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Overfredningsnævnets afgørelse

• af l. marts 1985

om fredning af et areal ved Dejbjerg Kirke i

Skjern kommune, Ringkøbing amt (sag nr. 2550/82).

Fredningsnævnet for Ringkøbing amts fredningskreds har den 15. februar 1984
afsagt kendelse om tilstands fredning m.v. af arealer på ialt 11,6 ha syd og
øst for Dejbjerg Kirke. Fredningen omfatter dels areal af den private
ejendom matr.nr. l ~, Dejbjerglund Hovedgård, Dejbjerg, og dels af areal af
Dejbjerg præsteembedes ejendom matr.nr. l~, sstd. Udover disse 11,6 ha
omfatter kendelsen et areal på 8,3 ha af matr.nr. 2~, ligeledes Dejbjerg-
lund Hovedgård, som blev pålagt fredningsbestemmelser allerede ved fred-
ningsnævnets delkendelse af 14. marts 1983.

Fredningssagen vedrørende de 3 nævnte matrikelnumre samt nogle yderligere
arealer blev rejst i 1982 af miljøministeriet v/fredningsstyrelsen og Ring-
købing amtsråd i forening.

Fredningsnævnets kendelse er påklaget tiloverfredningsnævnet af ejeren af
matr.nr. l ~, Dejbjerglund Hovedgård, Dejbjerg, som har ønsket tilladelse
til at oprette mink- og rævefarm på det fredede areal.

Miljøministeriet og Ringkøbing amtskommune har anbefalet, at fredningen
gennemføres som besluttet af fredningsnævnet. De 2 myndigheder har herved
frafaldet deres oprindelige ønske om fredning af yderligere arealer ved
Dejbjerg Kirke, efter at der nu ved naturfredningslovens § 47 b er indført
generelle bestemmelser om højden af byggeri ved kirker i det åbne land.
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Også Danmarks Naturfredningsforening har tiltrådt fredningsnævnets kendel-
se, og Skjern kommune har taget kendelsen til efterretning.

I sagens behandling har deltaget 7 af overfredningsnævnets medlemmer.

Efter besigtigelse af området og møde med de interesserede skal over fred-
ningsnævnet enstemmigt udtale:

Den højt beliggende Dejbjerg Kirke indgår i et værdifuldt samspil med are-
aler i Skjernå-dalen. Denne sammenhæng med landskabet finder overfred-
ningsnævnet særdeles bevaringsværdig, ligesom det anses for at være af vær-
di, at der øst for kirken opretholdes en variereret løvtræslund. Det til-
trædes derfor, at arealerne undergives fredning i det geografiske omfang,
som fredningsnævnet har fastsat. Overfredningsnævnet har endvidere kunnet
tiltræde realiteten i de af fredningsnævnet besluttede fredningsbestemmel-
ser, men har dog ment at burde imødekomme et ønske fra de kirkelige myndig-
heder om, at provstiudvalget skal deltage i udarbejdelsen af en driftsplan
for løvtræslunden.

Idet fredningsnævnets kendelser af 14. marts 1983 og 15. februar 1984 op-
hæves, fastsættes fredningsbestemmelserne for det ca. 20 ha store område,
der fremgår af fredningskortet, herefter således:

e
e
e

§ 1. Fredningens formål.

Fredningen har til formål at bevare arealerne med deres nuværende
fremtræden, således at areal A, ifr. fredningskortet, friholdes
for høj bebyggelse og indretninger, at areal B bevares som åbent
landbrugsland, og at areal C bevares som en varieret løvtræs-
lund.

§ 2. Bestemmelser for areal A.

Der må ikke på arealet foretages bebyggelse eller opstilles ma-
ster, antenner og lignende, hvis højde overstiger 8,5 m.

§ 3. Bestemmelser for areal B.

a. Arealerne må alene anvendes til landbrugsformål.

1_
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b. Der må ikke foretages bebyggelse, herunder til pelsdyrfarme, ter-
rænændringer eller beplantning.

Fredningen er dog ikke til hinder for, at der med fredningsnæv-
nets forudgående godkendelse af placering opføres læskure til
kreaturer.

Fredningen er heller ikke til hinder for, at der efter aftale med
fredningsnævnet plantes læhegn.

c. Der må - foruden bygninger - ikke etableres faste indretninger,
såsom tårne, master, boder og andre skure end læskure for kreatu-
rer. Der må heller ikke opsættes telte, campingvogne og lignen-
de, og arealerne må ikke anvendes til motorbaner, skydebaner og
lignende.

Bestemmelser for areal C.

Ved arealets drift som varieret løvtræslund skal det tilstræbes,
at beplantningen består af overvejende ældre løvtræer. Ny be-
plantning må kun ske med løvtræer. Eksisterende træer må kun
fældes, hvis det er nødvendigt af hensyn til sikkerheden eller på
grund af træernes alder. Der skal i samarbejde mellem provstiud-
valget, menighedsrådet og Ringkøbing amtskommune udarbejdes en
driftsplan, som tilgodeser de foran nævnte hensyn.

Der vil med fredningsnævnets godkendelse kunne foretages nybygge-
ri til kirkelige formål samt ændring af eksisterende bebyggelse.

Ophævelse af ældre fredning.

Samtidig med tinglysning af nærværende fredningsafgørelse ophæves
den på matr.nr. l ~, Dejbjerglund Hovedgård, Dejbjerg, oprettede
fredningsdeklaration af 1951, tinglyst den l. oktober 1951.

Dispensation.

En dispensation fra ovennævnte bestemmelser kan meddeles, når det
ansøgte ikke vil komme i strid med fredningens formål, jfr. na-
turfredningslovens § 34.

på overfredningsnævnets vegne, .

J. Fisker
fo. formand
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Overfredningsnævnets afgørelse

af l. marts 1985

om erstatning i anledning af fredning af et areal ved
Dejbjerg Kirke i Skjern kommune, Ringkøbing amt (sag
nr. 2550/82)

Fredningsnævnet for Ringkøbing amts fredningskreds har den 15. februar 1984
afsagt kendelse om tilstandsfredning m.v. af ialt 11,6 ha syd og øst for
Dejbjerg Kirke. Fredningen omfatter dels areal af den private ejendom
matr.nr. l ~, Dejbjerglund Hovedgård, Dejbjerg, og dels af Dejbjerg præste-
embedes ejendom matr.nr. l ~, sstd. Erstatningerne herfor er af frednings-
nævnet fastsat til ialt 23.000 kr. med renter fra den 15. februar 1984.

e
e
e

I fredningen indgår tillige et tidligere fredet areal af matr.nr. 2 ~, Dej-
bjerglund Hovedgård.

Fredningsnævnets erstatningsfastsættelse er påklaget til overfredningsnæv-
net af Jens Erik Plauborg Pedersen, ejer af matr.nr. l ~, Dejbjerglund Ho-
vedgård, m.fl.Dejbjerg, hvem fredningsnævnet har tilkendt en erstatning på
ialt 15.000 kr. Fredningsnævnet har fastsat erstatningerne på grundlag af
en takst af 800 kr. pr. ha, hvortil kommer et skønsmæssigt beløb for særli-
ge gener, herunder længere afstande.

•

Den pågældende ejer har påstået sig tilkendt en erstatning på 300.000 kr.
for ved fredningen at være forhindret i at oprette mink- og ræve farm på det
fredede areal. Ejeren har herved bl.a. henvist til, at hans eksisterende
pelsdyrfarm nord for gårdens bygninger ikke bør udvides af hensyn til smit-
tefare, og at ejendommens øvrige arealer - bortset fra det fredede areal _
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er uegnede, fordi de enten er vandlidende eller udsat for sandstorme. Den
pågældende ejer finder derfor, at et forbud mod oprettelse af pelsdyrfarm
på det fredede areal vil medføre en væsentlig indskrænkning i erhvervsmu-
lighederne.

Den ankende ejers ejendom har en størrelse på ca. 70 ha, hvoraf et areal på
ca. 5,2 ha er omfattet af fredningen. Allerede da ejendommen blev erhver-
vet i 1969, fandtes der nord for gårdens bygninger en minkfarm med plads
til 550 avlstæver. Ved tilladelser meddelt af de relevante myndigheder i
1976 og 1978 foreligger der nu mulighed for at udvide den eksisterende farm
til 2.500 avlstæver. Medens den senest meddelte tilladelse - til at opføre
4 haller a 1.400 m2 - endnu kun delvis er udnyttet, har ejeren ansøgt
Skjern kommune om miljølovstilladelse til ligeledes nord for gården at op-
føre yderligere 6 haller a 1.400 m2 i tiden frem til 1990. Kommunen har
imidlertid udtalt, at farmen ikke kan tillades udvidet yderligere, før den
i 1978 givne tilladelse er udnyttet.

