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Over[red~ings~ævnets kendelse af 5/1 1952.
Fred~ingsnævnets'kencelser af 24/11 1969
og 7/7 1971. OFN ~ende1se af 1/3 74.
Bevarelse af hedeareal og udsigt ~od sydog sydvest .

Status quo. Selvsået fyr fjer~es ved ejerens
forans~altning. Ifølge kendelse af 2~/ll1969 vedligeholdes arealet af ?red~~h6s-
planudvalget, og der ~å incre~tes parke-
rings- og rasteplads på arealet. I~3:~c
~ende1se af 7/7 1971 er der adgang for
gående og kzrende færdsel over =atr. ~r.41~.

.,. .~ r:::.va ...

~~~=arks Xaturfredningsforenir.g,
nævnet og ?redningsplanudvalget.
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U D S K R. I F T---------------af
OVERFliEDNINGSNÆVNETS KENDELSESPROTOKOL.

År 1952, den l. oktober) afsagde overfredningsn~vnet på grundlag
af mundtl ig og skriftlig vo-';;eringfølgende

k e n d e l s e
i sagen nr. 1090/52 vedrørende fredning af udsigten mod syd fra en stræk-
ning af vejen fra Dejbjerg til Langtind.

I den af fredningsnævnet for hingkøbi.ng amt den 5. januar 1952
afsagt e kendelse hedder det;

II I skrivelse af 14. april 1950 har Danmarks naturfredningsforening
til skrevet fredningsnl:lvnet for Ringkøbing amtsrådskreds således; "------
Af natuI'fredningsrådet blev Danmarks naturfredningsforenings opmærksom-
hed i sin tid henledt p5 en fredningsværdig lokalitet ved vejen fra
Dejbjerg til Langtind, idet der fra denne vej både mod syd og nord åbnede
sig oærdeles smukke udsigter.

Fredningsforslaget har v~ret forelagt vor lokale fredningskomite for
Ringkøbing og omegn, der også har udtalt sig til gunst for en fredning-"

Efter en omtale c-,fde matrikelnumre , der omfattes af forDlaget, ud-
tales det, at de syd for de p~gældende matrikelnumre liggende arealer
tilhører det danske cedeselskab, ob at disse arealer vil blive fredet
ved frivillig overenskomst mellem hedeselskabet og rådet.

Den 22. juni 1950 afholdt nævnet åstedsforretning under behørig
tilvarsling af alle rette vedkommende vedrørende de pågældende matrikel-
nuttlrealle af øster Lem, Sdl'.Lem sogn, hvora.f dog blot skal nævnes de
tre syd for ve~en værende af forslaget omfattede, nemlig 40a tilhørende
Jens Søndergaard Hykkelbjerg, 41a Gerhard Jensen Agerbo og 4lm Anders
Ej ti3rgboJansen.

Nævnet konstaterede, at der fra den påg~ldende vej - ca. 5 km til
henholdsvis hovedvej ene Ringkøbing--Skjern- og Holstebro-Skjern - var en
ualmindelig smuk udsigt mod sydvest og syd, og at de n~vnte tre grunde
henlå i delvis hede, og at der p8 matr. nr. 4la, hvorpå lå en oldtidshøj, I

var foretaget nyplantning af fyr, således at denne plantning med tiden
kunne frembyde en fare for udsigten. De tre grunde, hvoraf matr. nr.
41a og 4lm gr~nsede umiddelbart op til vejen, skrånede j~vnt mod syd.
De hedeselskab et tilhørende areale:L'henlå i uberørt hede, dog sås langt
mod syd større plantager. Arealerne nord for vejen henlå på dette tids-
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punkt i hede. N~vnt fandt ikke tilstr~kkelig anledning til at frede
de sidstnævnte arealer, mm1 derimod at udsigten mod~ i b~lde bevares,
hvorfor der blev optaget forligsforhandlinger med ejerne Qf de tre
grunde.

