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I
REG. NR. /y~~

Justitsministeriets genpartpapir. Til skøder, skadesløsbreve. kvitteringer til udslettelse
og andre påtegninger m. m. (vedr. fast ejendom).

~h ,'!alJ.dal,.
rT",j c·rlll ;)0/1;11.

Akt: Skab nr.
(udfylde. øj dommerlumtorer)

Mtr. nr., ejerlav, sogn:
(i København kvarter)

eller (i de sønderjydske lands-
dele) bd. og b!. i ting-
bogen, art. nr., ejerlav,

sogn.

Købers } bo æl' ."
Kreditors p. L.

,/

Gade og hus nr.:
(bvor sAdalu f:Inde~)

Anmelderens navn og bopæl (kontor):

Fl'edningsnævnet fol'
Ringkøbing amtsl'ådskl'ed.,
Bolstebl'o

Stempel: kr. øre.

Fredningstilbud
Undertegnede T"," l'-j rh 0"1;t')" 011

tilbyder herved som ejer af matr. nr. .'1-.t.

af 11,1.] 0m"l;'"> doJ by
at lade nedennævnte areal af ovennævnte matr. nr. frede.

sogn,

Arealet beskrives således:
"'~t jOl"l,",l;~rk1re n', 0;;0 Til. j'rorlrl" VI";,"I; -f'or (l': l~ln:':sT'lACl.kirJ:n::",rcl';rlj,·"t,

jl'r. v-rlJo;,;l;e korl;.

Fredningen har følgende omfang:
Arealerne må ikke bebygges eller beplantes, midlertidigt eller vedvarende, ligesom der heller

ikke på arealerne må graves grus eller anbringes transformatorstationer, telefon- og telegrafmaster
o. lign., derpå ej opsættes skure, udsalgssteder, isboder, vogne til beboelse eller opbevaring af red-
skaber eller lign. skønhedsforstyrrende genstande.

~-m:forbehutdeFmig"dog'xret< til: ]((0:

For fredningen kræver jeg ingen erstatning.
Jeg er indforstået med, at ovenstående fredningstilbud

II.!..: af, 11",11 o"n 1." rla] by
tinglyses på min ejendom malr. nr.

I] j GrIn sogn,

dog uden udgift for mig.
Påtaleberettiget i henhold til forestående er fredningsnævnet for Ringkøbing amt og
\[j "rIn v. menighedsråd hver for sig.

, den 6! -'j 19 '10.

Idet fredningsnævnet for Ringkøbing amt modtager og godkender foranstående
bestemmes det, at tilbudet skal lyses som servitut på matr. nr. ~.!?

1'1r'118rn~3i;8 (lA] , by Hjerm

fredningstil-
bud,
af sogn,

::l1f}:hllJ'1kO'"rn~;}:x}iXXX mdrx: _l::'}cXl':"np-.x ,.n'1' ;'l':' }ftlkc' 1C;'y;/xxalb+::b.yitJaw.::mattxm~;tlflrtb1[[.;x
y..delSe::/iIieli:'Iifatr:;mxx lDl:lXiU1(!0K~e-::liilid1Sri:il3~x

Det fredede areal ses indtegnet på vedlagte kort, af hvilken en genpart bedes henlagt på akten.

Fredningsnævnet for Ringkøbing amt, den ? ri / 1. 19 5 J. .

jI. H-icllte1',
Jense. &: tC.le1dskov, AIS, KøknhavD.
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Indført -l ~ f'OI' retøkre4& .... 81.;,
Ilolotehro Øl.Y•• den 9. fetl.1951..
Lyst •tingbog. Bd. II. lU. -il.
Akt. 61mb. B. nr. 288.

Arm.a l'orud Iwfter pa.nte!ji!!lld.,u. R1chtar.
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Sestllllap-
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D

REG. NR. '/Y6'..(,
Justitsministeriets genpartpapir. Til skøder, skadesløsbreve. kvitteringer til udslettelse

og andre påtegninger m. m. (vedr.. fast ejendo~).

