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• Sag nr. 205. Fredning af strandenge ved Bøvling Klit og
Holmen.

Kendelse:

(Meddelt den 23. april 1985)

Overfredningsnævnets afgørelse af 23. november 1984 om
erstatning i anledning af fredningen af strandenge ved
Bøvling Klit og Holmen i Lemvig og Ulfborg-Vemb kommu-
ner i Ringkøbing amt er påklaget til taksationskommissio-
nen vedrørende naturfredning af sagens løbenr. 2 a H. Gunnar
Husted Kirkeby,løbenr. 2 b Sigrid Nørby Christensen, og lø-
benr. 74 (nu) det privatskiftende bo efter Christian Neergaard.

Taksationskommissionen har den 9. marts 1985 besigtiget de
fredede arealer.

Under taksationen mødte for og med Gunnar Kirkeby landsrets-
sagfører Erik Hermansen, Lemvig, og for og med fru Kamma Nee~-
gaard advokat Mogens Jepsen, Ringkøbing. Sigrid Christensen
gav ikke møde, men havde som ejer af en anden fredet ejendom
udtalt sig over for kommissionen også vedrørende den her om-
handlede ejendom under en besigtigelse den 8. marts 1985.
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For Gunnar Kirkeby har landsretssagfører Hermansen nedlagt
påstand om, at mindsteerstatningsbeløbet - for så vidt det
måtte komme på tale ~ udbetales for nver af denne ejers tre
fredede matrikelnumre, der udgør/hører til tre selvstændige
ejendomme.

.'
I øvrigt har landsretssagfører Hermansen nedlagt påstand om,
at der for fredningen af matr.nr. 34 ~ Den nordlige Del ydes
en skønsmæssigt fastsat, i påstanden ikke konkretiseret,
højere erstatning. Arealet er vel fritaget for den del af
fredningsbestemmelserne, som indskrænker mulighederne for
dyrkning og anden landbrugsrnæssig anvendelse, men rammes af
forbudet mod byggeri og tilplantning. Det kunne blive ak-
tuelt for ejeren, som driver sin virksomhed fra sin hoved-
ejendom i Trans, at opføre en løsdriftstald på matr.nr. 34
~, men fredningen er til hinder for, at opførelse sker vest
for diget.

Hvad angår matr.nr. 6 og 20 Klitengene, har landsretssag-
fører Hermansen nedlagt påstand om en erstatning på 3.000
kr. pr. ha. Det er til støtte herfor gjort gældende, at
fredningsafgørelsen af 23. november 1984 indeholder en væ-
sentlig og værdiforringende skærpelse af de fredningsbestem-
melser, som indeholdtes i kendelsen af 16. maj 1967. Lands-
retssagfører Hermansen har i denne forbindelse nærmere an-
ført, at tidsfristen for høslæt i § 2 b ikke findes i ken-
delsen af 1967 og er af væsentlig værdiforringende betyd-
ning for arealer, der kun må benyttes til vedvarende græs.
§ 2 b bestemmer, at" "arealerne må ikke pløjes, fræses, sprøj-
tes eller udsættes for anden form for jordbehandling". Iføl-
ge overfredningsnævnets kendelse af 16. maj 1967 bestemtes,
at "arealerne skal forblive henliggende i deres nuværende
tilstand og må kun benyttes til landbrug". Denne bestemmel-
se hindrede efter sin ordlyd ikke, at arealerne måtte pløjes,
fræses, sprøjtes eller udsættes for anden form for jordbe-
handling som led i sædvanlig omlægning og anden pleje af ved-
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varen de græsmarker, som er nødvendig for at bevare en rime-
lig landbrugsmæssig udnyttelse af området. Dette har sær-
lig betydning for matr.nr. 6, ~voraf den største del er
højtliggende og ikke er noget egentligt engareal. I § 3,
stk. 2,bestemmes, at eksisterende grøfter ikke må uddybes

, ,

eller udvides på anden måde, og der må ikke etableres nye
grøfter. Eksisterende' dræn må, vedligeholdes, men der må

I

ikke etableres nye drænledninger. I kendelsen af 16. maj
1967 bestemtes alene, at "dræning af engstrækningerne skal
kun være till,adt med de påtaleberettigedes samtykke". Skær-
pelsen består' dels i, at kendelsen a f 1967 ikke forbyder
dræning af arealer, som ikke er engstrækninger, dels inde-
holdt kendelsen af 1967 ikke forbud mod etablering af grøf-
ter eller uddybning eller udvidelse af eksisterende grøf-
ter, under forudsætning af, at dette ikke ændrer arealernes
"nuværende tilstand". Endelig kunne også engstrækningerne
efter kendelsen af 1967 drænes med tilladelse af de påtale-
berettigede. Kendelsen af 1967 er praktiseret i overens-
stemmelse med det anførte, herunder ved pløjning, uden på-
tale. Ligeledes er det en skærpelse, at plantning af en-
kelte træer og buske nu er forbudt, medens 1967-kendelsen
alene hindrede tilplantning af arealerne, og at der er for-
bud mod at etablere f.eks. vindmøller og antenneanlæg.•e

• Sigrid Christensen har i sin skriftlige henvendelse til tak-
sationskommissionen krævet erstatningen forhøjet til 15.000
kr. samt eE årligt beløb svarende til ejendomsskatterne.

For boet efter Christian Neergaard har advokat Jepsen nedlagt
påstand om en erstatning på 90.000 kr. Han har til støtte
for påstanden henvist til en af statsautoriseret ejendoms-
mægler Jens Knudsen, Ulfborg, afgivet erklæring af 4. marts
1985, hvorefter ejendommens handelsværdi på sædvanlige han-
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delsvilkår, herunder med optagelse af størst muligt ejer-
ski ft,elån ,anslås til henholdsvis 390. ooo kr. og 3oo •ooo kr •
med og uden 'de af overfredningsnævnet,- fastsatte frednings-
bestemmelser. Det fremgår ikke af erklæringen, hvilket tids-
punkt der er lagt til grund for vurderingen, eller hvorledes
det af ejendomsmægleren anslåede meget betydelige værditab,
der s~arer ~il ca. 4d % af kontantejendomsværdien pr. l.
april' 1983 ifølge den offentlige ejendomsvurdering, nærmere
fremkommer. Advokat Jepsen har henvist til, at fredningen,
uanset at enhver foranstaltning, som er erhvervs~økonomisk

,
nødverdig som led i ålebrugsdriften på ejendommen, vil kun-
ne foretages uhindret af fredningen, og at der ifølge over-
fredningsnævnets skrivelse af 31. august 1984 vil blive gi-
vet fornøden dispensation til plantning af frugttræer m.v.,
dog medfører en betydelig værdinedgang, navnlig fordi fred-
ningen hindrer en udvidelse af ålebrugsdriften, og fordi
ejendommen har andre, ikke nærmere specificerede udnyttelses-
muligheder, som afskæres. Han har oplyst, at ålebruget, som
har været under anlæg igennem en årrække, endnu ikke drives
som en professionel virksomhed, og at der ikke foreligger
regnskaber for driften.

Taksationskommissionens bemærkninger:
Hvad angår Gunnar Kirkebys arealer (løbenr. 2 a.), bemærkes,
at .fredningsgrænsen på matr. nr. 34 c Den nordlige Del for-
løber langs havdiget på ejendommen. Der er øst for diget
uden for fredningsgrænsen fornødent areal til anlæg af land-
brugsbygninger, og det må iøvrigt efter kommissionens opfattel-
se anses som tvivlsomt, om et byggeri, selvom fredning ikke
var sket, med rimelighed kunne forventes placeret vest for
diget med den heraf følgende risiko for oversvømmelsesskader.
Med hensyn til matr.nr. 6 og 20 Klitengene finder kommissio-
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nen, at der må gives landsretssagfører Hermansen medhold i,
at ~en nu besluttede fredning som af ham nærmere anført med-
fører begrænsninger i ejerens rådighed, som ikke følger af
overfredningsnævnets kendelse af 16. maj 1967. Kommissio-
nen er: enig ~, 'at de påpegede skærpelser af fredningsbestem-
melserne bev~rker en nedgang i handelsværdien af disse area-
ler'l for hvilke der ikke er ydet erstatning i henhold til
fredningskendelsen af 1967, navnlig derved, at omlægning
af græsningsarealet forbydes. Erstatningen findes passen-
de at kunne bestemmes til 500 kr. pr. ha. Herved bemærkes,
at kommissionen efter fredningskortet lægger til grund, at
matr.nr. 6 har et areal på 4 ha og matr.nr. 20 et areal på
l ha. Når erstatningen udmåles efter denne takst, findes
der at være ydet Gunnar Kirkeby fuldstændig erstatning for
ethvert tab, han lider i sin egenskab af ejer af arealer
omfattet af denne fredningssag.

Af det anførte følger, at erstatningen til Sigrid Christensen
(løbenr. 2 b) fastsættes til samme beløb som ved overfred-
ningsnævnets afgørelse.

Hvad angår ejendommen tilhørende boet efter Christian Neer-
gaard (løbenr. 74), finder taksationskommissionen det ikke
sandsynliggjort, at der ved fredningen lides et tab, som
overstiger den af overfredningsnævnet fastsatte erstatning
på 25.000 kr. Kommissionen stadfæster derfor overfrednings-
nævnets afgørelse.

Herefter bestemmes:

Der fastsættes følgende erstatningsbeløb i denne taksations-
sag:
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løbenr. 2 a, Gunnar Kirkeby:
Matr.nr. 6
4 ha a 500 kr. 2.000 kr.
Matr .nr. 20
l ha a 500 kr.,
halvdele.n heraf 250 kr.

2.250 kr.

• løbenr. 2 b, Sigrid Christensen:
Matr.nr. 20
l ha a 500 kr.,
halvdelen heraf 250 kr.

løbenr. 74, det privatskiftende bo efter
Christian Neergaard 25.000 kr.

Beløbene forrentes som bestemt ved overfredningsnævnets
afgørelse af 23. november 1984.

I godtgørelse for sagsomkostninger ved taksationskommis-
sionen tillægges der Gunnar Kirkeby og boet efter Christian
Neergaard hver 1.500 kr.

•••
J. lunøe

Karl Nielsen Jens Peder Hedegaard
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REG. NR. 38 9s-

Over fredningsnævnet s afgørelse

af 23. november 1984

om fredning af strandenge ved Bøvling Klit og Holmen i
Lemvig og Ulfborg-Vemb kommuner, Ringkøbing amt (sag nr.
2583/83) •

Fredningsnævnet for Ringkøbing amts fredningskreds ·har ved ken-
delse af 26. august 1983 bestemt fredning af ca. 325 ha matrikuleret areal
og ca. 330 ha umatrikuleret areal ved og i Nissum fjord og Bøvling fjord.
Fredningen tilsigter navnlig at beskytte fuglelivet i området. Fredningen
berører 98 ejendomme (løbenumre) i privat eje samt arealer, der ejes af
staten. Fredningssagen er rejst i 1982 af Danmarks Naturfredningsforening.

Fredningsnævnets kendelse er i medfør af naturfredningslovens
§ 25 forelagt over fredningsnævnet til efterprøvelse. Kendelsen er tillige
for så vidt angår fredningens gennemførelse og indhold påklage t til over-
fredningsnævnet af 9 af de private ejere samt af miljøministeriet v/skov-
styrelsen, ministeriet for offentlige arbejder, Danmarks Naturfrednings-
forening, Dansk Ornithologisk Forening og Fugleværnsfonden.

Ved § 3 i lov af 17. juni 1929 om ordning af afløbsforholdene ved
Nissum fjord m.m. blev der tillagt staten ejendomsret til fjordens vandare-
aler under kote O og senere opstået opgrøde på disse arealer. Fredningsom-
rådets afgrænsning mod Bøvling fjord og Nissum fjord er efter fredningsnæv-
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nets kendelse i det væsentlige sammenfaldende med den således fastlagte
grænse mellem statens og strandejernes ejendomsret. Fredningsområdet er
dog udstrakt til også at omfatte dels et ca. 25 ha stort statsejet opgrøde-
areal syd for Torsminde og dels et ca. 63 ha stort statsejet og tidligere
fredet vandareal i den nordlige del af Bøvling fjord.

Hele fredningsområdet ligger i landzone. Det umatrikulerede
landareal og omkring tre fjerdedele af det matrikulerede areal i frednings-
området er omfattet af bestemmelserne i naturfredningslovens § 43 b om
strandenge m.v. Efter disse bestemmelser må arealerne kun opdyrkes, til-
plantes eller ændres på anden måde, når amtsrådet har givet tilladelse der-
til.

••

Den nordlige spids af fredningsamrådet, ca. 77 ha matrikuleret
landareal og ca. 63 ha umatrikuleret areal i Bøvling fjord, er ved over-
fredningsnævnets kendelse af 16. maj 1967 pålagt fredningsbestemmelser, der
navnlig af hensyn til fuglelivet tilsigter, at arealernes daværende til-
stand bliver opretholdt.

Bøvling fjord og den nordlige del af fredningsområdet er ved
landbrugsministeriets bekendtgørelse af 28. juni 1976 udlagt som vildtre-
servat i henhold til jagtlovens kapitel III. Bekendtgørelsen indeholder
bestemmelser om bl.a. jagt og færdsel i området.

Fredningsområdet er fuldt ud beliggende inden for et af de områ-
der, som Danmark i 1978 har udpeget som beskyttelsesområde i henhold til
konventionen af 2. februar 1971 om vådområder af international betydning
navnlig som levesteder for vandfugle (Ramsar-konventionen), jfr. udenrigs-
ministeriets bekendtgørelse af 4. april 1978. Fredningsområdet ligger
tillige inden for et område, som miljøministeriet v/fredningsstyrelsen i
maj 1983 har udpeget foreløbigt som fuglebeskyttelsesområde i henhold til
De Europæiske Fællesskabers Råds direktiv af 2. april 1979 om beskyttelse
af vilde fugle.

Miljøministeriet v/fredningsstyrelsen har i 1978 optaget området
på en oversigt over Danmarks større nationale naturområder.

•

Enkelte af de ankende ejere har ønsket fredningen opgivet helt
eller delvis som urimelig over for ejerne eller som overflødig i betragt-
ning af de allerede gældende bestemmelser med virkning for området. De øv-
rige ankende ejere har ønsket forskellige ændringer af fredningsbestemmel-
serne og navnlig ønsket ret til opdyrkning, anbringelse af skydeskjul og
opstilling af campingvogn om sommeren.
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Miljøministeriet v/skovstyrelsen har anmodet om, at fredningen
ikke skal være til hinder for, at der udføres arbejder i henhold til sand-
flugtsloven.

Ministeriet for offentlige arbejder har påstået fredningsbestem-
melserne ændret, så der ikke kræves fredningsnævnets godkendelse af udform-
ningen af anlægsarbejder i forbindelse med dige- og kystsikringsopgaver,
herunder nødvendige vejanlæg, og så der uden hensyn til fredningen kan fo-
retages nødvendig oprensning m.v. af det eksisterende grøftesystem, der som
led i dige- og kystbeskyttelsen afvander arealer vest for fredningsområdet.

Danmarks Naturfredningsforening har ønsket fredningen af Holmen
strandenge udvidet mod nord, så denne del af fredningsområdet i overens-
stemmelse med foreningens fredningsforslag bliver ca. 22 ha større. Fore-
ningen har endvidere ønsket indsat ef forbud mod gødskning uden for de are-
aler, som fortsat må dyrkes, og har påstået fredningsbestemmelserne om be-
byggelse m.v. udformet som anført i fredningsforslaget. Foreningen har
dernæst udtalt sig imod den af ministeriet for offentlige arbejder påståede
ændring af fredningsbestemmelserne, men har kunnet acceptere en ret for
ejerne til at anbringe skydeskjul, når det blot sker landværts strandbe-
skyttelseslinien efter naturfredningslovens § 46.

Dansk Ornithologisk Forening og Fugleværnsfonden har ønsket ind-
ført en ordning, hvorefter gødskning uden for de dyrkede landbrugsarealer
kun må foretages, hvis det efter en konkret vurdering kan ske uden negative
virkninger for fuglelivet. Der er herved henvist til en af foreningen ind-
hentet udtalelse fra naturfredningsrådet, som konkluderer i, at hvis opret-
holdelse af græsning på et strandengsareal er stærkt afhængig af en mindre
tilførsel af kunstgødning, bør en sådan begrænset gødskning foretrækkes
fremfor ophør af græsning. Foreningen og fonden har endvidere ønsket, at
fredningsbestemmelserne kommer til at indeholde et påbud om ophør af den
opdyrkning, der foregår på enkelte ejendomme syd for Torsminde. Foreningen
og fonden har dernæst henstillet enkelte andre ændringer af fredningsbe-
stemmelserne, herunder en skærpelse af bestemmelserne om adgangen til
strandengene i fuglenes yngletid.

For overfredningsnævnet er endvidere fremsat navnlig følgende
synspunkter på fredningen:

Miljøministeriet v/fredningsstyrelsen har fremhævet Danmarks in-
ternationale forpligtelse til at drage omsorg for, at området til stadighed
kan tjene bedst muligt som yngle- og rasteområde for fuglelivet. Ministe-

•
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riet har derfor anbefalet fredningen og udtrykt betænkelighed ved den ret,
som fredningsnævnets kendelse har givet ejerne til at anlægge nye grøfter
på de landbrugsdrevne arealer i fredningsområdet. Efter ministeriets op-
fattelse bør der accepteres en gødskning på strandengene i det hidtidige
begrænsede omfang, fordi hensynet til at varetage botaniske interesser i
denne fredning må være underordnet hensynet til at beskytte fuglelivet.

Landbrugsministeriets Vildtforvaltning har anbefalet fredningen
som særdeles betydningsfuld af hensyn til både ynglende og rastende fugle-
arter. Vildt forvaltningen har dog tilrådet, at det iøvrigt ønskelige for-
bud i fredningskendelsen mod adgang til strandengene i fuglenes yngletid
udelades og henvises til optagelse i en reservatbekendtgørelse efter jagt-
loven. Vildtforvaltningen har endvidere støttet miljøministeriets betænke-
lighed ved nye grøfter på de landbrugsdrevne arealer og har anbefalet, at
der gives ret til anbringelse af skydeskjul også søværts strandbeskyttel-
seslinien, så der ikke som følge af et forbud tilskyndes til jagt fra van-
det.

e•

Ringkøbing amtsråd har taget fredningsnævnets kendelse til efter-
retning og fremhævet nødvendigheden af en ret for amtsrådet til at udføre
landskabspleje i området.

Ulfborg-Vemb kommunalbestyrelse har anbefalet, at fredningsnæv-
nets kendelse stadfæstes.

Formanden for det lodsejerudvalg, som en stor del af ejerne har
dannet til varetagelse af deres interesser under fredningssagen, og Lands-
kontoret for Landboret som repræsentant for disse ejere har udtalt, at
fredningen kan accepteres af de fleste ejere, men at ejerne ikke kan til-
træde de skærpelser af fredningsbestemmelserne, som er ønsket af Danmarks
Naturfredningsforening, Dansk Ornithologisk Forening og Fugleværnsfonden.
Ejerne modsætter sig særligt et forbud mod eller blot begrænsninger i ret-
ren til at gødske strandengsarealerne. Ejerne kan dog tiltræde, at der kun
med fredningsnævnets tilladelse må etableres nye grøfter på landbrugsjorden
i området, og en enkelt ejer har kunnet acceptere, at hans hidtil opdyrkede
areal syd for Torsminde skal overgå til græsning.

Ejeren af det areal, som Danmarks Naturfredningsforening har på-
stået inddraget under fredningen, har modsat sig dette og har - hvis fore-
ningens påstand følges - ønsket ret navnlig til fortsat at anvende ejendom-
men til ålebrugsdrift uden hensyn til fredningen.

I sagens behandling har deltaget 8 af overfredningsnævnets med-
lemmer.
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Over fredningsnævnet skal enstemmigt udtale:
Bøvling fjord og Nissum fjord med omgivende landarealer udgør i

national og international sammenhæng et betydningsfuldt område som yngle-
og rastested for vandfugle. Danmark er ved sin tiltræden af Ramsar-konven-
tionen og som følge af EF's fuglebeskyttelsesdirektiv forpligtet til at sø-
ge denne funktion af området fastholdt. Med disse bemærkninger tiltrædes
det, at der ved en fredning pålægges en del af området fredningsbestemmel-
ser til supplering af den almindeligt gældende lovgivning.

Fredningsområdet bør imidlertid ikke afgrænses mod øst efter den
ordning af ejendomsforholdene, som er tilvejebragt ved loven af 17. juni
1929, men grænsen bør være den til enhver tid værende kystlinie. Frednin-
gen vil herefter alene omfatte landarealer, men også landarealer der opstår
øst for O-linien efter loven fra 1929 og dermed tilhører staten.

Fredningsområdet bør i overensstemmelse med fredningsformålet
endvidere udvides som påstået af Danmarks Naturfredningsforening, men fred-
ningen bør ikke være til hinder for, at der foretages foranstaltninger som
led i ålebrugsdrift af det pågældende areal.

Fredningsområdets afgrænsning iøvrigt tiltrædes.
Om fredningens indhold bemærkes:
Fredningsnævnets afgrænsning af de arealer nord for Torsminde,

som må opdyrkes, er med en enkelt undtagelse (matr.nr. 41, Klitengene) fo-
retaget ud fra arealernes hidtidige anvendelse. Der er ikke for over fred-
ningsnævnet fremsat ønske om en indskrænkning af disse arealer på kortere
eller længere sigt. Afgrænsningen findes herefter at kunne tiltrædes med
enkelte af ejerne ønskede korrektioner, som i det væsentlige er baseret på
den af fredningsnævnet anvendte retningslinie for afgrænsningen.