Da n~vnet mente, at en fredning af de hedeselskabet tilhørende
arealer ved n~vnets medvirken m:!lttenre en forudsætning for den heroC'l-
handlede udsigtsfrednlng, blev der ligeledes indledt forhandling med
Danmarks naturfredningsforening og hedesolskabet. Under en åstedsfor-
retning den 18. april 1951, hvortil Danmarks naturfredningsforening
var indvarolet, protesterede den for hedeselskabet mødendo, direktør
Basse, Viborg, mod en fredning af selskabets n:svnte hedearealel' uden
erstatning og udtalte, at hedeselskabet formentlig kun frivilligt ville
indgå på fl' edning mod betaling af en erstatning, svarende til ind-
købsprisen for ca. 10 år siden. Da det skønnedes at dreje sig om ret
store erstatninger, når henses til de udstrakte arealer, der her var
tale om, anså nBvnet den pdg~ldende fredning i så henseende for økono-
misk uigennemførlig således, at fredningen alene burde baseres på at
bevare udsigten mod sydvest. Herefter udgik matr. nr. 4lm som fred-
ningsobjekt.

Under åstedsforretningen den 3. september 1951 blev dor med ejerno
af matr. nr. 4la og 40a indgået forlig om fredning af de p/j vedhæftede
kort med rødt indtegnede m'ealer, af størrelse henholdsvis 20.690 m2
(3,75 td. land) og 44.080 m2 (7,99 td. land). Erstatningen blev fastsat
til henholdsvis 300 kr. og 50 kr. pr. td. land.

I medfør af naturfredningslovens § 1 undergives de n~vnte arealer
fredning, hvorefter disse til stadighed Stel henligge i uberørt hede.
De må således ingensinde bebygges olIer beplantes, ligesom der ikke må
opsættes boder eller R.ndre skæmmende og udsigtshindrende indretninger.
Det påhviler ejeren af matr. nr. 4la for egen regning inden 3 måneder
efter p~krav af nEvnet eller overfredningsnævnet at fjerne de på den
f:cedede del af dette matrikelnumlt.~rværende plantninger, ligesom det
påhviler de til ecllver tid vErende ejere af begge de fredede arealer for
egen regning at fjerno selvsåede buske og tI·~bevoksningel-.

Den Ge~hard Jensen Agerbo og Jens Søndergaard Hykkelbjerg tilkommende
erstatning andrager henholdsvis 1125 kr. og 399,50 kr. at forrente
med 4'/2% årlig fra den 5. januar 1952, indtil betaling sker.

Påtaleret tillæge;es Danmarks naturfredningsforening og frednings-
nævnet for ningkøbing umtsrådskredn.

• Nærværende kendel se \Tili medfør af naturfredningslovens § 19,
,."stk. 3 være a t forelægge overfredningsnævnet. "
"
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Konklusionen er sålydende:
"De pt.\vedh13ftede kort med rødt indtegnede arealer af matr. nr.

4la og 40a øster Lem, Sdr. Lem sogn, undergives naturfredning med det
ovenfor angivne indhold og imod udredelse af erstatning, ligeledes
som foran bestemt •

Påtaleret tillEgges Danmarks n&turfredningsforening og frednings-
nævnet for hingkøbing amtsrådskreds."

KendelsE:n er i medf0r af naturfredningslov8ns § 19, 3. s tk. fore-
lagt overfredl1ingsn~"Evnet,som den 4. juli 1952 har besigtigut de pågæl-
dende arealer.

Da overfredningsn~vnet kan tilt~d8 det i kendelsen anførte, vil
denne være at stadf:este.

T h i b e s t e m m e s :
Den af fredningsnævnet for Kingkøbing amt den 5. januar 1952 afsag-

te kendelse vedrørende f!'edning nf udsigten mod syd fra en strækning
af vejen fro. Dejbjerg til Langtind stadfæstes.

FredningsgI"uns8n er vist på et n13rværende kendelse vedh:eftet kort
nl'. l{in. 107.

