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

Mtr. nr., ejerlav, sogn:
ti København kvarter)

eller (i de sønderjydske lands-
dele) bd. og bl. I ting-
bogen, art. nr., ejer'lav,

sogn.

Akt: Skab nr.
(ad/YIde •• /lIomm"lwnlortl)

KøbOrs} ,
Krodltors bopæl:

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

(hvor sl.daot findes) Fl'edningsnævnet fol'
Ringkøbing amtsl'ådøkl'eds,
Bolstebl'o

Stempel: kr. øre.

Fredningstilbud
Undertegnede ØIGIl~4 ~OI" Sta4$1

tilbyder herved som ejer af matr. nr. 68A.

af UoYe4ejer1avet by
at lade nedennævnte areal af ovennævnte matr. nr. frede.

sogn,

Areale t beskrives siledes :

1'aI'keriDaøp1a4aeD DOri ~r 8t:a411 ~ .... ~ .. haft
JlOl'døat 08 *''''' ~Or' Jd.rkeslr.eø.
l'U'koriftS8P1aC8a8 sWrrel.ae • Too.2 (semwMJla:Ne d oUeD'tltc_~
Pma~~"gÅ~ •• 5000 .a. '

Arealerne må ikke bebygges eller beplantes, midlertidig eller vedvarende, ligesom der heller
ikke på arealerne må graves grus eller anbringes transformatorstationer, telefon- og telegrafmaster
o. lign., derpå ej opsætte skure, udsalgssteder, isboder, vogne til beboelse eller opbevaring af red-
skaber eller lign. skønhedsforstyrrende genstande.

_W.Dlli"'-IN'GdlMtaHx:xa

For fredningen kræve" ingen erstatning.
Mnhr.Xlllter indforstået med, at ovenstående fredningstilbud tinglyses på _.ejendo~. nr.

68a af llove4eJwlam by l-.u ' sogn,

dog uden udgift for" mon14'bA~4 t
Påtaleberettiget i henJioJ<r'trnores~e!e -er fredningsnævnet

.fti**,iki~
for Ringkøbing amt og

S1adU,'den2B /, 1951.
P. M. Y.

hUe Pn4ar1ka-..
ftKI. ØOSDePIW'.

Id~t fredningsnævnet for Ringkøbing amt modtager og godkender foranstående fredningstil-
bud, bestemmes det, at tilbudet skal lyses som servitut på matr. nr.
af How4e3er.1.aYet by Ste4U sogn

-'":IIILtl'l'''']''I.Det fredede areal ses indtegnet på vedlagt e kort, af hvilken en genpart be es

Fredningsnævnet for Ringkøbing amt, den , / .. 1951 .

Jensen & Klehlskov, AIS, Københ.vn. B. R:l.cbter.
"ou .... o ... aOQTIl.,lCd,AI, HQIllU8QO fl4116
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Justit~ministeriets genpartpapir. Til skøder, skadesløsbrev e, kvitteringer til udslettelse
og andre påtegninger m. m. (vedr. fast ejendom).

77~ Hovedeje~lavet,
Stadil.

: . Akt:' Skab nr.
(ø4fy14ø ./ d<>mm.,kønt.TeI)

Mtr. nr., ejerlav, sogn:
li KJ!benha~nkvarter).

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

sogn.

Købers } bo æV
Kreditors p.

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

lhvor .'dant findes.) FredniDgsuævuet for
Ringkøbing amtsrådskreds,
Holstebro

Stempel: kr. øre.

Fredningstilbud
Undertegnede lvlorten Olrik l·lortensen

tilbyder herved som ejer af matr. nr. 77§:.

af Hovedejerlavet by
at lade nedennævnte areal af ovennævnle matr. nr. frede.

Stadil sogn,

Arealet beskrives s6ledes:

Hele det p[tgældende matr.nr.

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

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

Jeg forbeholder mig dog ret til at opføre et beboelseshus, l-etages, ved
vejen i arealets nordvestre bjørne, med tilhørende have.

N:tr I;ræhusene syd for kirkegården fjernes, må de ikke genop-
føres.

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

77§:. af Hovedej erlavet by
pll min ejendom

Stadi1
mat:-. nr.

sogn,

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

Stadi1 menighedsråd hver for sig.

Stadil den 7 / 4 19 51.

Morten O. Nortensen.

Idet fredningsnævnet for Ringkøbing amt modtager og godkender foranstående
bud, bestemmes det, at tilbudet skal lyses som servitut på matr. nr. 77a
~ Hovedejerlavet by Stadi1-

fredningstil-

sogn

Xl1t~xxXXXX)nw.XXx..,{XXXJCllqxxxxxxxx:1lilocxxxxxx:xatlx:;x:hvilket matr. nr. i forbin-
delse med matr. nr. 68,g ibd. udgør et landbrug.

::nexmåZ!ldoc::øteJllx)ex){OlkegnmpaxJæxlhQø:e:y.k:o:m...)\f<itYitk:JaK)trx::gImpllOC<belt~glXlXåXn~MKXX

Fredningsnævnet for Ringkøbing amt, den 9/4 1951 .

Jensen &' KielJllkov, AIS, København.
H. Richter.

Ill)UHeOIHlS 1l0ClRYKIlIAI HOlSIIllllO 1i.'1i
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Ind:ført i daebogen for retskreds nr. 8~,Ringlcøbine køb-
stad æ.v., den 11/4 1951.
Lyst. ingbog:Bd. Stadil Bl. 42~.Akt.Slmb. K. nr.517.
Anm.: 1!~oruder lyst r;(;31d~

G. Simonsen.
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DISPENSATIONER>

Afgørelser - Reg. nr.: 01523.00

Dispensationer i perioden: 05-09-2006



FREDNINGSNÆVNET FOR RINGKJØBING AMT

Modtaget i
Skov- og Naturstyrelsen

- 6 SEP. 2006
Herning, den 5. september 2006

R.A.F.68/06
Skov- og Naturstyrelsen
Haraldsgade 53
2100 København ø.

