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Udskrift
af

forllandlingsprotokollen for fredningsnævnet for RINGKØBING amt.

K e n d e l s e afsagt d. 17.marts 1951.

Spørgsmål om fredning af en sø,
kaldet " Bekboe Dam II: i Brej-
ning m.v.

Under henvisning til vedhæftede kort skal bemærkes, at matr.
nr. l~,l it,l iu og l iv Brejning Hovedgård, Brejning sogn, tilhø-
rer " Efterskoleselskabet Brejninggårds Efterskole, Brejning, II

matr.nr. l~ Brejninggård, Brejn ing sogn, tilhører sognerådsfor-
mand Jeppe Hansen, Brejnin~, mutr.nr.leE- ibid. og ll~ Brejning
sogns sydvestlige del tilhører gårdejer Hans Guldborg, Brejning,
matr.nr. l ho Brejninp; Hovedgård, Brejning sogn, Knud Sørensen,
smst., og endeli~ l hn ibid. forstander ved ovennævnte efterskole,
Gynther Nielsen, smst.

Ved skrivelse af 7/2-1950 til fredningsnævnet for
Ringkøbing amtsrådskreds tilbød sognerådsformand Jeppe Hansen
uden erstatnin~ at lade frede den på hans ovennævnte ejendom væ-
rende II Bækbo Dam 11 med dens nærmeste omgivelser, der på kortet
er vist med rød skravering.Lied skrivelsen fulgte et udkast til
fredningsdeklaration.

Danmarks Naturfredningsforening, der har haft sagen
forelagt, har i skrivelse af 17/2 1950 til landinspektør Edens,
Ringkøbing, øl. a. udtalt: " Det er såvidt ses en meget smuk og
meeet omiattende fredning, som her er tilbudt, og sognerådsformand
Jeppe Hansen fortjener al mulig anerkendelse fra vor side •••••••••
Det er muligt, at man til bevaring af træbevoksninger på søens
bred skulle have tilladt en lempelig hugst.

I tilslutning til foranstående modtog nævnet skri-
velse af 16/2 1950 fra laqdinspektør Edens,hvori det bl.a. hedder

I

~-
II Under henvisning til skrivelse af 7.ds fra landsretssagfører
J.Dalgaard Knudsen angående fredning af den på Jeppe Hansens jor-
der i Brejning liggende sø II Bækboe Dam II og under henvisning
til det med denne skrivelse fremsendte bilag, nemlig afskrift af
en deklaration, der allrede er tinglyst, skal underskrevne for-
mand for Naturfredningsforenjn~en for Rinekøbing og omegn, land-



inspektør L. Edens, herved anbafale og henstille, at den pågæl-
dende fredning fremmes •.••.• i samråd med landsretssagfører J.
Dalgaard Knudsen ska~ jeg herved foreslå, at det overvejes at
udvide frednings~mrådet til tillige at omfatte den nordvest for
II Bækboe Dam II beliggende engstrækning, Brejningsgårds have og
voldgrave samt den vest for parken beligcende mølledam.Brejning-,
gårds.bygninger er fredet i klasse A. II

Nævnets formand beså II Bækboe Dam II og dens omgivels
den 11/2 1950, og den 1,/6 1950 afholdt det samlede nævn åsted s-
forretning under tilvarsling af ejerne af og andre interesserede
i de ovennævnte mat~.nr.

Ejerne var mødt eller repræsenteret med undtagelse af
Hans Guldborg ( l ep og llb )

Sognerådsformand Jeppe Hansen fastholdt sit nævnte til-
l'

bud, som han udvidede til at omfatte den fra II Bækboe Dam's nor-
dre hjørne imod nordvest op til hans beboelsesejendom II Brænderi-
gården II gående møllebæk - på kortet markeret med en ~ort flltiplet
linje - med den langs bække~s sydvestside værende, bevoksning samt
den række egetræer, der udgår fra nævnte bevoksning, og som på
kortet er angivet med to røde stiplede·linier.

Jeppe Hansen ønskede dammen fredet med den vandstand .
den har nu, idet han oplyser, at ingen lodsejere havde tilløb til
d aJlIffi en•

Lærer M. Kristensen, formcmd for bestyrelsen for efter-
skoleselskabet, tilbød uden erstatning at lade frede de på kor-
tet med rødt skraverede arealer, tilhørende efterskolen, altså

ejendommens hovedlod, matr.nr. l~,med park, voldgrave, enge og møl-
"\.ledammeni dens nordvestlige hjørne samt yderligere en lod af matr.

nr. l~ ( beliggende nord for Brejningg~~jen og lige syd for og
grænsende op til matr.nr. l ho) samt endelig matr.nr. liM og liv-- -- særlig
( lige vest for mølledammen ) samt matr.nr. l it • Han. ønskede/at

understrege , at der ikke må foretages foranstaltninge7 ved de op
til mølle dammen grænsende arealer, bevirkende at vandstanden i dam-
men sænkes.