I erstatnmg udbetales der Gerhard Jensen Agerbo, Sdr. Lem pr. Lem
St., 1125 kr. og JE:ns Søndergaard Hykkelbjerg, smstds., 399,50 kr.,
alt med renter 4'/2% p.a. fra den 5. januar 1952 at regne, til betaling
sker. Ersta tningeme, inl t 1524,50 kr. ,udred0s med halvdelen af sts.ts-
kassen og halvdelen af Ringkøbing amtsfond.

Udskriftens rigtighed bo-
kr:efteG.

:e:.._.. ... ;f,."'-, .~:." ?.-Af<,,:;r!Z -
F. GraU

overfredningsn~vnets sokretær

.
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U d s k r i f t

af
forhandlingsprotokollen for frednin~snævnet for RINGKØBING amt.

K e n d e l s e afsagt d. 5/1-1952.

I skrivelse af 14. april 1950 har Danmarks Naturfrednings-
forening tilskrevet fredningsnævnet for Ringkøbing amtsrådskreds
således :

ti •••••••••• Af Naturfredningsrådet blev Danmarks Natur-
fredningsforenings opmærksomhed i sin tid henledt på en frednin~s-
værdig lokalitet ved vejen fra Dejbjerg til Langtind, idet der fra
denne vej både mod syd og nord or_ Fledn'gSft!:et
k~olRin øbi om e~~ ..

for en fredning •••••• fl

smuk:;kdSigter.
vor loka frednings-

udtalt si,_>til gunst

g

Efter en omtale af de matrikeln e, der
det~t ~ syd for de#i_.lIlI!"IlhfeVt danske he lskab, o

redet ved frivillig overenskoms~ mellem hedeselskabet
og rådet•

pågæl-
dende sogn, hvoraf dog
blot skal nævnes de tre syd for vejen værende af forslaget omfatte-
de, nemlig 4o~ tilhørende Jens Søndergaard Hykkelbjerg, 41a Gerhard
Jensen Agerbo o~ 41 ~ Anders Bjergbo Jansen.

Nævnet konstaterede, at clerfra den pågældende vej - ca.
5 km. til henholdsvis hovedvejene Ringkøbing - Skjern - og Holste-
bro - Skjern - var en ualmindelig smuk udsigt mod sydvest og syd,
og at de nævnte tre grunde henlå i delvis hede, og at der på matr.
nr. 41 ~, hvorpå lå en oldtidshøj, var foretaget nyplantninp, af
fyr,således at denne plantning med tiden kunne frembyde en fare
for udsigten. De tre grunde. hvoraf matr. nr. 41a OG" 41m 2'"rIl""..,.ll ......R",Pertl1..,..o--~
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Mntr.nr.4oa m.fl.,
\("0 Ler Lem m.m. ,
:Jdr. ]JelU "ogn.

A.nmelJer: Jile(; dningi.>rJwvnet fur
Hingkøbing Bmt:.:>råds-
keedJ, Hol:.;ttbro.

aI
protokollen fo~ fr'ednlngsnævnet fer Ringkøbing amtsrådakredc.

/'
,/

jtI' 19u1:,' den ~!4. november kl. 15 afholdt .rredning~n&vnet møde
i 1em soen.

Sag angfiende fredning af en del af
matr. nr. 40 a øster Lem by m.m.,
Sd.r. 18m scgn, stort 1,0 ha, tilhø-
renae GJrd8jer Kristen l~kkelbjerg,
øote}' Lem ;.1.1'. J..em,;t.

N0dt var fredning8nævnets formand, dommer l'iøllerNielsen, Hol-
stebro, og det amt..J.I'ådsv.:::tlgtemedlem, ::iJllGsrådsmedlemThomas J.:ndersen,
Aulum. I'ledlemaf det lokale l'redning:;mævn, pelsdyravler Nads Lunde,
var ikke mødt.

Mødt var endvidere ejeren, gårdejer Kristen Hykkelbjerg.
For fredningsplanudvalget mødte landinspektør G. Alsted.
For Sdr. Lem kommune mødte Anders Andersen, Jens Faurby og

Lars Kold Jensen.