I sagens behandling har 7 af overfredningsnævnets medlemmer deltaget.

Overfredningsnævnet skal enstemmigt udtale:

e
e
e

Over fredningsnævnet har ved anden afgørelse af dags dato tiltrådt frednin-
gen af det omhandlede område med nogle redaktionelle ændringer, som er uden
betydning for erstatningsfastsættelsen.

Vedrørende fredning af areal af matr.nr. l ~, Dejbjerglund Hovedgård, fin-
der overfredningsnævnet, at der er ydet fuld erstatning, når der som be-
stemt af fredningsnævnet ydes erstatning efter en takst på 800 kr. pr. ha.
Modsat fredningsnævnet må over fredningsnævnet finde, at ethvert tab ved
fredningen vil være dækket med erstatning på grundlag af denne takst.

Specielt, hvad angår spørgsmålet om påstået erstatning for ikke at kunne
oprette pelsdyrfarm på det fredede område, bemærkes, at ejeren ikke kan an-
ses for herved at være hindret eller vanskeliggjort i sine dispositioner,
især når hense s til, at samtlige bestræbelser har været rettet mod - frem
til 1990 - at udbygge farmen nord for gårdens bygninger, samt til de hidtil
givne tilladelser endnu ikke er blevet udnyttede •

•
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Overfredningsnævnet har efter omstændighederne kunnet tiltræde den erstat-
ning på 8.000 kr., der af fredningsnævnet er fastsat for fredning af præ-
steembedets ejendom areal af matr.nr. l ~, Dejbjerglund Hovedgård •

• Fredningsnævnets afgørelse af erstatningsspørgsmålene i sagen stadfæstes
herefter med den ændring, at den Jens Erik Plauborg Pedersen tilkommende
erstatning fastsættes til afrundet 4.200 kr.

Erstatningsbeløbene forrentes efter naturfredningslovens § 19, stk. 4, fra
den 15. februar 1984 (datoen for fredningsnævnets kendelse) med en årlig
rente, der er l % højere end Danmarks Nationalbanks til enhver tid fastsat-
te diskonto.

Den samlede fredningserstatning på 12.200 kr. med renter udredes efter na-
turfredningslovens § 24, stk. l, af staten med 75 % og af Ringkøbing amts-
råd med 25 %.

Overfredningsnævnets ovenstående afgørelse af erstatningsspørgsmålene
kan påklages til Taksationskommissionen vedrørende naturfredning, Amaliega-
de 13, 1256 København K., af Jens Erik Plauborg Pedersen samt af miljømini-
steren og Ringkøbing amtsråd. Klagefristen er 4 uger fra den dag, afgørel-
sen er meddelt den klageberettigede.

På overfr.edningsnævnets vegnee
e
e

J.' Fisker
fg. formand

•
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protokollen for frednings~et for Ringkøbing amts fredningskreds.
----------------------~-

Aar 1984-
fredningskreds
R.A.F. 99/1982

den 15.februar afsagde fredningsnævnet for Ringkøbing amts
i sagen

I •Fredning af arealer omkr1ng
Dejbjerg kirke

sålydende OPHÆVET
e n d e l i p: k e n d e 1 s e:

Ved skrivelse af 14. september 1982 har Ringkjebing Amtsraad og
lredningsstyrelsen i torening rejst sag om fredning oakring Dejbjerg
kirke i Dejbjerg sogn mellem Ringk.bing og Skjern i Ringkebing amt.

Efter i almindelighed at have henvist tillandsbykirkerne som
vore mest v,ærditulde bygninger i det danske landskab og til aftalen
i Ringkøbing amt mellem kommunerne, amtsrådet og de kirkelige myndig-
heder om gennem administrering af ~ldende lovgivning og ved anmeldel-
ser og ansøgninger om byggeri indenfor nærmere angivne zoner omkring
kirkerne at tage størst muligt hensyn til kirkebygningerne og deres om-
givelser, har sagsrejserne henvist til netop Dejbjerg kirkes smukke be-
liggenhed på Dejbjerg bakker, hvorfra kirken sammen med andre kirker om-
kring Ringkøbing fjord som et landemærke kan ses viden om.

Sagen har været opdelt i 2 afsnit, idet der ved en delkendelse af
14. marts 1983 er truffet særskilt afgørelse om fredning af et areal om-
fattende ialt 8,3 ha af landbrugsejendommen matr. nr. 2-0 m.fl., Dejbjerg-
lund, Dejbjerg (område C og den vestlige del af område B på de denne ken-
delse medfølgende kort). De1kendelaens tormll var terst og fremmest at
torhindre opførelsen at en gastæt tårnsilo på område C. Ejeren, gårdejer
Ernst Sandager blev tillagt en erstatning på 100.000 kr., og fredningssa-
gen er fuldt og helt atgjort for hans vedkommende ved den nævnte delken-
delse.

Der har ~et afholdt et offentligt møde i sagen den 26. oktober
1982, og senere har der den 16. august 1983 og den 1~.a~~1983
været afholdt møder om de arealer, for hvilke der udover, hvad der er
fredet ved delteudeisen, er nedlagt påstand om fredning. I det sidste
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mede bar der endvidere været forhandlet krav oa erstatning.
4t Por sl vidt angår arealfredninger, udover de i delkendelsen omhand-

lede, har der ved sagens rejsning og under dens behandling for nævnet
vist sig divergenser mellem sagsrejserne indbyrdes og melle. disse og de
kirkelige myndigheder om udstrækningen af arealfredningen. Fredningsst,-
relsen har ment, at hele det areal, hvor beb1ggelse, beplantning m.v. vil
være uheldig eller s~ende for kirken, b.r fredes, ialt ca. 37 ha omfat-
tende områderne B, C, D og E på vedlagte kortbilag. Styrelsen har anfert,
at område B er det vigtigste at bevare, hvorfor disse arealer bør bevares
i deres nuværende form. Der må således ikke ændres ved bebyggelse, terræn-tt ændringer, beplantning eller opsætning af master, skure, boder, telte el-
ler lignende. Arealerne må kun anvendes til landbrugsformål og ikke til
motorbaner, skydebaner eller lignende. Fredningsbestemmelserne skal dog
ikke ~e til hinder for opsætning af læskure til kreaturer, når skure-ta nes placering godkendes af fredningsnævnet. På områderne C og D ber der
ikke opføres bygninger, møller eller lignende højere end 8,5 m. Opstil-
ling af elmaster, antenner eller lignende højere end 8,5 m må kun ske
med fredningsnævnets tilladelse. På område E bør arealet bevares som en
varieret løvtræslund med overvejende ældre løvtræer. Ny bebyggelse samt
ændring af eksisterende bebyggelse skal godkendes af fredningsmyndighe-
derne. Løvtræer må kun fældes, hvis det er nødvendigt af sikkerhedshen-
syn eller på grund af træernes alder. BY beplantning må kun ske med løv-
træer. I samarbejde mellem menighedsrådet og amtsfredningsinspektoratet
skal udarbejdes en plan for områdets drift for at tilgodese de ~nte
hensyn. Amtsrådet har ment, at gældende love og bestemmelser kombinerettt med aftalerne om at beskytte kirkens omgivelser yder sådan beskyttelse

~ af kirkens omgivelser, at det på nu~ende tidspunkt kun er nødvendigt
at frede område C med de af fredningsstyrelsen foreslåede højdebegr.æns-

.. ninger. Amtsrådet har dog ikke noget imod, at område E, der ejes af me-
nighedsrådet, søges fastholdt i sin nu~ende skikkelse med frednings-
bestemmelser således som fredningsstyrelsen har foreslået. De kirkeli-
ge myndigheder, bortset fra Stiftsøvrigheden, har til at begynde med pro-
testeret imod medtagelsen af område E, men alle kirkelige ~ndigheder har
senere kunnet tilslutte sig fredningsstyrelsens forslag.

Fredningsnævnet har enstemmigt besluttet at imødekomme det fremsat-
te fredningsforslag, dog således at område B indskrænkes som på vedlagte
kort angivet, og.således at område D ikke medtages, idet disse indskr,ænk-
ninger ikke findes at ødelægge formålet med fredningen. Nævnet har med-
taget område E, om hvis fredningsmESsige karakter der ikke findes at være

4t tvivl, og idet det må aDBes for urigtigt, at et offentligt fredningsvær-
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digt areal holdes udenfor, nAr private lodsejere pålægges fredningsbe-
stemmelser på deres arealer. Som foran ~nt har alle de kirkelige ~n-
digheder nu godkendt denne del af fredningen.