~).fll:lell.dGl, H,1ot'm sogn.Mtr. nr., ejerlav, sogn:
ti København kvarter)

eller (i de 80/ldenydske lands-
dele) bd. og bi, i ting-
bogen, art. nr., ejerlav,

sogn.

Akt: Skab nr.
(udJyIJes al dommelrkoTltorel)

Købers }
K d't bopæl:re I ors

')
~I

f ,I'.'

Gade og hus nr.:
(hvor sldanl 8ndes)

Anmelderens navn og bopæl (kontor):

Fredningsnævnet for
Ringkøbing amtsrådskreds,
Holstebro'

Stempel: kr. øre.

Fredningstilbud
Undertegnede Cltrj r3l;hm V'j ::~,';n nofs:;n '.trcl

tilbyder herved som ejer af matr. nr. '~n.

af tJlel] cmD to (In] by
at lade nedennævnte areal af ovennævnte matr. nr. frede.

Hjerm sogn,

Arealet beskrives således:
r

Fredningen har følgende omfang:
Arealerne må ikke bebygges eller beplantes, midlertidigt eller vedvarende, ligesom der heller'

ikke på arealerne må graves grus eller anbringes transformatorstationer, telefon- og telegrafmaster
o. lign., derpå ej opsættes skure, udsalgssteder, isboder, vogne til beboelse eller opbevaring af red-
skaber eller lign. skønhedsforstyrrende genstande.

Jeg:{f(ilqre1i'o1zte"'t)lffi~:,ttog }reFtiI.Xa tx:,'):

For fredningen kræver jeg ingen erstatning.
Jeg er indforstået med, at ovenstående fredningstilbud
'J1l af ]fl!,11 • cl el by

tinglyses på min ejendom matr. nr.
lIj orm sogn,

dog uden udgift for mig,
Påtaleberettiget i henhold til forestående er fredningsnævnet for Ringkøbing amt og
IIj orm v. menighedsråd hver for sig.

B.iGrre{~<'trd, H.iorrllden f) I 3 1950.

c. V. Fie f'fl,':a.Ctr(l.

Idet fredningsnævnet for Ringkøbing amt modtager og godkender foranstående
bestemmes det, at tilbudet skal lyses som servitut på matr. nr. 3f!:.
mc] lp.mDte del by I-lj erm

fredningstil-
bud,
af sogn,

af:~~I}:;X:'~XXXx-:ctdIX:X:X Xx:"x::x)!lkp~o" xxxxxldk1CxxxXXX~JfvmQ'pcmm:.~f:Y:~:itX
~,~~JlWr.x:::wu ~lSiP',rdg~tXeFiiil&b~X
Det fredede areal ses indtegnet på vedlagte kort, af hvilken en genpart bedes henlagt på akten.

Fredningsnævnet for Ringkøbing amt, den ?9/ l 1951. .

II. Hichter.



TnuJ.'r·l1:L .i da-',lIQ'; l'Or l'r;i.:iJT,:t}f' n.c. '31,
!I01F; l;c;1J.J:o 1ll.V., den 2. fr;b.lr)5J.
]}~T!3l;.(L'in[~1Jo,;. Hel, 'f L 131. 3i'.'
!J't.:3'mb. J';. nr. :;>ri) •

.'\n;l. :1<'0rurl l1';Ji.r'Y' "nu Lr~ ,~,'l_ll l) ,;(,pvi 1;111;.
11. Ulci-[;o1'.

,
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Bestlllings-
formular

D

REG. NR. /V~.:2..

Justitsministeriets genpartpapir. Til skøder, skadesløsbreve. kvitteringer til udslettelse
og andre påtegninger m. m. (vedr. fast ejendom).

Mtr. nr., ejerlav, sogn:
(i København kvarter)

eller (i de sønderlydske lands·
dele) bd. og bI. i ting-
bogen, art. nr., ejorlav,

sogn.

h IIlcd. 1.ern f-J t C' do],
l(fnJ'l; ':0';11.