Der findes herefter ikke fuldt tilstrækkelig anledning til imod
ejernes protest at kræve ophør af den landbrugsdrift, der foregår på to
mindre arealer syd for Torsminde, hvorimod dyrkningen bør ophøre på det
areal, hvis ejer er enig heri. Et mindretal på 3 medlemmer har dog stemt
for, at al opdyrkning i fredningsområdet syd for Torsminde burde påbydes
bragt til ophør.

Som ovenfor nævnt er størstedelen af fredningsområdet efter sa-
gens behandling ved fredningsnævnet blevet omfattet af forbudet i natur-
fredningslovens § 43 b mod uden tilladelse fra amtsrådet at foretage foran-
staltninger, der vil ændre arealernes tilstand af strandenge. Afsnit 6 i

•
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miljøministeriets cirkulære af 27. marts 1984 om bl.a. naturfredningslovens
§ 43 b findes at måtte forstås således, at lovbestemmelsen efter ministeri-
ets opfattelse ikke kræver amtsrådets tilladelse til gødskning af et
strandengsareal i samme omfang, hvori arealet har været gødske t før bestem-
melsens ikrafttræden den l. januar 1984. På baggrund af fredningsformålet
har miljøministeriet ment, at strandengene i fredningsområdet fortsat bør
kunne gødskes i begrænset omfang, og denne opfattelse er i princippet i
overensstemmelse med naturfredningsrådets og Dansk Ornithologisk Forenings
synspunkter. Da den hidtidige gødskning på disse strandengsarealer efter
det oplyste har haft et beskedent omfang, findes det herefter rigtigst, at
fredningen ikke indeholder bestemmelser om gødskning. Med den forståelse
af naturfredningslovens § 43 b, som ministeriet har anlagt, ville det med-
føre en unødvendig dobbeltadministration, hvis spørgsmål om eventuel øget
gødskning skulle behandles både af amtsrådet efter lovens § 43 b og af
fredningsnævnet i henhold til fredningsbestemmelserne.

Kystsikring og sandflugtsbekæmpelse må tillægges en så stor be-
tydning, at foranstaltninger, som det offentlige udfører eller påbyder ud-
ført med henblik herpå, bør kunne foretages uden hensyn til fredningen.
Der findes ikke tilstrækkelig anledning til - som bestemt af fredningsnæv-
net - at lade anlægsarbejder i kystsikringsøjemed være afhængig af fred-
ningsnævnets godkendelse af anlæggets udformning. Der bør imidlertid på
den anden side tilvejebringes en rimelig grad af sikkerhed for, at der ved
projekteringen tages fornødent hensyn til de formål, hvis varetagelse har
begrundet fredningen. Under hensyn til amtsrådenes lovbestemte opgaver in-
den for naturbeskyttelsen findes det derfor rigtigst at pålægge kystinspek-
toratet på et tidligt tidspunkt under projekteringen at indhente en udta-
lelse fra Ringkøbing amtsråd. Denne høringspligt bør også omfatte en pro-
jekteret udvidelse af eksisterende grøfter.

Af hensyn til konsekvenserne af en afvanding bør det kræve fred-
ningsnævnets tilladelse at etablere nye grøfter og at udvide eksisterende
grøfter også i de områder, som fortsat må dyrkes. Dette gælder dog ikke
for den del af fredningsområdet, som ligger øst for Bøvling fjord, og hel-
ler ikke for en sådan udvidelse af eksisterende grøfter, som er begrundet i
hensynet til diger og kyst.

Efter naturfredningslovens § 56 har offentligheden ret til at
færdes til fods på udyrkede arealer, som ikke er forsvarligt he.gnede. Hen-
synet til at beskytte ynglende fugle er en så væsentlig begrundelse for

•
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fredningen, at begrænsninger i denne færdselsret ikke kan henvises alene
til fastsættelse i en kommende reservatbekendtgørelse efter jagtloven. Ef-
ter fredningsnævnets kendelse er der ikke adgang for offentligheden til
strandengene i perioden mellem 15. april og 15. juli, men adgangsforbudet
bør indtræde allerede l. april og være gældende for alle bortset fra ejere
og deres husstande, lejere og private gæster hos ejerne.

Fredningsbestemmelserne om bebyggelse m.v. bør gives det indhold,
der er sædvanligt i fredningsafgørelser og dermed ændres i princippet som
ønsket af Danmarks Naturfredningsforening. Der findes dog efter omstændig-
hederne at burde indrømmes ejerne ret til i fredningsområdet og også sø-
værts strandbeskyttelseslinien efter naturfredningslovens § 46 at anbringe
de skydeskjul, der er beskrevet nedenfor i fredningsbestemmelsernes § 5 •

Med enkelte ændringer af bestemmelserne om skæring af mønnings-
tørv tiltrædes realiteten i de af fredningsnævnet iøvrigt fastsatte bestem-
melser. Fredningsbestemmelserne i overfredningsnævnets kendelse af 16. maj
1967, der omfatter den nordligste del af området, er herefter overflødige,
og kendelsen bør ophæves.

e
e

Fredningsbestemmelserne for det område, som er afgrænset på kor-
tet, der hører tiloverfredningsnævnets afgørelse (fredningskortet), og som
omfatter ca. 350 ha matrikuleret areal samt tilvækstarealer, der allerede
er opstået (ca. 100 ha) eller senere vil opstå, fastsættes herefter såle-
des, idet fredningsnævnets kendelse af 26. august 1983 samtidig ophæves:

Fredningens formål.
Fredningens hovedformål er at sikre, at områdets funktion

som et yngle- og rasteområde for vandfugle opretholdes. Frednin-
gen tilsigter tillige at bevare de landskabelige værdier, der er
knyttet til området.

a.
Arealanvendelsen.

De arealer, der er vist på fredningskortet med signatur for
"agerjord", kan anvendes til almindelig landbrugsdrift uden hen-
syn til fredningen.

Uanset fredningskortets udvisende følger grænsen for "ager-
jord" på ejendommen matr.nr. 34 ~' Den nordlige del, Bøvling, dog
den til enhver tid værende grænse for rørbevoksningen, såfremt
ejeren ikke har foretaget foranstaltninger for at forøge det are-
al, der må opdyrkes.

I""
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b. De øvrige arealer må kun anvendes til græsning eller høslet.
Høslet må ikke foretages før 24. juni.

Arealerne må ikke pløjes, fræse s , sprøjtes eller udsættes for
anden form for jordbehandling. Fredningen er derimod ikke til..
hinder for, at der anvendes insektbekæmpende midler (insectici-
der) ved pludseligt opståede insektangreb på kreaturer.

I den del af fredningsområdet, som ligger syd for Torsmin-
de, må der dog fortsat skæres mønningstørv i det hidtidige om-
fang. De blottede arealer må planeres en gang inden for samme
vækstperiode. Arealerne må ikke besås, men skal retableres ved
naturlig tilgroning •

• ~ Terrænændringer, herunder afvanding.
Der må ikke foretages terrænændringer. Der må således ikke

ske udnyttelse af forekomster i jorden, og der må ikke foretages
opfyldning, planering eller afgravning (se dog § 2, b, om skæring
af mønningstørv og § 5, c, om skydeskjul).

Eksisterende grøfter må oprenses, men de må ikke uddybes
eller udvides på anden måde, og der må ikke etableres nye grøf-
ter. Eksisterende dræn må vedligeholdes, men der må ikke etable-
res nye drænledninger.

e
e

~ Beplantning.
Der må ikke plantes træer og buske, heller ikke selvom det-

te ville være lovligt efter landbrugsloven. Dette forbud gælder
dog ikke beplantning i haver eller i tilknytning til eksisterende
beboelser. Forbudet gælder heller ikke beplantning, som klitmyn-
dighederne udfører eller påbyder udført med henblik på bekæmpelse
af sandflugt.

a.
Bebyggelse m.v. og andre anlæg.

Der må ikke opføres ny bebyggelse, herunder skure, boder
og tilbygning til eksisterende bebyggelse. Der må heller ikke
foretages ombygning af en eksisterende bygning, hvis der derved
sker ændring i bygningens ydre fremtræden.

Forbudet i stk. l gælder dog ikke opstilling af sædvanlige
læskure for kreaturer, når fredningsnævnet har godkendt skurets
placering. Forbudet gælder heller ikke mindre tilbygninger til

eksisterende landbrugsbygninger.
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b. Der må ikke anbringes campingvogne o.lign., og teltslag-
ning må ikke finde sted. Dette forbud gælder dog ikke for kort-
varig anbringelse af en campingvogn eller et telt i umiddelbar
tilknytning til en beboelsesbygning.

c. Der må heller ikke etableres andre faste konstruktioner og
anlæg end bygninger. Eksempelvis må der ikke opstilles vind-
møller eller etableres flyvepladser, skydebaner, oplagspladser
eller lossepladser. Der må ikke anbringes mure, tårne o.lign.
eller master, herunder master for luftledninger til strømforsy-
ning. Der må heller ikke anlægges nye veje.

Hverken forbudet i stk. l eller bestemmelserne i natur-
fredningslovens § 46 om strandbeskyttelse skal dog være til hin-
der for, at der anbringes skydeskjul i form af betonrør (sædvan-
lige brøndrør) med en diameter på ca. 80 cm, hvis de ikke rager
højere op over terrænet end 50 cm samt beklædes med græstørv og
forsynes med låg, når de ikke er i brug.

Forbudet i stk. l gælder heller ikke for anbringelse af ma-
ster og andre konstruktioner, som er nødvendige for strømforsy-
ning af Torsminde by, når anlægget er godkendt efter naturfred-
ningslovens § 42, jfr. for tiden miljøministeriets bekendtgørelse
af l. december 1978 om godkendelse af el-anlæg uden for bymæssige
bebyggelser.

Særligt om kystbeskyttelse.
Bestemmelserne i §§ 2-5 er ikke til hinder for, at der af

kystinspektoratet foretages anlægsarbejder og andre foranstalt-
ninger i kystsikringsøjemed, når kyst inspektoratet forinden har
modtaget en udtalelse fra Ringkøbing amtsråd om foranstaltningens
konsekvenser for opfyldelsen af fredningens formål.

Særbestemmelser for den nordligste del af Holmen.
Bestemmelserne i §§ 2-5 er ikke til hinder for, at der på

ejendommen matr.nr. 2, 3 og 4, Klitengene, og matr.nr. 206, Sdr.
Nissum Mark, foretages foranstaltninger, som er erhvervsøkonomisk
nødvendige led i ejendommens anvendelse til ålebrugsdrift •
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Naturpleje.
På arealer, der ikke ejes af staten, og som hverken dyr-

kes eller i tilstrækkeligt omfang afgræsses eller anvendes til

høslet, har Ringkøbing amtsråd ret til uden udgift for ejeren at
lade foretage naturpleje til opfyldelse af fredningens formål,
herunder ved afgræsning, høslet el.lign. Det er dog en betingel-

se, at plejeforanstaltningen enten er tiltrådt af ejeren eller er
godkendt af fredningsnævnet.

•
Færdsel i området.

I perioden l. april til 15. juli er adgang til strandengene
forbudt for andre end vedkommende lodsejer med husstand, en even-
tuel lejer samt private gæster hos ejeren. På strandengene må
den ret til færdsel og ophold langs kysten og på udyrkede og
uindhegnede arealer, som efter naturfredningslovens §§ 54 og 56
tilkommer almenheden, således kun udøves i tiden fra 16. juli til
31. marts.

Bestemmelser i en bekendtgørelse efter jagtloven kan begrænse
adgangsretten yderligere.

§ 10. Dispensationer.
En dispensation fra bestemmelserne i §§ 2-9 kan meddeles ef-

ter reglerne i naturfredningslovens § 34, hvis det ansøgte ikke
vil komme i strid med fredningens formål.tit- § ll. Ophævelse af ældre fredning.

Overfredningsnævnets kendelse af 16. maj 1967 om fredning af
kystområdet og vandarealet i den nordlige del af Nissum fjord
(Bøvling fjord) samt Klyderø ophæves.

Over fredningsnævnet har ved anden afgørelse af dags dato
fastsat det samlede erstatningsbeløb i anledning af fredningen til
664.130 kr., hvortil kommer omkostningsbeløb og renter. Af disse beløb ud-
reder staten 90 %. Ifølge bestemmelserne i naturfredningslovens § 33 er
fredningens gennemførelse herefter afhængig af, at folketingets finansud-
valg giver tilslutning til erstatningens udbetaling.

'1<"

I~,a overfredningsnæv~ets vegne
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~G-(~( l0-cCe/~/"~~l
Bendt Andersen

overfredningsnævnets l:l:mand
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Overfredningsnævnets afgørelse

af 23. november 1984

om erstatning i anledning af fredningen af strandenge ved
Bøvling Klit og Holmen i Lemvig og Ulfborg-Vemb kommuner,
Ringkøbing amt (sag nr. 2583/83).

Fredningsnævnet for Ringkøbing amts fredningskreds har ved ken-
delse af 26. august 1983 afgjort erstatningsspørgsmålene i anledning af den
samtidig besluttede fredning af områder ved og i Nissum fjord og Bøvling
fjord. Erstatning er tilkendt ejerne af de 98 ejendomme (løbenumre) i
privat eje, som helt eller delvis er omfattet af fredningen, med ialt
717.395 kr. med renter fra kendeIsens dato. Det er udtalt i kendelsen, at
erstatning er tilkendt ejerne med 500 kr. pr. ha areal, som fortsat kan
dyrkes i almindelig landbrugsmæssig drift, og iøvrigt med 2.200 kr. pr. ha.
Erstatningen er beregnet efter størrelsen af det i efteråret 1982 faktisk
eksisterende landareal og omfatter således også de umatrikulerede tilvækst-
arealer.

Fredningsnævnets kendelse er i medfør af naturfredningslovens
§ 25 forelagt overfredningsnævnet til efterprøveIse. Erstatningsfastsæt-
teIsen er tillige påklaget tiloverfredningsnævnet af ejerne eller medejere
af 11 ejendomme (løbenumre) i privat eje med påstande om tilkendelse af
større erstatning. Endvidere har Ringkøbing amtsråd henstillet til over-
fredningsnævnet at bestemme, at staten skal udrede 90 % af den samlede
fredningserstatning.
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I sagens behandling har deltaget 8 af over fredningsnævnet s med-
lemmer.

Over fredningsnævnet skal enstemmigt udtale:
Ved anden afgørelse af dags dato har over fredningsnævnet tiltrådt

den omhandlede fredning med en udvidelse af fredningsområdet og med enkelte
ændringer af fredningsbestemmelsernes indhold.

Den beregningsmåde, som fredningsnævnet har anvendt ved erstat-
ningsfastsættelsen, tiltrædes.

De takster, som fredningsnævnet har anvendt ved erstatningsfast-
sættelsen, kan efter omstændighederne ligeledes tiltrædes. Det bemærkes
herved, at hele fredningsområdet ligger i landzone og for størstedelens
vedkommende tillige er omfattet af bestemmelserne i naturfredningslovens
§ 43 b, hvorefter strandenge m.v. ikke må opdyrkes, tilplantes eller på an-
den måde ændres uden amtsrådets tilladelse. Fredningsbestemmelserne mulig-
gør i det væsentlige, at den hidtidige anvendelse af arealerne kan fortsæt-
tes, men yderligere opdyrkning er forbudt. Da naturfredningslovens § 43 b
først trådte i kraft den l. januar 1984, og da miljøministeriet v/fred-
ningsstyrelsen den 10. april 1981 har nedlagt forbud efter naturfrednings-
lovens § 11 mod yderligere opdyrkning inden for fredningsamrådet, findes
der imidlertid at have været en så aktuel risiko for yderligere opdyrkning,
at der med rette er tilkendt en væsentlig større erstatning for fredningen
af strandengene end for fredningen af de arealer, der efter fredningsbe-
stemmelserne må opdyrkes.

For den del af fredningsområdet, der allerede i 1967 blev pålagt
fredningsbestemmelser, kan der dog ikke tilkendes anden erstatning i anled-
ning af den nu gennemførte fredning end 500 kr. pr. ejendom (løbenummer).
Det bemærkes herved, at de nu pålagte fredningsbestemmelser kun på et en-
kelt og i praksis mindre væsentligt punkt - opførelse af nye landbrugsbyg-
ninger - er strengere end de hidtil gældende fredningsbestemmelser. Denne
nedsættelse af erstatningen berører ejendommene under lb.nr. 1-29.

Der kan herefter ikke gives de ankende ejere eller medejere af
ejendommene under lb.nr. 2, 6, 13, 83, 91 og 100 medhold i deres påstande
om en forhøjelse af den tilkendte erstatning. I anledning af erstatnings-
kravet fra ejeren af ejendommen under lb.nr. 13 bemærkes herved, at fred-
ningen ikke tillægger offentligheden nogen udvidet adgangsret til arealer-
ne, men tværtimod begrænser den færdselsret for almenheden, som følger af
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de almindeligt gældende regler i naturfredningsloven. Til erstatningskra-
vet fra ejeren af ejendommen under lb.nr. 100 bemærkes, at det må lægges
til grund, at der som følge af by- og landzonelovens bestemmelser ikke ved
fredningen fjernes nogen realistisk forventning om, at der kunne opføres et
sommerhus på ejendommen.

For matr.nr. 41, Klitengene, under lb.nr. 32 er der imidlertid
tale om, at fredningen påbyder et dyrkningsophør, som rammer ca. 15 % af
ejendommens samlede jordtilliggende, og erstatningen til denne ejer må
fastsættes under hensyn hertil. Der findes - i tilnærmelsesvis overens-
stemmelse med erstatningskravet - at burde tilkendes ejeren 56.000 kr. i

erstatning i stedet for en erstatning baseret på de ovennævnte takster.
For ejeren under lb.nr. 68 forhindrer fredningen, at ejerne i

fremtiden kan anbringe campingvogn på ejendommen i blot kortere perioder,
således som de hidtil har gjort det. Erstatning findes derfor at burde
tilkendes ejerne med 10.000 kr. i stedet for en erstatning baseret på de
ovennævnte takster.

For ejendommene under lb.nr. 19, 47, 52 og 57 er arealopgørelsen,
der ligger til grund for fredningsnævnets erstatningsfastsættelse, behæftet
med fejl, eller en forkert takst er anvendt. Erstatningen vedrør~nde disse
ejendomme må derfor korrigeres som nedenfor anført.

De særlige erstatningskrav, som er fremsat for overfredningsnæv-
net vedrørende ejendommene under lb.nr. 52 og 57, er bortfaldet, efter at
fredningsbestemmelserne er ændret i overensstemmelse med ejernes principale
ønske •

Den erstatning, som fredningsnævnet har tilkendt vedrørende ejen-
dommen under lb.nr. 58, må nedsættes, eftersom fredningen nu ikke er til
hinder for, at ejendommen opdyrkes.

Ejendommen under lb.nr. 74 (matr.nr. 2,3 og 4, Klitengene, og
matr.nr. 206, Sdr. Nissum Mark) er af over fredningsnævnet besluttet inddra-
get under fredningen. Fredningen er imidlertid ikke til hinder for en
fortsættelse af den ålebrugsdrift, der finder sted på ejendommen, eller for
en opretholdelse af den eksisterende beboelse, og der er meddelt den nuvæ-
rende ejer en for ham og hans ægtefælle gældende dispensation til i et vist
omfang at fravige fredningsbestemmelserne. Erstatningen vedrørende denne
ejendom findes derfor at burde tilkendes ejeren med 25.000 kr. i stedet for
en erstatning baseret på de anvendte takster.

Fredningsnævnets erstatningstilkendelser stadfæstes herefter med
følgende ændringer, idet der herved også er taget hensyn til stedfundne
ejerskifter:



Lb.nr. l:
a) Sigurd Peter Kold:

Den tidligere fredede del af
matr.nr. 31~, Den nordlige Del

Matr.nr. 44, Klitengene, på 6,0 ha
for så vidt angår 50 %

b) Poul H. Kristensen (som tidligere ejer):
Matr.nr. 44, Klitengene, på 6,0 ha

for så vidt angår 25 % - stadfæstelse af

c) Ernst Kragelund Østerlykke:
Matr.nr. 44, Klitengene, på 6,0 ha

for så vidt angår 25 % - stadfæstelse af

Lb.nr. 2:

a) H. Gunnar Husted Kirkeby:
De tidligere fredede arealer

b) Sigrid Nørby Christensen:
Den tidligere fredede matr.nr. 20,

KJitengene, for så vidt angår 50 %

e
•e

Lb.nr. 3, Anne Marie Kristensen og Viggo
Alfred Jensen til lige deling

Lb.nr. 4, Helge Maagaard

Lb.nr. 5, Ingeborg Lydia D. Nielsen

Lb.nr. 6, Jacob Bastrup Pedersen og
Kaj Ove Jespersen til lige deling

Lb.nr. 7, Herluf Hansen

Lb.nr. 8, Jørgen Hestbech og Holger
Hertzum Larsen til lige deling

4

500 kr.

6.600 kr. 7.100 kr.

3.300 kr.

3.300 kr.

500 kr.

250 kr.

500 kr.

500 kr.

500 kr.

500 kr.

500 kr.

500 kr.



