På et nærv~rende kendelse vedh~ftet kort nr. Rin 105 er
gr:J3nsernefor det fredede areal indtegnet.

T h i b e s t e m m e s :
Den af f'redn.ingonævnetfor Ringkøbing amtsr&dskreds den 4. juli

1949 afsagte kendelse vedrJrende fredning af et hedeareal i Borbjerg
4' sogn stQdf~stes med de af det foranstående f01gende ~ndringer.

I erstatning tj Ilægge s der Nikolaj Hedegaard, Borbjerg, 150 kr.
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og Karl Askaniu8 500 kr.t alt med renter, 4% p.a. fra den 4. juli 1949
at regnet indtil betaling sker •

hrstatningen udredes med halvdelen af statskassen og halvdelen af
Ringk0bing amtsfond.

Udskriftens rigtighed
bekræftes.

~
~~

1........F. Grage
overfredningsn~vnets sekretær
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