Fredningen vil herefter omfatte det på medfølgende kort angivne om-
råde.

For arealerne fastsættes følgende fredningsbestemmelser:
For område B:

Arealerne skal bevares i deres nuværende form. De ml slledes ikke
ændres ved bebyggelse, terrænændringer, beplantning eller opsæt-
ning af master, skure, boder, telte eller lignende. Arealerne må
kun anvendes til landbrugsformllog ikke til f.eks. mink- eller
rævefarm, samt ikke til motorbaner, skydebaner eller lignende.
Fredningsbestemmelserne skal ikke ~e til hinder for opsætning
af læskure til kreaturer, når skurenes placering godkendes af
trednings~net. Endvidere kan der etter aftale med fredningsnæv-
net plantes Læhegn.

For omrlde C:
Der henvises til de i delkendelsen fastsatte bestemmelser for det-
te område.

For område E:
Arealet skal bevares som en varieret løvtræslund med overvejende
ældre løvtræer. Ny bebyggelse samt ændring af eksisterende bebyg-
gelse skal godkendes af fredningsnæYnet.
Løvtræer må kun fældes, hvis det er nødvendigt af sikkerhedshensyn
eller på grund af træernes alder. Ny beplantning må kun ske med løv-
træer. I samarbejde mellem menighedsrådet og amtsfredningsinspekto-
ratet skal udarbejdes en plan for områdets drift for at tilgodese
de nævnte hensyn.

Erstatningskrav:
Som nævnt foran er erstatningskravet endeligt afgjort for gårdejer

Ernst Sandager ved delkendelsen at 14. marts 1983.
Herefter er der kun 2 lodsejere tilbage i sagen, nemlig de kirkeli-

ge myndigheder (område E) og gårdejer Jens Erik Pedersen (den resteren-
de del af område B).

De kirkelige myndigheder har ved en skrivelse af 21. september
1983 fra Skjern Provsti, Provstiudvalget, nedlagt påstand på en erstat-
ning på 30.000 kr •

Pre4ning8~et er at den optattelse, at der ikke i almindeligheå
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bør ydes erstatning til en offentlig ~ndighed for fredning af arealer,
der tilhører en sådan myndighed. Forholdes findes imidlertid at være det
særlige, at præst elund en på grund af hidtil manglende økonomiske midler
er i en sådan tilstand, at den trænger til en gennemgribende engangsbe~
handling, for at den kan være af værdi at færdes i for offentligheden.
Fredningsnævnet finder derfor ganske undtagelsesvist - også under hen-
syn til at fredningsmyndighederne fremtidig må deltage i omkostninger-
ne med pi passende måde at foretage pleje at præstelunden - at der bør
ydes et engangsbeløb på skønsmæssigt '.8.000 kr. til det udtrykkelige
tormål i så vid udstrækning som muligt og i samarbejde med Ringkøbing
amts fredningsinspektorat at bringe præstelunden i en passende tilstand.

Gårdejer Jens Erik Pedersen har nedlagt påstand på en erstatning
på 300.000 kr., idet hans begrundelse herfor er den, at han ville have
anlagt en mink- og rævetarm på matr. nr. l-a, som under område B vil
blive fredet. Gårdejer Pedersen er tillige ejer af de lige syd for lig-
gende matr. nr. 5-b og l-p, men han har bævdet, at disse arealer er tor
vandlidende til at have pelsdyr på, og desuden er sandstormene her et
stort problem. Gårdejer Pedersen er endvidere ejer af arealet l-g øst
for matr. nr. l-a, men han har hævdet, at der ikke kan b,ygges på dette
meget bakkede terræn.

Fredningsnævnet har i forbindelse med etablering af læhegn inden-
for det område, der nu ved denne kendelse vil blive fredet, besigtiget
arealerne på matr. nr. 5-b, l-p og l-g, og der var enighed hos nævnets
medlemmer om, at det ville ~e muligt at finde plads for en mink- og
r.ævefarm udenfor det område,som vil blive fredet, hvortil kommer mulig-
heden for udvidelse af gårdejer Pedersens eksisterende farm ved hans
landbrugsejendom, der ligger på et område-nord for kirken, som ikke vil
blive fredet.

Fredningsnævnet er imidlertid af den opfattelse, at det både på
grund af forholdene på de arealer, lodsejeren herefter er tvunget til
at anvende til minkfarm, og på grund af de iøvrigt forøgede gener for
ham, navnlig på grund at de større afstande, må indebære, at der ber y-
des ham en større erstatning end den, der kan gives ham alene for fred-
ning8p~et - 5,2 ha a 800 kr. - og nævnet finder der.for under eet at
burde tillægge ham en erstatning, skønsmæssigt fastsat til 15.000 kr.

T h i b e s t e m m e s:
De på denne kendelse medfølgende kort angivne arealer, herunder

tt de af delkendelsen at 14. marts 1983 omfattede arealer, UDdergives tred-



ning i overensstemmelse med det foran anførte.
Der tilkommer de kirkelige myndigheder ved Skjern Provsti, Prov-

stiudvalget, en erstatning på 8.000 kr. og gårdejer Jens Erik Peder-
sen, Dejbjerg en erstatning på 15.000 kr.

Erstatningerne på ialt 23.000 kr. forrentes tra denne atgørelses
dato med en årlig rente, der er 1% højere end den af Denmarks lational-
bank fastsatte diskonto.

Erstatningsbeløbet med renter udredes med 3/4 at statskassen og
1/4 af Ringkjøbing aatskommune.

~ '- ./ ',~-d-7~~
Knud Henriksen.- ~stenen.

Foranstående afgørelse kan påankes tilOverfredningsnævnet (adr.
Amaliegade 7, 1256 København K) af lodsejerne og forskellige myndighe-
der.

Ankefristen er 4 uger fra afgørelsens modtagelse.

,
l-e

e

Udskriftens rigtighed bekr,æftes.
FREDNINGSNÆVNET FOR RINGKØBING
AMTS FREDNINGSKREDS, den 15. februar 1984.

p.n.v-..........
.// .~

Sv. Aa. Christensen.
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Af matr.nr. 10 frede!!> 5.2 ha.

Af motr.nr.1u frede!!> 6.4 ha.

Fredning afdele af matr.nr.1Q og 1u .
Dejbjerglund Hovedgård.
Dejbjerg •
RingkQJbing Amt.

~~ ..................~ Fredningsgræn!te

••••••••••• Omr6degrænse

C Område betegnelse

E xner - fredning

Fredet-ved kendelse af 14. 3.1983 .

1: 4'000.
o 100 300 m200
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.pr~to~ollen for fredningsnævnet for Ringkøbing amts-!redningskreds.
, .....-~~. .,

;, .. i.' .~. ---~~-----------------------.~.

Aar 1983 den ~4. ~arts
tr~dningskreds i sagen
R.~.F. 99/1982

afsagde fredningsnævnet for Ringkøbing amts

Fredning af arealer omkring
Dejbjerg kirke-sål14~nde DPHÆVETD e l k e n d e l s e:

••

.,::,Ved skrivelse af 14., september '1982 har Ringkjøbing Amtsraad og
Fre~nings~ty+elsen i forening rejst sag om fredning omkring Dejbjerg
kirke i Dejbjerg sogn mel~em Ringkøbing og Skjern i Ringkøbing amt., ,

: ':1\",:,. Efter i almindelighed at have benvist tillandsbykirkerne som,
~Qr~ ~est værdifulde bygning~r i det danske landskab og til aftalen
i·~t~~øbing amt mellem kommunerne, amtsrådet og de kirkel~~d myndig-
hed~r om genqem adminis~rering af gældende lovgivning, og/anmeldelser

~ . ' .og'a~søgninger om byggeri indenfor nærmere angivne zoner omkring kir-
~er~e at tage størst mUligt hensyn til kirkebygningerne og deres om-
givelper, bar sagsrejserne henvist til netop Dejbjerg kirkes smukke
b~tiggenhed på Dejbjerg bakker, hvorfra kirken sammen med andre kir-
ker.o~kring Ringkøbing fjord som et lande~ke kan ses viden om.

l

Sagen har vææet behandlet under et offentligt møde den 26. ok-
tober 1982, hvorhos der den 17. november 1982, 21. januar 1983 og 24.
febr~ar 1983.har været holdt møder sææskilt med ~odsejeren, gårdejer
Ernst Sandager og konsulent Immanuel Møller,' Landbrugsorga~isationens
bygningskontor i Ringkøbing amt.. ,

.:':Sagen kan efter fredningsnævnets opfattelse deles i 2 afsnit, nem-
lig tor det første gennem fredning at forhindre byggeri ~f en gastæt si-
lo'·t~t op ad kirken og for det andet gennem fredning af nogle arealer
omkring kirken at sikre indsigten til og udsigten fra kirken.