Lb.nr. 9, Hans S. Beier og Asger
Kaasgaard til lige deling

Lb.nr. 10, Age Bjerg Kallesøe

Lb.nr. 11, Karl W. Hansen:
Den tidligere fredede matr.nr. 18,

Klitengene
Matr.nr. 46 bb, Klitengene, på 1,7 ha

Lb.nr. 13, DIgert Kuipers

Lb.nr. 14, Dansk Centralkontor for
Sommerhusudlejning v/advokat Hans
Christoffersen:
Den tidligere fredede matr.nr. 22,

Klitengene, for så vidt angår 50 %

Lb.nr. 15, Jørgen Henriksen

•e
•

Lb.nr. 16, Arne Lisby Kjær:
De tidligere fredede matr.nr. 23 b

og 27 ~' Klitengene, samt matr •
nr. 22, sstd., for så vidt angår 50 %

Matr.nr. 46 ~' 73 og 74 ~' Klit-
engene, samt matr.nr. 66, sstd., for
så vidt angår 50 %:
5,3 ha a 500 kr.
2,2 ha a 2.200 kr.

Lb.nr. 17:
a) Jens Pedersen:

Den tidligere fredede matr.nr. 24,
Klitengene

Matr.nr. 43, Klitengene, på 2,4 ha
for så vidt angår 50 %

5

500 kr.

500 kr.

500 kr.
3.740 kr. 4.240 kr.

500 kr.

250 kr.

500 kr.

500 kr.

2.650 kr.
4.840 kr. 7.990 kr.

500 kr.

2.640 kr. 3.140 kr.



b) Dagmar O. Ovesen:
Matr.nr. 43, Klitengene, på 2,4 ha

for så vidt angår 50 %

Lb.nr. 18, Søren P. Christiansen for så
vidt angår 50 % af den tidligere fre-
dede matr.nr. 25, Klitengene

Lb.nr. 19:
a) Ragnhild M. Jacobsen:

Den tidligere fredede matr.nr. 26,
Klitengene

Matr.nr. 76, Klitengene, på 2,8 ha
for så vidt angår 50 %:
1,3 ha cl 500 kr.
0,1 ha cl 2.200 kr.

b) Egon Bjerrum for så vidt .angar
50 ~~af matr.nr. 76, Klitengene:

1,3 ha cl 500 kr.
0,1 ha cl 2.200 kr.

•e
e

Lb.nr. 20, K.E. Hjelmager Nielsen

Lb.nr. 21, Falke Nielsen

Lb.nr. 22, Bertel Gregersen Lisby

Lb.nr. 24, Ole Meder Harrild og Villy
Jørgen Petersen til lige deling

Lb.nr. 25, Frank Lisbygd:
Den tidligere fredede matr.nr. 34~,

Klitengene
Matr.nr. 46 ~, 46 ah, 78~, 84,

Klitengene, samt matr.nr. 66, sstd.,
for så vidt angår 50 %:
7,4 ha cl 500 kr.
6,3 ha cl 2.200 kr.

500 kr.

650 kr.
220 kr.

650 kr.
220 kr.

500 kr.

3.700 kr.
13.860 kr.

6

2.640 kr.

250 kr.

1.370 kr.

870 kr.

500 kr •

500 kr.

500 kr.

500 kr.

18.060 kr.
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Lb.nr. 26, Knud O. Toft og Ole Bruselius
til lige deling 500 kr.

Lb.nr. 27, Eivind Lund Madsen:
De tidligere fredede matr. nr.

34 ~, 35 og 36, Klitengene:
Matr.nr. 46 ~, Klitengene:

1,2 ha a 500 kr.
0,3 ha a 2.200 kr.

500 kr.

600 kr.
660 kr. 1.760 kr.

Lb.nr. 28, Svend V. Raunsbæk 500 kr.

Lb.nr. 29:
a) Christen Gadgård Madsen:

Den tidligere fredede del af matr.nr.
38, Klitengene, for så vidt angår 50 % 250 kr.

Matr.nr. 42, Klitengene, samt den nu
yderligere fredede del på 1,7 ha af
matr.nr. 38, Klitengene, for så vidt
angår 50 ~o:
5,65 ha a 2.200 kr. 12.430 kr. 12.680 kr.

e
e
e

b) Dagny Kvisgård, Sigrid Kvisgård,
Hallfred Kvisgård og Gunhild Am-
strup til lige deling:
Den tidligere fredede del af

matr.nr. 38, Klitengene, for så vidt
angår 50 ~o

Den nu yderligere fredede del af
ejendommen for så vidt angår 50 %:
0,85 ha a 2.200 kr.

250 kr.

1.870 kr. 2.120 kr.

Lb.nr. 32, Knud Bjerg Christensen
vedrørende matr.nr. 41 og 53, Klit-
engene 56.000 kr.
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Lb.nr. 47:
a) Orla Pedersen:

Matr.nr. 60, Klitengene:
0,7 ha cl 500 kr. 350 kro
0,1 ha cl 2.200 kr. 220 kr.

Matr.nr. 67, Klitengene:
1,8 ha cl 2.200 kr. 3.960 kr.

Matr.nr. 62, Klitengene,
på 2,7 ha for så vidt an-
går 33 o' •'o •

0,8 ha cl 500 kr. 400 kr.
0,1 ha cl 2.200 kr. 220 kr. 5.150 kr.

b) Elna Krogager :
Matr.nr. 62, Klitengene ,

på 2,7 ha for så vidt an-
o 33 o' •gar ,0.

0,8 ha a 500 kr. 400 kr.
0,1 ha cl 2.280 kr. 220 kr. 620 kr.

c) Viggo Madsen:
Matr.nr. 62, Klitengene,

e på 2,7 ha for så vidt an-
går 33 o' •'o •• 0,8 ha a 500 kr. 400 kr.
0,1 ha a 2.200 kr. 220 kr. 620 kr.

e
lb.nr. 49, Kristian Jespersen:

Den tidligere fredede matr.nr. 25,
Klitengene , for så vidt angår 50 o' 250 kr.'o

Matr.nr. 63, Klitengene:
1,2 ha cl 500 kr. 600 kr.
0,4 ha a 2.200 kr. 880 kr. 1.730 kr.

Lb.nr. 52, Helge Kirkeby:
Matr.nr. 7l og 72, Klitengene , på

- 4,2 ha a 500 kr. 2.100 kr.
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Lb.nr. 57:
a) Viggo D. Kallesøe som tidligere ejer:

Matr.nr. 80, Klitengene, samt matr.
nr. 81, sstd., for så vidt angår 50 %:
7,4 ha a 500 kr. 3.700 kr.

b) Orla Pedersen som nuværende ejer:
Matr.nr. 81, Klitengene, for så vidt

angår 50 ~~:
3,1 ha a 500 kr. 1.550 kr.

Lb.nr. 58:
a) Ejner D. Jørgensen:

Matr.nr. 82, Klitengene, på 3,9 ha for
så vidt angår 25 %:
1,0 ha a 500 kr. 500 kr.

b) Hans Minor Kromann:
Matr ."nr. 82, Klitengene , på 3,9 ha for

så vidt angår 75 %:
3,0 ha a 500 kr. 1. 500 kr.

e
e
e

Lb.nr. 68, Jørgen B. Jensen og Charley
Almar Johnsen vedrørende matr.nr. 46 ~,
Klitengene, til lige deling 10.000 kr.

Lb.nr. 74, Christian Neergaard vedrørende
matr.nr. 2, 3 og 4, Klitengene, og matr.
nr. 206, Sdr. Nissum Mark 25.000 kr.

Lb.nr. 85, Per Brændsgård Kristensen:
Matr.nr. 191, Sdr. Nissum Mark, på

6,7 ha a 2.200 kr. 14.740 kr.

Erstatningsbeløbene forrentes efter naturfredningslovens § 19,
stk. 4, l. punktum, fra den 26. august 1983 (datoen for fredningsnævnets
kendelse) med en årlig rente, der er l % højere end den til enhver tid af
Danmarks Nationalbank fastsatte diskonto.
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Fredningsnævnet har ved kendelsen af 26. august 1983 og ved til-
lægskendelse af 21. oktober 1983 tillagt en del af ejerne godtgørelse for
sagkyndig bistand med ialt 27.600 kr. I godtgørelse for sagkyndig bistand
under sagens behandling for over fredningsnævnet tillægges der de af Lands-
kontoret for Landboret repræsenterede ejere ialt 25.000 kr., der udbetales
direkte til Landskontoret. Af de øvrige ved advokat repræsenterede ejere
tillægges der ejerne af ejendommene under lb.nr. 2 og 74 henholdsvis
2.000 kr. og 3.000 kr.

Efter enstemmig beslutning udredes det samlede erstatningsbe-
løb på ialt 664.130 kr. med renter og det samlede omkostningsbeløb på
57.600 kr. med 90 % af staten og med 10 % af Ringkøbing amtskommune.

Overfredningsnævnets ovenstående afgørelse af erstatningsspørgs-
målene i sagen kan efter reglerne i naturfredningslovens 30 påklages til
Taksationskommissionen vedrørende naturfredning, Amaliegade 13, 1256 Køben-
havn K. Klage kan iværksættes af de ejere, som har påklaget fredningsnæv-
nets erstatningsfastsættelse til over fredningsnævnet uden at have fået
fuldt medhold, eller for hvis vedkommende grundlaget for erstatningstilken-
delsen er ændret i ugunstig retning. Klage kan endvidere iværksættes af
ejeren af ejendommen under lb.nr. 74, samt af miljøministeren og Ringkøbing
amtsråd. Størrelsen af de tillagte omkostningsbeløb kan dog ikke påklages
til taksationskommissionen, jfr. lovens § 30, stk. l, 2. punktum.

Det følger af naturfredningslovens § 33, at fredningens gennemfø-
relse er afhængig af, at folketingets finansudvalg giver tilslutning til
erstatningens udbetaling.

jI~overfredningS~ts ve~ne

{/C€Æ/( C0 r- ($('t' te:-c// C -~

Bendt Andersen
overtredningsnæ'lnets formand

ic
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frednin~snævnet for Ringkøbing

REG.NR. 3~~5
:J.lP/f - L 1'9'3

amts frednin~skreds.
------------------------------

AFLØS.T AF 09
OPHÆVET VED OFN AFG. AF 23/11 1984

År 1983 den 26/8 blev i sagen

R.A. F. 55/1982 Fredning af strandenge ved Bøv-
ling Klit og Holmen i Lemvig og
Ulfborg-Vemb kommuner.

afsagt sålydende

k e n d e l s e :

Ved skrivelse af 31. marts 1982 har Danmarks Naturfredningsforening
rejst fredningssag for strandenge ved Bøvling Klit og Holmen, belig-
gende umiddelbart nord og syd for Torsminde ved vestsiden af Nissum
fjord og Bøvling fjord i Lemvig og Ulfborg-Vemb kommuner. Forslaget
omfattede ca. 681 ha. Fredningsformålet er at beskytte strandengene
med en række fredningsbestemmelser, således at dette særegne landskab,
der er en naturtype, som er i hastig tilbagegang, kan bevares med he-
le sin naturhistoriske og æstetiske variation. Strandenge repræsen-
terer et meget specielt levested karakteriseret ved høj saltholdighed,
høj grundvandstand, et særegent planteliv af ringe højde. En række
dyrearter er specialiserede og tilpassede til at leve netop under disse I

livsvilkår - både med hensyn til opholdssted og fødevalg - og finder
kun deres bedst mulige levested på strand enge af forskellig alder.
Fugle er et eksempel herpå. Visse vadefugle, ænder og gæs er afhæn-
gige af strandenge som levested, idet de anvendes som yngle-, raste-
elIer ædeområde. Herved får strandengene ikke alene betydning for na-
tionale fuglebestande, men ligeledes for internationale bestande, i-
det strandengenes føde- og opholdssteder anvendes som et led i fugle-
nes årsrytme.

Med skrivelsen fulgte et kort over området samt en liste over de lods-
ejere, der ville blive berørt af fredningsforslaget. I skrivelsen fo-
rea10ges endvidere nærmere bestemmelser for fredningen.
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Efter behørig bekendtgørelse og indkaldelse af de interesserede af-
holdt nævnet den 30. juni 1982 offentligt møde i sagen. På mødet
blev der fra lodsejerne og de forskellige interesserede iøvrigt ar-
gumenteret både for og imod den foreslåede fredning og dens omfang
og indhold. Efter mødet foretoges der besigtigelse af arealerne.

Nævnet har internt drøftet fredningens omfang og indhold, hvorefter
det ved skrivelse af 21. september 1982 blev meddelt alle interesse-
rede, at nævnet - efter at have foretaget nogle indskrænkninger af
arealet og foretaget ændringer i de på arealerne lagte servitutbe-
stemmelser - har besluttet at frede arealerne. I samme skrivelse ud-
bad nævnet sig lodsejernes udtalelse til deres erstatningskrav i an-
ledning af de påregnede rådighed sindskrænkninger.

• På foranledning af nogle lodsejere foretoges den 15. december 1982
en ny besigtigelse af nogle af arealerne. Dette gav anledning til en
intern drøftelse i nævnet, hvor fredningens omfang yderligere blev
indskrænket, og nævnet udarbejdede herefter et nyt udkast til fred-
ningsbestemmelser, hvor lodsejernes synspunkter langt hen ad vejen er
blevet imødekommet.

Nævnets endelige beslutning er blevet. følgende:
•

•e
•1-

Fredningen indskrænkes, således at lb.nr. 74 og lb.nr. iol udgår af
fredningen. Dette skyldes f.s.v. angår lb.nr. 74, at der har været
gravet grus og sand på arealerne, hvorefter ejeren har indrettet dam-
me og småsøer. Herved er karakteren af området ændret, hvortil kom-
mer, at lodden er fast beboelse for ejeren og ligger helt op til den
bymæssige bebyggelse. F.s.v. angår lb.nr. 101 er der tale om en par-
celhusbebyggelse med fast beboelse.

Der sker herefter fredning af et areal som vist på vedhæftede kort
og således, at der for fredningen gælder følgende bestemmelser:

A. Fredningens formål er at bevare og pleje området som strandenge
og åbne landbrugsarealer.
For at sikre dette formål fastsættes følgende fredningsbestemmel-
ser:

B. Bebyggelse m.v.
På arealerne må der ikke foretages bebyggelse, herunder opstilling
af boder, skure, master, transformatorstationer, campingvogne og
telte. Nødvendig elforsyning ved master m.v. til Torsminde er fred-
ningen dog ikke til hinder for. Der henvises til, at ændringer i
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masteføringen skal godkendes i henhold til naturfredningslovens
§ 42.
Undtaget er opstilling af læskure for kreaturer. Placeringen
skal godkendes af fredningsnævnet.
Bestemmelserne er ikke til hinder for, at der ved eksisterende
lovlig bebyggelse kortvarigt opstilles campingvogne og telte i
umiddelbar tilslutning til bebyggelsen, foretages mindre tilbyg-
ninger og foretages genopførelse efter brand, stormskade og lig-
nende.

'. c. Andre ændringer.
På arealerne må ikke foretages beplantning, ændringer i terrænet ved
udgravning, opfyldning, planering eller lignende. Undtaget er beplant-
ning i haver og i tilknytning til eksisterende beboelse samt nød-
vendige arbejder i forbindelse med kystsikringen. Udformningen af
anlægsarbejder på det fredede område skal dog godkendes af fred-
ningsnævnet. Vedligeholdelse af eksisterende veje til beboelse
skal være tilladt.

a
~I

e
•

D. Den landbrugsmæssige udnyttelse.
I. Dyrkede landbrugsarealer (se kortet) må anvendes til alminde-

lig landbrugsdritt, herunder ~tablering og oprensning af til-
hørende grøfter.

II. Strandengø (se kortet) må kun anvendes til græsning og høslet.
Arealerne må ikke pløjes, fræses, sprøjtes eller udsættes for
andre former for behandling. Eksisterende grøfter må oprenses.
Fredningen er ikke til hinder for sådanne udvidelser af grøf-
ter, som er nødvendige for afvandingen af landevejen og diget.
Afvanding af områderne er ikke tilladt. Skæring af mønnings-
tørv må finde sted i hidtidigt omfang i området syd for Tors-
minde under forudsætning af, at de blottede områder efter skæ-
ringen besås med græs.
Ovenstående er ikke til hinder for gødskning, idet gødskning
er en forudsætning for arealernes udnyttelse, så de kan af-
græsses, hvilket er i fredningsmæssig interesse. Høslet må ik-
ke ske før 24. juni.

Adgangen til områderne.
Ifølge naturfredningslovens almindelige regler har alle adgang
til fods på udyrkede arealer, der ikke er hegnede.
I vildtreservatet er adgangen begrænset.
Ifølge denne fredning skal adgang til strandengene·være forbudt
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i perioden 15/4 - 15/7. Undtaget fra dette forbud er ejere (og
deres familie) og lejere samt gæster i huse i området.

Iandskabspleje.
Hvis ejerne ikke længere er interesseret i at bruge arealerne til
græsning og høslet, kan fredningsmyndighederne efter aftale med
ejerne foretage pleje for at bevare det plante- og dyreliv, der
er knyttet til området. Såfremt der ikke kan opnås enighed, fore-
lægges spørgsmålet for fredningsnævnet.

Specielt for lb.nr. 2 (Gunnar Kirkeby) bemærkes, at grænsen for den
ubetingede landbrugsmæssige udnyttelse bestemmes til grænsen op til

. .- rørbevoksningen. Grænsen fastsættes i marken af ejeren og amtsfred-
ningsinspektoratet i forening, således at fredningsnævnet i tilfæl-
de af uenighed træffer afgørelsen.- Der er til nævnet anmeldt følgende erstatningskrav:

Lb.nr. l (Poul Kristensen) 50.000 kr.

2 (Sigrid Nørby Christensen) 15.000 kr. samt et årligt be-
løb svarende til
ejendomsskatten.

13 2.000 kr. pr. år sålænge
fredningen varer.

55

e - 82

e 83

e - 89

20.000 kr.

2.400 kr. pr. ha

75.000 kr.

50.000 kr.

Landskontoret for Landboret har for de af dem repræsenterede lodseje-
re krævet 1.000 kr. pr. ha for arealer, der fortsat må dyrkes, 7.000
kr. pr. ha for arealer, der hidtil har været dYrket, men som i frem-
tiden skal henligge som strandenge, 3.000 kr. pr. ha for arealer, der
tidligere har været dyrket, men som af forskellige årsager ikke dyr-
kes i dag,og 2.000 kr. pr. ha for øvrige strandengsarealer.

For ejerne af lb.nr. 3 har Landskontore~ for
kendt en erstatning på 7.000 kr. pr. ha., ogtt påstås tilkendt 7.000 kr. pr. ha, da arealet
ket i 1981. ' .

Landboret påstået til-
for ejeren af lb.nr. 64
skulle have været opdyr-

~'.:'. ;- .'
J .... "':.
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Det bemærkes, at ovennævnte erstatningskrav er fremsat, før fred-
ningsbestemmelserne endelig blev fastsat således, at lodsejernes
synspunkter stort set er blevet imødekommet. Specielt vedr. lb.nr.
l (Poul Kristensen) og lb.nr. 83 bemærkes, at deres indvendinger
mod fredningsbestemmelserne er blevet fulgt, hvorfor de kun kan få
tildelt en erstatning som de øvrige lodsejere, jfr. nedenfor.

Vedr. lb.nr. 64, der, som det fremgår af kortet, har fået lov til
at opdyrke arealet, tilkendes der alene en erstatning som nedenfor
anført for arealer, der fortsat må dyrkes.

Advokat E. Hermansen, Lemvig, har for lb.nr. 2 (Gunnar Kirkeby) ned-
lagt påstand om en erstatning på 1.000 kr. pr. ha for arealer, der
fortsat må drives landbrugsmæssigt, 3.000 kr. pr. ha for de arealer,
der tidligere har været opdyrket, og 2.000 kr. pr. ha for øvrige
strandengsarealer (del af matr.nr. 20 og den rørskovbevoksede del
af matr.nr. 34c).

Nævnet finder, at de rådighedsindskrænkninger, som fredningen med-
fører, bør udløse følgende erstatning:

For arealer, der fortsat kan dyrkes i almindelig landbrugsmæssig
drift, 500 kr. pr. ha, dog mindst 500 kr. for arealer under l ha.
Fredningsnævnet har ønsket at tage alle de herhenhørende arealer med
under et, selvom der er visse arealer, d~r ikke skulle gives erstat-
ning for, da fredningen ikke indskrænker den eksisterende rådighed.

e
e
e

For strandenge, der ikke må opdyrkes, 2.200 kr. pr. ha, dog mindst
500 kr. pr. lodsejer. Der er i slutningen af 1970-erne givet 2.000
kr. pr. ha for fredning af lignende arealer, og der er her taget
højde for en vis prisstigning. Fredningsnævnet har ikke fundet at
kunne fastsætte forskellige takster for fredning af denne
gruppe af arealer. Visse arealer, der nu dyrkes, er mindre egnede
til dyrkning end andre arealer,som aldrig har været dyrket. Ligeså
findes der strandenge med naturgræs, der er ligeså egnede til dyrk-
ning som arealer, der ligger med kulturgræs efter tidligere omlæg-
ninger. Endelig har nævnet bemærket, at arealer, som aldrig har væ-
ret pløjet, men som er passet med kalkning og gødskning, indehol-
der en meget stor andel af kulturgræsser.

Det bemærkes, at lodsejernes arealer ved erstatningsberegningen vil
blive beregnet. efter størrelsen at det faktisk eksisterende areal
indenfor nullinien.

,.
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1- Erstatningernes størrelse fremgår af vedhæftede lodsejerfortegnelse.

~ I salær til advokat E. Hermansen, Lemvig, som repræsentant for ejer-
ne af lb.nr. 2 og 25 udbetales 3.000 kr. med tillæg af moms 22~. Til
dækning af udgifter til sagkyndig bistand til godt 50 lodsejere til-
kendes Landskontoret for Landboret 15.000 kr. med tillæg af moms 22%.

Fredningsnævnet anbefaler, at erstatningerne og de tilkendte omkost-
ningsbeløb i medfør af naturfredningslovens § 24 udredes af stats-
kassen med 9/10 og Ringkjøbing amtsråd med l/lo.