For Nationalmuseet mødte museumsinspektør G. Kunwald.
For Ringkjøbing Amt mødte ingen.
Der fremlagdea:

Fredningstilbud af 20. se ptember 19l.,:=) med tilhø.C'endekort.
Formanden redegjorde for sagen.
Gårdejer Kristen Hykkelbjerg ved~tod det fremlagte frednings-

tilbud, og de iøvrigt mødte anbefalede, at fredningstilbudet blev
modtaget.



II , ,,)

er

- 2 -

I ooVfJrenGstenulJelaome<1 fredningu Lilbude t tilbød går'dejer Krir:ten
Hykkelbjcrg såledoJ aL la<1e indG~ under fredning uden nogen form for
eL'tJtatningd8tpil.vedhæftede kort vluLo 1,6 ha store areal af matr. nr
40~ 0ster Lem by, 8dr. Lem uoen, ~~leded at der for fredningen skal
cælde i'olgende be:::.>temmelser:

"Arealet mil ikke bebygges, 0[:; der må iklw opstillea skure, bo-.
der, master, campingvogne, telte eller andre skæmmende indretninger.

Der md ikke foretageu ydeEligere grusgravning eller henka8tes
aifald på arealet.

Der tillægges almenheden ret til gående og kørende færdsel
samt ophold på det fredede areal.

Arealet ckal i villest muligt omfang opretholdes Gom lyngareal,
hvorfor trævækst skal ryddes ved fredningumyndighedernes foranstalt-
ning og uden udgifot for ejeren.

~redningen skal ikke være til hillder for, at fredninC~illyndig-
hederne indretter parkerings- og rastepladJ p~ arealet uamt opstil-
ler de hertil fornødne faciliteter, hvis udseende og placering skal
godkendes af fredningsnævnet.

I forbindelse med de omtalte anlæg kan fredningsmyndighederne
foretage ~indre terrænreguleringer, fortrinsvis til retablering af
terrænet."

Da fredningsnævnet fandt det til fredning tilbudte areal i høj
grad fredningsværdigt og var enig i indholdet af de bestemmel3er,
der skulle gælde for fredningen, hvorved dog bemærkes, at kørende
færdsel kun bør tillades på eksisterende vej og eventuelt parkerings-
areal, modtog fredningsnævnet med nævnte tilføjelse det fremsatte
fredningstilbud med bemærkning, at påtaleretten vil være at tillægge
fredningsnævnet for Ringkøbing amtsrådskreds og fredningsplanudvalget

tt hver for sig.
"o~' Efter aftale med gårdej er Kristen Hykkelbj erg vil fredningstil-
• ~ budet være at tinglyse på den af fredningen berørte ejendom, matr.

~o
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nr. 40 !m. fl. øster Lem m.ID., Sdr. Lem sogn, med prioritet forud
Jor pantegwld.

Således passeret.
Sagen sluttet.
JYiallerNielsen.
/~)

efr. ,I/s' jP.

Udskriftens rigtighed bekræftes.
F lillD N IN GSJiJÆV l'JEfJ.: l!'OH RINGKØBING AI'1TSRÅDSY..RBDS.

t"
" )7 ..4

;~~;~;:.~':~<,-~/'i:/',~'':t'~'rt!/~~'-'"-
/...... -

1'løllerNielsen
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flr 1974, den l. marts, afsagde overfredningsn(r~-

net følgende
k e n d e l s e

i sac;ell 0:['1'). 2131/71 o:n almenhecleno adgang ad en over fK:l tr. lir.