Akt: Skab nr.
(udfyldes al dommerkotlloret)

Købers } b I
Kreditors opæ :

Gade og hus nr.:
(hvor sådont "mles)

Anmelderens navn og bopæl (kontor):

Fredningsnævnet for
Ringkøbing amtsrådskreds,
Holstebro

Stempel: kr. øre.

Fredningstilbud
Undertegnede .~.lli,()n lIun"il: !fi,)l ;,m

tilbyder herved som ejer af m~tr. nr. ,~:,:"

af l' c::I ] ( ,111~;t O (l('l by
at lade nedennævnte areal af ovennævnte mat r. nr. frede.

:l,iCTJil sogn,

Arealet beskrives således: .~1. ;j()r'J"JI;~ll:l:r) lH T~:mso'i,oJ en l.ini.e :Cl'tl Jr-i,'](c-
" l'~lr)w) "~"lv'J~:Ll'i ':1 lt j"J'r1(l 0[;1; 0[" ", 'I (';lrm, fln:':l.cnt1e rnorl sy(l(~f1t O'~ ])0-

r;l' 'nn,' I; T'od net 'If ;.'O·,iV'V(,)~()l1, rl,-)]' frjrer [ro ld.l'l·('n mOll (ir:;!;Cll' '11~111m,
Cl l(·<1c'; :'1; n 'vnl.(' ,'11) ;1;1 injo o" "'(ljen 110'l ();'11;0 r' P.ll:l\\m Jf\(1deG i .,t nlml,
!,,,'jj 'nnri' '"Jon ,l. :'yrl [rH' leir'" 1'llr)l1~l ]J):).l:;rjl:,,)] :rc:n;>c.~';ndvi<lei·o Vi'l,i-
;;1'1,1 'll'1,(.)i1 (1,11'01' ]:·it'I·('."1,(,,~1):3 'J;,rd I:,t.l·j c 11,i'JI'110.,11'ror V'),l(lll (lnJer Di::.

Fredningen har følgende omfang:
Arealerne må ikke bebygges eller beplantes, midlertidigt eller vedvarende, ligesom der heller

ikke på arealerne må graves grus eller anbringes transformatorstationer, telefon· og telegrafmaster
o. lign., derpå ej opsættes skure, udsalgssteder, isboder, vogne til beboelse eller opbevaring af red·
skaber eller lign. skønhedsforstyrrende genstande.

:Jeg' forb-ehatder mig :dog Tet' tihlt:'"

For fredningen kræver jeg ingen erstatning.
Jeg er indforstået med, at ovenstående fredningstilbud
,1:.:: af 1 1;'1 J (;1 L,. ,lu l by

tinglyses på min ejendom matr. nr.
sogn,

dog uden udgift for mig.
Påtaleberettiget i henhold til forestående er fredningsnævnet for Ringkøbing amt og

Tl ,l (: l ''tl menighedsråd hver for sig.

dl>
.\ll Lill! il.i ol :''''1.

Idet fredningsnævnet for Ringkøbing amt modtager og godkender foranstående
bestemmes det, at tilbudet skal lyses som servitut på matr. nr. ~ Cl

wl'll r)]'::;;c' (lf<l. by lljcl'JO -

fredningstil.
bud,
af sogn,

:a!, p'~r-t~~fo/-:'D:Y:'::;C';~ø~~:c(~cr'-'(:,~kp',,:~_;-'xv, '" f~k: ;-:' ):~'Y:: ,~I~"x~I~'3b!~~~~~y.~~+ J~fbi:9;
delse-:mect matr:::or..:(;·x ibd-;:~d.g~: \':tybln<!tn'IJg;::·
Det fredede areal ses indtegnet på vedlagte kort, af hvilken en genpart bedes henlagt på akten.

Fredningsnævnet for Ringkøbing amt, den ")('> I 19 liJ '

.Iensea & tCteMskov, AIS, Kø~nhllyn



".