De tilkendte erstatningsbeløb forrentes fra denne kendeIses dato med
- .. en å~lig rente, der er 1% højere end den af Danmarks Nationalbank

fastsatte diskonto.

e
;/.
;/.

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

De på vedhæftede kort angivne arealer, af størrelse og matrikulær be-
tegnelse som anført på.vedhæftede lodsejerfortegnelse, fredes i over-
ensstemmelse med det ovenfor anførte.

I erstatning herfor udbetales kr. 717.395 fordelt blandt lodsejerne som an-
givet på lodsejerfortegnelsen.
A . 1/ /,. / ,~U!tUt<k'~~~;;.) ;;'J/6.i/jch ,~~'1~ .ft~ ..~..> j."" .......;)
Sv. Aa. Christ'\~ Karl E~jær Egoj Bjerg 7« .Verner Jensen

4t Foranstående kendelse kan påankes tilOverfredningsnævnet (adr. Ama-
liegade 7, 1256 København K) af lodsejerne og forskellige myndigheder.e

• Klagefristen er 4 uger fra kendeIsens modtagelse •

Udskriftens rigtighed bekræftes.
FREDNINGSNÆVNET FOR RINGKØBING
AMTS FREDNINGSKREDS, den 26. august 1983.

K.o4~ioo"LoIlP~.nL.·Co
v
,: ~

Sv. Aa. Christensen.

~ "., "~.<; 'J. •

. ,
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Anmærkninger

1

Ejernavn
Postadresse

Fredes
ca. ha

Tilkendt
erstatn.

Poul H. Christense[} ! af 44 srnst.
Mysundevej 38
7500 Holstebro

Sigrid NØrby Chris , af 20 srnst.
tensen
Drejøvej 7A
7680 ThyborØn

Helge Maagård 12, smst.
Mårupgårdvej 8 st.
Fjaltring
7620 Lemvig

Sigurd Peter Kold
TangSØgade 21
7650 BØvlingbjerg

•2
Ernst Kragelund
Østerlykke
Lykkevej 7, Trans
7620 Lemvig

H. Gunnar Husted
Kirkeby
Transvej 91, Trans
7620 Lemvig

3 Anne Marie
Kristensen
Thorsmindevej 55
BØvling
7650 BØvlingbjerg

,
e
•

Viggo Alfred Jensel'l.
Lærkevej 23
7480 Vildbjerg

5 Ingeborg Lydia D.
Nielsen
Brogade 13
7660 Bækmarksbro·

6 Jacob Bastrup Pe-
dersen m.fl.
Engvej 3
7500 Holstebro

7 Herluf Hansen
Transvej 70, Trans
7620 Lemvig

Jørgen Hestbech
Solbakkevej 10B,
Nørlem '.
7620 Lemvig

Matr.nr.
Ejerlav

del af 31e, Den nor -}
lige Del, Bøvling
, af 44, Klitengene 3,7
BØvling

i af 44 smst.

del af 34c, Den nor
lige Del, BØvling
del af 6, Klitengen
Bøvling
, af 20 srnst.

0,6

10a, Klitengene,
Bøvling

2,4

13a, smst 0,5

13b, srnst. 0,3

13c og 27a, smst.

; af 14, smst. 0,5

1,5

1,5

1 ,1

1 , O

8.140,-

3.300,-

3.300,-

36.200,-

1.320,-

2.420,-

5.280,-

1.100,-

660,-

2.200,-

1.100,-

65.020,-

15,2 ha må fort-
sat dyrkes
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9

Ejernavn
Postadresse

Matr.nr.
Ejerlav

Fredes
ca. ha

Tilkendt Anmærkninger
erstatn.

Karl W. Hansen 18 og 46bb, smst.
Vråvej 20, Fjaltri g
7620 Lemvig

•

Holger Hertzum
Larsen
Keldbjergvej 3
~jaltring
7620 Lemvig

Hans S. Beier
SØhusvej 46
~Øborg
7620 Lemvig

1\.sgerKaasgård
::;rønnemosevej2
l"jaltring
7620 Lemvig
(ejer også en del
~f 1b, nr. 5O) .

~ge Bjerg Kallesøe
Toftingvej 7
Pjaltring
7620 Lemvig
se lb. nr. 9

11

12 Den danske Stat
SkovstyreIsen
Strandvejen 863,
2930 Klampenborg

DIgert Kuipers
Grønnemosevej 6
Fjaltring
~620 Lemvig

pØren Glud m.fl.
adv. H. Christoffe
Studiestræde 61
1554 København V

13
e
e
14e

15 Jørgen Henriksen
Solhøjvej 35
Ramme
7620 Lemvig

16 A.rne Lisby Kjær
1.oisbyvej23
F'jaltring
7620 Lemvig
se lb. nr. 14

, af 14, Klitengene
BØvling

1 af 15 og i af 16,
smst.

!af 15 og ! af 16,
smst •

17, (! af 15 og ! al
16, smst.)

19, 27d og 86, smst

21, Klitengene,
BØvling

; af 22, smst.
sen

23a, smst.

23b, 27e, ; af 22,
46z, ; af 66, 73 og
74a, smst.

0,5

0,6

0,6

2,1

2,7

3,8

1,0

0,5

0,5

9,7

1.100,-

1.320,-

1.320,-

4.620,-

5.940,-

o

2.200,-

1.100,-

1.100,-

12.330,- 5,3 ha må fortsat
dyrkes

96.050,-
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Lb.nr. Anmærkninger

17

Ejernavn
Postadresse

Matr.nr.
Ejerlav

Fredes
ca. ha

Tilkendt
erstatn.

o

Jens Pedersen 24, ; af 43, smst.
~ransvej 85, Trans
7620 Lemvig

3Øren P. Christian-; af 25, smst.
sen
~ammen Byvej 59
8850 Bjerringbro

Ragnhild M. Jacob-
sen
Rubyvej 7, Fjaltri
7620 Lemvig

)agmar o. Ovesen

18

19

20

E:gonBjerrum
rhorsmindevej 27
?jaltring
7620 Lemvig

K. E. Hjelmager
Nielsen
Kirkegade 1
7490 Aulum

21 ~olke Nielsen
3ammelgårdvej 25
BØvling
7650 Bøvlingbjerg

22 Bertel Gregersen
uisby
Krogshedevej 5
7650 Bøvlingbjerg

~ystinspektoratet
~øjbovej 1
17620 Lemvig

pIe Meder Harrild
m. f L
Gudenåvej 65
7400 Herning

25 Frank Lisbygård
VestermØllevej 18
Fjaltring
7620 Lemvig
se lb. nr. 16

26

; af 43, smst.

26 Klitengene, BØv-
ling og j af 76,smst.
g

; af 76, smst.

27b, smst.

27c, smst.

27f, smst.

del af 90, smst.

32, smst.

34d, 46ac, 46ah,
78a, 84 og ; af 66,
smst.

Eivind Lund Madsen 34c, 35, 36 og 46v,
Kjærgårdsvej 14 smst.
Fjaltring
7620 Lemvig

2,9

1 ,2

0,9

3,4

1 ,4

0,7

1,5

0,4

1 ,6

0,9

14,2

6.380,-

2.640,-

1.980,-

2.380,-

3.080,-

1.540,-

3.300,-

880,-

1.980,-

3,0 ha må fortsat
dyrkes

18.660,- 7,4 ha må fortsat
dyrkes

1 , O

4,7 8.300,- 1,2 ha må fortsat
dyrkes

2.200,-~nud O. Toft m.fl. 34b, Klitengene,
~anevænget 5 BØvling
7500 Holstebro

152.890,-



4.

28

Matr.nr.
Ejerlav

30

,
Lb.nr. Ejernavn

Postadresse

Svend V. Raunsbæk 37, smst.
NØrregade 55
7670 Vemb

29 Christen Gadgård ! af 38 og 42, smst
Madsen
Rubyvej 35, Fjal-
tring, 7620 Lemvig

•
Dagny Kvisgård ! af 38, smst.
TangsØgade 29
7650 BØvlingbjerg

Sigrid Kvisgård
rrangsØgade 29
7650 BØvlingbjerg

~allfred Kvisgård
~arievej 3B
7659 BØvlingbjerg

Gunhild Amstrup
TangsØgade 29
7650 BØvlingbjerg

31

33 ~jeld Overby Pin- 45, smst.
~oldt
~anunelgårdvej 23
~øvling
~650 BØvlingbjerg

34 ~iels Jensen 46cc og 92, smst.
SØnderby, Tuskær-
~ej 4, Fjaltring
7620 Lemvig

i Fugleværnsfonden 47, smst.
vi D.O.F.
Vesterbrogade 140
1620 KØbenhavn K

Fredes
ca. ha

1,8

9,9

5,1

2,5

3,2

3,5

2,3

Tilkendt Anmærkninger
erstatn.

3.960,-

21.780,-

11.220,-

5.500,-

7.040,-

7.700,-

5.060,-

John R. Yderstræde 39, smst.
W-Endlohstr. 34
2-Hamburg 61
Tyskland
Svend Kastberg 40, Klitengene, BØv 1,8 3.960,-
Hinrichsen ling, 46æ og !af 5~ ,
Transvej 75, Trans smst.
7620 Lemvig

~ads Bækby ! af 58, smst. 0,05 110,-
~ransvej 79, Trans
7620 Lemvig

~nud Bjerg Chris- 41 og 53, smst. 8,9 19.580,-
~ensen, Fjaltring-
byvej 48, 7620 Lem~ig

238.800,-



5.

37

Lb:nr. Ejernavn
Postadresse

38

Jens Gade
Vestermøllevej 59
Fjaltring
7620 Lemvig

~rnst Pedersen Rub
Pugholmvej 41, Dybl
7620 Lemvig

Jens Gaulshøj Niel
sen
Vråvej 4, Fjaltrin<
7620 Lemvig

e
39

40

41

43 aarald Christianse
Bredgade 72,

6900 Skjern

~vald Jespersen
~ubyvej 9
Fjaltring
7620 Lemvig

44

Matr.nr.
Ejerlav

46aa og 48, smst.

49a, smst.

!af 50, Klitenge-
ne, BØvling

57a og 57b, smst.

57c , 57d , 83 og
! af 46s, smst.

59, Klitengene,
BØvling

Fredes Tilkendt Anmærkninger
ca. ha erstatn.

6,4

7,6

1 , 1

1 , 1

3,9

1,6

2,4

2,5

1,5

5,2

1 , O

0,8

--.-+------+--------+---+----+------
36

Villiam Karsten ! af 50, smst.
SØrensen
Mollerupvej 8
Trans, 7620 Lemvig

~ndreas Jensen 51 og 77, smst.
Rubyvej 29
Fjaltring
7620 Lemvig

Maren Dorthea Ke- 52, smst.
L.elsen
~redericiagade 39
7500 Holstebro

Harry Villadsen 54 og 55b, smst.
~ngholmvej 6, Idum
7500 Holstebro og
'lage Skydsgård
Godthåbsvej 11B,st
7600 Struer
~rne Hald 55a og 56, smst.
Lyngbakken 14
7500 Holstebro og
lA. c. SØrensen
~jermvej 10, 7600 truer

~igil Sønderskov ! af 46s, smst.
Westermøllevej 46
Fjaltring
7620 Lemvig

SØren Lisby
VestermØllevej 31
7620 Lemvig

4.840,- 2,2 ha må stadig
dyrkes

1.350,- 0,5 ha må fortsat
dyrkes

14.080,-

16.720,-

2.420,-

2.420,-

3.520,-

5.280,-

5.500,-

3.300,-

8.890,-

1.760,-

308.880,-

1 ha må stadig
dyrkes

1,5 ha må fortsat
dyrkes



6.

46

Lb:nr. Ejernavn
Postadresse

Matr.nr.
Ejerlav

Fredes Tilkendt Anmærkninger
ca. ha erstatn.

Helge Dalgård 46x, smst.
Doktorvænget 42,2 h.
7500 Holstebro

47 Orla Pedersen
Kjærgårdsvej 19
Fjaltring
7620 Lemvig
Elna Krogager
l-lollerupvej 14,
7620 Lemvig
Viggo Madsen
Mollerupvej 58,
7620 Lemvig

Ole S. Fjeldgren
Lærkevej 10
StenlØse
Peder Lykke
Neesvej 77
7570 Vemb

48

60, 67 og 1/3 af
62, smst.

1/3 af 62, smst.
Tr ns

1/3 af 62, smst.
Tr ns

i af 61, smst.

; af 61, smst.

Poul L. Fjeldgren i af 61, smst.
Holmgårdvej 36, FlJnder
7660 B~kmark~hr.o
~ristian Jespersen 63 og i af 25 smst.
Toftingvej 1
Fjaltring
7620 Lemvig
se lb. nr. 18

49

50 Knud Kristen Ruby
øster Nørbyvej 36
Fjaltring
7620 Lemvig

lEthel SkalkhØj
rrhomassen
lHøvsørevej 37
!Bøvling
7650 Bøvlingbjerg
Knud Kr. Ruby
ø. Nørbyvej 36
Fjaltring
7620 Lemvig
~sger Kåsgård
Grønrnosevej 2
Ei'jaltring
7620 Lemvig
(ejer også del af
lb. nr. 9)

e-e
64, Klitengene,
BØvling, i af 46t
og i af 46u, smst.

laf 46t, smst.

; af 47t, smst.

i af 46t, smst.

51
ti

~nders Peder Lund 68, SIDst.
Noergårdsvej 7
Trans
7620 Lemvig

0,9

3,2

0,85

0,85

0,3

0,6

0,3

2,5

8,1

0,5

0,5

1,2

1,5

1.980,-

1.940,-

1.870,-

1.870,-

277,-

555,-

3,0 ha må fortsat
dyrkes

0,22 ha må fort-
sat dyrkes

0,45 ha må fort-
sat dyrkes

278,- 0,23 ha må fort-
sat dyrkes.

10.490,-

675,-

1.620,-

675,-

3.300,-

3.460,- 1,2 ha må fort-
sat dyrkes

337.870,-

5,8 ha må fort-
sat dyrkes

0,25 ha må fort-
sat dyrkes

0,6 ha må fort-
sat dyrkes

0,25 ha må fort-
sat dyrkes



I •

Lb.nr.

53

! af 88, smst.
Nees

Ejernavn
Postadresse

Matr.nr.
Ejerlav

~elge Kirkeby 71 og 72, smst.
~råvej 12, Fjaltri g
7620 Lemvig

~lfred LØkke Borg 91, smst.
Beringsvej 13
7500 Holstebro

54 Kristian Lisbygd 75a, smst.
Knudsgårdv. 15, Dy e
7620 Lemvig

Egon Bjørn Ander- 78b, Klitengene
sen m.fl.
Lilleøvænget 14
8600 Silkeborg

55,e
56
e

~elge Mågård
lMårupgårdvej
Fjaltring
7620 Lemvig

Viggo D. KallesØe 80, !af 81, smst.
Houdamvej 20, Vandborg
7620 Lemvig

79, smst.
8,st. h.

57

58

Ingeborg Otilda ! af 81, smst.
Kristensen
J. SØndergårdsv. 9
7620 Lemvig

Ejner D. Jørgensen! af 82, smst.
Bremdalvej 1
7600 Struer

•-ti
Hans Minor Kromann i af 82, smst.
SØnderskovv. 14, V~nØ
7600 Struer

Inga Vera Petersen 85, smst.
Neesvej 55, Nees
7570 Vemb

60 Kirsten M. Mortens~n 87, SIDst.
Skalstrupvej 86
7570 Vemb

61 Hans peder Boesen i af 88, smst.
Thorsmindevej 38
Fjaltring
7620 Lemvig

Eskild Toft
Sandbækvej 44,
7570 Vemb
(adkomsten ikke
tinglyst)

Fredes
ca. ha

2,6

1,2

2,4

2,7

3,1

0,9

3,0

2,0

2,0

Tilkendt Anmærkninger
erstatn.

1.365,-

2.660,- 1,8 ha må fort-
sat dyrkes

600,- 1,2 ha må fort-
sat dyrkes

1.200,- 2,4 ha må fort-
sat dyrkes

1.350,- 2,7 ha må fort-
sat dyrkes

3.250,- 2,1 ha må fort-
sat dyrkes.

7,1 10.010,- 3,3 ha må fort-
sat dyrkes

3,0

1,2

1 , 2

3.090,- 0,9 ha må fort-
sat dyrkes

1.550,- 0,35 ha må fort-
sat dyrkes

4.650,- 1,05 ha må fort-
sat dyrkes

2.700,- 1,0 ha må fort-
sat dyrkes

2.190,- 1,3 ha må fort-
sat dyrkes

1.365,- 0,75 ha må fort-
sat dyrkes

373.850,-

0,75 ha må fort-
sat dyrkes



8.

Lb.nr. Anmærkninger

62 rla Nielsen 46ab, smst.
andbækvej 14, Nee
570 Vemb

Ejernavn
Postadresse

Matr.nr.
Ejerlav

63 lin Nyby Laurenz 46r og 46h, smst.
kaIstrupvej 83
kaIstrup
570 Vemb

64 if Brunsborg 46p, smst.
andbækvej 10, Nee
570 Vemb

e
66

arl Villian Elias 462, smst.
ielsen
esterhavsgade 23
horsminde
990 Ulfborg

rne Jakob Herup 46m og 46n, smst.
ygård
estermØllevej 57
jaltring
620 Lemvig

67 ermann Richard
ielsen
hormindevej 145
Øvling, 6990 Ulfb

46.!, smst.

68 ørgen B. Jensen
ald. SØrensens-
ej 1a
600 Silkeborg og

46k, Klitengene,
Bøvling

e-e
69

harley Almar,John
en
rendalsvej 254
600 Silkeborg

46i, smst.ens Kirk SØrensen
uglevænget 8
horsminde
990 Ulfborg

70 ksel Juel Mikkel- 46ak, smst.
en
horsmindevej 153
øvling, 6990 Ulfb

71 elga Edith Mik- 46e, smst.
elsen
horsmindevej 155
øvling, 6990 Ulfb

oul A. Wium Ander 46ai, smst.
sen m.fl.

vedevænget 38,
7500 Holstebro

Fredes
ca. ha

0,3

8,0

8,0

3,0

2,2

2,8

5,3

0,3

10,1

2,1

Tilkendt
erstatn.

660,-

12.330,- 3,1 ha må fortsat
dyrkes

1 , 5

3.200,- 2,0 ha må fortsat
dyrkes

17.600,-

3.300,-

1.440,-

3.100,-

8.600,-

660,-

2,0 ha må fortsat
dyrkes

1,8 ha må fortsat
dyrkes

1,8 ha må fortsat
dyrkes

12.530,- 5,7 ha må fort-
sat dyrkes

1.220,- 2,0 ha må fort-
sat dyrkes

438.496,-



9.-----t----------t----------+----+-----+--------
Anmærkninger

_e-+------+--------+--+----+-------

75 Karl Sittrup Jep-' 196, Sdr. Nissum 16,3 35.860,-

e pesen Mark, Sdr. Nissum
Fjandgårdevej 3 og 197, smst.
Pjand
6990 Ulfborg

i Knud Harbo 190, smst. 5,9 12.980,-
Klitvej 22, Fjand
6990 Ulfborg

77 Johs. Dahl Knudsen 189, smst. 5,2 11.440,-
m.fl.
Spovevej 7, Thors-
minde
6990 Ulfborg

78 Thomas Thorup 184 og 185, smst. 11 ,3 20.100,- 2,8 ha må fortsa t
Klitvej 49, Fjand . dyrkes
6990 Ulfborg

79 I. Marie Jensen 194 og 195, smst. 10,0 22.000,-
Nr. Fjandvej 11
Nr. Fjande 6990 Ulfborg

\1 Folmer Slot 200, smst. 4,0 8.800,-
"Bro", Klitvej 14
Fjand, 6990 Ulfbor'I Leif Milter Jeppe- 198 og 199, smst. 9,7 13.180,- 4,8 ha må fortsa t
sen dyrkes
Fjandgårdevej 1
6990 Ulfborg

82 Jens Broe 181a, smst. 4,6 10.120,-
Klitvej 47, Fjand
6990 Ulfborg

83 Jacob P. Andersen 181b, smst. 0,9 1.980,-
Grundtvigsvej 25
7500 Holstebro

84 Karl Nielsen 201 , Sdr. Nissum 6,4 14.080,-
Klitvej 43, Fjand Mark, Sdr. Nissum- 6990 Ulfborg

85 Per Brænds gård 191 , srnst. 6,7 10.660,- 2,4 ha o fortsa t Ima
Kristensen dyrkes
Havnevej 16
Thorsminde, 6990 Ulfb.

73 2.640,-

..
Lb.nr. Fredes

ca. ha
Ejernavn
Postadresse

Tilkendt
erstatn.

Matr.nr.
Ejerlav

~iels Peter outzen 46a, smst.
H:olmegade 35
0990 Ulfborg

74 UDGAET

1,2



10 .
..

Lb.nr. Anmærkninger

86

Ejernavn
Postadresse

Matr.nr.
Ejerlav

Fredes
ca. ha

Tilkendt
erstatn.