I den ai' :frec1niYl{?;:=m:.:r:rnlet for Hingkø"bing fredningskrecL:'1

den 7. ;juJi 19'{l a:f.'~~G,3,t1-ce:cdclsc hsdder det:

,,~
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" "Ved kendelse af 5. januar 1952, stadfæstet af over-
fredningsnævnet den l. oktober 1952, har nærvOJrende frednings··
nævn bestemt, at nogle nærmere betegnede ved Dejbjcrr:;Hede be-
liggende arealer af matr.nr. 41 ~ og 40 ~ øster Lem by, Sønder
Lem sogn, skal undergives naturfredning, således at disse til
stadighed skal henligge som uberørt hede. Den således etablere-
de fredning blev den 24. november 1969 på grundlag af et af
vedkommende lodsejer fremsat og af fredningsnævnet accepteret
tilbud udvidet til tillige at omfatte et nærmere udpeget 1,6 lJa

stort areal af matr.nr. 40 ~ øster 1Jem by, Sønder Lem sO€:,'TI.
Der tillagdes ved denne fredning almenheden ret til gående og
kørende færdse1 samt ophold på det fredede areal, hvorhos de-L
tillodes fredningsmyndighederne at indrette parkerings- og
rasteplads. Som vilkår for denne fredning fastsattes bl.a., at
kørende færdsel kun bør tillades på eksisterende vej og even-
tuelt parkeringsareal.

Por at skaffe almenheden adgang til de således fredede
arealer, hvorpå ligger nogle oldtidshøje, har fredningsplQnu~-
valget for Ringkjøbing amt i skrivelse af 4. september 1969
fremsat begæring om , at der ved kendelse tillægges offen-clig'nf;-

• den adgang til g[18nde og kørende færdsel ad den over matr .nY'.
41 ~ øster Lem by, Sønder Lem sogn, tilhørende pastor Haakon
Rabjerg, førende grusvej. For fredningen er nedlagt følgende
påstand:

"Der tillægges almenheden adgang -i:;ilgående or:;kørcn--
de færdsel ad en 4,00 m bred vej udgående fra offentlig bivej
nr. 9 i et punkt ca. 280 m fra ejendom..rnensøstskel og forløbell-
de mod syclvest til et P1Ankt i eje11dornmenssydskel 320 m fra
ejendommens :3ycløstligehjørne, jfr. vedlagt e rids.

'" Det tilJ.acJ.esfredningsmyndighederne at istandsætte
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.,
gå uhindret."

'. Efter at fredningsforslaget har været bekendtgjort
den 20. april 1971, og efter at lodsejeren og andre interesse-
rede har modtaget kopier af sagens dokumenter, har frednings-
nævnet afholdt møde den 23. juni 1971 med deltagelse af repræ-
sentanter for Ringkjøbing amtsråd, fredningsplanudvalget,
Ringkjøbing byråd, Rigsantikvaren, pastor Haakon Rabjerg og
andre interesserede. Under mødet foretoges besigtigelse af
arealerne, herunder af et brandbælte, der på hedeselskabets
jord fører mod øst fra kommunevejen og ind til de på det fre-
dede areal liggende høje, hvilket brandbælte blev næ~1t som
en mulig alternativ adgangsvej.

På mødet redegjorde landinspektør Gert Alsted, fred-
ningsplanudvalget, for sagen, idet han nærmere anførte, at det
ville være af betydning for de allerede etablerede fredninger
og forøge værdien af disse, at der gives offentligheden adgang
hertil. Han påpegede i denne forbindelse, at den eneste natur--
lige adgangsvej ville være den nævnte vej, dor iøvrigt er restel
ne af en gammel byvej, der fra Vestre Rabjerg er gået imellem• højene og videre mod nordøst krydsende den nuværende kon@une-
vej.

• Med ULndtagelse af ejeren, pastor Haakon Rabjerg, der
på mødet var repræsenteret af forstanderinde, fru. Sigrid Niko-
lajsen, kunne samtlige de mødte anbefale fredningsforslaget.

Museumsinspektør, fru Kirsten Elisabeth Høgsbro, der
mødte for Rigsantikvaren, udtalte, at det - hvor forholdene
iølTrigt taler for det - også er i Rigsantikvarens interesse,
at do danske fortidsm.Lt1clergøres ti1eængelige for en f:3tørre
offentlighed, ae hun forudsatte herved, at fredningsplanudval-
get p~tager sig at udbedre eventuelle skader, der måtte opst~
på højene.
