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

Ilestllll.g.. Fredningsnævnet for Ringkøbing amt, den1D 11 19CJ,.
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REG. NR. ~~:$-

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

!..~ ~GI'C5uaa.
1fch~tduI 806It-

Købers }
K dOt bopæl:re lors

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

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

sogn.

Akt: Skab nr.
(a4fJIl4ø ., domm"ko.'."')

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

c bvor sl<tant findes) Fredningsnævnet fol'
Ringkøbing amtsrådskl'eds, .
Holstebro

Stempel: kr. øre.

Fredningstilbud
Undertegnede Uoatst-.... A4 V&4r.8Ir.flieaul1d.atDt

tilbyder herved som ejer af matr. nr. 2J1,2a

:: lade nede~~;~~vennævnte matr. b~r. frede.
sogn,

Arealet beskrives således:

Der ~14cru!. ~ i ~ M.. u4'Ø'bJ.81 ..... b$1S,,"e .. tor
S4z0.HlesUB Jd.~.

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
o. lign., derpå ej opsætte skure, udsalgssteder, isboder, vogne til beboelse eller opbevaring af red-
skaber eller lign. skønheds forstyrrende genstande.

Jeg forbeholder mig dog ret til at

For fredningen kræ. jeg ingen erstatning.
HIdut .... er indforstået med, at ovenstående fredningstilbud tinglyses p~ ejendo~. nr.2J.,.., 2& af tIU'~~ by S411'.U'" sogn,

dog uden udgift f<arg.~.~.
Påtaleberettiget i henhold til forestående er fredningsnævnet for Ringkøbing amt og......:_...

, den 1 lY lP...
P. ø. f.K.B.VUl~~.

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

I!lIØ.IidO'" by r~.ØSidi
fredningstil.

bud,
af sogn

Jensen & Kleldskov, AIS, Købenbavn.
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REG. NR. ,,4I:r,,;-

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

eJler(l de sønderjydske lands-

dele) bd. og bl. I ting-
bogen, art. nr., ejerlav,

sogn.

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

(hvor dda.' e.de., Fredningsnævnet fol'
Ringkøbing amtsråd.kreds,
Bolstebro S Itempe : øre.kr.

Fredningstilbud
Undertegnede Mil ter Mil tersen Pilgaard

tilbyder herved som ejer af matr. nr. 17~, 46,!

af markjorderne by
at lade nedennævnteareal af ovennævntematr. nr. frede.

Sdr.Nissum. sogn,

Arealet beskrivessåledes:
EEn bræmme vest for Sdr.Nissum kirkegård på 100 m., mod nord af-

grænset af vejen. Endvidere et areal um.iddelb~t sydøst for her-
for på 20 x 5~m., jfr. vedlagte kort.
Endelig den del af matrnr.46a, der er beliggende mellem det nordre
kirkegårdsdige og vejen nord-for kirken.

Fredninge'hhar følgendeomfang:
Arealerne må ikke bebyggeseller beplantes, midlertidigeller vedvarende,ligesomder 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 opbevaringaf red-
skaber eller lign. skønhedsforstyrrendegenstande.

Jeg forbeholder mig dog ret til at

For fredningenkræver jeg ingen erstatning.
Jeg er indforstået med, at ovenstående fredningstilbudtinglyses I!å min. ejllndommatr. nr.

17~, 46,!! af markjorderne by Sdr.NJ.ssum sogn,

dog uden udgift for mig.
Påtaleberettiget i henhold til forestående er fredningsnævnetfor Ringkøbingamt og

Sdr.Nissummenighedsråd hver for sig.

Sdr .Nissum , den 7 /5 19 51.

lfilter Pi1gaard.

Idet fredningsnævnetfor Ringkøbingamt modtager og godkender foranstående fredningstil-
bud, bestemmesdet, at tilbudet skal lyses som servitut på matr. nr. 17a,46a
af raarkjorderne by Sdr.Nissum.-- . " sogn

~XXXJUJDxXXXX~XX~mb~_DCcIlXJbt!lldQWxxx
~~ '~

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

Fredningsnævnetfor Ringkøbingamt, den 13/7 19 51 .
. H. Richter.
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Indført i d'a.gbogerl.forl retåkreds' nr.J 8:h'RiJhgkøbing købstad
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Justitsministeriets genpartpapir. Til skøder, skadesløsbreve, kvitteringer til udslettelse
og andre påtegninger Dl. Dl. (vedr. fast ejendom).