Svend Villadsen
Krog
~strupvej 4, Hee
6950 RingkØbing

~ørge BØrgesen 182, 186 og 212,
"Skindbjerggård"
INr. Fjandvej 7
INr. Fjand, 6990 Ul b.

nedejer af 212 er:
~rederik Jensen
~r. Fjand, lb.nr.~!!f)(IC)
~arl Jensen 211, SIDSt.
~uen 4, Sdr. Nissu
6990 Ulfborg

Svend Jensen Bjerg 180, Sdr. Nissum
~r. Fjandvej 1 Mark, Sdr. Nissum
~r. Fjand
6990 Ulfborg

87

e
88

~ Chr. Mikkelsen
Kirkebyvej 12
Sdr. Nissum
6990 Ulfborg

90 Kristen Brændgård
Jensen
Vestervang 15
7500 Holstebro

91

92e
-,e

Jens Jensen Harbo
Klitvej 18, Fjand
6990 Ulfborg

Mogens Bramsen
m. fi.
ØverØdvej 58B
2840 Holte

94 Johannes Jensen
Hagevej 16, Fjand
6990 Ulfborg

95 Niels Keteisen
Risvænget 11
7500 Holstebro

202, SIDSt.

210, SIDSt.

192, smst.

188, smst.

187, smst.

193, smst.

207, smst.

96 E. Taulberg Nielse 204 og 209, SIDst.
Rugvænget 22
7500 Holstebro

97
e

Minna Jensen m.fl. 208, smst.
MØlledammen 1A
6800 Varde

5,2

6,9

7,6

6,8

4,3

3,5

4,7

1,8

0,6

0,5

2,3

0,5

11,440,-

15.180,-

16.720,-

14.960,-

9.460,-

7.700,-

10.340,-

3.960,.

1.320,-

1.100,-

5.060,-

1.100,-

700.675,-



11.

98

lait

. ,

Lb.nr.
I
I,

Ejernavn
Postadresse

Matr.nr.
Ejerlav

Fredes Tilkendt Anmærkninger
ca. ha erstatn.

.','-+------t--------t----+----+-----
Dansk Strandjagt-
forening
vi BØrge Madsen
Slåenvej 46, Mejda
7500 Holstebro

99 Frederik Jensen
Nørfjand
Nr. Fjandvej 8
Nr. Fjand
6990 Ulfborg

medejer af 212, se
lb. nr. 88

100 Steen Larsen
Tordenskjoldsgade
3200 Arhus N

101 UDGAET

102 Ministeriet for
off. Arbejder
Frederiksholms
Kanal 27
1220 KØbenhavn K

103 Strandejerne

183, smst.

203a, Sdr. Nissum
Mark, Sdr. Nissum

203c, smst.
6 l th.

3,6

3,7

0,3

umatrikuleret areal 88,5
i Nissum Fjord
del i BØvling fjord

umatrikuleret areal 160,0
Den nordlige Del
BØvling
Klitengene, BØvling
Sdr. Nissum Mark,
Sdr. Nissum

7.920,-

8.140,-

660,-

"717.395,-

l
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BO VLING FJORlJ
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I

I
i
;
I

Ca. 148 ha.
Heraf fjord
ca. 90 ha.

Overfredningsnævnets kendelse af 16/5 1967.Fredet

Form&l Bevarelse af mulighederne for fuglelivet
samt af et ejendommeligt landskab.

Indhold Status quo.

OPHÆVET Ejer. Pri vat .

P&roæret Fredningsnævnet, Naturfredningsrådet og
Naturfredningsforeningen.

J. nr. 126-01-400-64.
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REG. NR.
OPHÆVET VED OFN AFG. AF 23/11 1984

UDSKRIFT

a f

Overfredningsnævnets kendelsesprotokol.

År 1967, den 16. maj
følgende ~

k e n d e l 's e

~fsagde Overfredningsnævnet

\'i sagen nr. 1835/65 vedrørende fredning af kystområdet og vand-
arealet i den nordlige ~~ af Nissum Fjord (Bøvling Fjord) samt" '" 'Klyderø. 1\ " '\t "

I den af fredni~gsnævnet for Ringkøbing amtsrådskreds den
6. november 1965 afsagte kendelse hedder det:

I
I

"Efter i 1941 og 1946 at have foretaget visse afvandings-
og reguleringsarb~jder ved Ramme å anmodede en kreds af lodsejerG
Hedeselskabet oø at søge afvandingsarbejdet i området videreført.
Efter at forsk~llige muligheder var undersøgt og opgivet af økono-
miske grund~, indsendte Hedeselskabet i 1956 et projekt for kun-

stig afvanding af yderligere arealer ved Ramme å, af arealer langs
I oRysenste? Bæk og 0stera samt af den nordligste del af Bøvling Fjord

Itil sy~spidsen af Høvsøre til Statens Landvindingsudvnlg for op-
nåel~e af godkendelse og statstilskud.

1/ Projektet blev af landvindingsudvalget i april måned 1961
,;fq~elagt for Naturfredningsrådet, der under 20. juni s.å. ved

/

I'ofessor R. Sparck afgav sålydende udtalelse:
,' "Idet naturfredningsrådet hoslagt med bilag tilbagesender

den ved landvindingsudvalgets skrivelse af 8. april d.å. fremsendte



- 2 -

sag nr. 1647, Ramme å, Bøvling fjord, skal man efter foretagen
besigtigelse og forhandling med Dansk Ornithologisk Forening udta-
le som følger:

Man må fra naturfredningsrådets side fraråde, at den på-
tænkte regulering af Ramme å udvides til at omfatte en tørlægning
af den såkaldte Fjordhule, d.v.s. den del af Bøvling fjord, som
er beliggende mellem Høvsøre og Bøvling klit. Det pågældende om-
råde er ganske enestående velegnet for strandengsfugle, og en ræk-
ke arter både sjældnere som Stor Kobbersneppe og Klyde som mere
almindelige som Vibe, Rødben, Ryle og Brushane optræder i meget
stort antal. Hertil kommer, at lervaderne er et meget yndet opholds-
sted for trækfugle. Under en besigtigelse den 13. maj i år sås
14 forskellige vadefuglearter indenfor området.

Flere af de hidtil som almindelige ansete arter af vore
vadefugle har i de senere år været i meget stærk tilbagegang på
grund af udtørringer og inddigninger , det gælder navnlig for Brus-
hanen og især for Rylen. Det pågældende område er langt det bedste
af de tilbageværende ynglelokaliteter for Ryle.

Selvom det således allerede under hensyn til fuglelivet
må anses for særdeles betænkeligt, at en udtørring som den påtænk-
te gennemføres, kommer hertil hensynet til det landskabelige. Sam-
spillet mellem klitten og Vesterhavet på den ene side, de lave
strandenge, den lavv~ndede fjord og landbrugslandet øst for fjor-
den med gårde og kirker er overordentlig karakteristisk og af be-
tydelig skønhed. Man må formode, at vejen over klitten fra Fjal-
tring over Thorsminde og videre mod syd må vel formentlig inden
længe blive udbygget som amtsvej på samme måde som vejen ovor Holms-
land Klit. Det vil af hensyn til udsigten fra denne vej være en me-
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get væsentlig landskabelig forringelse, såfrent dette sm11kke og
karakteristiske vestjydske landska~sbillede med sit ejendommelige
fugleliv forsvinder.

Såvel under hensyn til fuglelivet som ikke mindst under
hensyn til den betydning, man må tillægge bevarelsen af det nuvæ-
rende landskabsbillede, må naturfredningsrådet fraråde, at projek-
tet kommer til at omfatte den nordlige spids af Bøvling fjord. Til
reguleringen af selve åen har man derimod intet at bemærke".

I februar 1962 underrettede Landvindingsudvalget nattITfred-
ningsrådet om, at afvandingsprojektet var optaget på beredskabsli-
sten, hvilket vil sige, at det var godkendt til udførelse med til-
skud fra staten.

Den fornødne bevilling forelå i marts 1965, hvorefter de
forberedende arbejder for projektets gennemførelse påbegyndtes.

Medens disse arbejder endnu stod på, begærede Danmarks Na-
turfredningsforening ved skrivelse af 19. maj 1965 fredningssag
rejst. Skrivelsen er sålydende:

r
" "Danmarks Naturfredningsforening skal herved anmode om, at

der optages fredningssag for kystområdet og vandarealet omkring
den nordlige del af Nissum fjord (Bøvling fjord) samt Klydeø .••
Området begrænses mod vest af vejen fra Thorsminde nordpå. Nordgræn-

tli) sen forløber fra denne vej østpå lidt nord for udløbet af Ramme å
over til vejen, der i syd-sydøstlig retning fører ned mod Høvsøre.
Den østlige begrænsning udgøres af denne vej indtil sogneskellet
mellem Fjaltring og Bøvling sogne. Herfra drejer den mod vest ind-
til diget og forløber langs dette til sydspidsen af Høvsøre. Her-
fra bøjer grænsen omtrent vest over Klydeø.

Der knytter sig til området betydelige landskabelige, re-
kreative og videnskabelige interesser~ Der skal med hensyn til de
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videnskabelige interesser henvises til afhandling om Nissum fjords
fugle af Ernst Torp Pedersen og Leif Lyneborg Jensen - et arbejde,
der desuden giver en oversigt over områdets topografi og historie.
Der skal desuden peges på, at området er af overordentlig stor
vildtbilogisk betydning, idet det tjener som raste- og fourage-
ringsplads for store mængder trækfugle. En nærmere redegørelse her-
for er under udarbejdelse på vildtbiologisk station og vil blive
tilstillet nævnet i nær fremtid.

I tidens løb er der her i landet foretaget store afvan-
dingsarbejde~, hvorved væsentlige naturværdier er gået tabt. Der
kan for denne del af landet nævnes Filsø og Stadil fjord. Danmarks
Naturfredningsforening må anse det som værende af overordentlig
stor betydning, at nærværende omrSde kommer til at henligge i sin
nuværende tilstand, og man skal under henvisning til ovenstående
nedlægge følgende fredningspåstand:

Bebyggelse eller tilbygning skal ikke være tilladt, bort-
set fra bygninger der er nødvendige for driften af allerede eksi-
sterende landbrugsejendomme.

Opstilling af boder, skure, mQster eller andet skæmmende
indretninger må ikke finde sted. Dog må der indrettes læskure til
kreaturer.

Henkastning af affald eller etablering af bilophugnings-
pladser skal ikke være tilladt.

Campingpladser må kun oprettes med de påtaleberettigedes
tilladelse.

kndring af terrænformerne ved afgravning eller opfyldning,
herunder ændring af kystlin~ens forløb må ikke finde sted.

Arealernænuværende driftsform skal opretholdes.
Udenfor de nu til haver udlagte arealer må der ikke ske
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tilplantning med træer eller buske.
Vandarealet må ikke inddæmmes eller afvandes.
Dræning af engstrækningerne skal kun være tilladt med de

påtaleberettigedes samtykke.
Påtaleret tillægges fredningsnævnet for Ringkøbing amts-

rådskreds, Naturfredningsrådet og Danmarks Naturfredningsfore-
ning" .

Det bemærkes herved, at sydgrænsen for det areal, der
ønskes fredet, er sammenfaldende med sydgrænsen for afvandingspro-
jektetc

Af en af Danmarks Naturfredningsforening indhentet udtal-
else fra Dansk orinithologisk forening fremgår bl.a., at Nissum
fjord er en af de allervigtigste rastpladser for lysbuget Knorte-
gås, måske den sidste betydningsfulde i Europa for denne gåseart
på dens forårstræk til ynglepladserne på Spitsbergen, og at Nissum
fjord i det hele er en af de meget få alsidige fuglelokaliteter
af større format, der endnu er tilbage her i landet. Fjordens
nordlige del, Bøvling fjord, med dens tilstødende engdrag er sær-
lig en meget fornem vadefuglelokalitet med en artsmæssig og talmæs-
sig god bestand og med gode lokaliteter også for den del af Dan-
marks ynglefaun3, hvis fortsatte eksistens er truet af de afvandin-
ger, der er foretaget eller i gang i andre dele af landet. Bøvling
fjord er således en vigtig yngleplads for Stor Kobbersneppe, hvis
bestand i Danmark nu kun udgør ca. 300 par, for Sydlig Ryle, der
tæller mindre end 1000 ynglepar, og for Brushøns, af hvilke der
antagelig nu kun er ca. 500 par tilbage. Endvidere er det i udtal-
elsen fremhævet, at det i Bøvling fjord værende muddervade er
fourageringsplads for mange af de fugle, der yngler ved Nissum fjord
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iøvrigt og i fjordens omegn. I udtalelsen hedder det videre: "Når
man dernæst tager i betragtning, at man i mindre end den sidste men-
neskealder har udslettet eller afgørende forringet de fleste af de
store og betydningsfulde naturområder langs den jydske vestkyst, der
er absolut livsnødvendige for store dele af vor hjemlige fuglefauna
og de fremmede trækfugle, kulminerende med afvandingerne i de aller-
seneste år af Vest-Stadil Fjord, Felsted Kog og Skernådalen, så
synes tiden nu at være inde til at bevare vor sidste for fuglene
nødvendige naturreserver, herunder Bøvling Fjord, hvis den dertil
knyttede fuglefauna skal have virkeligo chancer for at overleve.

Dertil kan føjes, at den jydske vestkyst og dens sydlige
forlængelse (Vadehavet) på grund af denne kyststræknings forløb og
karakter er Europas mest koncentrerede trækområde for do fuglonrt0Y7

der er knyttede til fugtige og sumpede kyst- og indlandsområdo~.
Den er følgelig af afgørende betydning for en umådelig stor del Qf
den nord for vort la~d ynglende fuglepopulation, således SOD det
allerede foran er berørt for en enkelt nordlig art "LYSBUGET KNOnc::'.2;,
GÅS" .

Vort land står derfor med et stort ansvar ikke blot over for
vor egen men også over for denne fremmede fuglefauna. At bevare de
nu kun fåtalligt resterende større og særligt egnede naturreserver
af hensyn til de danske ynglefugles og fremmede trækfugles eksistens
må derfor være en både naturlig national og international opgave og
forpligtelse, som en velhavende kulturnation som Danmark iy~e ved-
blivende kan unddrage sig, navnlig når det som ved den her forelig-
gende afvandingsplan først og fremmest drejer sig om at varetage 10--

kale eller andre snævre interesser.
Det kan endvidere ikke stærkt nok fremhæves, at B0VLINGS

KLITS FJORDENGE faktisk også er det område langs hele den nørre- og
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sønderjydske vestkyst, hvor der er lettest adgang for en videre
kreds af interesserede til at komme på nært hold af og studere et
virkeligt repræsentativt fugleliv, fordi terrænet strælrker sig i
hele sin længde langs en offentlig vej, hvorfra det tilmed er mu-
ligt at iagttage de foran omtalte sjældnere arter~ STOR KOBBERSNEPPE,
SYDLIG RYLE, BRUSHANE, R0RHØG samt den her betydelige bestand af
KLYDE.

Denne lokalitet er derfor hyppigt besøgt og til stor glæde
både for danske og fremmede ornithologer - især engelske, for hvem
disse fuglearter er meget sjældne i deres hjemland.

Området er således - navnlig i betragtning af den stadigt
voksende interesse for naturen og dens fugleliv - af særlig almen
ornithologisk værdi, også når henses til, at de fleste andre værdi-
fulde områder (De Østlige Vejler, Tipperne), hvor de ovennævnte ar-
ter yngler i større antal, er reservater, hvortil der ikke er al-
mindelig adgang.

Det må derfor anses for meget beklageligt, om man ville be-
røre den ornithologisk interesserede menigmand denne let tilgængeli-
ge værdifulde lokalitet.

Det skal endelig påpeges, at BØVLING KLITS FJORDENGE repræ-
senterer en egenartet og smuk land skabs type , der udgør en yderst
værdifuld bestanddel af den storslåede vestjydske natur, ikke mindst
fordi den stærke kontrast mellem de brede, frodiggrønne engflader
og de nøgne, hvide klitformationer virker særligt charmerende. Der-
til kommer, at hele dette særprægede landskab med fjordens store
vandspejl og de fjerne kyster bagved er et let tilgængeligt natur-
gode for almenheden som allerede anført.

Dette jydske fjordområde er således fuldt ud værdigt og vel-
egnet til at blive bevaret som naturpark".
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Danmarks Naturfredningsforening har dernæst henvist til en
afhandling af Ernst Torp Pedersen og Leif Lyneborg Jensen om Nissum

Fjords fugle i Dansk Ornithologisk forenings tidsskrift for 1956,
hvori nærmere er redegjort for de mnnge arter fuglevildt, der er
fundet i og ved fjorden,og hvorledes yndglepladserne er fordelt, og
hvoraf ses, at Bøvling fjord er en vigtig yngleplads for Stor Kob-
bersneppe, Brushøns og Ryler m.fl.

Nævnet holdt sit første møde den 6. septsober 1965.
I mødet deltog Danmarks Naturfredningsforening ved Sune

Ebbesen, Naturfredningsrådet ved dr. phil. Knud Paludan, Vildtbio-
logisk Station ved professor H. Thamdrup, Fredningsplanudvalget for
Ribe og Ringkøbing amter, ved amtsrådsmedlem Åge Ebbensgård, og
Ejnar Petersen, Ringkøbing Amtsråd, ved Børge Herping, Hedeselska-
bet ved afdelingschef Niels Venov og ingeniør Høst-Madsen, de loka-
le sogneråd, størstedelen af de af fredningsforslaget omfattede
lodsejere samt afvandingssagens lodsejerlav ved gårdejer Niels Skov-
mose m.fl.

Sune Ebbesen gennemgik fredningsforslaget under fremhævelse
af områdets landskabelige værdi, dets værdi i rekreativ henseende
og som yngle- og rastplads for fuglevildtet.

Områdets videnskabelige betydning blev nærmere gennemGået
af E. Torp Pedersen, der understregede dets betydning som rasteplads
for trækfugle og fremhævede, at Bøvling fjord nu var en så vigtig
yngleplads for Stor Kobbersneppe, Ryle, Klyde og Brushane, at en ud-
tørring af lokaliteten ville være katastrofal for disse fuglearter.

Professor Thamdrup oplyste, at der gennem de senere år var
begyndt en landsplanlægning af vildinteresseområder, og at Vildtbio-
logisk Station som et led i dette officielle arbejde i 1964 havde
offentliggjort et kort, hvorpå Nissum fjord i sin helhed var angivet
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som interesseområde. Endvidere indgår fjorden og særlig dens nord-
lige del, Bøvling fjord, med dens enge i fortegnelsen over de om-
råder, som organisationen "International Wildfowl Researsh Bureau"
anser det for særligt påkrævet at bevare som rastplads for trækkende
vade- og andefugle. Som sådant indgår qet i det af organisationen ud~
arbejdede projekt knldet "Project Mar"~ et projekt der har til hen-
sigt at få siIrret trækfuglenes yngle-, rast og ove~vintringspladser

, ,

Professor Thamdrup har i den forbindelse anført, at hele Spitsber-
gens bestand af Lysbugede Knortegæs passerer Danmark 2 gange årlig,
og at man om foråret så at sige kun ser dem raste i Nissum fjord,
hvor gæssene ses i flokke på 1500 - 2000 stk. Også de Kortnæbbede
Sædgæs fra Spitsborgen gæster Danmark i træktiden, og d~res vigtig-
ste rastplads er området i og ved Nissum fjord, hvor der i foråret
1965 er t~lt flokke på rnellem 2000 og 3000 individer. Af Almindelig
Sædgæs er den 5. april 1964 optalt 800 individer. Professor Thamdrup
oplyste herved, at fornævnte organisation "LU.R.U." og "Nordiske
jægeres Samvirke" i sagens anledning har rettet henvendelse til
landbrugsministeriet, og sidstnævnte organisation tillige til Nor-
disk Råd ~ed anmodning om at gøre, hvad der kan gøres, for at bevare
omhandlede lokalitet som rastplads for trækvildtet.

Endelig omtalte professor Thamdrup områdets landskabelige
skønhed, dets stigende rekreative værdi, dets værdi som vildtcenter
og dermed for jagten i et stort opland.

Dr. phil. Knud Paludan bemærkede, at Nnturfredningsrådet
ønskede området fredet som begært.

De lokale sogneråd protesterede stærkt mod fredningsforsla-
get.

Fra planudvalgets side gjordes det ligeledes gældende, at
man i høj grad ønskede lodsejernes interesser i afvanding tilgode-
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set, men at man gerne så en løsning, som alle kunne enes om.
Med ganske enkelte undtagelser protesterede lodsejerne og

lodsejerlavet mod fredningsforslaget.
Hedeselskabet oplyste, at det foreliggende godkendte afvan-

dingsprojekt omfatter 424 ha, hvoraf et areal på ca. 75 ha ligger i
fjorden og tilhører staten. Hvis fredningssagen godkendes, vil af-
vandingsarealet formindskes med en. 240 ha, og dette vil medføre,
at anlægsudgiften pr. ha efter overslagsprisen af december 1956,
da sagen fremsendtes til landbrugsministeriet, vil stige mod ca.
20% og den årlige driftsudgift pr. ha med ca. 30%. Det af afvan-
dingssagen berørte fjordareal udgør kun ca. 1,6% af det samlede are-
al af Nissum Fjord og Felsted Kog, og kystlinien vil kun blive re-
duceret med ca. 5%.

Hedeselskabet har videre oplyst, nt medtagelsen af f jord-
arealerne er sket for at imødekoFÆe et ønske om tillægsjord og for
at gøre afvandingsudgiften pr. ha så lille som muligt. Projektet
har opnået endog særdeles stor tilslutning fra lodsejernes side,
idet 91% af lodsejerne har stemt for det, og ingen har stemt imod .

Fra lodsejernes side har man som ovenfor anført fastholdt
kravet om afvanding og herved påberåbt sig, at man finder, at sagen
må være afgjort ved landbrugsministeriets beslutning i 1962 om at op-
tage arbejdet på beredskabslisten og iøvrigt gjort gældende, at
fredningsmyndighederne forlængst burde have rejst sagen, når de
ville gribe hindrende ind. Lodsejerne måtte derfor forbeholde sig
erstatning, herunder for eventuelle udgifter som følge af dem ved
fredningssagens rejsning skete forsinkelse.