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Forstanderinde, fru Sigrid Nikolajsen protesterede
på pastor lIaakon Rabjergs vegne mod freciningen 0g henviste for
så vidt angår nærmere argwncntation til en af pelstor Rabjer'g

til fredningsnævnet fremsend t skrivelse af 19. jlmi 1971. Af
den nævnte skrivelse, der er bilagt forskellige protester fra
kredsen omkring det af pastor Rabjerg ledede over for de fre-
dede arealer liggende refugium, fremg<1.rbl.a. ,at der efter
pastorens mening ikke er brug for en rasteplads på stedet, at
en rasteplads vil samle urolige elementer fra egnen og dermed
virke forstyrrende på den for refugiets beboere ønskede fred
i omrcidet, ligesom der henvises til, at brandfaren for plan-
tagen vil vokse med et forøget antal besøgende, oG at færd.sel::=:-
mæssige hensyn iøvrigt taler imod etablering af en indkørsel
til området.

'Gårdejer Kristen Hykkelbjerg har over for nævnet op-
lyst, at der i forvejen er mange besøgende på stedet, og haL
finder det hensigtsmæssigt, at forholdene bringes i orden til
at modtage disse besøg.

Landinspektør Gert Alsted har over for pas~or Haakon
Rabjergs argumentation anført, at fredningsplanudvalget ikke
har til hensigt at etablere anlæg i området, der formodes at
kunne tiltrække et stort og støjer.Ldepublikum, men at" man ale-
ne vil etablere anlæg - herunder en mindre parkeringsplads -
således at der skabes rimelige adgangsforhold for det publi-
kum, der ønsker at nyde udsigten over landskabet. Han har på
fredningsplanudvalgets vegne erklæret sig villig til efter n<:21'-
mere aftale med pastol~ Rabj erg at plante et brandhæruTtr-mdebælte
af mirJdre b:r'oxld'oaretræsorter j stedet for de yderste rækker
bjergfyr.

D(jl' er ikke fremsat krav om erstatning.
Da a et skønnes af væsentlig betydninG foy- befolk~i :tl--
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gens friluftsliv, findes der at burde tillægges almenheden ad-
gane til eående og kørende færdsel ad dell over matr.nr. 41 ~
øster Lem by, Sønder Lem sogn, førende 4 meter brede vej fra
bivej nr. 9 (Lem st. - hovedvej A 11) til ejendommens sydskel,
således at det tilladeo fredningsmyndighederne at istandsætte
og vedligeholde vejen.

Der tillægges pastor Haakon Rabjerg som ejer af matr.
nr. 41 ~ øster Lem by, Sønder Lem sogn, en erstatning på
2.000,- kr., der udredes med 3/4 af statskassen og 1/4 af
Ringkjøbing amtsfond.

Påtaleret tillægges fredningsplanudv:llget for Ring-·
kjøbing amt og fredningsnævnet for Ringkjøbing fredningskreds.

Nærværende kendelse vil være at tinglyse på den na.rvl1-

te ejendom med prioritet forud for al pantegæld.

T h i b e s t e m m e s :

Der tillægges i det ovenfor beskrevne olllfangalmenlle-
den adgang til gående og kørende færdsel ad den ovenfor nævnte

• over matr.nr. 41 ~ øster Lem by, Sønder Lem sogn, førende vej .
Det tillades fredningsplanudvalget for Ringkjøbing

amt at istandsætte og vedligeholde vejen .

• I erstatning betales 2.000,- kr. til pastor Haakon
Rabjerg. Erstatningen, der fil være at forrente fra dato i
overensstemmelse med naturfredningslovens § 21, stk. 4, udre-
des med 3/4 af statskassen og 1/4 af Ringkjøbing amtsfond. "

Marstal. Ths. Andersen. c.TensKirk.
cfr. D/B Udskriftens rigtighed bekræftes. /p.

FREDNINGSN~lræT FOR RINGKØBING FREDNINGSKREDS.