Indført 1 c1a.shoa tor rctskredtt nt". 81.
lIQ1:;::~.ob1.·ou.v .. , d(.:u ;:!. i'olJ.1Y)1.
rqo~.:an;boti':Btt. II. nl. ~.
A~t.:HUlb: K. nr. ,74. -

.1m.; ~'c)rud h~1f'tor~nttlDatJ,Q og oarvitut.
:i. ~)ichter.
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Bestllllog&-
formular

D IlC,NllOP1<; 1l0.'''YKK'l:i1 110I'JuaIlO 4li83

Justitsministeriets genpartpapir. Til skøder, skadesløsbreve. kvitteringer til udslettelse
og andre påtegninger m, m. (vedr. fast ejendom).

4l[ mell.del,
Hjem sogn.

"... l :
J ••• ;.

Akt: Sltab nr.
(w(fylda al dommerbntord)

Mtr. nr., ejerlav, 80gn:'
ti København kvarter)

eller (i de sønderjydsk.e lands-

dele) bd. og bI. i ting-
bogen, art. nr., ejerlav,

sogn.

Købe~s } bopæl: '
Kredltors ...'

I
\....- :

Anmelderens navn og bopæl (kontor):
Gade og hus nr.:

(hvor ddant find~) Fredningsnævnet for
Ringkøbing ,mtsrådskreds,
,Holst.ebro

. Ste,mpel: kr . øre.

Fredning'stilbud'
Undertegnede roor.i{;hodaråd

, e e e' r f ~ jOl~dst;,rk1:erneøst for !ljem vestre kirke~~cfeIH'ID~1ll~a.wlC~don:Qhr1tl,ed1Get,dGl"'tilhdrellde rn.:z.·kel·!nttCl!llado ost
:for di;;et su,ut matr.nr. 4ll (nj~rm 1J:t'æstebollg) .
af mcllol!lste del y Hjem sogn,
at lade nedennævnte areal af ovennævnte matr. nr. frede.

Arealet beskrives således:
JoruztYkkot og f&rkoringspladaen øst fo~ kirkedi~et mollem k1rke-
,"';\rden OD k,mlr. llncve j en st.1.r:lt pr:i'ls'LeG.:\rdons :lllve.

Fredningen har følgende omfang:
Arealerne må ikke bebygges eller beplantes, midlertidigt eller vedvarende, ligesom der heller

ikke på arealerne må graves grus eller anbringes transformatorstationer, telefon- og telegrafmaster
o. lign., derpå ej opsættes skure, udsalgssteder, isboder, vogne til beboelse eller opbevaring af red-
skaber eller lign. skønhedsforstyrrende genstande.

?'~''ffi~~~~~ i·1i.m:i(;iloda.~etvil søge. nå%" 11(;-
krof.p~dlot,~:::- i}:!~,:r'tfJ.hc-x'e!' ld;~l:on) til sin tid til;::l.l faI~es. at ti;'
det placal~t anuetstuds efter n~rmere forhandling med frednjngs~~let
o:'; PI'o-.,.::t~u(lv[~l,;ct.

vi
For fredningen kræver ~ ingen erstatning.

i1rJ'lr.' ~ er indforstået med, at ovenst~ende fredningstilbud tinglyses på JIItn ejendo~Mt\lr. nr.
44_ af ;.a~l1.dal by HJerJ:l sogn,

dog uden udgift fo~. 1.I\otul.@ledsruået.
Påtaleberettiget i henhold til forestående er fredningsnævnet for

~el\~~

UjOl'm • den 9 /'3 1950.

":'tl Ej arm v. lI11mj·cl'lE'ds~'tdo 'Iocme
K. Hvus, l'ox'!:'lam1..

Ringkøbing amt XIX

Idet fredning~nævnet for Ringkøbing amt modtager og godkender foranstående fredningslil-
bud, bestemmes det, at tilbudet skal lyses som servitut på matr. nr. 4&
af l,lcllensto del by IijOl'"C sogn,

CXDQliiilfiliJ6IiJCQtXX ..,.-.x."fdrl;;;..:.:lOQ:: X~.X}JdK;lC.JCY.:lQQ;:.~~b
A3iI88:Y.iIB~. ~~~

Det fredede areal ses indtegnet på vedlagte kort, af hvilken en genpart bedes henlagt på akten.