Ved mødets slutning frafald t Danmarks Naturfredningsforening
med tiltrædelse af Naturfredningsrådet og professor Thamdrup fred-
ningspåstanden for den del af arealet, der ligger nord for en linie,
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'tt trukket langs nordskellet af matr.nr. 7 Klitten og Klitengene,
Bøvling sogn, over fjorden til sydskellet af matr.nr. l nf. Den
nordlige del, Bøvling sogn, hvorefter sngen kun vedrører helt el-
ler delvis følgende matr.nr. nr., nlle beliggende i Tangsø kommu-
ne~

Klitten og Klitengene, Bøvling sogn:
7, 8, 9, 10 Q, 11, l2, 13 Q, 13 h, 13 Q, 14, 15, 16, 17, 18, 19,
20,21, 22, 23'0.,23 h, 24, 25, 26, 27 Q, 27 b, 27 Q, 27 d, 27 Q,
27 f, 32, 34 b, 34 Q, 34~, 35, 36, 37, 38 og 90.

Den nordlige del, Bøvling sogn:
43 ~, 34 Q, 5 d, 49 Q og 56 b.

Sngen udsnttes herefter, idet Hedeselskabet erklærede sig
villigt til at foretage en beregning af de økonomiske konsekvenser,
det således begrænsede fredningsforslag måtte medføre.

Efter at h2ve modtaget Hedeselskabets svar afholdt frednings-
nævnet nyt møde den 25. oktober 1965 under tilvarsling af de inte-
resserede.

Hedeselskabet oplyste på mødet, at anlægsudgifterne beregnet
på basis af overslagspriserne af december 1956 ville blive reduce-
ret med 335.000 kr., men do. den nu fremsatte fredningspåstnnd om-
fattede 148 ha, ville anlægsudgiften pr. ha stige fra 3180 kr. til
3680 kr. og driftsudgifterne pr. ha fra 87 kr. til 122 kr. årlig.
Da 40% af stigningen sknl bæres nf lodsejerne, vil merudgiften for
disse blive ca. 200.000 kr.

Hedeselskabet oplyste endvidere, at 83 ha af de af frednings-
påstanden omfattede arealer tilhører private, og at også de resteren-
de 65 ha, der ejes af staten, reelt må siges at tilhøre lodsejorne,
idet det i den for arbejdets udførelse gældende indstilling hedder,
nt de tør~agte umatrikulerede are2ler, som tilhører staten, vil for
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så vidt jordlovsudvalget ikke er interesseret i at overtage arealer-
ne~ kunne overgå til landvindingslavet til eventuel afhændelse til
lodsejere under lavets område og videre har oplyst, at det er det
almindelige, at sådanne arealer overgår til lodsejerne uden anden
betaling end den på arealerne faldende del af afvandingsudgifterne.
For fjordarealet foreligger ingen bonitetsansættelse, men ofter
prøveudtagninger er det et sandareal med større eller mindre indhold
af klæg og/eller dynd.

Danmarks Natuxfredningsforening fastholdt med tiltrædelse
fra Naturfredningsrådet og Vildtbiologisk Station påstanden om fred-
ning, således som denne var ændret i mødet den 6. september d.å.

Fra fredningsplanudvalget for Ribe og Ringkøbing amters Bi-
de oplystes det, at udvalget kunne anbefale, at fredningsforslaget
godkendtes.

Lodsejerne fastholdt deres protest mod fredningsforslaget
og påstod sig subsidiært tilkendt erstatning. I den forbindelse
henvistes til sålydende passus i skrivelse af 20. oktober 1965 fra
landbrugsministeriet til fredningsnævnet, hvoraf genpart var til-
sendt Hedeselsknbet:

"Det tilføjes, at landbrugsministeriet har godkendt den på-
gældende landvindingssag med den angivne udstrækning efter en bedøm-
melse af de tekniske økonomiske og fredningsmæssige muligheder, samt
at man finder, at fredningshensyn ikke bør hindre landvingssagens
gennemførelse".

Direktør F. Heick, Hedeselskabet, tilføjede, at et så nod-
skåret afvandingsprojekt sikkert måtte betragtes som et nyt projokt1

og at det derfor måtte sti~ sig meg~t usikkert, hvornår en sag
herom kunne afsluttes, og Ufilket udfald den ville få.

Som sagen således foreligger oplyst, må fredningsnævnet vel
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finde, at omhandlede område er særdeles fredningsværdigt s&vel på
grund af dets landskabelige og rekreative værdier som af hensyn til
fuglelivet, men da nævnet ikke finder, at der er aldeles tilstrække-
lig grund til nu af skønhedsmæssige eller rekreative grunde at gri-
be ind over for den forlængst afgjorte afvandingssag og heller ikke
finder, at hensynet til fuglevildtet henset til den ringe formind-
skelse af fjordens vandareal og kystlinie, en fastholdelse af frod-
ningsforslaget ville medføre, skulle nødvendiggøre et sådant ind-
greb, findes begæringen om fredning ikke at burde tages til følge.H

Konklusionen er sålydende:
"Den af Danmarks Naturfredningsforening fremsatte begæring

om fredning af ovennævnte område ved Bøvling fjord tages ikko til
følge. II

Sagen er indanket for Overfredningsnævnet af Danmarks Natur-
fredningsforening.

Overfredningsnævnet har besigtiget området den 31. marts
1966 og forhandlet med repræsentanter for Danmarks Naturfrednings-
forening, naturfredningsrådet, fredningsplanudvalget for Ringkøbing
og Ribe amter, lodsejerudvalget og de implicerede lodsejere, Det
danske Hedeselskab, amtsvandinspektoratet og andre interesserede.

For Overfredningsnævnet har Danmarks Naturfredningsforening
gentaget sin reducerede fredningspåstand, hvorefter kun den del af
afvandingsprojektets areal fredes, der ligger syd for en linie langs
nordskellet af matr.nr. 7 Klitten og Klitengene og over fjorden til
sydskellet af matr.nr. l af den nordlige del, Bøvling sogn. Natur-
fredningsforeningens påstand er blevet kraftigt støtte af naturfred-
ningsrådet, fredningsplanudvalget og de ornitologisk sagkyndige.
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Lodsejerne fastholdt også for Overfredningsnævnet deres
modstand mod en reduktion af afvandingsprojektet.

Repræsentanter for Det Danske Hedeselskab oplyste, at af-
vandingen af de vandlidende arealer oppe i landet ville blive lige-
så effektiv ved gennemførelse af det reducerede projekt, so~ hvis
det oprindelige projekt virkeliggøres.

Til brug for Overfredningsnævnets behandling af sagon er
fremskaffet en række oplysninger angående ~fvandingssagens forløb
i relation til fredningsmyndighederne:

Det fremgår heraf, at Det Danske Hedeselskab i 1956 ind-
sendte et projekt om afvanding af bl.a. den nordlige del af Bøvling
Fjord til Statens landvindingsudvalg. r 1961 fik naturfredningsrådet,
der allerede i 1955 havde udtalt sig imod en inddæmning i Bøvling
Fjord, projektet i dets nu foreliggende skikkelse forelagt af land-
vindingsudvalget. Naturfredningsrådet forelagde sagen for frodnin~o··
planudvalget for Ribe og Ringkøbing amter, der ikke på dette tids-
punkt havde beskæftiget sig med det pågældende område, men som dog
dengang mente, at der ikke kunne rejses indvendinger mod landvindings-
sagen ud fra ønsket om at beskytte særlige skønhedsværdier. Natur-
fredningsrådet frarådede imidlertid i en udførlig skrivelse af 20.
juni 1961 til landvindingsudvalget, såvel af hensyn til fuglelivet
som af hensyn til bevarelsen af det nuværende landskabsbillede en
landvinding, der omfattede den nordlige spids af Bøvling Fjord. Til
reguleringen af selve Ramme å hQvde rådet derimod intet at bemærke.
r februar 1962 meddelte landvindingsudvalget naturfredningsrådet og
lodsejerudvalget, at projektet var optaget på beredskabsliste til
eventuel godkendelse og gennemførelse ifølge l2ndvindingsloven.

Et flertal på 4 af Overfredningsnævnets medlemmer finder, at
naturfredningsmæssige hensyn, herunder især hensynet til fuglelivet:
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fuldt ud kan berettige en fredning af det areal, der er omfattet af
Danmarks Naturfredningsforenings reducerede påstand. Flertallet
lægger herved vægt på, at fredningen ikke vil hindre afvanding nf
de til landbrugsformål værdifuldeste jorder. Den omstændighed, nt
naturfrednin~srådet, der landbrugsministeriet bekendt h2vde prote-
steret mod nfvandingen, ikke i 1962foranleiligede fredninGssag rejst
efter modtaget meddelelse om, ~t projektet var optaget pi beredskabs-
liste til eventuel godkendelse, kan efter flertallets opfattelse
ikke hindre gennemførelsen nf den senere af nnturfredningsforenin-
gen, der var ubekendt hermed, rejste fredningssag.

Et mindretal på 2 af Overfredningsnævnets medlemmer finder,
at hverken hensyn til fuglelivet, der kan udfolde sig andre steder
i Vestjylland, bl.n. på de meget omfattende arealer ved Bygholm ~ oG
Vesløs Vejler - hvor det er muligt fra flere offentlige veje at be-
tragte fuglelivet - eller til landskabet, der i alt væsentligt for-
bliver uændret efter den fulde afvnndings gennemførelse, kan beret-
tige til fredning. Disse medlemmer er desuden enig med nedenstående
mindretal i, at fredningsmyndighederne har haft anledning til at
gribe ind på et tidligere tidspunkt, og at afvandingsprojektets gen-
nemførelse derfor ikke bør standses nu.

Et andet mindretal på et medlem kan tiltræde flertallets
bedømmelse af arealets fredningsværdighed, men finder, at der alle-
rede efter landvindingsudvalgets meddelelse af februar 1962 har væ-

ret sådan anledning til vin naturfredningslovens bestemmelser at søge
afvandingen standset eller reduceret, at det må anses for betænke-
ligt nu umiddelbart før projektets realisation at gribe ind overfor
et projekt, der - lodsejerne bekendt - i 3 år har stået på beredsknbs-
liste. Dette medlem vil derfor stadfæste fredningsnævnets kendelse.
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I overensstemmelse med flertallets standpunkt fastsættes
herefter følgende fredningsbestemmelser:

I. Fredningens omfang.
Efter det foran anførte fredes herefter de af den verseren-

de landvindingssag omfattede arealer, som ligger syd for en linie
trukket langs nordskellet af m2tr nr. 7 Klitengene, Bøvling sogn,
over fjorden til sydskellet af mo,tr.nr. l af den nordlige del, Bøv-
ling sogn, jfr. det kendelsen vedhæftede kort.

II. Fredningens indhold:
Der pålægges de fredede arealer følgende servitut:
Bebyggelse eller tilbygning skal ikke være tilladt, bortset

fra bygninger, der er nødvendige for driften af allerede eksisteren-
de landbrugsejendomme.

Opstilling af boder, skure, master eller andre skæmmende ind-
retninger må ikke finde sted. Dog må der indrettes læskure til kroa-
turer.

Henkastning af affald eller etablering af bilophugningsplndser
skal ikke være tilladt.

Campingpladser må kun oprettes med de påtaleberettigedes til-
ladelse.

Ændring af terrænformerne ved afgr~vnin~ eller opfyldning,
herunder ændring af kystliniens forløb, må ikke finde sted.

Arealerne skal forblive henliggende i deres nuværende til-
stand og må kun benyttes til landbrug.

Udenfor de nu til haver udlagte arealer må der ikke ske til-
plantning med træer eller buske.

Vandarealet må ikke inddæmmes eller afvandes.
Dræning af engstrækningerne skal kun være tilladt med de på-
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taleberettigedes samtykke.
Påtaleret tillægges fredningsnævnet for Ringkøbing amtsråds-

kreds, Naturfredningsrådet og Danmarks Naturfredningsforening.

III. Erstatning.
Overfredningsnævnet har besluttet at lade state~ afholde

9/10 af de med fredningen forbundne udgifter.

A. Erstatning til de af lnndvindingssagen omfattede lodsejere.
Under sagens behandling for fredningsnævnet blev der fra

lodsejernes side fremsat krav om dækning for den forøgede udgift
i forbindelse med landvindingen, der påføres lodsejerne ved land-
vindingsprojektets indskrænkning. Overfredningsnævnet er enig i, at
der tilkommer lodsejerne erstatning for denne merudgift.

Vedrørende opgørelsen af denne merudgift bemærkes:
Ifølge de af Det Danske Hedeselskab foretagne og af land-

brugsministeriet godkendte beregninFer ville gennemførelsen af det
oprindelige landvindingsprojekt, omfattende 424 ha, med ajourførte
priser medføre en samlet anlægsudgift på 2,1 mill.kr., svarende til
4.950 kr. ~r. ha, medens det af landbrugsministeriet nu godkondte
reducerede landvindingsprojekt, omfattende 2'14ha, medfører en sam-
let anlægsudgift på 1,7 mill.kr., svarende til 6.200 kr. pr. ha.
Herefter andrager merudgiften ved gennemførelsen af det reducerede
projekt 1.250 kr. pr. ha, eller ialt 342.500 kr. Af dette beløb
skal 40% eller ialt 137.000 kr. afholdes af lodsejerne. For så vidt
angår de årlige driftsudgifter oplyses disse ved projektets reduk-
tion at være steget fra 94 kr. pr. ha til 127 kr. pr. ha, således
at den samlede årlige stigning udgør 274 x 33 kr. = 9.050 kr.,
hvilket kapitaliseret over 15 år udgør ialt 136.000 kr.
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Den samlede udgiftsforhøjelse for de af det reducerede
landvindingsprojekt omfattede lodsejere udgør herefter 273.000 kr.,
der efter aftale mellem Overfredningsnævnet og Landbrugsministeriet
indbetales til Landbrugsministeriet.

Overfredningsnævnet lmr ved skrivelse af 13. januar 1967
anmodet ministeriet for kulturelle anliggender om at søge finans-
udvalgets tilslutning til forskudsvis udbetaling af dette beløb,
således at 9/10 af udgiften afholdes af staten og l/lo af Ringkø-
bing amtsfond og de i amtsrådskredsen beliggende købstadkommuner
i henhold til den senest offentliggjorte folketælling.

B. Erstatning til de af fredningen omfattede lodsejere.
Overfredningsnævnet har opnået mindelig overenskomst om

erstatningen til samtlige af fredningen omfattede lodsejere om de
neden for i konklusionen nævnte beløb, hvorved bemærkes, at de und8j~
lb.nr. l, 36 og 37 ved fredningen er påført særlige ulemper.

~ Under hensyn til sagens særlige omstændigheder har Overfred-
ningsnævnet besluttet at tilkende landsretssagfører Chr.Rimestad,Lemvig
deriunder sagens gang for Overfredningsnævnet har repræsenteret 21 af
de af denne omfattede lodsejere, et beløb på 1.500 kr.

Et kort nr. RIN 116, udvisende det fredede område, der inclu-
~ sive det omfattede vand areal, udgør godt 140 ha, er vedhæftet nær-

•
værende kendelse.

T h i b e s te ID m e s:
Den af fredningsnævnet for Ringkøbing amtsrådskreds den

6. november 1965 afsagte kendelse ændres som foran anført.
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I erstatning udbetales følgende beløb:
Fredet are-

Lb.nr. Navn al i m2
Erstatning

i kr.
1. Gårdejer Gunner Kirkeby, "Blågården~' ca.24.080

Mosede pr. Tåstrup. (matr.nr. 7, 8
og 9 Klitengene, Bøvling sogn)

2. Andreas vJ. Christensen, Bøvling klit, 8.640
pr. Bøvling (matr.nr. lo~, Klitenge-
ne , Bøvling sogn).

3. Laurids Kirkeby Madsen, Fjaltring pr.
Ramme (matr.nr. 11 og 12, Klitengene,
Bøvling sogn).
Richard Carlsen, Ramme, (matr.nr. l3~,
Klitengene, Bøvling sogn).
Poul Kristensen, Fuglsangsvej 7 A, Hol-
stebro (matr.nr. l3b og t af 34b, Klit-
engene, Bøvling sogn).

4.

5.

6. Herluf Hansen, Fjaltring pr. Ramme
(matr.nr. l3c Klitengene, Bøvling sogn)

7. P. Harpøth Sørensen, Fjaltring pr. Ram-
me (t af matr.nr. 14, Klit engene , Bøv-
ling sogn).

8. Fru Kamma Platz og fru Birte Rimestad,
Lemvig (t af matr.nr. 14, ICLitengene,
Bøvling sogn).Beløbet udbetales til ad-
vokatfirmaet Platz & Rimestad, Lemvig.
Åge Kallesøe, Fjaltring pr. Ramme (t af
matr.nr. 15 og 16, samt matr.nr. 17,
Klitongene, Bøvling sogn).

9.

lo. Anders Laurinus Pedersen, Stjernholm,
Fjaltring pr. Ramme (1/4 af matr.nr.
15 o~ 1/4 af 16, Klitengene, Bøvling
sogn) .

11. Asger Kåsgård, Fjaltring pr. Ramme
(1/4 af matr.nr. 15 og 1/4 af matr.nr.
16, Klitengene, Bøvling sogn).

12. Karl Hansen, Nr. Bjerg, Fjaltring pr.
Ramme (matr.nr. 18, Klit engene , Bøv-
ling sogn).
Kristian Bjerre, Bovbjerg, pr. Bonnet,
(matr.nr. 19, Klitengene, Bøvling sogn).

16.410

3.500

4.535

1.820

3.797

3.797

15.635

4.028

4.028

9.060

7.350

4.335.-

1.037.-

1.969.-

420.-

544.-

218.-

456.-

456.-

1.876.-

483.-

483.-

1.087.-

882.-
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Navn
Fredet are-
al i m2

Erstatning
i kr.

14. 550.-

15.

16.

17.

18.

19.

20.

21.

22.

23.

24.

25.

26.

27.

4.590P. Rønn Christensen, Thyborøn(t af matr.nr. 20, Klit engene ,
Bøvling sogn).
Olgert Kuipers, Fjaltring pr. Ram-
me (matr.nr. 21, Klitengene, Bøv-
ling sogn).
Age Kam~ Nielsen, Fjaltri~g.pr.
Ramme (2" af mo..tr.nr.22, Llltenge-
ne, Bøvling sogn).
Å?e F. Jespersen, Fjaltring pr. Ramme 8.685
(2" af matr.nr. 22 og matr.nr. 23b,
Klit engene , Bøvling sogn).

8.600

4.145

Jørgen Henriksen, Bækdal, Ramme (matr. 4.140
nr. 230., Klitengene, Bovling sogn).
Jens Pedersen, Trans pr. Ramme (natr. 14.350
nr. 24, Klit engene , Bøvling sogn).
Kristian Jespersen, Fjaltring pr.
Ramme (t af matr.nr. 25, Klitenge-
ne, Bøvling sogn).

7.550

Søren Christensen, Fjaltring pr.
Ramme (t af matr.nr. 25, Klitenge-
ne, Bøvling sogn). Beløbet vil være
at udbetale til landsretssagfører
Rimestad, Lemvig, mod forelæggelse
af fuldmc.gt.

7.550

Anders Jacobsen, Fjaltring pr. Ram-
me (matr.nr. 26, Klit engene , Bøv-
ling sogn).

17.610

Herluf Hansen, Fjaltring pr. Ram-
me (matr.nr. 270., Klit engene , Bøv-
ling sogn). -

5.720

6.650K.E. Hjelmager Nielsen, Kirkegade l,
Aulum (matr.nr. 27b, Klit engene ,
Bøvling sogn).
Folke Nielsen, Bøvling (matr.nr. 27Q, 13.920
Klitengene, Bøvling sogn).
Jens Peder Jacobsen, Fjaltring pr.
Ramme (matr.nr. 27d, Klit engene ,
Bøvling sogn). -

3.980

Arne Lisby Kjær, Fjaltring pr. Ram-
me (matr.nr. 27e, Klitengene, Bøv-
ling sogn). -

7.040

1.032.-

497.-

1.040.-

497.-

1.722.-

906.-

906.-

2.113.-

686.-

798.-

1.670.-

478.-

845.-
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Navn
Fredet are-
al i m2

Erstatning
i kr.

28. 455.-

29.

30.

31.

32.

33.

34.

35.

36.

37.

38.

Bertel Gregersen Lisby, Bøvling
(matr.nr. 27f, Klitengene, Bøv-
ling sogn).

3.790

Henning Andersen, Thorstrup pr.
Tim, (matr.nr. 32, Klitongene,
Bøvling sogn).
Ole Bruzelius, Sønderparken 6,
Holstebro (t af matr.nr. 34b,
Klitongene, Bøvling sogn).

6.690

2.615

Frank Lisby, Fjaltring pr. Ra~~e
(matr.nr. 34d, ICLitengene, Bøv-
ling sogn). -

2.220

Ejvind Llli1dMadsen, Fjaltring pr.
Ramr1e (matr.nr. 34Q, 35 og 36,
Klitengene, Bøvling sogn).
Svend Ravnsbæk og Ole Ravnsbæk,
Kjærsvej lo, Vemb (matr.nr. 37,
Klit engene , Bøvling sogn).
l henhold til fuldmagt udbetales
beløbet til hr. Ole Raunsbæk.

27.660

15.100

Aage Christensen, Meltoft, Fjal-
tring pr. Ramme(t af matr.nr. 38,
Klitengene, Bøvling sogn).
Fr. Dagny, Sigrid og Hallfred 19.000
Kvisgård samt fru Gunhild AmT
strup, Bøvling gæstehjem, Bøv-
lingbjerg (t af matr.nr. 38,
Klit engene , Bøvling sogn).
l henhold til fuldmagt udbeta-
les heløbet til fr. Hallfred Kvis-
gård.