>,

sign. lVrarstal,
fu..."1.g.formand
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Denne kendelse er indanket for overfredningsnævnet af
ejeren, pastor H9.akon Rabjerg, med påstand om, at fredningen
ophæves ud fra de over for fredninGsnævnet anførGe synspunkLer,
jfr. foran pag. 3.

Overfredningsnævnet har den 29. september 1972 fore t 0."-

get besigtigelse af området med del taeelf3e af ejeren samt 1'0-

præsentanter fra de implicerede myndieheder, fredningsnævn,
fredningsplanudvalg, Ringkøbing lcommune, Rigsantikvaren, Hede-
selskabet og Danmarks Naturfredningsforening. W.l8.nkonstaterede
herunder, at der fra den ved kendelse af 2~. novemb8r 1969 fri--vilJ.igt fredede højgruppe på matr.nr. 40 §;, hvortil vojadgang
under nærværende fredningssag skaffes over matr.nr. 41 z-'
var en særdeles smuk og storslået udsigt, der betydeligt over-
gik andre udsigtsmuligheder i nærheden. Man besigtigede endvi-
dere andre mulige placeringer for en rasteplads med tilknytning
til udsigtshøjene.

Overfredningsnævnet har herefter besluttet at stad-
fæste den ved fredningsnævnets kendelse gennemførte fredning
om adgang til gående og kørende færdsel på hedevejen over matr •
nr. 41 z .

Efter overfredningsnævnets opfattelse havde en løsning:
hvorefter kørsel ad 11edevejen og henstillen af automobiler ved
selve højgruppen ikke fandt sted, væretat foretrække. Da andre
egnede muligheder for en rasteplads ikke fandtes - bortset fra
arealet af matr.nr. 41 ~ beliggende mellem hedevejen og den
offentlige vej - hvor pastor Rabjerg fandt etablering af raste-
plads helt uacceptabel - har overfredningsnæ\~et efter omstæn-
dighederne kunnet tiltræde den i næ-vnets kendelse omtalte løs-
ning, som gæld.ende ind til videre. Det er herved en forudsætning:
at der ikke ved højene anlægges en egentlig raste- og parl:::e--
ringsplads , men alene ved mindst muligt indgreb i cle..eksis te1'8n-
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de forhold skaffes ad gane til at anbrinGe et mindre antal,
5-10, biler på stedet. Spørgsmålet om etablering af parkerings-
eller rasteplads andetsteds, eventuelt ved d.en offentlige vej,
bør efter overfredni.ngsnævnetf3 opfattelse l<:unnetageli op til
senere overvejelse, såfremt den nuværende løsning af frednings--
mæssige, trafikale eller andre årsager måtte give anledning
hertil.

Det bemærkes, at den ovenfor næ\~te kendelse af 24.
november 1969 om fredning af højgruppen Bom udsigtsareal alene
omfatter et ca. 1,6 ha stort areal, hvorpå højgruppen er be-
liegende, men ikke hjemler offentlig fwrdoelsret ad hedevejen
på strækningen herfra til matr.nr. 41 ~' jfr. vedlagte kort.
Ejeren af den mellemliggende vejstrækYJing, der er beliggende
på)matr.nr. 40 ~' smst., Kristen Hykkelbjerg, Lem, har derfor
i skrivelse af 29. januar 1974 erklæret sig enig i, at den
ved nærværende kendelse hjemlede færdselsret m.v. over matr.

•
nr. 41 ~ uden erstatning udvides til også at gælde for vej-
strækningen over matr.nr. 40 ~.

Erstatningen for den gennemførte fredning vedrørende
41 ~ er - da mindelig overenskomst ikke har kunnet opnås
fastsat ved taksation i henhold til naturfredningslovens reg-
ler til 2.000 kr.

Iøvrigt vil den indankede kendelse være at stadfæste
med foran nævnte ændringer og bemærkninger.

Et kort nr. RIN 107 a, visende den fredede vej til
højarealet, samt de ved overfredningsnævnets kendelse af l. ok-
tober 1952 og ved nævnets kendelse af 24. november 1969 frede-
de arealer er vedhæftet ~ærværende kendelse.