Fredningsnævnet for Ringkøbing amt, dereO 4-
iI. R1chter. 19.)1

Jensee & tCle!dskov I AIS, KeknhavD..



.... .;

J.DJ'. 4 •• ~.

Det tiltrædes herved, at IWl"VIDNDde f'redn1.øg8tUDu4
tingl1ses BOm !Jen'itut~t1ttende på matr.nr. 4& meU.lSel.
Hjem b7 og SOGD.idet dog bemærkes, at sAlamie area1e1;
no.m:1n1stl-e!"eS af de k1r'.celiga lØyJ:ld1&heder. t.J.'eJ:Uer ldra-
ministeriet ~g0relae om Dl'P1acer1ng d preateBi\l"4eM bJs-
nill:;e::, herundo.r tillige gel" byiS,::cplanen aamt t11byg-'
n1naor m.v. og ombyen111o".!'fJr~der 'Øn4rer p.!:'fB8wgårdøna ud.-seende. uanset tx~4n1ngadeklatat1onon.

K1:-kec:1nister1et, den28. maj 1951.P. M.V.E. B.
A~. lI.oIWGU1,fm.

Ind:fØl'"t 1 dagbog f'or .retakreda lU'. Ul,Holstebro ø.v._ deri 29.maj 1951.
Lps~. T1n~boSlBI. ll. ~1. 4~.Akt: ~1Glb. If. nr. 68.

H. Rlohter.
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01462.00

DISPENSATIONER>

Afgørelser - Reg. nr.: 01462.00

Dispensationer i perioden: 15-05-1990 - 01-10-1998



Modtaget 1
Skov- og Naturstyrelsen

16 MAJ 1990FREDNINGSNÆVNET
FOR.

_RINGKØBING AMTS FREDNINGSKREDS

•

•
•

Ringkøbing, drn 15. maj 1990.
R.A.F 80/1990.

l)OMMf.RKONTORET . TELEFON 0732 14 11

6950 RINGKØBING

Nævnet har d.d. tilskrevet Landsudvalget for Fjerkræ, øster Hougvej
50, 5500 Middelfat, således:

"Vedrørende etablering af 2 hvedesiloer på ejendommen matr.nr. IDa
m.fI. Den nordlige Del, Hjerm, tilhørende Martin Merrild, KviumveJ
9, 7560 Hjerm.

Nævnet meddeler herved
delse til det ansøgte.

medfør af naturfredningslovens § 34 tilla-

Nævnet, der tidligere har besigtiget ejendommen i forbindelse med en
tidligere ansøgning, har ved sin afgørelse lagt vægt på højden af den
i forvejen eksisterende ladebygning og træerne, samt at de påtænkte
siloer, der anbringes i nær tilknytning til staldbygningen, er belig-
gende i stor afstand fra kirken, adskilt af bl.a. vejen, og således
ikke ~ sig selv vil have nogen synsmæssig forstyrrende betydning for
kirkens landskabelige placering.

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

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

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

Klagefristen er 4 uger fra den dag, afgørelsen er meddelt den p~gæl-
)o ~ ro '<o
æt::J ~t:tlende klageberettigede.
;':0'::
... '''<:1::1. ~ , §

I & ~ ~ e~n ti 11 a d e lse k a n ikk e ud n yt te s fø r ud lø be l a f k la g e fr is ten. E r k la g e
• ~ 1-7 I;/l

'~~iværksat, kan tilladelsen ikke udnyttes, medmindre den opretholdes af
- 1M ...

• C"t' tD "O~ ~overfredningsnævnet.
g~ Hvilket herved meddeles •.~it Kopi af ansøgningen samt kortbilag vedlægti Med ve

~

Skov- og Naturstyrelsen,
Slotsmarken 13,
2970 Hørsholm.

