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FREDNINGSNÆVNET>



Areal, Ca. 3 ha
hede. Fredet Fredningsnævnets kendelser af 14/5 1955

og 3/11 1955.

Farm&1 Bevarelse af hede og gravh~jc.•• Indhold Status quo. Rydning af selvsået opvækst
på ejerens forans~altning.•

Matr. nr. 3~, 3f Hovedejerlavet.

Ejer. Privat.

P&taleret Natio~al~useetog Fredningsnævnet .

•
\
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Fr. nr. 44 og 45. J. nI: 118-05-690-68.



U D S K R I F T
af REG. NR. O 2- 2.. '1'3 ..000

forhandlingsprotokollen for Fredningsnævnet for RINGKØBING amtsrådskreds.

K E N D E L S E afsagt den 3.november 1955.

På initiativ af ejeren af matr.nr. 3~ Hovedejerlavet,
Hover sogn, gårdejer Hans ~~rtin °Jensen, Nr. Bratbjerg, har fred-
ningsnævnet den 14. maj 1955 afsaet kendelse om fredning af et
18000 m2 stort hedeareal med gravhøje, beliggende på fornævnte ma-o.. 'trikelnummer, grænsende op til og liggende nord for sognevejen f~a
He til Hover. Da nævnet den fornævnte dato besigtigede arealet, op-
lyste gårdejer Jensen, at han påtænkte at købe et areal af matr.
nr. 3~ ibd., der fra syd grænser op til det fredede areal, kun ad-
skilt fra dette af den lige omtalte sognevej. Når købet var gennem-
ført, ville han tilbyde arealet til fredning, således at han ej hel-
ler i dette tilfælde skulle have erstatning, såfremt det offentlige
ville afholde de med fredningen forbundne omkostninger, herunder til
matrikulering. I den anledning afholdt nævnet en åstedsforretninf,
den 24. juni 1955 og opnåede ved forhandling med gårdejer Henrik
Smedegaard, ejeren af arealet, tilsagn om, at han ville sælge det'. til gårdejer ~ensen. Denne gentog sit tilbud og henviste iøvrigt

.. med hensyn til frednin{ren til de i den ovennævnte kendelse inde-
holdte beste~~elser. Gårdejer Jensen er nu ved skøde, lyst den 13•
juli 1955, blevet ejer af det pågældende areal, der er matrikuleret
under nr. 3 f Hovedejerlavet, Hover sogn.

Da det nu til frednine tilbudte areal, der er et kuperet
2hedestykke på ca. 10.000 m , som fremhæver skønheden ved det af

kendelsen af 14. maj 1955 fredede areal, findes frednin~sværdigt
efter naturfredningslovens § l, vil dette areal, hvis grænser med
rødt er markeret på vedhæftede af landinspektør Edens, Ringkøbinr"
i juli 1955 udarbejdede kort, være at underkaste naturfredning i
samme omfan~ som gælder for det ved kendelsen af 14. maj 1955 fre-
dede areal.



Påtaleret tillægr,es Nationalmuseet og Naturfredninesnæv-
net, hver for sig. Omkostningerne ved arealets matrikulering og af-

tt mærknine i marken samt sagens gennemførelse iøvrigt vil være at ud-----rede af amtsfonden.

T h i b e s t e ID ro e s :

Det på vedhæftede kort, med rødt markerede areal af matr.
nr. 3 f Hovedejerlavet, Hover sogn, tilhørende gårdejer Hans Martin
Jensen, Nr. Bratbjerg, undergives naturfr~dning i medfør af natur-
fredningslovens § l i foran angivne omfang - jfr. Naturfredninfs-

.. nævnets kendelse af 14. maj 1955 vedrørende matr.nr. 3 e ibd., med
påtaleret for nævnet og Nationalmuseet, København, hver for sig.

I Amtsfonden betaler de med fredningens gennemførelse for-
bundne omkostninger.

H. Richter. Jens Chr. Jensen. Emil Clemmensen.

Udskriftens rigtished bekræftes.

Dommeren i Holstebro m.v. den

]'redninf,snævnetfor Ringkøbine amtsrådskreds •
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Det attesteres, at det om-
handlede areal, der agtes
fredet nu er beliggende

fpå matr. nr. 3.
Rin _"'bing, den~55.

Landinspektør •
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