Forstander Gynther N1els~ tilbød som ejer af matr.nr.



• lhn uden erstatning at lade træbevoksnineen langs sydskellet på
dette areal frede. Denne bevoksning er angivet med en rød stiplet
linie på kortet.

I denne forbindelse skal bemæTIces, at nævnet har fra
Knud Sørensen ( matr.nr. l ho ) opnået tilsagn om, at han uden er-
statning vil lade frede den rJlkke egetræer, der vokser i sydskel-
let på hans nævnte ejendom - i forlængelse med bevoksningen på Gyn-
ther Nielsens ejendom, hvilken række egetræer ligeledes er marke-
ret ved en rød stiplet linie på kortet.

Under åstedsforretningen konstaterede nævnet, at de til
fredning tilbudte arealer, såvel som bevoksningerne på matr.nr.
l hn,lho og l~ samt møllebækken på grund af deres skønhed, ejen-
dooonelighed og beligeenhed har væsentlig betydning for almenheden
som fredningsobjekter, hvorfor den pågældende fredning bør nyde
fremme i medfør af naturfredningslovens § l.

For at sikre, at fredningen af II Bækbo Dam II blev effek-
tiv har nævnet ført særskilt forhandling med Hans Guldborg ( matr.
nr. l ~ og llb ), der i skrivelse af 9/7 f.A. har tiltrådt en
fredning på visse vilkår. Da fredningen forsåvidt angår Guldborgs
ejendom af nævnet er fastsat til kun at være en ganske smal bræm-
me ( jir. nedenfor og det vedhæftede kort, hvor denne bræmme er
skraveret med rødt ) vil der ikke være at tillægge Guldborg erstat-• nine.

Det således fredede er på kortet angivet med rød skra-
vering, voldgravene samt mølledammen og Bækbo Dam med blå farve,
bevoksningerne med røde stiplede linjer og møllebækken med sorte
stiplede linjer. Det skalforsåvidt angår II Bækbo Dam " særligt
fremhæves, at den strimmel jord rundt om denne, der er fredet,

~l'

overalt er lo m regnet fra den nuværende bred.
De~ fredede vil eventuelt i fornødent omfang ved næv-

nets foranstaltning være at opmåle og afmærke, ligesom den nuvæ-
rende vandstand i mølledammen eventuelt vil være at konstatere,
idet nævnet forgæves har søgt tilvejebragt oplysning om flodemålet.

De af fredningen omfattede landarealer bør stedse be-



•

vares i deres nuværende tilstand. Eng-og skovarealerne skal stadig
opretholdes og må ingensinde bebygges, opdyrkes, beplantes eller
afvandes ( dOf>med nedennævnte forbehold ). Bredderne ved mølle-
dammen og " Bækbo Dam " skal i fremtiden henligge i naturtilstand,
dog skal det være de respektive ejere af de to søer tilladt at gen-
nemføre en lempelig hugst af træbevoksningerne ved søbredde~ne efter
forudgående tilladelse af en af de nedennævnte påtaleberettigede.

Af foranstående følger, at det nuværende parkanlæg men
dertil hørende frugt-ogkøkkenhave ( sidstnævnte på matr.nr.l it )
på kortet indrammet af en bred,rød streg ( nedenfor betegnet som
parkfredningen ) stadig skal opretholdes i samme omfang som nu,do,
skal bebyggelse indenfor dette område være tilladt, efter at tegnin-
gerne hertil er godkendt af Nationalmuseet. Den de~ af de fredede
arealer, der ligger vest-og sydvest for parkfredningen, må ikke
gøres til genstand !for afvanding uden fredningsnævnets samtykke .Et
sådant samtykke vil dog kunne forventes givet, såfremt der under
en afvandingssag fra kompetent side fremsættes begæringom sænkning
af vandstanden, og nævnet skønner, at en nægtelse ville medføre ufor-
holdsmæssigt stort tab for interesserede grundejere. Brejninggård
Efterskoleselskab som ejer af disse arealer her i skrivelse af 17/11-

. 1950
erklæret sig indforstået med, at dets ovenfor omtalte tilbud om f~ 1-

ning ændres i overensstemmelse hermed •

Vandarealerne,_herunder de to søer, voldgravene og vand-
løbene skal stedse bevares i naturtilstand. De respektive ejere
skal dog være berettigede og forpligtede til at hindre, at nævnte
arealer gror til, ligesom disse ejere - samt ejeren ,af matr.nr. l~~
m.h.t. "Bækbo Dam's sydvestre hjørne i det omfang matr.nr. l QJ2..-3[,

berøres af f~edningen- skal være forpligtede til at holde fornødne
dæmninger i orden, ligesom der ikke må skaffes vandarealerne andre

afløb end de forhåndenværende, således at den nuværende vandstand
opretholdes, jfr. dog fornævnte forbehold. Henkastning af affald
indenfor de fredede arealers omr:ldeer forbudt.