For så vidt angår silobyggeriet er situationen den, at den foran
nævnte gårdejer Ernst Sandager tilhørende landbrugsejendom lige vest
tor'pejbjerg kirke, jfr. vedlagt e 2 kortbilag område e, kun adskilt
fra ~irkegården ved en 6 m offentlig vej, i 1981 nedbr~ndte delvist
og dernæst genopført es på grundl?g af landbrugsorganisationernes byg-

...-~~~--------....:.....,..--~=-=-==---=-~------~------------......".',-,.



,:, >_', J{ertilkO!DD1er'flere årlige omkostn~nge~ v~d planll,igeret,bl.a.
, , ':":'tørringsomkostØnger. ' ,

• ,',:/:,-;,~ndvidere ~k&l 'tilføjes, at
• l l" ~ "vil et planlager ik~e kunne
",;,gastætt~ silo!,. ~~,

~ den nødsitu~tion, som ud~ættelsen med en ordning af silospørgs-
~~let på grund af fredningssagen har medført, bar Sandager set sig nød-

'~a~~t til at opføre lagerplads til knapt ~lvdelen at ~et foder, der
J' ,øk'+ bruges, og der ~angler helt tørreri. Det er altså alene en midler-

:if,~~~~p~a~ripgskapacitet~ som også kan anvendes ~ fO;bindelee med gas-
":;" 't~ ~il~. Det 4ar ~~idlertid været nøclvend~gtudenfor ejendollWlenat tåe.,~";':~p:p~varet og tørret korn med ekstra udgifter til følge.
r ,' .."~~'j' ~" eelv om etableringen af driftellaf ~n gastæt tårnsilo på 12,5 Dl

•

:

l'

I .,

2•

nin~skontor for amtsrådet og de kirkelige myndigheder forelagte planer •
.p~Lgenopført,ebygninger fremtræder som smukt byggeri, som ingen har haft
~lldvendingerimod. ~lanerne indeholder imidlertid sOm f9~an ~nt også
eR endnu ikke opført gastæt tårnsilo på 12,5 m, tænkt placeret l Dl la-
vere end kirken, hvis'skib er ca. 9,5 m højt, og hvis tårn n~ en højde
af 17-18 m. De kirkelige myndigheder, fredningsstyrelsen og amts~ådet er
~nige om det meget uheldige i den omhandlede ga~silos placering, og den-
ne fredningssag er først og fremmest rejst for derigennem at søge .forhin-
dret opf~relsen af gassiloen.

Såvel i det offentlige møde som i de særskilte møder har Sandager
og konsulenten understreget deres ønske om en hurtig behandling af 8ilo-
spørgsmålet, således at en foreløbig og ikke særligt tilfredsstillende
løsning for 1982-høs~en kan blive afløst af en varig ordning inden hø-
sten 1983. Der er givet følgende oplysninger om Sandagers bedrift m.v.:

Besætning:
Kvæghold: 48 køer med opdræt, ialt ca. 130 kreaturer.
Svinehold: nye bygninger er under forberedelse og forventes
startet her i foråret 1983 med plads til 60 søer og opdræt
af grisene herfra.
Jordareal: ca~ 75 tdr. land og ca. 70 tdr. land torpagtet.
K~~nforbrug ti~ kvæg ca. 1000 hkg, og til svin ca. 2550 hkg.,
ialt ~500 - 2600 hkg. korn.
Kprnlagring ~ gastæt silo: kap. ca. 2560 hkg., pris
Kornlagring i planlager:
(i begge t~lfælde er inel. teknik).

::"'."

.. 220.985 kr.
383.715 kr."

"\.-:; . forskelspris '••,••••••••••••••••• ~•••••••••••...••••• 162.730 kr.=·.:I:I .... &:••••• &:8

da by~gepladsen er mege~ be~set,
få så ide~l en placering, som den

I

" l

, I
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~ vill~ være det langt fordelagtigste tor San~ager, er hans 'interesse for
n~jbjerg kirke og dens omgivelser af en sådan betydning også for ham, at
b.an'v~laffinde sig med et forbud mod et sådant byggeri, men det er ham

.s9~ S~gt magtpåliggende af økonomiske og driftsmæssige grunde af få en
a~~l~fing af forholdet vedrørende silobyggeriet på sin landbrugsejendom

,så:,'h~tigt s01l1 muligt. Han har dog ment sig perettiget til at blive holdt
s~de~+øs ved' en ~ådan fredning. Han er ve~ en hurtig afgørelse indfor-. .., "~tåQt med, at hele qen del af hans areal ?å 8~3 ha, som i hen~ol4 til den
r~j~~~'~redningssag er foreslået fredet, indgår i fredningen allerede nu.