Anmelderena navn og bopæl (kontor):
Rade og hus nr.:

(bvo' ""d ••• e.des) FredniDgsnævnet fo~
Ringkøbing amtsrådskreds.
Bolstebro St' I kempe : r. øre.

Fredningstilbud
Undertegnede Anna Trankjær

tilbyder herved som ejer af matr. nr. 2~, 2h
Sdr.Nissumaf markjorderne by

at lade nedennævnte areal af ovennævnte matr. nr. frede.
sogn,

Arealet beskrives således:

Arealet mellem Sdr.Nissum kirkegårds østre dige og vejen øst for
kirken (vedr.2a).Den del af matr.nr. 2~ og 2h, .der er beliggende syd for nævnte
kirkegård indenfor en afstand af 80 m., ,alt jfr. vedlagte kort.

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
o. 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

For fredningen kræver jeg ingen erstatning.
Jeg er indforstået med, at ovenstående fredningstilbud tinglyses på min ejendom matr. nr.

2a 2h af markjorderne by Sdr •.Nissum sogn,-' - .
dog uden udgilt for mig.

Påtaleberettiget i henhold til forestående er fredningsnævnet for Ringkøbing amt og
Sdr.Nissum. menighedsråd hver for sig.

Sdr. Nissum ,den 17 / 9 1951. 0(,

Anna Trankjær.

Idet fredningsnævnet for Ringkøbing amt modtager og godkender foranstående fredningstil-
bud, bestemmes det, at tilbudet skal lyses som servitut på matr. nr. 2a,2h
af markjorderne by Sdr. Nissum - sogn

f ~ ,

mXiUl)øfICCXXXXXJai:kXXXXXX~xxxxxxxu:~xxxxxxxaø;~~r.~~
uø_~m ~~.X

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

Fredningsnævnet for Ringkøbing amt, den 19 I 9 19 51.

Jensen " Kjeldstov, A!S. KøbetlMVD. H. Richter.
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01655.00

DISPENSATIONER>

Afgørelser - Reg. nr.: 01655.00

Dispensationer i perioden: 27-11-1996



FREDNINGSNÆVNET
FOR RINGKJ0BING AMT

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

TIl. 9722 2200 Herning, den 27. novemher 1996
R.A.F. 42/96 - 60/96

Skov- og Naturstyrelsen
Haraldsgade 53
2100 København ø.

R f'" t'... ,I; 'Dl I.\'l ~-;:: O"tu. r~a\. l \()-JJ .

Sdr. Nissum Menighedsråd er d.d. tilskrevet således:

"Sdr. Nissum Menighedsråd v/Anette Lillevang, Krogsgårdsvej 1,
Sdr. Nissum, 6990 Ulfborg, ansøger om tilladelse til, at den fo-
retagne beplantning omkring Sdr. Nissum Kirke bibeholdes, og at

.. den eksisterende parkeringsplads øst for kirken udvides mod syd.
- Lb. nr. 48 - Sdr. Nissum Kirke.

Efter en besigtigelse den 14. november 1996, hvori foruden næv-
nets medlemmer deltog repræsentanter fra Ringkjøbing Amtskommu-
ne, Ulfborg-Vemb kommune, Ribe Stift, Ringkøbing Provsti, sogne-
præsten ved Sdr. Nissum kirke, Danmarks Naturfredningsforening,
Sdr. Nissum Borgerforening og ansøgeren, Sdr. Nissum Menigheds-
råd, meddeler nævnet i medfør af Naturbeskyttelseslovens § 50
tilladelse til det ansøgte, idet dette ikke vil være i strid
med fredningens formål.