19.000

Jens Chr. Nielsen, Høvsøre, Bøv- 64.000
ling (del af matr.nr. 43m, den
nordlige del af Bovling sogn).
Adser Outzen, FjJ.ltring pr. Ram-
me (dele af matr.nr. 34Q, 5Q,
49c og 56b, den nordlige del af
Bøvlinc SO~l, samt t af matr.nr.
20, Klitengene, Bøvling sogn).
Sigurd Peder Kold, Bredgade, Bøv-
lingbjerg (clel af matr.nr. 31e,
den nordlige del af Bøvling sogn).

104.600

8.000

803.-

314.-

266.-

3.320.-

1.812.-

4.560.-

4.560.-

15.000.-

24.550.-

960.-

laIt .•••. 492.885 m2 84.586.- kr.
============
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Erstatningerne, derforrentes med 6% p.a. fra den 6. novem-
ber 1965, til betaling sker, udredes med 9/10 af statskassen og l/lo
af Ringkøbing amtsfond og de i amtsrådskredsen beliggende købstad·
kommuner fordelt efter folketal i henhold til den senest offentlig-
gjorte foll::etælling.

Herudover udbetales til landsretssagfører Chr. Rimestad,
Lemvig, et beløb på 1.500 kr. for juridisk bistand til et større antal
lodsejere. Beløbet fordeles mellem statskassen og de kommunale
kasser som ovenfor anført.

Til de nævnte beløb kommer yderligere det beløb på 273.000 1'r.
til dækning af de lodsejerne som følge af fredningssagen påførte mer-
udgifter i forbindelse med landvindingssagen. Beløbet, der forrentes
med 6% p.a. fra den 6. november 1965, til betaling sker, fordeles
mellem stat og kommune som ovenfor anført.

De med fredningen forbundne udgifter udgør herefter ialt
359.086 kr.

Udskriftens rigtighed
bekræftes.

- r-I JJ- ' /,
l\. f 1,( 1..",-,\

J. Fisker

kh
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REG. NR. 3'9~-bf I. l,-

U d s k r i f t
af

protokollen for fredningsnævnet for Ringkøbing amtsrådskreds.

År 1965 den 6. november blev i sagen:
R.A.F. 279/1965 Begæring om fredning af kystområdet og

vandarealet omkring den nordlige del af
Nissum fjord (Bøvling fjord) samt Klydeø

~fsagt sålydende
K e n d e l s e:

~ Efter i 1941 og 1946 at have foretaget visse afvandings- og reguleringsar-

bejder ved Ramme å anmodede en kreds af lodsejere Hedeselskabet om at søge af-

vandingsarbejdet i området vider?ført. Efter at forskellige muligheder var un-

dersøgt og opgivet af økonomiske grunde, indsendte Hedeselskabet i 1956 et pro-

jekt for kunstig afvanding,af yderligere arealer ved Ramme å, af arealer langs

Rysensten Bæk og 0stexå samt af den nordligste del af Bøvling fjord til sydspid-
\sen af Høvsøre til Statens Landvindingsudvalg for opnåelse af godkendelse og

~ statstilskud.

Projektet blev

~aturfredningSrådet,

lydende udtalelse:

ej "Idet naturfredr

af landvindingsudvalget i april måned 1961 forelagt for
..

der under 20. juni s. år ved professor R. Sparck afgav så-

.• J

Ramme å,

ved landvin-
dingsudvalgets skrive]

CITERET FULDT UD I OFN K AF
16/5 1967

Bøvling fjord, skal m~ med Dansk

Ornithologisk Forenine OPHÆVET SOM KONSEKVENS AF
Man må fra natuI OFN AFG. AF 23/11 1984 ~e regulering af

I,:lhule,d.v.s.Ramme å udvides til at

u~n del af Bøvling fjord, som er beliggende mellem Høvsøre og Bøvling klit. Det

pågældende område er ganske enestående velegnet for strandengsfugle, og en række

4It~rter både sjældnere som Stor Kobbersneppe og Klyde som mere almindelige som Vibe,
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DISPENSATIONER>

Afgørelser - Reg. nr.: 03895.00

Dispensationer i perioden: 13-01-1986 - 04-12-2006



'/jj)U :REDNINGSNÆVN~T Til fredningsregisleret
FOR til orientering

... RINGKØBING AMTS FREDNINGSKREDS ;~ - f t,
~ DOMMEIlJtONTOIlET. TELEFON 07·)2 14 II ~

6950 RINGKØBING

Ringkøbing. den 13. januar 1986 •
JLA.F. 261/1985.

Nævnet har d.d. tilskrevet Ringkjøbing amtskommune, amtsarkitektafdelin-
gen, I.C. Christensens alle l, 6950 Ringkøbing, således:

"Vedrørende godkendelse af allerede opført ~i1bygning til sommerhus på
matr.nr. 6c Den sydlige Del, Harboøre, tilhørende N.Kr. Andreasen, Bau-
tastien 1, Linde, 7500 Holstebro.

~ved en besigtigelse på ejendommen, hvori foruden fredningsnævnets med-
lemmer deltog en repræsentant for Ringkøbing amtskommunes fredningsaf-

1Ideling, påviste ejeren den allerede opførte tilbygning.

Det bemærkes, at området, hvorpå sommerhuset er placeret, er fredet
ved overfredningsnævnets kendelse af 23. november 1984. Fredningen er
sket til supplering af den almindeligt gældende lovgivning.

Nævnet har enstemmigt besluttet at godkende tilbygningen jfr. herved
naturfredningslovens § 46.

Afgørelsen kan efter naturfredningslovens § 58 indbringes for overfred-
ningsnævnet (adr. Amaliegade 7, 1256 København K) af bl.a. ansøgeren
og forskellige myndigheder.

IK1agefristen er 4 uger fra
~'dende klageberettiged e."
Hvilket herved meddeles.

~Der vedlægges kopi af ansøgningen samt kortbilag.
Med venlig hilsen

den dag, afgørelsen er meddelt den pågæl-

p.n.v.
/ L/Æ(.~~~~-.<--'l,.W/I~q~
Sv. Aa. Christensen

I:'>0'> i'·55

Fredningsstyrelsen,
e,Amaliegade 13,

1256 København K.

Modtaget I fredningsstyrelsen

1 4 JAN. 1986
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FREDNINGSNÆVNET

FOR

RINGKøBING AMTS FREDNINGSKREDS

DOMMERKONTORET TELEFON 07)2 14 II

6950 RINGKØBING

Ringkøbing, den 7. februar 1991.
RII.F 271/1990.

•
Nævnet har d.d. tilskrevet Helge Maagaard, Mårupgårdvej 8, 7620 Lem-
vig, således:

"Vedrørende ulovlig anlagt sø på matr.nr. 78a Klitengene, Bøvling,
tilhørende Helge Maagaard, Mårupgårdvej 8, 7620 Lemvig.

Efter en besigtigelse, hvori foruden nævnets medlemmer deltog re-
præsentanter for Ringkjøbing amtskommunes landskabsafdeling, Dan-
marks Naturfredningsforenings lokalkomite samt Frank Lisbygd og e-
jeren Helge Maagaard, skal fredningsnævnet herved pålægge Dem at
retablere området inden den l. august 1991.

Under besigtigelsen konstateredes det, at der i et område, der er
omfattet af Overfredningsnævnets afgØrelse af 23. november 1984 om
fredning af bl.a. strandenge ved Bøvling klit, og hvorefter det ik-
ke er tilladt at foretage terrænændringer, er anlagt en sø med ca.
15 m i diameter i overgangen mellem strandeng og rørskov og med ca.
l m høje volde langs vest-, nord- og østsiden. Dette areal ejes af
Dem. Mod syd er sØen sammenhængende med fladt naturligt overskuds-
vand, og der er formentlig ikke her foretaget særlige foranstalt-
ninger med henblik på at anlægge en sø. Under besigtigelsen blev
det oplyst, at denne del af arealet ejes af Arne Bredahl, Vråvej 18,
7620 Lemvig.

De oplyste under besigtigelsen, at De ikke vidste, hvem der havde
foretaget opgravningen, men De ville sørge for retableringen inden
den af nævnet fastsatte frist.

Der meddeles som følge af det anfØrte afslag på bibeholdelse af den
etablerede sø, jfr. naturfredningslovens § 34 og § 46.

Aj.. Afgørelsen kan efter naturfredningslovens § 58 indbringes for Over-
,d.... Miljøministeriet

Skov- og Naturstyrelsen . /
1'7 (lill . o ()Z Cl Bil. ~ V

J.nr. SN L-

Akt. nr. I.
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tf ~~dningsnævnet (adr. Slotsmarken 15, 2970 HØrsholm) af bl.a. an-
~geren og forskellige myndigheder.

K~agefristen er 4 uger fra den dag, afgørelsen er meddelt den på-
gflEldende klageberettigede . "

HV-~lket herved meddeles •
•/. K~pi af sagens akter vedlægges.

Med venlig hilsen

•

•

Skrov- og Naturstyrelsen,
SL<otsmarken 13,
291:70HØrsholm.
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Retten i Herning, 2. afdeling
Nygade 1-3, 7400 Herning

Tlf. 97 22 22 00 Herning, den 21. oktober 1992
R.A.F. 156/92

Hr. Bjarne Mikkelsen
Kirkevej 2, Thorsminde
6990 Ulfborg

Bj arne Mikkelsen, Kirkevej 2, Thorsminde , 6990 Ulfborg, er d. d.
tilskrevet således:

"Vedr. ombygning af ejendommen matr. nr. 46 !' Strandengene,
Bøvling, tilhørende Bjarne Mikkelsen, Kirkevej 2, Thorsminde,
6990 Ulfborg.

Efter en besigtigelse, hvori foruden nævnets medlemmer deltog
repræsentanter for Ringkjøbing Amtskommunes landskabsafdeling og
Lemvig kommune, godkendte nævnet det ansøgte i medfør af Natur-
beskyttelseslovens § 50.

Nævnet skal henlede opmærksomheden på, at udskiftning af taget
kræver fornyet tilladelse fra nævnet. Såfremt der, som nævnt under
besigtigelsen, ønskes opført en garage eller carport på ejendom-
men, skal særskilt ansøgning herom indsendes.

Tilladelsen bortfalder, såfremt den ikke er udnyttet inden 3 år
fra tilladeIsens meddelelse, jfr. Naturbeskyttelseslavens § 66,e 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 far at søge
eventuelle andre tilladelser, sam lovgivningen måtte kræve.

Med venlig hilsen

H. Stamp"



FREDNINGSNÆVNET
FOR RINGKJ0BING AMT

RETTEN I HERNING. 2. .AFD.
• Nygace 1-3. 7400 HernlnQ
.' Tlf. 97222200 Herning, den 29. august 1996

R.A.F. 35/96
Skov- og Naturstyrelsen
Haraldsgade 53
2100 København ø.

Ulfborg-Vemb kommune, Tingvej 5, 6990 Ulfborg, er d.d. tilskrevet
således:

•
"Ulfborg-Vemb kommune, Tingvej 5, 6990 Ulfborg, ansøger om tilla-
delse til at anlægge en kombineret cykel- og gangsti fra Bjerghu-
se til Thorsminde på Thorsminde Tange ved Holmen. - R.A.F. 55/82
- Fredning af strandenge ved Bøvling Klit og Holmen i Lemvig og
Ulfborg-Vemb kommune.

Efter en besigtigelse den 22. august 1996, hvori foruden nævnet
deltog repræsentanter for Ringkjøbing Amtskommune, Danmarks Na-
turfredningsforening, Ulborg Statsskovdistrikt, lodsejerne Karl
Nielsen, tillige som fuldmægtig for Anna Bjerge Jensen, Bent Pe-
tersen og Per Brændsgaard Kristensen og ansøger, Ulfborg-Vemb
kommune, skal nævnet i medfør af Naturbeskyttelseslavens § 50
give tilladelse til, at Ulfborg-Vemb kommune som ansøgt anlægger
en kombineret cykel- og gangsti på Thorsminde Tange ved Holmen
fra Bjerghuse til Thorsminde, idet nævnet ikke finder, at det
ansøgte er i strid med fredningens formal.

Nævnet har ved afgørelsen især lagt vægt på, at stien, der skal
anlægges langs landevejen, også medvirker til, at især cyklende
og gående får forbedret mulighederne for at opleve de landskabe-
lige værdier.

Tilladelsen bortfalder, såfremt den ikke er udnyttet inden 3 ar
fra tilladeisens meddelelse, jfr. Naturbeskyttelseslavens § 66,
stk. 2.

ta Afgørelsen kan efter lov om Naturbeskyt:else, § 85, Jr~. § 87 in-
den 4 uger fra den dag, afgørelsen er meddelt, :ndbringes for Na-

Miljø- og Energiministeriet
Skov- og Naturs):yrelsen
~:~r.SN 1996 -ti/III/-cO/J



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

H. Stamp"

hvilket herved meddeles til Deres orientering.
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FREDNINGSNÆVNET
FOR RlNGKJ0SING AMT

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

TIi 97222200 Herning, den 29. august 1996
R.A.F. 69/96

Skov- og Naturstyrelsen
Haraldsgade 53
2100 København ø. REG. NR. :)~~5'. G () .

Per Brændsgaard Kristensen, Havnevej 16, Thorsminde, 6990 Ulfborg
er d.d. tilskrevet således:

•
"Per Brændsgaard Kristensen, Havnevej 16, Thorsminde, 6990 Ulf-
borg, ansøger om tilladelse til, at en dam på hans ejendom, matr.
nr. 191, Sdr. Nissum Mark, forlænges et par meter mod øst med et
areal ganske svarende til det areal af dammen, der tildækkes i
forbindelse med anlæggelsen af stien langs landevejen. - R.A.F.
55/82 - Fredning af strandenge ved Bøvling Klit og Holmen i Lem-
vig og Ulfborg-Vemb kommune.

Efter en besigtigelse den 22. august 1996, hvori foruden nævnet
deltog repræsentanter for Ringkjøbing Amtskommune, Danmarks Na-
turfredningsforening, Ulborg Statsskovdistrikt, Ulfborg-Vemb kom-
mune samt ansøgeren, Per Brændsgaard Kristensen, skal nævnet i
medfør af Naturbeskyttelseslovens § 50 give tilladelse til, at
Per Brændsgaard Kristensen som ansøgt forlænger en dam på sin
ejendom mod øst, idet nævnet ikke finder, at det ansøgte er i
strid med fredningens formål. Tilladelsen gives på vilkår, at
det opgravede materiale anvendes som opfyldning i den ende af
dammen, der skal tildækkes i forbindelse med anlæg af cykelstien
langs landevejen.

Nævnet har ved afgørelsen især lagt vægt på, at der er tale om
flytning af ganske få m3 jord, og at dammens størrelse ikke æn-
dres.

Tilladelsen bortfalder, såfremt den ikke er udnyttet inden 3 år
fra tilladelsens meddelelse, jfr. Naturbeskyttelseslovens § 66,
stk. 2.

Miljø- og Energiministeriet
Skov- og Naturstyrelsen
J.nr. SN 1996 -/:2II/tI-CO I)
Akt. nr. t



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

H. Stamp"

hvilket herved meddeles til Deres orientering.

! H. Stamp

/GRM



FREDNINGSNÆVNET
FOR RINGKJ0BING AMT

RETTEN I HERNING. 2. AFD.
Nygade 1-3 7400 ~ern!nlJ

Tli 9722 2200

-- .

Skov- og Naturstyrelsen
Haraldsgade 53
2100 København ø.

Herning, den 29. august 1996
R.A.F. 43/96

REG. NR. 3<& 'l5" . 0 0

Bjarne K. Mikkelsen, Thorsmindevej 145, 6990 Ulfborg, er d.d.
tilskrevet således:

"Bjarne K. Mikkelsen, Thorsmindevej 145, 6990 Ulfborg, ansøger om
tilladelse til at opføre 45 m2 garage på matr. nr. 46 l, Kliten-
gene, Bøvling. - R.A.F. 55/82 - Strandenge ved Bøvling Klit og
Holmen i Lemvig og Ulfborg-Vemb kommuner.

Efter en besigtigelse den 22. august 1996, hvori foruden nævnet
deltog repræsentanter for Ringkjøbing Amtskommune, Lemvig kommu-
ne, Danmarks Naturfredningsforening og ansøgeren, Bjarne K. Mik-
kelsen, skal nævnet i medfør af Naturbeskyttelseslavens § 50 gi-
ve tilladelse til, at Bjarne K. Mikkelsen som ansøgt opfører en
tilbygning på ejendommen mod øst og i forbindelse hermed lægger
nyt tag på hele ejendommen. Taget udføres i plader (Decra) med et
udseende svarende til rødt tegl. Tilladelsen gives, idet nævnet
ikke finder, at det ansøgte er i strid med fredningens formål.

tt Tilladelsen gives på vilkår, at murværk og tag får en ensartet
fremtræden på hele ejendommen, og at hele taget får et udseende
svarende til rødt tegl.

Tilladelsen bortfalder, såfremt den ikke er udnyttet inden 3 år"
fra tilladeIsens meddelelse, jfr. Naturbeskyttelseslavens § 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, idettt ..miljøministeren afgør andre klager.

MI!1IiJ.og Energiministeriet
Skov- og Naturstyrelsen
J.nr. SN 1996 - / 1.11/ / / -CC' / _~ ...BlJ...----'/
Akt. nr.
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Klagen skal indgives skriftligt til dette fredningsnævn på den
ovenfor anførte adresse.

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

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

Med venlig hilsen

H. Stamp~

hvilket herved meddeles til Deres orientering.
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FREDNINGSNÆVNET
FOR RiNGKJ0BING AMT

REl."EN I HERNING. 2 AFD
Nygade ,·3 ;"400 Hanlng

Tlf. 97222200 Herning, den 12. decemLer 1996
R.A.F. 86/96•

Skov- og Naturstyrelsen
Haraldsgade 53
2100 København ø.

Tove og Christian Jensen er d.d. tilskrevet således:

•
"Tove og Christian Jensen, KaIstrup 11, Mejlby, 8530 Hjortshøj,
ansøger om tilladelse til at opføre et nyt sommerhus på 25 m2
som erstatning for det eksisterende sommerhus på 16 m2 på ejen-
dommen matr. nr. 211, Sdr. Nissum Mark, Sdr. Nissum, beliggende
Klitvej 62, Fjand, 6990 Ulfborg. Huset ønskes samtidig placeret
ca. 4 meter længere mod øst end det eksisterende. - A.A.F. 55/82
- Fredning af strandenge ved Bøvling Klit og Holmen i Lemvig og
Ulfborg-Vemb kommuner.

Efter en besigtigelse den 5. december 1996, hvori foruden næv-
nets medlemmer deltog en repræsentant fra Dansk Ornitologisk
Forening og ansøgerne, meddeler nævnet i medfør af Naturbeskyt-
telseslovens § 50 tilladelse til det ansøgte, dog på vilkår, at
det nye hus opføres med samme ydre fremtræden som det gamle, det
vil sige beklædt med træ og tag i eternit alt inaturfarver.

Nævnet har navnlig lagt vægt på, at huset får samme ydre fremtræ-
den som det eksisterende hus. Nævnet finder, at der er tale om en
så beskeden forøgelse af husets størrelse og lille ændring af pla-
ceringen på ejendommen, så disse forhold er uden betydning for
fuglelivet, ligesom de landskabelige værdier heller ikke påvirkes
afgørende af det ansøgte.

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 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 tillad~lsen 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.

amp

/GRM



FREDNINGSNÆVNET
FOR RINGKJ0SING AMT

REnEN I HERNING, 2. AFD.
Nygade 1-3, 7400 Herning

TIt. 9722 2200 Herning, den 18. december 1997
R.A.F. 84/97

Skov- og Naturstyrelsen
Haraldsgade 53
2100 København ø. REb. NR. 3~~5 .00-

MOdtagetI
Skov- og Naturstyrelsen

2 2 DEC. 1997

Bent Petersen, Svenskervej 12, 6720 Nordby, Fanø, er d.d. til-
skrevet således:

"Bent Petersen, Svenskervej 12, 6720 Nordby, Fanø, ansøger om til-
ladelse til ombygning og udvidelse af fritidshus på ejendommen,
matr. nr. 202, Sdr. Nissum Mark, Sdr. Nissum, beliggende Klitvej
64, Sdr. Nissum, Ulfborg. - R.A.F. 55/82 - Fredning af strandenge

. ved Bøvling Klit og Holmen i Lemvig og Ulfborg-Vemb kommuner.

Efter en besigtigelse den 20. november 1997, hvori foruden næv-
net deltog repræsentanter for Danmarks Naturfredningsforening og
ansøgeren, skal nævnet meddele tilladelse til det ansøgte i med-
før af Naturbeskyttelseslovens § 50, idet dette ikke er i strid
med fredningens formål. Nævnet har her navnlig lagt vægt på, at
formålet med fredningen i Overfredningsnævnets kendelse af 23.
november 1984 er beskrevet i § 1 således: "at sikre, at områdets
funktion som et yngle- og rasteområde for vandfugle opretholdes.
Fredningen tilsigter tillige at bevare de landskabelige værdier,
der er knyttet til området".

Nævnet finder ikke, at det ansøgte vil påvirke områdets funktion
som yngle- og rasteområde, ligesom den ansøgte udvidelse af fri-
tidshuset ikke ændrer husets udseende i en sådan grad, så det vil
skade de landskabelige værdier, der er knyttet til området.

Tilladelsen gives på vilkår, at murværk og tag får en ensartet
fremtræden på hele ejendommen.