re



- B -

T h i b e s t e m m e s :

Den af fredningsnævnet for Ringkøbing amts lrednings-
kreds den 7. juli 1971 afsagte kendelse om færdselsret ad en
over matr.nr. 41 ~ og 40 §, øster Lem by, Sønder Lem sogn, fø-
rende vej stadfæstes med de af det foranstående følgende æn-
dringer og bemæ.rkninger.

e-e

I erstatning tilkendes pastor Haakon Rabjerg kr. 2.000.-

der forrentes med Bt % p.a. fra den 7. juli 1971 til anvisnin-
gen, der har fundet sted.

Erstatningsbeløbet med renter udredes med 3/4 af stats-
kassen og 1/4 af Ringkøbing amtskommune.

Udskriftens rigtighed bekræftes ...It". / / /'

"./ ~, ':t2f/LA/1~

G. "Hermann

•



I·\,
~ ~ ~ :='1........."

./~".......i..··..:.,;.-'':~I
u: ,lI.."tfn·'1 ".

I ...···00 .-.' .....
:.,,,,, ..irn,,

.'lo-. '~'",' - •• ''li '0!".... t.- I •

'~,... M"ljpIC1" .-.'", p.~' ...,j"iiilIl" !!'I': !+'IrJI'""""'!I __

e
•

I
I
\

I t;... \ '"..... .-) "
'. ....zi

o
~;IIJ~ .~ .. "".- . ,. "

1: 25000

• I

Gi ~rusgrave -e&- .....

~~

~ ..
Vv til højClrealet

WØ'd1Zo/.&7d. Grænse for jedet areol 1-10-52

~ ...... 24-11-6.

e Arealer af lem bYJ29. ~09.n ,

Kortbilag tilhørende til Grundkort udarbejdet den: 22-9-52

Sted: Naturfredningskonsulenten

Rettelser, tilføjelser m. v.
af/dato Fredningssekretariatet

11-2-1974

OVERFREDNINGSNÆVNETS

kendelse i sag nr.: 2131 / 71
Rin. 107 a
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U d s k r i f t

af
protokollen for fredningsnævnet for Ringkøbing fredningskreds

År 1971 den 7. juli blev i sagen:
R.A.F. 256a/19G9 Spørgsmålet om ret for almenheden til

adgang ad en over matr. nr. 41~ øster
Lem by, Sønder Lem sogn, førende vej,-------------------------------------

afsagt sålydende
k e n d e l s e :

Ved kendelse af 5. januar 1952, stadfæstet af Overfredningsnævne
den l. oktober 1952, har nærværende fredningsnævn bestemt, at nogle
nærmere betegnede ved Dejbjerg Hede beliggende arealer af matr. nr.
41~ og 4o~ øster Lem by, Sønder Lem sogn, skal undergives naturfred-
ning, således at disse til stadighed skal henligge som uberørt hede.
Den således etablerede fredning blev den 24. november 1969 på grundlal

af et af vedkommende lodsejer fremsat og af fredningsnævnet acceptere
tilbud udvidet til tillige at omfatte et nærmere udpeget 1,6 ha stort
areal af matr. nr. 4o~ øster Lem by, Sønder Lem sogn. Der tillagdes
ved denne fredning almenheden ret til gående og kørende færdsel samt

,
ophold på det frededp. areal, hvorhos det tillodes fredningsmyndighede
ne at indrette parkerings- og rasteplads. Som vilkår for denne fred-
ning fastsattes bl. a., at kørende færdsel kun bør tillades på eksist{
rende vej og eventuelt parkeringsareal.

For at skaffe almenheden adgang til de således fredede arealer,
hvorpå ligger nogle oldtidshøje, har fredninesplanudvalget for Ring-

, kjøbing amt i skrivelse af 4. september 1969 fremsat begæring om, at

CJ 6 • , ••• -ns===; '... • .-..
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