Nævnet har herved især lagt vægt på, at beplantningen ikke vil
få en højde, der overstiger den eksisterende beplantning af
grantræer. Egekrattet er den naturlige beplantning på egnen og
vil medvirke til at skabe det nødvendige læ på kirkegården til
de kirkelige handlinger. For så vidt angår udvidelsen af parke-
ringspladsen har nævnet især lagt vægt på, at den ikke vil virke
skæmmende på kirken og kirkegården.

Tilladelsen 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 ~ .u.ger:fra den dag, afgørelsen er meddelt, indbringes for Na-

'T·'1'~j-f)'t'tirfr~·ge~~~h.et:, der afgør klager, der er indgivet af miljømini-
'... lr.:_tLu.~,:,,,,,~·~"Uen _/

:7.:;I\.),ll~'S')- \:l\\vj\\_C\OC! YTI.
': ..\\1. nr. \ S



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

H. Stamp"

hvilket herved meddeles til Deres orientering. /GRM



 

FREDNINGSNÆVNET FOR MIDTJYLLAND, VESTLIG DEL 
 

 

 
RETTEN I HERNING, Haraldsgade 28, 7400 Herning 

Tlf. 93 56 40 48 – E-mail: midtjyllandvest@fredningsnaevn.dk 

                                                                                                                           Herning, 6. maj 2020 

                                                                                                                                  FN-MJV-02-2020 

Holstebro kommune 

rikke.rasmussen3@holstebro.dk 

 

 

 

 

 

 

Ansøgning om anlæggelse af dobbeltrettet cykelsti langs den østlige side af Klitvej fra Husby til 

Bjerghuse. – Lb. nr. 48 – Sdr. Nissum Kirke og lb. nr. 49 – Husby Kirke. 

 

Holstebro Kommune har søgt om dispensation til at anlægge en dobbeltrettet cykelsti fra Husby til 

Bjerghuse gennem Exnerfredningerne ved henholdsvis Husby Kirke og Sdr. Nissum Kirke. 

 

Fredningsnævnet har truffet afgørelse om at meddele dispensation til ansøgningen. For så vidt angår 

strækningen gennem fredningen ved Sdr. Nissum Kirke meddeles dispensationen på nedennævnte 

vilkår. 

 

Ansøgningen 

  

Ansøgningen vedrører en cykelsti, der skal placeres på østsiden af Klitvej mellem Husby og Bjerg-

huse.  

 

Af ansøgningen fremgår, at cykelstien udføres som en dobbeltrettet cykelsti, der følger et eksisterende 

terræn og placeres bag den eksisterende vejgrøft. Der forventes på strækningen anvendt et areal på 

mellem 7,5 og 11 meter fra vejkanten. 

 

Cykelstien etableres ved at rydde cykelstiens tracé for eventuel beplantning, hvorefter der afrømmes 

muld i en dybde til bæredygtig råjord.  

  

I Husby ligger kirken vest for vejen, således at cykelstien placeres på modsatte side af vejen.  

I Sdr. Nissum ligger kirken øst for vejen, og stien skal dermed placeres på samme side af vejen. Der 

er indgået aftale med en kirkegårdskonsulent om udformningen af stien og de nødvendige anlægs-

mæssige foranstaltninger ved kirken. 

  

Fredningerne 

 

Der er tale om sædvanlige Exnerfredninger, som skal hindre, at kirkens omgivelser skæmmes, eller 

at indsigten til eller udsigten fra kirkegården forhindres. 

 

Af deklaration lyst på de berørte ejendomme fremgår: 

mailto:rikke.rasmussen3@holstebro.dk


 

FREDNINGSNÆVNET FOR MIDTJYLLAND, VESTLIG DEL 
 

 

 
RETTEN I HERNING, Haraldsgade 28, 7400 Herning 

Tlf. 93 56 40 48 – E-mail: midtjyllandvest@fredningsnaevn.dk 

 

”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 o. lign., 

derpå ej opsætte skure, udsalgssteder, isboder, vogne til beboelse eller opbevaring af redskaber eller 

lign. skønhedsforstyrrende genstande.” 