: ,'~_;.'.Sand~ger·h:arft'e~sat ønske qm, at der gives ham. mul~ghed for etable- J
~~~~~af Læhegn ~å det·areal, der fredes.e ;.:>".' :Vorså vidt angår arf;'alfredninger'iøvrigt har der ved sagens rejs-

," . , ,'.'

·~iP.89g under de~s be~ndling for nævnet ,vist sig divergenser 'mellem

I),~~i~r~jse~ne i~dbyrde~ ~g mellem disse og de kirkelige ~yndigheder om
.. ~4s,~~ækningen af a~~alfredningen. Fredningsstyrelsen har ment, at bele

~,~ ,areal. hvor be~~ggelse, bep+antnin~ m.v, vil vææe uheldig eller
~~e~de for ki~k~n, ~ør fredes, ial~ ca~ 3? ha omfattende områderne
~1 Q, D Qg E på vedlagte kortbilag. Styrelsen har anført, at område B

.' '.er,~~t vigtigste a~ ,Qevare, hvorfor disse arealer bør bevares i deres
" ~~~~~~e form. De'må ~~ledes ikke'ændres ved bebyggelse, terrænændrin-

ger, beplantning eller opsætning af master, skure, boder, telte eller, '. .
~ignende. Arealer~e må kun anvendes til landbrugsformål og ikke til mo-
t~r~aner, skydebaner eller li~nende. Fredningsbestemmelserne skal 40g
t~ke være til hin~er for opsætning af læskure til kreaturer, når skure-
nes placering god~endes af fredningsnævnet. På områderne C og D bør der

l,i\tk~,opføres bygninger, Illøllere.llerlignende højere end 8,5' Dj.. Opstil-
l~ng af elmaster, antenner eller lignende ~øjere e~d 8,5 m må kun ske
mE?d +redningsnævnet~ tilladelse •.På område E bør arealet bevares som en- ' ,tt yarie+et løvtræslund me4 overvejende ældre løvtræer. Ny bebyggelse samt
æQdring ~f eksisterende bebyggelse skal godkendes at fredningsmyndighe-
defp.e,Løvtræer må kun fældes ,hvis det er nødvendigt af sikk~rhedshen-
syn ~~~e~ på grunq af-træernes alder~ ~y 'beplantning må kun ske med 'løv-

,~~er. ,I samarbejde mel~em menighedsrådet og amtsfredningsinspektoratet
s~al ~darb~jdes e~'plan for område~s drift for at tilgodese de ~nte
h~nS1q.Amtsr~det ~ar men~, at gældende love og bestemmel~er kQmbineret

,med a~talerne om at beskytte kirkens omgivelser yder sådan beskyttelse
.',~~:'~1rkens omgive~~er, at det på nuvæJ:'endetidspunkt kun er nødvendigt

~~'~rede område C med qe af fredningsstyr~lsen foreslåede højdebegræns-
4t, n~ng~r. Amtsrådet b4r dog ikke noget imod, at område E, der ejeå af me-

n~ghedsrådet, søges fast~oldt i sin nuværende skikkelse med frednings-
bestemmelser således som fredningsstyrelsen har foreslået. ~e kirkelige

'l

"



~ynd,igheder, bortset fra Stiftsøvrighede~, har protesteret imod medta·
~ , ge::J.senaf område E, men alle kirkelige myndigheder bar iøvrigt kunnet

,ttls~utte sig fredningsstyrelsens forslag~
"" Under det offentlige møde bekræft~de~ meningsforskellene med hen-
syp til arealfredningen. Danmarks Naturfredningsforening gik fuldt og
~el~ ind for fredninge~ i det største omfang.

Nævnet mener enstemmigt at burde følge påstanden om at forhindre
opførelsen af en gastæt tårnsilo på gårdejer Sandagers landbrugsejendom
(område C), da en sådan silo vil v~e i strid med hensynet til at sikre
Udsigten til og udsynet fra Dejbjerg kirke, men det findes rigtigst,at
der så i det hele gøres op med fredningen fOr så vid~ angår denne lods-
~jer, såleqes at fredning af det foran nævnte areål på 8,3 ~ gennemfø-
res sammen med bortfredning af muligheden for at opføre den gastætte tårn-
silo. Som anført af Sandager er det driftsmæssigt og økonomisk af overor-
dentlig stor betydning for ham omgåenqe at få en løsning af fredningssa-
gen for hans vedkommende, hvorfor. nævnet finder at burde træffe en del-
argør~lse, gående ud på, at område C på ca. l ha i denne fredningssag
undergives fredning, således at der ikke vil kunne opføres de for land-
brugsdriften nødvendige bygninger i en højde, der overstiger 8,5 m, og
således at elmaster, antenner eller lignende højere e~d 8,5 m kun må

'ske med fredningsaævnets tilladelse, samt at et are& herudover på ialt
1,3 ha tilhørende Sandager samtidig undergives fredning.

Arealet på ca. 7,3 ha skal bevares i dets nuv~ende form. Det må
.~åledes i~e ændres ved bebyggelse, terræoændrin~er, beplantning eller

~psætning af master~ skure, boder, telte eller lignende. Arealet må kun
, . _~~vendes til land~rugsformål og_ikke til motorbaner, skydebane~ eller
( ,~~gnende. Der må d~g Opsættes læskure og plantes ~egn efter aftale

~e~ fredningSnævnet.'
,".'~.,Nævnet har forhancilet spørgsmålet om erst~tning med -konsulent Im-
uuin~ell1øl+er og gårdej'erSandager.

, . ' "'\ ' .,~
.-...., Nævnet 'finder'~aterstatningen for fr.~dningen i denne Øelafgørelse
~4fastsættes således, at den svarer til den nedgang i ejendommens han-
4elsværdi ved ko~tant betaling, som er en følge af fredningen. På grund-
tag '~f forhandlinge~ne med konsulenten og Sandager sam~ en besigtigelse
.t forholdene på stede~ finder nævnet skønsmæssigt at kunne fastsætte
~et beløb, som en ~øber efter en fornuftig bedømmelse af afkastnings-
m~~~g~ederne ville betale mindre for ejendommen under hensyn'til be-
gr~s~ingerne ved denne fredning, til 100.000 kr.
"',:'I sagsomkostninger tillægges der :t.andboorganisationernesBygnings-
kontor ved konsulent Immanuel Møller, ~løvermarken 9, ?~ao V.ilobjerg,
lf.~ø.oo kr.
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REG.NR. /Y1JY

protokollen for fredningsnævnet for Ringkøbing amts fredningskreds.

Aar 1982 den 14. december
Ringkøbing amts fredningskreds i
R.A.F. 99/1982

afsagde fredningsnævnet for
sagen

Fredning af arealer omkring
Dejbjerg kirke

sålydende
OPHÆVET

D e l k e n d e 1s e: ViA (:~ at \~/?> <2>3
Ved skrivelse at 14. september 1982 har Ringkjøbing Amtsraad og

lredningsstyrelsen i torening rejst sag om tredning omkring Dejbjerg
kirke i Dejbjerg sogn mellem Ringkøbing og Skjern i Ringkøbing amt.

Efter i almindelighed at have henvist tillandsbykirkerne som
vore mest ~dirulde bygninger i det danske landskab og til aftalen
i Ringkøbing amt mellem kommunerne, amtsrådet og de kirkelige myndig-
heder om gennem administrering at gældende lovgivning, om anmeldelser
og ansøgninger om byggeri indenfor nærmere angivne zoner omkring kir-
kerne at tage størst muligt hensyn til kirkebygningerne og deres om-
givelser, har sagsrejserne henvist til netop Dejbjerg kirkes smukke
beliggenhed på Dejbjerg bakker, hvorfra kirken sammen med andre kir-
ker omkring Ringkøbing fjord som et landemærke kan ses viden om.

Sagen har været behandlet under et offentligt møde den 26. ok-
tober 1982, hvorhos der den 17. november 1982 har ~et holdt et mø-
de særskilt med lodsejeren, gårdejer Ernst Sandager og konsulent Im-
manuel MØller, Landbrugsorganisationens bygningskontor i Ringkøbing
amt.

Sagen kan efter fredningsnævnet s opfattelse deles i 2 afsnit,
nemlig tor det tørste gennem fredning at torhindre byggeri at en
gastæt tårnsilo tæt op ad kirken og tor det andet gennem tredning
at nogle arealer omkring kirken at sikre indsigten til og u~sigten
fra kirken.

oYor så vidt angår silobyggeriet er situationen den,at den for-
an nævntegårdejer Ernst Sandager tilhørende landbrugsejendom lige
vest for Dejbjerg kirke, jfr. på vedlagt e 2 kortbilag område e, kun
adskilt fra kirkegården ved en 6 m offentlig vej, i 1981 nedbrændte
delvist og dernæst genoptørtes på grundlag af nogle af landbrugsorga-
nisationernes bygningskontor for Amtsrådet og de kirkelige myndighe-
der forelagte planer. De genopført e bygninger fremtræder som smukt
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byggeri, som ingen bar haft indvendinger imod~ Planerne indeholder i-
o OpIi'rt oaidlertid som foran nævnt også en endnu ikke~gastæt tårDS1lo på 12,5