1llif1l1l!u



FREDNINGSNÆVNET
FOR RINGKJOBING AMT

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

Tlf. 9722 2200 Herning, den 1. oktober 1998
R.A.F. 63/98

Skov- og Naturstyrelsen
Haraldsgade 53
2100 København ø. REb. NR. \~~;l.oo

Holstebro Arkitektkontor A/S er d.d. tilskrevet således:

•
"Holstebro Arkitektkontcr A/S, Danmarksgade 17, 7500 Holstebro,
ansøger pa vegne Hjerm Vestre og østre Menighedsråd om tilladelse
til opførelse af en 83 m2 stor tilbygning til konfirmandstue ~ed
præstegården på ejendommen, matr. nr. 4 g, Den Mellemste Del,
Hjerm. - Vestre Hjerm Kirke - lb. nr. 3.

Efter en besigtigelse den 25. september 1998, hvori foruden næv-
net deltog repræsentanter for Holstebro Provstiudvalg, Viborg
Stift, Hjerm Vestre og østre Menighedsråd, Danmarks Naturfred-
ningsforening samt Holstebro Arkitektkontor, skal nævnet i medfør
af Naturbeskyttelseslovens § 50 meddele tilladelse til det ansøg-
te, da dette ikke er i strid med fredningens formål.

Nævnet har navnlig lagt vægt på, at tilbygningen placeres på den
ende af præstegarden, der vender væk fra kirken. Der er iøvrigt
ikke indkig til præstegården fra kirken på grund af en høj' be-
voksning i haven mellem kirken og præstegården. Endelig vil til-
bygningens udseende harmonere med den eksisterende præstegård,
hvorfor tilbygningen ikke vil virke skæmmende.

Tilladelsen bortfalder, såfremt den ikke er udnyttet inden 3 år
fra tilladelsens meddelels8, 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
ovenfor anførte adresse.

(,' I



~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"

hvilket hreved meddeles til Deres orientering.

amp •
/GRM



DISPENSATIONER>

Afgørelser - Reg. nr.: 01462.00

Dispensationer i perioden: 24-10-2007

01462.00



, -, RElHl
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Herning, den 24. oktober 2007
FRD 75/05

Skov- og Naturstyrelsen
Haraldsgade 53
2100 København 0.

Modt •••••
91cøv- Itg Naturøt"ol ••

2 9 OKT, 2rJJ7

Hjerm Vestre Menighedsråd er d.d. tilskrevet således:

"Hjerm Vestre Menighedsråd v/Niels Hollands Nielsen, Lindevænget 7, 7560 Hjerm, ansøger
om tilladelse til at etablere en parkeringsplads samt oplagsplads ved Hjerm Vestre Kirke, på
matr. nr. 3 a, Den mellemste Del, Hjerm. - Lb. nr. 3 - Hjerm Vestre Kirke.

Efter en besigtigelse den 25. september 2007, hvori foruden nævnet deltog repræsentanter for
Struer Provsti og ansøgeren, Hjerm Vestre Menighedsråd, skal nævnet i medfør af Naturbe-
skyttelseslovens § 50 meddele, at der kan gives tilladelse til, at der som ansøgt nord for kirke-
gården etableres en parkeringsplads og en materialeplads.

Tilladelsen gives, da det ansøgte ikke findes at være i strid med fredningens formål. Nævnet
har navnlig lagt vægt på, at det ansøgte ikke påvirker indkigget til kirken, ligesom hverken
parkeringspladsen eller materialepladsen, der er nødvendig for driften af kirkegården, skæm-
mer kirken og dens omgivelser.

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.

Det er en betingelse for Naturklagenævnets behandling af Deres klage, at De indbetaler et ge-
byr på 500 kr. til Naturklagenævnet. Nævnet vil sende Dem en opkrævning på gebyret, når
nævnet har modtaget klagen fra fredningsnævnet. Naturklagenævnet vil ikke påbegynde be-
handlingen 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.