 

Fredningsnævnets sagsbehandling 

 

Fredningsnævnet har modtaget mødenotat fra møde den 18. november 2019 mellem anlægsingeniør 

Thomas Aas Christensen og kirkegårdskonsulent Mette Fauerskov, hvoraf blandt andet fremgår: 

 

”… 

   I hovedtræk aftaltes følgende: 

*Cykelstiens kotering fastholdes som projekteret. 

*Langs diget skal der være en vandret banket på min 150 cm. 

*Herfra og ned mod cykelstien etableres en skråning, der på det stejleste sted vil blive ca 1:2. TAC 

vurderer, at det er muligt i forhold til jordbundsforholdene.  

*Eksist. bevoksning ryddes på det areal, hvor der skal terrænreguleres. Muld lægges i depot og gen-

anvendes. 

*Der skal træffes aftaler med kirken, da reguleringen skal foregå på kirkens jord. 

*Der må påregnes arkæologiske undersøgelser inden arbejdet udføres. 

*Der retableres med en beplantning svarende til den nuværende. 

*Der skal træffes aftale med kirken om pleje af beplantningen i etableringsfasen. 

…” 

 

Af brev af 20. januar 2020 fra kirkegårdskonsulent Mette Fauerskov til Ribe Stift fremgår blandt 

andet: 

 

”… 

Forslaget til cykelsti ved Husby Kirke vil ikke påvirke kirkeomgivelserne negativt og kan anbefales. 

Indkigget til Sønder Nissum kirke er meget værdifuldt, som det også beskrives i ”Aftale om forbed-

ring af beskyttelsen ad Sdr. Nissum Kirke”. Cykelstien er beliggende i aftalezone 1, og det fremgår, 

at ændringer i terrænet bør drøftes med de kirkelige myndigheder. 

Forslaget til cykelsti ved Sønder Nissum kirke har tidligere været drøftet med anlægsingeniør Tho-

mas Aas Christensen fra ingeniørfirmaet. Forudsat, at cykelstien projekteres som beskrevet i mit 

mødenotat og udtalelse af 19. november 2019, kan projektet anbefales. 

…” 

 

Ribe Stift har under henvisning til konsulentens udtalelse meddelt, at stiftet bakker op om anlæggel-

sen af cykelstien i den beskrevne udformning. 
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Forslaget har herudover været i høring hos Husby Menighedsråd, Sønder Nissum Menighedsråd og 

Ringkøbing Provstiudvalg.  

 

Fredningsnævnet har ikke modtaget indvendinger mod projektet.  

 

Fredningsnævnet har gennemgået tilsendt kortmateriale over placeringen af den påtænkte sti. 

 

Fredningsnævnet har på baggrund af det fremsendte besluttet at behandle ansøgningen på skriftligt 

grundlag. 

 

Fredningsnævnets afgørelse: 

 

Fredningsnævnet har efter votering truffet følgende afgørelse: 

 

Fredningsnævnet meddeler dispensation til at anlægge cykelsti gennem de to fredninger ved hen-

holdsvis Husby Kirke og Sønder Nissum Kirke i overensstemmelse med den fremsendte projektbe-

skrivelse. 

 

Fredningsnævnet har lagt vægt på, at projektet efter forhandling med de kirkelige myndigheder er 

tilpasset på en måde, så cykelstien ikke vil skæmme kirkernes omgivelser. Cykelstien vil endvidere 

ikke være til gene for indsigten til eller udsigten fra kirkerne. Projektet er således ikke i strid med 

fredningernes formål. 

 

For så vidt angår strækningen ved Sønder Nissum Kirke meddeles dispensationen på følgende vil-

kår: 

 

 Langs diget skal der være en vandret banket på min 150 cm. Herfra og ned mod cykelstien etab-

leres en skråning, der på det stejleste sted vil blive ca 1:2.  
 

 Der skal gives adgang til arkæologiske undersøgelser, inden arbejdet udføres. 

 

 Der skal retableres med en beplantning svarende til den nuværende. 

 

 Der skal træffes aftale med kirken om pleje af beplantningen i etableringsfasen. 
 

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: 

http://www.naevneneshus.dk/
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 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. 

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 digita le 
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 klagenævne t, 

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 tilbagebeta le 
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. 

 

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