Dl, tænkt placeret l m lavere end kirken, hvis skib er ca. 9,5 • højt,
og hvis tårn når en højde af 1?-18 Dl. De kirkelige Dl1udigheder, lred-
Dingsstyrelsen og Amtsrådet er enige om det meget uheldige i den om-
handlede gassilos placering og denne fredningssag er først og frem-
mest rejst for derigennem at søge forhindret opførelsen af gass110-
en.

Såvel i det offentlige møde som i det smrakilte aøde har Sand-
ager og konsulenten understreget deres ønske om en hurtig behandling
af silospørgsmålet, således at en toreløbig og ikke særligt tilfreds-
stillende løsning tor 1982-høsten kan blive afløst at en varig ord-
ning inden høsten 1983. Der er givet tølgende oplysninger om Sand-
agers bedrift m.v.:

Besætning:
Kvæghold: 48 køer med opdræt, ialt ca. 130 kreaturer.
Svinehold: nye bygninger er under forberedelse og forventes
startet her i foråret 1983 med plads til 60 søer og op~
at grisene herfra.
Jordareal: ca. 75 tdr. land og ca. ?o tdr. land forpagtet.
Kornforbrug til kvæg ca. 1000 hkg, og til svin ca. 2550 hkg.,
ia~t 3500 - 3600 hkg. korn.
Kornlagring i gastæt silo: kap. ca. 3560 hkg., pris 220.985 kr.
Kornlagring i planlager: n A 383.?15 kr.
(i begge tilfælde er incl. teknik).
lorskelspris •••••••••••••••••••••••••••••••••••••• l62.?~0 kr.

•••••• 6a~ •••••••

Hertil kommer tlere årlige omkostninger ved planlageret, bl.a.
tørringsomkostninger.
Endvidere skal tilføjes, at da byggepladsen er meget begrænset,
vil et planlager ikke kunne tå så ideel en placering, som den
gastætte silo •.
Under møderne har Sandager givet udtryk tor torståelse tor en

tredning, der forhindrer opførelsen at en gastæt tårnsilo, men har
ment sig berettiget til at blive holdt skadesløs ved en sådan fred-
ning.

lor så vidt angår arealfredninger har der ved sagens rejsning
og under dens behandling for nævnet vist sig divergenser mellem sags-
rejserne indbyrdes og mellem disse og de kirkelige ~ndigheder Om ud-
st~ingen at areal tredningen. Fredningsstyrelsen bar ment, at hele
det areal, hvor bebyggelse, beplantning a.v. vil være uheldig eller
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skæmmende for kirken, bør fredes, ialt ca. 37 ha omfattende områder-
ne B, e, D og E på de vedlagte kortbilag. Styrelsen har anført, at
område B er det vigtigste at bevare, hvortor disse arealer bør be-
Vares i deres nuværende form. De må således ikke ændres ved bebyg-
gelse, terrænændringer, beplantning eller opsætning af master, sku-
re, boder, telte eller lignende. Arealerne må kun anvendes til land-
brugsformål og ikke til motorbaner, skydebaner eller lignende. Fred-
ningsbestemmelserne skal dog ikke ~e til binder tor opsætning af
læskure til kreaturer, når skurenes placering godkendes at tred-
ningsnævnet. På områderne C og D bør der ikke optøres bygninger,
møller eller lignende højere end 8,5 m. Opstilling at elmaster, an-
tenner eller lignende højere end 8,5 m må kun ske med trednings~-
nets tilladelse. På område E bør arealet bevares som en varieret
løvtræslund med overvejende ældre løvtræer. By bebyggelse samt æn-
dring af eksisterende bebyggelse skal godkendes af tredningslD1ndig-
hederne. Løvtræer må kun fældes hvis det er nødvendigt at sikker-
hedshensyn eller på grund af træernes alder. By beplantning må kun
ske med løvtræer. I samarbejde mellem menighedsrådet og amtsfred-
ningsinspektoratet skal udarbejdes en plan tor områdets drift for
at tilgodese de nævnte hensyn. Amtsrådet har ment, at sældende lo-
ve og bestemmelser kombineret med aftalerne om at beskytte kirkens
omgivelser yder sådan beskyttelse af kirkens omgiv~lser, at det på
nuværende tidspunkt kun er nødvendigt at frede område C med de at
Fredningsstyrelsen foreslåede højdebegræaaD!nger. Amtsrådet har dog
ikke noget imod, at område E, der ejes at menighedsrådet, søges fast-
holdt i sin nuværende skikkelse med fredningsbestemmelser således
som Fredningsstyrelsen har foreslået. De kirkelige ~ndigheder, bort-
set fra Stiftsøvrigheden, har protesteret imod medtagelsen at område
E, men alle kirkelige ]Qndigheder har iøvrigt kwmet tilslutte sig
Fredningsstyrelsens torslag.

Under det offentlige møde betrættedes meningstorskellene med
hensyn til area~~redningen. Danmarks Haturtredningstorening gik
tuldt og helt ind tor fredningen i det st.rste omtång.

Nævnet mener enstemmigt at burde følge påstanden om at forhin-
dre opførelsen af en ~astæt tårnsilo på gårdejer Sandagers landbrugs-
ejendom (område C), da en sådan silo vil ~e i strid med hensynet
til at sikre udsigten til og udsynet fra Dejbjerg kirke •• ævnet tin-
der imidlertid, at denne del at sagen ~er en hurtig afgørelse, da
silobyggeriet på den ene side er en meget vigtig del at sagen, der jo
er rejst først og fr~mmest på forhindring af dette byggeri, men det på
den anden side, som anført at Sandager, driftsmæssigt og derved øko-
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nomisk er af overordentlig stor betydning tor ham omglende at tl en
løsning af dette problem. En hurtig løsning at hele tredningssagen
vil imidlertid ikke kunne opn~s, tordi arealfredningernes omtang og
karakter, hvorom der altså er ikke ubetydeligt divergerende opfat-
telser, nærmere må efterprøves af nævnet.

Hævnet fi~derfor at burde tr.ætte en delatgørelse, gående ud
pl, at område C i denne fredningssag undergives tredning, således at
der ikke vil kunne opføres de for landbrugsdritten nødvendige bygnin-
ger i en højde, der overstiger 8,5 m, og således at elmast er , anten-
ner eller lignende højere end 8,5 m kun må ske med tredningsDæVnets
tilladelse.

Hævnet har forhandlet spørgsmålet om erstatning med konsulent
lamanuel Møller og gårdejer Sandager.

Hævnet finder,at erstatningen for tredningen 1 denne delafgø-
relse må fastsættes således, at den svarer til den nedgang i ejen-
dommens handels~di ved kontant betaling, som er en tølge af fred-
ningen. På grundlag af forhandlingerne med konsulenten og Sandager
samt en besigtigelse af forholdene på stedet finder Dæv.net skønsmæs-
sigt at kunne fastsætte det beløb, som en køber efter en fornuftig
bedømmelse af afkastningsmulighederne ville betale mindre tor ejen-
dommen under hensyn til begrænsningerne ved denne fredning,til
100.000 kr.

I sagsomkostninger til1ægges der Landboorganisationernes B,g-
ningskontor ved konsulent Immanuel Møller, Kløvermarken 9, 7480 Vild-
bjerg, 3.000 kr.

T h i b e s t e m m e s:
Område C i denne fredningssag, omfattende 1,0 ha at landbrugs-

ejendommen matr. nr. 2-0, m.fl., Dejbjerglund, Dejbjerg, undergives
tredning i overensstemmelse med det toran anførte •

Den gårdejer Ernst Sandager tilkommende erstatning for denne
fredning fastsættes til 100.000 kr •. .

Der til1ægges Landboorganisationernes ~gningskontor i Ringkø~
biDg amt ved konsulent Immanuel MØller, Kløvermarken 9, 7480 Vild-
bjerg, i sagsomkostninger 3.000 kr.

Erstatningsbeløbet forrentes tra denne atgørelses dato med en
irlig rente, der er l~ højere end den at Danmarks Bationalbank fast-
satte diskonto.

Erstatningsbeløbet med renter og sagsomkostn1ngsbeløbet udredes
med 3/4 at statskassen og 1/4 at Ringkøbing amtskommune.

Sv. Aa. Christensen. A. Lisby Kjær. Knud. Henriksen
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Foranstående afgørelse kan påaDkes til Overtredningsnævnet (adr.
Ama1iegade 7, 1256 København K) af bl.a. lods8jeren og forskellige
Dlyndigheder.

K1agefristen er 4 uger fra afgørelseDs meddelelse.

Udskriftens rigtighed bekræftes.

FREDNINGSNÆVNET FOR RINGKØBING
AMTS FREDNINGSKREDS, den 14. december 1982.

P.n.v. ~