Per Mikkelsen er d.d. tilskrevet således:

•
"Per Mikkelsen, Stadilvej 33, 6980 Tim, ansøger om tilladelse til at placere en platform med
shelter til leg og udsigt, ca. 7m2 og ca. 2 meter høj i haven, på matr. nr. 77a, Hovedejerlavet,
Stadil. - Stadil Kirke -lb. nr. 45 .

Efter en besigtigelse den 31. august 2006, hvori foruden nævnet deltog Ribe stift, Ringkøbing
provsti, og ansøgeren, Helle Mikkelsen, skal nævnet i medfør af Naturbeskyttelseslovens § 50
meddele, at der kan gives tilladelse til det ansøgte, da dette ikke findes at være i strid med
fredningens formål.

Nævnet har navnlig lagt vægt på, at platformen med et shelter ikke kan ses fra kirken på
grund af bevoksningen mellem kirken og den del af haven, hvor platformen placeres. Nævnet
har også lagt vægt på, at platformen ikke kan ses fra offentlig vej. Platformen påvirker derfor
ikke indkigget til kirken, ligesom den heller ikke virker dominerende eller skæmmende på
kirken og dens nærmeste omgivelser.

Tilladelsen bortfalder, såfremt den ikke er udnyttet inden 3 år fra tilladeisens meddelelse, j tr.
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.

e
1 ~ RETTEN I HERNING, 2. AFDELING

$1V'?- )1J - :y:r::>Xj Nygade3, 7400 Herning
Tlf. 97 22 22 00 E-mail: f-naevn@mail.dk

http://www.nkn.dk
mailto:f-naevn@mail.dk


•

FREDNINGSNÆVNET FOR RINGKJØBING AMT

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

mailto:f-naevn@mail.dk
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RETTEN I HERNING, Haraldsgade 28, 7400 Herning 
Tlf. 93 56 40 48 – E-mail: midtjyllandvest@fredningsnaevn.dk 

                                                                                                                 Herning, 22. januar 2019 
                                                                                                                                  FN-MJV-45-2018 
Per Mikkelsen 
per.a.mikkel@gmail.com 
 
 
Per Mikkelsen, Stadilvej 33, 6980 Tim, ansøger om tilladelse til at etablere læhegn og plantning på 
matr. nr. 68 g og 77 a, Hovedejerlavet, Stadil sogn. – Lb. nr. 45 – Stadil Kirke. 
 
Per Mikkelsen har søgt om tilladelse til at etablere et nyt læhegn og beplantning på arealer omkring 
Stadig kirke. Arealet er fredet ved sædvanlige Exnerfredning med forbud mod blandt andet beplant-
ninger.  
 
Fredningsnævnet har forelagt ansøgningen for Ringkøbing-Skjern kommune samt de kirkelige 
myndigheder. Kommunen har den 27. november 2018 udtalt sig, og Ribe Stift har den 4. december 
2018 sendt stiftets bemærkninger. Ingen af de hørte har udtalt sig imod det ansøgte. 
 
Denne sag er behandlet af nævnets formand alene efter § 10, stk. 5 i forretningsordenen for Fred-
ningsnævn. 
 
Jeg skal hermed på nævnets vegne i medfør af Naturbeskyttelseslovens § 50 meddele tilladelse til 
det ansøgte, da dette ikke findes at være i strid med fredningens formål.  
 
Jeg har lagt vægt på, at ingen af beplantningerne vil påvirke indkigget til kirken fra landevejen eller 
udkigget fra kirkegården, ligesom det ansøgte ikke vil skæmme kirken og kirkens nærmeste omgi-
velser.  
 
Der gives derfor tilladelse til, at ansøgeren etablerer: 

• Et nyt 3 rækket læhegn langs det østlige skel af matr. nr. 68g langs vejen, der går nord ud af 
Stadil Kirkeby.  

• En udvidelse af det eksisterende læhegn langs det vestlige skel af matr. nr. 77a.  
• Beplantning af et mindre areal i form af den sydlige del af matr.nr. 68g.  

 
Arealet langs det vestlige skel af matr. nr. 77a er omfattet af fuglebeskyttelsesområdet Stadil Fjord 
og Vest Stadil Fjord. Ringkøbing-Skjern kommunen har den 27. november 2018 vurderet, at udvi-
delsen af det eksisterende læhegn ikke vil påvirke fuglene på udpegningsgrundlaget negativt. Fred-
ningsnævnet er enig i denne vurdering. 
 
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 Fø-
devareklagenævnets digitale selvbetjening, jf. vejledning på klagenævnets hjemmeside 
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RETTEN I HERNING, Haraldsgade 28, 7400 Herning 
Tlf. 93 56 40 48 – E-mail: midtjyllandvest@fredningsnaevn.dk 

www.naevneneshus.dk. Klagefristen udløber ved midnat på dagen for klagefristens udløb. Hvis kla-
gefristen 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 afgørel-

sen, 
• 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. 

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 virk-
ning for klager, der modtages i nævnet fra og med den 1. februar 2017. Nævnet offentliggør størrel-
sen 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 
ligeledes 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 ef-
terkommelse 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 projekttilpas-
ninger, 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 tilbagebe-
tale gebyret, f.eks. hvis klagen trækkes tilbage meget sent, herunder efter at klager har haft et afgø-
relsesudkast i partshøring. 

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