De fredede bevoksninger skal bevares i naturtilstand,
fældning af hele træer eller fjernelse af større grene må og skal



naturlir,vis finde sted, hvor en undladelse heraf vil udsætte men-
nesker eller dyr for fare. Forudgående tilladelse af fredningsnæv-
net skal dog såvidt muligt indhentes. Til erstatning af således
fjernede træer må der ved nævnets foranstaltning plantes træer af
samme art.

Påtaleret tillægges Danmarks lJaturfredningsforen:i,.ngog
fredningsnævnet hver for sig.

Der gives almenheden adgang til hensynsfuld gående færd-
sel på de af lrcdninr,en omfatteue landarealer under iagtta~else af
de ordensforskrifter og øvrige begrænsninger" som de respektive
ejere måtte finde forr-ødne, dor, at fredningsnævnet skal være beret-
tiget til at tilsides.~tte disse, såfremt disse forskrifter går ud ov
hvad nævnet finder rimeligt.

:b'orat sikre almenheden den ovennævnte adgang forsåvidt
angår Bækbo Dam, lwortil ingen offentlig vej ellers fører, er der
udlagt en l m. bred sti, hvilken adgangsvej på kortet er indtegnet
med grøn farve.

Udgifterne til gennemførelsen af nærværende fredning vil
være at udrede af amtsfondeD.

T h i b e s t e m m e s :
De på vedhæftede kort indtegnede arealer af matr.nr.

l~,lit,liu,liv,lho og lhg Brejning Hovedgaard, l~ og l~ Brejning-
gård og ll~ Brejning sogns sydvestlige del, alle af Brejning sogn,
undergives naturfredning.

H.Richter. M. Noosgaard. Søren Kjærgaard. Martin Møller •• I



KORT>





•

01502.00

DISPENSATIONER>

Afgørelser - Reg. nr.: 01502.00

Dispensationer i perioden: 27-06-1994



~' FREDNINGSNÆVNET
FOR AINGKJØSING AMT

RETTEN I HERNING, 2. AFD.
Nygade 1-3.7400 Herning

Tlf. 9722 2200 Herning, den 27. juni 1994
R.A.F. 31/94

Hr. Arne Lund Thomsen
Vantingvej 4
6971 Spjald

Ang. etablering af ny og smallere jorddæmning over kanalen fra
Bækbo Dam, på matr. nr. 1 ~, Brejninggård Hovedgård, Brejning,
tilhørende Arne Lund Thomsen, Vantingvej 4, 6971 Spjald. - Fred-
ning af Bækbo Dam - lb. 30 .

• Efter en besigtigelse, hvori foruden nævnets medlemmer og Arne
Lund Thomsen deltog repræsentanter for Ringkjøbing Amtskommune og
Videbæk kommune, meddeler nævnet i medfør af Naturbeskyttelses-
lavens § 50 dispensation fra fredningsnævnets kendelse af 17.
marts 1951' bestemmelser om vandarealer, idet nævnet godkender en
jorddæmning etableret for en længere årrække siden. Nævnet god-
kender endvidere, at der etableres yderligere en jorddæmning i
overensstemmelse med den, der allerede er anlagt og på det sted,
der blev påvist ved besigtigelsen.

Vedrørende den 1 meter brede sti, som ifølge kendelsen er udlagt
for at sikre almenheden adgang til Bækbo Dam, skal nævnet bemær-
ke, at der ikke i kendelsen er hjemmel til at pålægge lodsejeren
at vedligeholde den. Nævnet vil derfor anmode Ringkjøbing amts-
kommune om en udtalelse om vedligeholdelsen. De vil senere mod-
tage underretning herom.

For så vidt angår tilladelsen til etablering af dæmning bemær-
kes, at den bortfalder, såfremt den ikke er udnyttet inden 3 år
fra tilladeisens meddelelse, jfr. Naturbeskyttelseslovens § 66,
stk. 2.

Afgørelsen kan efter lov om Naturbeskyttelse, § 85, Jfr. § 87 in-
den 4 uger fra den dag, afgørelsen er meddelt, indbringes for Na-
turklagenævnet, der afgør klager, der er indgivet af miljømini-



-:;

steren eller indeholder spørgsmål, som efter nævnets vurdering
.. har meget væsentlig interesse i forhold til lovens formål, idet

miljøministeren afgør andre klager.

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

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

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

Med venlig hilsen

/GRM
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