Sv. Aa. Chr~BtenBen
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BestllllnClI
formul ••

D

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

~u De3bjerglundthove~d.
De~b3er8.

Akt: Skab Ir.
f.IuIJ114a o, domme,Jr.onIOtet)

Mtr. nr., ejerlav, sogn:
d Kebenhavnkvarter)

ollor (. do sendonyd.ko land.. Købere }
dele} bd. og bI. I tmg· Kreditore bopæl:
bogen, art. nr., ~eJ!'e~rl!U<>--_----------,

sogn. 61
Gade og hus nr.:

lbvor Åciant lindes)

OPHÆVE"V VED
.Gl OF/-J AR;
A t= \ 13 \'16 S

Anme/derensnavn og bopæl (kontor):

Fl'edlliDgsnævnet fol'
\...- --------- RiDgkøbiDg amtSl'ådskl'eds,

Bo1stebl'o
Stempel: øre.kr.

Fredningstilbud
Undertegnede menighedsråd tor Dejb3erg

tIlbyder herved som ejer af matr. nr. lu
af Dejbjerglund hovedgd. by
at lade nedennævnte areal af ovennævnte matr. nr. frede.

Arealet beskrives således. Jordstr1Jnlem mellem vestre kirkegårdsdige
og vejen. Jordstrimlen mellem østre kirkegårdsdige og vejen. En
bramme på 40 m. langs kirkegårdens østd1ge, regnet tra kirkegårdens
matr1kelsgrænse. Endelig den del at matr.nr. lu, der er be11ggende
syd for kirkegården mellem de to veje og mod syd grænsende op til
matr.nr. ls, alt jfr. vedlagte kort.

Fredningen har følgende omfang:
Arealerne må ikke bebygge, eller beplantes, midlertidIg eller vedvarende, hgesom der heller

ikke på arealerne må graves grus eller anbrmges transformatorstationer, telefon- og telegrafmaster
o. hgn., derpå ej opsætte skure, udsalgssteder, isboder, vogne til beboelse eller opbevaTlng af red-
skaber eller hgn. skøohedsforstyrrende genstande

~JIJIi~1ii!I"~'

sogn,

menighedsrådet
For fredningen kræver~ mgen erstatning. -men

Mnhr.JiII er IDdforstået med, at ovenstående fredningstilbud tmglyses på ~ ejendom matr. nr.
1u af Dejbjerglund by Dejbjerg sogn,

hovedgård
dog uden udgIft for ~. menighedsrådet.

PåtaleberettIget I henhold tIl forestående er fredningsnævnet for
~lI"miJ hver for sIg.

Dejbjerg • den 21/ 2 1951
P.M.V.

Hans Pedersen
fmd.

Rmgkøbmg amt ~

Idet frednmgsnævnet for Rm!!k"bmg amt modtager og godkender foranstående fredmngstll-
bud, bestemmes det, at tllbudet .kal lyses som servitut på matr. nr. lu
af Dejbjerglund hovedgård by Dejbjerg sogn

~xXXiijfxxXXXXx~~xxxxxxx"nXXXXXX~lilRI~~Jj;;X'Q:lJjP:
~ :QiJ;~
Det fredede areal ses indtegnet på vedlagte kort, af hvilken en genpart bedes henlagt på akten.

Fredningsnævnet for Ringkøbmg amt, den 23! 2 1951 .
H. R1chter.

Je:1SC'1l. 6: Klel:lslw\', AIS, KøbenhSYII

----- ---------------------------



Det tiltrædes, at u1'VIØZ'e.Qdefrec!n1Jlgøtilbud ting-
lyse8 80m øervitutst1fte.Qde på matr.nr. l~ Dejb~erglund
hove dg lrd, De~b3erg sogn, med følgende forbehold:
Så længe aet pågældende areal administreres af cle kirke-
lige myndigheder, træffer kirkeministeriet dog efter ind-
hentet erklærlag fra tredn1ngBDlevnet efgørel.ae '0.11 nypl.so&-
ring at bygninger på areal.et 6g Ul.l.ige om selve byggepl.anen
for d1sse, for så vidt bygningerne skal. benyttes til driften
af'præ8~g6r4ens jorder, til brug for præsten el.ler i det
hel.e skal. j;j~e Jdrkel.1ge formål.

,'" "Klrke.ll1n1shriet, den 22. september l.951.
C'" '. -P.lt. V •

E.B.
t )5..;«(.: 1.nerBen '. : "'_

Ekspa.

Indført 1 dagbogen for retskreds nr. 84,
Bøll.ing-Nørre herreder, den :t. okt. 1951..
Tinglyst. Bd. Dejbjerg I. Nl. l~.
Akt. E. 470.

Ka1l!lbelMadsen.

,
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DISPENSATIONER>

Afgørelser - Reg. nr.: 01484.00

Dispensationer i perioden: 18-01-1984 - 27-08-1995
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FREON I NGSNÆVNET
t·OR

RINGKØBING AMTS FREDNINGSKREDS Ringkøbing, den 18. januar 1984,
".A.F. 213 a/1983.

Ill)~I~IIl<."llNJOl<.ll n LFI·ON 07·)21411

(,'150 RINGKØBING

Nævnet har d.d. tilskrevet hr. læplantningskonsulent Jes Jessen,
Thorstedvej 72, 6980 Tim, således:

"Vedrørende plantning af læhegn syd og vest for Dejbjerg kirke inden-
for det område, der er fredet under Exner-fredning, og Bom nu begæres
fredet ved en kendelse i medfør af naturfredningslovens § 17.

l l

Hegnene vil berøre den allerede skete fredning og den under be-
handling værende fredningssag, rejst af Danmarks Naturfredningsfore-
ning.

Efter besigtigelse og afholdt forhandlingsmøde, hvorunder det
blev oplyst af læplantningskonsulenten, at hegnene vest for kirken
og det midterste NS gående hegn syd for kirken ikke plantes, medde-
ler fredningsnævnet enstemmigt den i henhold til naturfredningslovens
§ 16 stk. 2 og § 34 nødvendige tilladelse til plantning af de iøvrigt
ansøgte læhegn, i det omfan~ de berører de nævnte fredninger.

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

Afgørelsen kan efter naturfredningslovens § 58 indbringes for 0-
verfredningsnævnet (adr. Amaliegade 7, 1256 København K) af bl.a. an-
søgeren og forskellige myndigheder.

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

En tilladelse kan ikke udnyttes før udløbet af klagefristen. Er
klage iVæTksat, kan tilladelsen ikke udnyttes, medmindre den oprethol-
des af overfredningsnævnet • "

Hvilket herved meddeles.
Der vedlægges kopi af ansøgning samt kortbilag.

Med venlig hilsen
p.n.v. \

l;t//~ /C' ~ '" -; ~< ',- z J--------
. Sv. Aa. Christensen. \

Modtaget I frednIngsstyrelsen

~I
I

Fredningsstyrelsen,
Amaliegade 13,
1256 København K. 1 9 JAN. 1984
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6'.150 RINGKØBING

Ringkøbing. den 6. august
MOdtaget' R A ,. 14 4/ 19 9lo

SkO\«- og NaturatyreJsen

- 7 AUG. 1991

1991.
DOMMI.R"ON"n)IUr '1III-lON07J214\1

• Nævnet har d.d. tilskrevet Skjern kommune, Teknisk forvaltning,
6900 Skjern, således:

I
" VedrØrende opfØrelse af gyllebeholder på matr.nr. 2Q Dejbjerg-

lund Hovedgård, Dejbjerg, tilhØrende Villy Osmundsen, Dejbjerg-
vej 13, Dejbjerg, 6900 Skjern.

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

at beholderens overkant i højden ikke overstiger l m, hvor det nu-
værende terræn er højest,

at den opgravede overskudsjord placeres i en jævnt afrundet vold
ind mod beholderen, således at overkanten af beholderen ingen
steder bliver mere end l m over kommende terræn, og

at den opfyldte vold tilplantes med lave buske f.eks. hyld, tjørn
og hunderose.

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-tt dende klageberettigede.
liljøministeriet
,kov- og Naturstyrelsen

J.nr,SN \,~ \ 11~oc:>3~kt.nr'1 I
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En tilladelse kan ikke udnyttes fØr udløbet af klagefristen. Er

.. klage iværksat, kan tilladelsen ikke udnyttes, medmindre den op-
"retholdes af Overfredningsnævnet.

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

Med venlig hilsen

•
p.n.v.

~:::~/~~
Løvb)~g '1Helsen

I

••el

Skov- og Naturstyrelsen,
Slotsmarken 13,
2970 HØrsholm.



.~RING KJØB ING
AMTSKOMMUNE

TEKNIK- OG MILjØ-
FORVALTNINGEN
Landskabsafdelingen

DAM STRÆDET 2
POSTBOKS IS4
6950 RINGKJ0BING
TELEFON 97 32 08 66Fredningsnævnet

Dommerkontoret
Kongevejen
6950 Ringkøbing Den

2 4 JULI 1991

J I 8-70-52-1-669-9-88ourna nr.

Sagsbehandler. Peder Juul
/SP/118•

Overfredningsnævnets kendelse af 1. marts 1985

I fortsættelse af brev herfra af 26. juni 1991 skal med-
deles, at indstilling er givet på forkert grundlag (I område
A) •

Den rette placering af det ansøgte ligger i område B. Efter
kommunens oplysning 30 m vest for den vestlige grænse af
område A. Beholderens diameter er 21 m.
Teknik- og Miljøforvaltningen kan anbefale dispensation fra
fredningsbestemmelserne på vilkår:
at beholderens overkant i højden ikke overstiger 1 m, hvor