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

Tlf. 97 22 22 00 E-mail: f-naevn@mail.dk
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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
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Herning, 7. november 2021                                                                                                                                                                                                                                            

                                                                                                                                   FN-MJV-33-2021  
 
Struer kommune 
carstendp@struer.dk 
 
 
 
Ansøgning om tilladelse til at opstille shelter i haven ved Hjerm Menighedsråd, Kirkevej 9, 7560 
Hjerm – Lb. nr. 3 – Hjerm Vestre Kirke. 
 
Struer Kommune har på vegne Hjerm Kirkes menighedsråd søgt om dispensation til at opstille et 
shelter i et hjørne i præstegårdens have på Kirkevej 9, 7560 Hjerm. 
 
Ansøgningen. 
Shelterets mål er 240 cm x 234 cm med en højde på 125 cm bagerst og 160 cm foran (den åbne side) 
Shelteret beklædes med Kalmarbrædder to på en, og taget skal udføres i krydsfiner og tagpap. 
Shelteret er til privat brug. 
 
Fredningen  
Præstegårdshaven er omfattet af Provst Exnerfredning af 29. januar 1951, hvoraf fremgår: 
”… 
Arealerne må ikke bebygges eller beplantes, midlertidigt eller vedvarende, ligesom der heller ikke på 
arealerne må graves grus eller anbringes transformatorstationer, telefon- og telegrafmaster o. lign., 
derpå ej opsættes skure, udsalgssteder, isboder, vogne til beboelse eller opbevaring af redskaber eller 
lign. skønhedsforstyrrende genstande. 
…” 
 
Natura 2000 
Området ligger ikke i eller i nærheden af et Natura 2000 område. 
 
Sagsbehandling 
Fredningsnævnet har foretaget besigtigelse den 12. oktober 2021. 
Til stede foruden nævnet ved de to medlemmer, Joy Winter og Bjørn Westh 
Lodsejer, sognepræst Jonas Serner-Pedersen 
Carsten Dietz Pedersen, Holstebro Kommune 
Arne Bjerrum, Danmarks Naturfredningsforening 
Friluftsrådet, Jan Bendix 
Viborg Stift, Anne Breinhild 
 
Lodsejer foreviste stedet, hvor et shelter ønskes placeret, og oplyste, at shelteret alene er til familiens 
brug. Der er tale om et hjørne i præstegårdshaven, som er omgivet af træer. Der er opstået en lysning 

mailto:carstendp@struer.dk
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på grund af, at nogle træer er væltet. Et shelter kan placeres inde i lysningen med front ud mod græs-
plænen. Det er ikke hensigten, at de resterende træer skal fældes, så der bliver åbent ud mod marken, 
på den anden side af skel. 
 
Ingen af de fremmødte havde bemærkninger til ansøgningen.  
 
Dommeren oplyste, at det tredje medlem af nævnet, som var forhindret i at give møde, formentlig vil 
ønske at besigtige stedet senere, hvilket lodsejer i så fald vil få besked om. 
 
Nævnets tredje medlem, Kaj Munkholm, har efterfølgende haft lejlighed til at vurdere placeringen. 
 
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 et shelter som ansøgt i haven til præstegården, da det ansøgte ikke er i strid med 
fredningens formål.  
 
Kirkefredningen har til formål at sikre, at der ikke etableres indretninger inden for det fredede område, 
der kan skæmme indkig og udkig fra kirken og kirkegården. 
 
Det ansøgte shelter vil med den angivne placering i præstegårdshaven ikke kunne ses fra kirkens 
arealer eller fra de veje, der fører til kirken. Shelteret vil dermed ikke genere ind- og udkig fra kirken. 
 
Nævnet meddeler på denne baggrund dispensation til at opføre et shelter som ansøgt. 
 
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. 

http://www.naevneneshus.dk/
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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.  

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. 
 
 
 

http://www.naevneneshus.dk/
http://www.naevneneshus.dk/
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