det nuværende terræn er højest,

•••
den opgravede overskudsjord placeres i en jævnt af-
rundet vold ind mod beholderen således at overkant/o
beholde~,_.ingen steder bliver mere end 1 m over kommende
terræn, og
den opfyldte vold tilplantes med lave buske f.eks.
hyld, tjørn og ftunderose.

Det bemærkes, at indstillinger alene er givet vedr. de
fredningsmæssige forhold.

Med venlig hilsen

/ P~It_</
~A!.;~~~ard /

e,



~ RINGKJ0BING
• ~ AMTSKOMMUNE

Fredningsnævnet
Dommerkontoret
6950 Ringkøbing

TEKNIK- OG MILJØ-
FORVALTNINGEN

Landskabsafdelingen
DAMSTRÆDET 2
POSTBOKS IS4

69S0 RINGKJØBING
TELEFON 9732 08 66

Den 26 JUNI 1991

J I 8-70-52-1-669-9-88ourna nr.

Sagsbehandler:

Peder Juul/LO/123

-e
Overfredningsnævnets kendelse af 1. marts 1985 .

.1. Videresendes til Fredningsnævnet med bemærkning om, at der
herfra ikke er bemærkninger til det anmeldte for så vidt de
fredningsmæssige forhold.

Med venlig hilsen

•••

(/711:::.:)
\ .'

l C.(t-tt(',
Peder Juul



miljø d~;,.f ~c SKJERN KOMMUNE
• ,"i> ,_._-.30 BYGNINGSINSPEKTØREN

~; RAdhuset . 6900 Skjern
c{; TI!. 97 35 35 00

7 JUNI 1991

Sendes til teknlak forva'tnlng Udfyldes .f kommunen
EIE'ndomsnummer , Bygn nr IVejkode IH:i; IB lEtage

~;'C):>/~ 2ZKl
I Slde/dornr IJournalnummer/sagsnummer

Landbrugsbyggeri
.forhåndsvurdering
• forhåndsanmeldelse
• byggeanmeldelse

2. Byggearbejde der agtes udført ------------------
r:;'V(f forbindelse med byggearbejdet
~soges der fflIIJ05tcrrte/forbednngsslolte.

eller der onskes straksalsknvnmg

,Avlsbygninger/stalde og Ilgn

Godnlngsopbevanngsanlæg m v

3. Anmeldelsen drejer sig om:
Etablering af: Udvidelse .f: Ændrlng af:
Sæt >r. Sæt> Sæt x- - -Stalde Stalde Stalde- - -
- Pelsdyrhaller - Pelsdyrhaller - Pelsdyrhaller -
- Mødding - Mødding - Mødding

- Moddingsaftbeholder
t--

Moddingsaftbeholder - Møddingsaftbeholder

- Ensilageoplag
t--

EnsIlageoplag - EnsIlageoplag

~
Ensilagesaftbeholder

I--
EnsIlagesaftbeholder - Ensilagesaftbeholder

Gyllebeholder
'-

Gyllebeholder - Gyllebeholder

- Ajlebeholder - Ajlebeholder - Ajlebeholder

Aflobsmstallationer Aflobsinstallatloner Afløbslnslallatloner-
Andet

-
Andet

-
Andet

HVISanoet skriV hvilket j eks ændret anvendelsp

4. Ejendommens husdyrhold (Se beregningsskema ')

8esætnlngsstørrelseførbyggeri 8esætningsstørrelseefter byggeri

RJNGKJØBJNG AMTSKOMMUNE
5. Ejendommens landbrugsareal (se veJledningen) TEKNfK-OO"IWØfORV4LTNINOEN

Arealerf.r byggeri Arealerefter byg~er! '') ·" ...JIWL,'"7"1:-Mn' .•f-:-:--c7""'I-:----I
Elendomm~'2de areallha) IHeraf tll!if;'1ing (ha) Ejf'ndommens samlp " arealrtha~ I"'~.'" 1.!d!,j3lednln9Ih I

JOO Skriftlige aftaler 19odn,ngsudbnngn,ngl
Ha

Skrlhllge altaler Igodmngsudbllngnlng)

Ha Ha

I alt til udspredning I alt til udspredning

Eftertryk kun efter ahale ~
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J,' 6. Ejendommens opbevaringsanlæg (seberegrllngsskema2)
I _ ,n Opbtvarlng.anlæg efter byggeri (ek.lllterende + ny. anlæg) .,Opbev8rlngsanlæg før byggeri

Anlæg~Iype Rumlang.areal

/( tl4z46,- 2-20r-----'------'-----"----- --"'::--"'~'--_+_-----t_----------+-----t+----__j

2 ?r~?!!f-L-ff~-.----- ---------1--- I ~--l.f,..d,.
Ir'~-_!ft_;ø~_~~_~_--!1 J./)_"'_7~_2_._.', 3 - i

1

'4 -/r: y: 4 U~f:; 2,~~1
r----------.-- --_L- ..Li ------ ........ -==--'---F-'--'----

IEr der skriftlige aftaler om opbevarl ng af godnlng på anden ejen~om

Kapatlle! mdr AnlægstypE' - Rumtang'areal Kapacitetmdr

2

nNej

7. Beliggenhed/afstande - stalde/gødningsanlæg (tegning1 500 vedlægges)
I NuværE'nne·m Planlagt· m
lAfstand til nabobeboelse i 45 l ct 5-
f------- -- --------.--- ----- -- ----- _.--- ---~- ---- -- --'O __ o .....l.. . ------I
Af I tJu.'a:"eoClC'·m ,P,anlaCl'. rr

! SlCl'ld tI! bymæssig behyggE·ISE: ' 4"-', . I i r-
!somrnerhusomradp m v 5 -,:;,-- ---- --- ----

Ove, holder del plaf'l18[!tf hyngerl afsta'ltiskrav .se .""0(", ·'(l_' . -.D_N_e_J __ ---",-''-- -'~Ja

8. Der vedlægges følgende bilag i 3 eksemplarer
Il€.gnlnao.el-;-~a:\--\- - -- --- ..-----------"--------------------------r A) 'Byggegrund og beliggenhed af nuværende og
I-~ projeklerede bygninger og anlæg

~I B) Plan og snit (1 200) med angivelse af. hVilke materi-
aler der agtes anvendt til ydervægge og tagdækning

o C) Dokumentation for bygnIngsværkets styrke og
tæthed ilcyggebladJ

DD) EkSisterende og projekterede afløbslednlnger og
dIsses tilslutning til bebyggelse og anlæg

9. Godkendelse/dispensation/påbud
HVISJa oplysesansognlngsdato

Søges der om miljogodkendelse D<l,.Nej nJa '-
-- HVISJa oplysesansognlngsdalo

Er der sogt om dIspensation nNej ~Ja
Er der st,lIet krav om lovllggorelse HVISJaoplysespabudsdato
af det pagældende anlæg EX-Nej nJa

r HVISJavedlæggesdOKumentatIonII Er kravet efterkommet liNe] jlJa

10. Skønnede udgifter
~Mellem 10000-25000 ,~----~-----~----~----~~---------

IVSRver 25 000

Har kommunen ikke reageret Inden 14 dage, kan arbejdet påbegyndes, med mmdre der soges om
miljøstotte forbedrlngsstotte, mJljogodkendelse/dlspensatlon, eller miljoinvesteringerne ønskes straksafskrevel.
Sker der ændringer I prOjektet skal der udfyldes en ny blanket
0p'ysf'llngerne afgives pa anmelderS/ejfrs ansvar

-----Pat'0og underSKrlfl

7d - f(/!d~~~~~-
12. Ejer af ejendommen iføJge tingbogen
I Ni1.'nadrf'sseog teil21'l1illfØsmun sen---..::=-------;""i'\:;-;-;::-;::;::-:-:::;<;:;;:=;------------------,

L DeJbjerp!I8j 23
Døjbj.,-g, 6900 Skjern

. --;--- --v734"13SJ- -----------------"'-'T----i>o~---::c.....-=--- _ __.J

13. Kommunens attestatlon-
~ Det anmeldte byggearbejde O·-P-f-y-Id-e-r-h-U-Sd-y-r-g-O-d-----r-;-;-:::-=~:::-;-==::;-------------------,

pmngsbekendtgorelsens bestemmelser,

hx Det anmeldte byggearbejde opfylder mlljostotte-
~ lovens bestemmelser
li Der f,ilt:cPkkes 15000 kr fordi krav om lovllggorelse
: . Ikke C'r ejlC" KC1lllmel J...~~~~1..~_~(J~L..!:.~~~~~_~ __ _..J

, Patoog underSKrift,

-- -i
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FREDNINGSKORT

Arealer af:
Dejbjergl und Hovedgård)
Dejbjerg)
Skjern kommune)
Ringkøbing amt.

Frednin9Sgr~nse
r.;:::;:::-::::::-::---_--.

Omradegro ~KJØfilN('; AMTS~OMMUNf
I(NII<. OG I\IllJøJ'OFW4LTNINOEN

omrddebet gnel5c:
1 9 JUN,I 1Qq1

OVERFREDNINGSNÆVNETS

afgørelse om fredning
af Marts 1985
j sag nr. 2550/82
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" FREDNINGSNÆVNET
~OR RINGKJ0SING AMT

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

Tlf. 97222200 Herning, den 27. september 1995
R.A.F. 47/95

Hr. Villy Osmundsen
Dejbjergvej 23
6900 Skjern

Fællesudvalget for læplantning, Hjortsvangen 3, 7323 Give, ansø-
ger på vegne Villy Osmundsen, Dejbjergvej 23, 6900 Skjern, om
tilladelse til plantning af læhegn vest for Dejbjerg kirke, matr.
nr. 2 o, Dejbjerglund Hovedgård, Dejbjerg. - Fredning af et areal
ved Dejbjerg Kirke - R.A.F. 99/82.

tt Efter en besigtigelse den 22. sepLember 1995, hvori foruden næv-
net og ansøgeren deltog repræsentanter for Ringkøbing Amtskommu-
ne, Dejbjerg Menighedsråd og provsten skal nævnet i medfør af Na-
turbeskyttelseslovens §.50 tillade, at Villy Osmundsen som an-
søgt planter et læhegn nordvest for gårdens bygninger. Nævnet
har ved afgørelsen lagt vægt på, at plantningen ikke vil være i
strid med fredningens formål.

Tilladelsen bortfalder, safremt den ikke er udnyttet inden 3 år
fra tilladeIsens 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 spø~gsmål, 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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