Tilladelsen bortfalder, såfremt den ikke er udnyttet inden 3 år
fra tilladelsens meddelelse, jfr. Naturbeskyttelseslovens § 66,
stk. 2.

_: ,..
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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
ovenfor anførte adresse.

En tilladelse ma 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
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FREDNINGSNÆVNET
FOR RINGKJØBING AMT

REDEN I HERNING, 2. AFDELING
Nygade 1-3, 7400 Herning

Tlf. 97 22 22 00
Herning, den 17. maj 1999

R.A.F. 19/99
Skov- og Naturstyrelsen
Haraldsgade 53
2100 København ø.

Anette og Lars Kærgaard er d.d. tilskrevet således:

"Anette og Lars Kærgaard, Fiskerivej 8, Filskov, 7200 Grindsted, ansøger om tilladelse til at
udvide eksisterende sommerhus til 65 m2 , matr. nr. 181 b, Sdr. Nissum Mark, Sdr. Nissum,
beliggende Klitvej 64 A, Sdr. Nissum, 6990 Ulfborg. - R.A.F. 55/82 - Fredning af Strandenge
ved Bøvling Klit og Holmen i Lemvig og Ulfborg-Vemb kommune.

Efter en besigtigelse den 6. maj 1999, hvori foruden nævnet deltog repræsentanter for Ring-
kjøbing amt, Ulfborg-Vemb kommune og ansøgerne, skal nævnet i medfør af Naturbeskyttel-
seslovens § 50 meddele tilladelse til det ansøgte, da dette ikke er i strid med fredningens for-
mål.

Tilladelsen gives på vilkår, at genopførelsen af huset sker i samme stil, farver og materialer
som det eksisterende, således at der ikke bliver væsentlige ændringer i bygningens ydre frem-
træden.

Nævnet har navnlig lagt vægt på, at formålet med fredningen i Overfredningsnævnets kendelse
af 23. november 1984 er beskrevet i § 1 således: "at sikre, at områdets funktion som et yngle-
og rasteområde for vandfugle opretholdes. Fredningen tilsigter tillige at bevare de landskabe-
lige værdier, der er knyttet til området."

Nævnet finder ikke, at det ansøgte vil påvirke områdets funktion som yngle- og rasteområde,
ligesom en genopførelse på de fastsatte vilkår trods en mindre udvidelse ikke vil ændre husets
udseende ien sådan grad, at det vil skade de landskabelige værdier, der er knyttet til området.

Tilladelsen bortfalder, såfremt den ikke er udnyttet inden 3 år fra tilladeisens meddelelse, jfr.
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 ovenfor anførte adresse.

En tilladelse må ikke udnyttes, før klagefristen er udløbet. Er klage iværksat, kan tilladelsen
ikke udnyttes, medmindre klagemyndigheden bestemmer andet.
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Det bemærkes, at ansøgeren ikke herved er fritaget for at søge eventuelle andre tilladelser,
som lovgivningen måtte kræve.

I Med venlig hilsen

H. Stamp"

hvilket herved meddeles til Deres orientering.



REG.NR. S8jS.co ~

FREDNINGSNÆVNET FOR RINGK.JØBING AMT

MODTACUI'l'
økfW~Dl NlltUJ'lityreJiClD

- 9 NOV.200t
Herning, den 8. november 2001

R.A.F. 62/01
Skov- og Naturstyrelsen
Haraldsgade 53
2100 København SCANNET

Bent Petersen er d.d. tilskrevet således:

"Bent Petersen, Svenskervej 12,6720 Fanø, ansøger om tilladelse til ombygning af carport, mindre
u~videlse af sommerhus og delvis udskiftning af tag på sommerhuset beliggende Klitvej 64, Fjand,
matr. nr. 202, Sdr. Nissum mark, Sdr. Nissum, 6990 Ulfborg. - R.A.F. 55/82 - Fredning af stran-
denge ved Bøvling Klit og Holmen i Lemvig og Ulfborg-Vemb kommune.

Efter en besigtigelse den 11. oktober 2001, hvori foruden nævnet deltog en repræsentant fra Ring-
kjøbing Amt, Ulfborg-Vemb kommune og ansøgeren, meddeler nævnet i medfør afNaturbeskyttel-
seslovens § 50 tilladelse til det ansøgte, idet det ikke findes at være i strid med ~edningens formål.

Tilladelsen gives på vilkår:
at carportens vægge udføres i sortmalet træ, ligesom taget på både fritidshus og carport fortsat skal

være i sort eternit,
at højden af fritidshuset efter ombygningen ikke overstiger den eksisterende højde, samt
at fritidshuset i det hele fortsat har samme ydre fremtræden som det eksisterende og malet i samme

farver.

Nævnet har navnlig lagt vægt på, at der kun er tale om en mindre udvidelse af det bebyggede areal.
Efter en samlet vurdering fmdes de ansøgte ændringer af fritidshuset ikke at ændre husets udseende
i en sådan grad, så det vil skade de landskabelige værdier, der er knyttet til området, ligesom æn-
dringeme ikke påvirker områdets funktion som yngle- og rasteområde for vandfuglene.

Tilladelsen bortfalder, såfremt den ikke er udnyttet inden 3 år fra tilladeisens meddelelse, jfr. Na-
turbeskyttelseslovens § 66, stk. 2.

Afgørelsen kan efter Lov om Naturbeskyttelse § 78, stk. 3, jfr. § 87 inden 4 uger fra den dag, afgø-
relsen er meddelt, indbringes for Naturklagenævnet.

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

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

Det bemærkes, at ansøgeren ikke herved er fritaget for at søge eventuelle andre tilladelser, som lov-
a givningen måtte kræve.\.

Skov- og Natur~tyreIsen RETTEN I HERNING, 2. AFDELING
J.nr. SN 2001 - \ ~ \\1 \~~_9\Ja I Nygade 1-3, 7400 Herning
Akt. nr. \ ~ ~. Tlf. 97 22 22 00 E-mail: f-naevn@get2net.dk

mailto:f-naevn@get2net.dk


FREDNINGSNÆVNET FOR RINGKJØBING AMT• Med venlig hilsen

H. Stamp"

hvilket herved meddeles til Deres orientering .

•

RETTEN I HERNING, 2. AFDELING
Nygade 1-3, 7400 Herning

Tlf. 97 22 22 00 E-mail: f-naevn@get2net.dk
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REiNl 3 g- O;S-~00
FREDNINGSNÆVNET FOR RINGKJØBING AMT

EeJAl\fNET

Skov- og Naturstyrelsen
Haraldsgade 53
2100.København

Modtaget i
Sko'\/'" " ' 'Ir 'fll\"sd:Yl'elsen

Hennng, den 14. april 2003
R.A.F. 10/03

Lisbeth Lyhne og Uffe Madsen er d.d. tilskrevet således:

"Lisbeth Lyhne og Uffe Madsen, Søndergade 11, 7570 Vemb, ansøger om tilladelse til at reno-
vere Bøvling GI. Klitskole, matr. nr. 78 b, Klitengene, Bøvling, beliggende Torsmindevej 127,
7650 Bøvlingbjerg. - R.A.F. 55/82 - Bøvling Klit og Holmen.

Efter en besigtigelse den 10. april 2003, hvori foruden nævnet deltog en repræsentant fra Ring-
kjøbing Amt, Lemvig kommune, Danmarks Naturfredningsforening og ansøgerne, meddeler
nævnet i medfør af Naturbeskyttelseslovens § 50 tilladelse til det ansøgte, idet det ikke findes at
være i strid med fredningens formål.

Nævnet har lagt vægt på, at det har en kulturhistorisk interesse, at bygningen føres tilbage til det
oprindelige udseende. Der lægges videre vægt på, at de ansøgte ændringer af huset ikke ændrer
husets udseende i en sådan grad, at det vil skade de landskabelige værdier, der er knyttet til om-
rådet, ligesom ændringerne ikke påvirker områdets funktion som yngle- og rasteområde for
vandfuglene.

Nævnet bemærker, at det ikke vil være i.strid med denne tilladelse, at der ændres på antal og pla-
cering af vinduer og døre i forhold til ansøgningen.

Tilladelsen bortfalder, såfremt den ikke er udnyttet inden 3 år fra tilladeisens meddelelse, jfr.
Naturbeskyttelseslovens § 66, stk. 2.

Afgørelsen kan efter Lov om Naturbeskyttelse § 78, stk. 3, jfr. § 87 inden 4 uger fra den dag, af-
gørelsen er meddelt, påklages til Naturklagenævnet.

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

En tilladelse må ikke udnyttes, før klagefristen er udløbet. Er klage iværksat, kan tilladelsen ikke
udnyttes, medmindre klagemyndigheden 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"

RETTEN I HERNING, 2. AFDELING
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hvilket herved meddeles til Deres orienteri .
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SCCMNET ...
Herning, den 19. december 2003

R.A.F. 77/03
Skov- og Naturstyrelsen
Haraldsgade 53
2100 København

Svend Sigaard er d.d. tilskrevet således:

"Svend Sigaard, Høgevej 3 B, 6950 Ringkøbing, ansøger om tilladelse til at opføre en tilbyg-
__ ning på ejendommen Klitvej 66, Thorsminde. - R.A.F. 55/82 - Bøvling Klit og Holmen.

Efter en besigtigelse den 12. december 2003, hvori foruden nævnet deltog repræsentanter for
Danmarks Naturfredningsforening og ansøgerne, skal nævnet i medfør af Naturbeskyttelses-
lovens § 50 meddele tilladelse til det ansøgte, da dette ikke er i strid med fredningens formål.

Tilladelsen gives på vilkår,
at træbeklædningen på ydervæggen, "bindingsværket", retableres, så huset bevarer sit spe ci-

elle og karakteristiske udseende, og
at træbeklædningen males sort.

Nævnet har navnlig lagt vægt på, at der kun er tale om en mindre udvidelse af fritidshuset.
Efter en samlet vurdering findes de ansøgte ændringer af fritidshuset ikke at ændre husets ud-
seende i en sådan grad, at det vil skade de landskabelige værdier, der er knyttet til området, li-
gesom ændringerne ikke påvirker områdets funktion som yngle- og rasteområde for vandfug-
lene.

fA
• Tilladelsen bortfalder, såfremt den ikke er udnyttet inden 3 år fra tilladeisens meddelelse, jfr.

Naturbeskytte1seslovens § 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.

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

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

hvilket herved meddeles til Deres orientering.

46
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hvilket herved meddeles til Deres orientering.

Med venlig hilsen

•

•
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Skov- og Naturstyrelsen
Haraldsgade 53
2100 København

Modtaget ~
Sko\!= og Naturstyrefssn

V® AP~Q1~~~
Herning, den 15. april 2004

R.A.F.12/04

Hans Dueholm er d.d. tilskrevet således:

"Hans Dueholm, Jembanegade 6 05 6, 7000 Fredericia, ansøger om tilladelse til efterfølgende
dispensation i forbindelse med, at det sydligste af husene på matr. nr. 10 a, Klitengene, Bøv-
ling, Torsmindevej 55, er nedrevet og genopført i 2003. - R.A.F. 55/82 - Bøvling Klit og
Holmen.

Efter en besigtigelse den 30. marts 2004, hvori foruden nævnet deltog en repræsentant for
Ringkjøbing Amt og ansøgeren skal nævnet i medfør af Naturbeskyttelseslovens § 50 med-
dele, at der kan gives tilladelse til den nedrivning og genopførelse af gæstehuset, der fandt
sted i 2003, da dette ikke er i strid med fredningens formål.

Tilladelsen gives dog på vilkår,
at både gæstehus, garage og hovedbygning rar samme ydre fremtræden som før ombygnin-
gen, herunder især rar de samme farver på vægge og tag.

Nævnet har i en række ganske tilsvarende sager givet tilladelser til mindre om- og tilbygnin-
ger til fritidshuse i det fredede område. Ialle sager er det sket på vilkår, at husene bevarer den
samme ydre fremtræden. Dette vilkår ville nævnet også have stillet, såfremt ansøgeren havde
søgt om tilladelse, inden arbejdet blev udført. Ansøgeren kan ikke stilles bedre, fordi han ud-
fører arbejdet uden at søge om tilladelse, inden arbejdets udførelse

_ Nævnet har ved at give tilladelse til nedrivning og genopførelse af gæstehuset navnlig lagt
vægt på, at med det beskrevne vilkår vil det ansøgte ikke skade de landskabelige værdier, der
er knyttet til området, ligesom det ansøgte heller ikke påvirker områdets funktion som yngle-
og rasteområde for vandfuglene.

Tilladelsen bortfalder, såfremt den ikke er udnyttet inden 3 år fra tilladeIsens meddelelse, jfr.
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.

RETTEN I HERNING, 2. AFDELING
Nygade 1-3, 7400 Herning
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Det er en betingelse for Naturklagenævnets behandling af en klage, at der indbetales et gebyr
på 500 kr. til Naturklagenævnet. Nævnet vil sende en opkrævning på gebyret, når nævnet har
modtaget klagen fra fredningsnævnet. Naturklagenævnet vil ikke påbegynde behandlingen af
klagen, før gebyret er modtaget. Vejledning om gebyrordningen kan findes på Naturklage-
nævnets 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.

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 1-3, 7400 Herning
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Skov- og Naturstyrelsen
Haraldsgade 53
2100 København

Modtaget I
Sko\!= og Naturstyreis~Oll

~~ ~f~cg~~~
Herning, den 15. april 2004

R.A.F. 20/04

SCAJNNET
Svend Sigaard er d.d. tilskrevet således:

"Svend Sigaard, Høgevej 3 b, 6950 Ringkøbing, ansøger om tilladelse til at nedrive et maskin
hus og silo og opføre et nyt maskinhus på 86 m2 på ejendommen Klitvej 66, Thorsminde,
6990 Ulfborg. - R.A.F. 55/82 - Bøvling Klit og Holmen.

Efter en besigtigelse den 30. marts 2004, hvori foruden nævnet deltog repræsentanter for
Ringkjøbing Amt, Danmarks Naturfredningsforening og ansøgeren, skal nævnet i medfør af
Naturbeskyttelseslovens § 50 meddele tilladelse til det ansøgte, da dette ikke er i strid med
fredningens formål.

Tilladelsen gives på vilkår,
at de eksisterende bygninger, herunder tårnet, fjernes,
at den forfaldne betonbelægning og bygningsaffald fjernes,
at den ny bygning får samme udseende, herunder samme træbeklædning - "bindingsvær

ket" - farver og materialer som på det nærliggende fritidshus, og
at det ny maskinhus ikke indrettes, så det kan benyttes til beboelse eller erhvervsmæssig

udnyttelse.

Nævnet har navnlig lagt vægt på, at de eksisterende bygninger virker skæmmende i områ-
det. Med de beskrevne vilkår vil hverken bygningen eller dens anvendelse skade de land-
skabelige værdier, der er knyttet til området, ligesom det ansøgte ikke påvirker områdets
funktion som yngle- og rasteområde for vandfuglene.

Området er endvidere blandt andet udpeget som Ramsarområde. Nævnet har derfor også
vurderet, om det ansøgte er i strid med de beskyttelseshensyn, der gælder for Ramsarområ-
der. Nævnet vurderer, at det ansøgte fremmer de beskyttelseshensyn, der gælder for de ud-
pegede områder. Nævnet har her lagt vægt på, at de eksisterende bygninger uden tilladelse
kan benyttes erhvervsmæssigt, mens dette ikke vil være muligt efter nedrivningen og opfø-
relsen af det ny maskinhus.

Tilladelsen bortfalder, såfremt den ikke er udnyttet inden 3 år fra tilladeisens meddelelse, jfr.
Naturbeskyttelseslovens § 66, stk. 2.

Afgørelsen kan efter lov om Naturbeskyttelse, § 78, stk. 3, j fr. § 87 inden 4 uger fra den dag,
afgørelsen er meddelt, påklages til Naturklagenævnet.

RETTEN I HERNING, 2. AFDELING
Nygade 1-3,7400 Herning
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Klagen skal indgives skriftligt til dette fredningsnævn på den nedenfor anførte adresse.

Det er en betingelse for Naturklagenævnets behandling af en klage, at der indbetales et gebyr
på 500 kr. til Naturklagenævnet. Nævnet vil sende en opkrævning på gebyret, når nævnet har
modtaget klagen fra fredningsnævnet. Naturklagenævnet vil ikke påbegynde behandlingen af
klagen, før gebyret er modtaget. Vejledning om gebyrordningen kan findes på Naturklage-
nævnets 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.

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

•
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• Modtaget i
Skov~ og NaturstyrelseriJ

U ~ AP~o gTIM Henring, den 15. april 2004
R.A.F. 11/04

Skov- og Naturstyrelsen
Haraldsgade 53
2100 København

Bjarne Mikkelsen er d.d. tilskrevet således:

"Bjarne Mikkelsen, Torsmindevej 145, 6990 Ulfborg, ansøger om tilladelse til, at det allerede
opstillede stakit/læhegn ved hans ejendom kan få lov til at blive stående. - R.A.F. 55/82 -
Bøvling Klit og Holmen.

Efter en besigtigelse den 30. marts 2004, hvori foruden nævnet deltog en repræsentant for
Ringkjøbing Amt og ansøgeren, skal nævnet i medfør af Naturbeskyttelseslovens § 50 med-
dele, at der ikke kan gives tilladelse til det ansøgte, da dette er i strid med fredningens formål.

Nævnet bemærker i den anledning, at arealet langs landevejen, hvor ansøgeren har rejst et
stakit og beplantet, ikke indgår som en del af en have eller kan betegnes som et areal i tilknyt-
ning til beboelsen.

Nævnet har endvidere navnlig lagt vægt på, at stakittet og beplantningen virker fremmede og
skæmmende i landskabet. Nævnet bemærker herved, at hele området må karakteriseres som
en strandeng.

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. Vejledning om gebyrordningen kan findes på
Naturklagenævnets hjemmeside www.nkn.dk

Gebyret tilbagebetales, hvis De rar helt eller delvist medhold i Deres klage",

hvilket herved meddeles til Deres orientering.

Med venlig hilsen

RETTEN I HERNING, 2. AFDELING
Nygade 1-3, 7400 Herning
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Skov- og Naturstyrelsen ' /'./ ,-' ~
Haraldsgade 53
2100 København

Herning, den 24. september 2004
R.A.F. 63/04

Modtaget i
Skov- og Naturstyrelsen

27 SEP. 200l/

Axel Juul Mikkelsen er d.d. tilskrevet således:

"Axel Juul Mikkelsen, Torsmindevej 153, 6990 Ulfborg, ansøger om efterfølgende
dispensation vedrørende visse terrænændringer, såsom gravning af huller til høns og gæs og
etablering af et dige langs landevejens østside, på ejendommen matr. nr. 46 ak, Klitengene,
Bøvling. - R.A.F. 55/82 - Fredning af strandenge ved Bøvling Klit og Holmen i Lemvig og
Ulfborg-Vemb kommune.

Efter en besigtigelse den 16. september 2004, hvori foruden nævnet deltog repræsentanter for
Ringkjøbing Amt, Lemvig kommune, Skov- og Naturstyrelsen, Danmarks Naturfrednings-
forening, Friluftsrådet og ansøgeren skal nævnet i medfør af Naturbeskyttelseslovens § 50
meddele, at der kan gives tilladelse til det ansøgte, da det ikke findes i strid med fredningens
formål.

Tilladelsen til at bevare de allerede etablerede vandhuller gives på vilkår, at kanterne og
arealet vest for vandhullerne jævnes, ligesom hegnet gøres mindre synligt, alt efter amtets
nærmere anvisninger. Nævnet har lagt vægt på, at det drejer sig om udvidelse af et vandhul,
der var på stedet før arealets fredning i 1984, samt på, at vandhullerne er placeret i tilknytning
til den eksisterende helårsbeboelse og derfor kan betegnes som en art haveanlæg.

Nævnet finder anledning til at bemærke, at etablering af dræn i arealet mellem landevejen og
vandhullerne ikke kræver nævnets tilladelse.

ej Tilladelsen til at bevare det allerede etablerede dige gives på vilkår, at hybenroserne fjernes,
og at diget beplantes med naturlig vegetation efter amtets nærmere anvisninger. Nævnet har
lagt vægt på, at diget også ligger i tilknytning til den eksisterende helårsbeboelse og derfor
kan betegnes som en art haveanlæg.

Tilladelsen bortfalder, såfremt den ikke er udnyttet inden 3 år fra tilladeIsens meddelelse, jfr.
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 ti.~Naturklagenævnet.

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

Det er en betingelse for Naturklagenævnets behandling af en klage, at der indbetales et gebyr
på 500 kr. til Naturklagenævnet. Nævnet vil sende en opkrævning på gebyret, når nævnet har
modtaget klagen fra fredningsnævnet. Naturklagenævnet vil ikke påbegynde behandlingen af
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klagen, før gebyret er modtaget. 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.

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

hvilket herved meddeles til Deres orientering.

RETTEN I HERNING, 2. AFDELING
Nygade 1-3, 7400 Herning
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Skov- og Naturstyrelsen
Haraldsgade 53
2100 København ø

SCAl~NEjr
Herning, den 15. april 2005

R.A.F.6/05

Per Brændsgaard Kristensen er d.d. tilskrevet således:

"Per Brændsgaard Kristensen, Havnevej 16, Thorsminde, 6990 Ulfborg, ansøger om efterføl-
gende lovliggørelse af et vandhul beliggende på Bøvling Klit, matr. nr. 191, Klitengene, Sdr.
Nissum Mark, Sdr. Nissum. - R.A.F. 55/82 - Fredning af strandenge ved Bøvling Klit og
Holmen i Lemvig og Ulfborg-Vemb kommune.

• Efter en besigtigelse den 7. april 2005, hvori foruden nævnet deltog repræsentanter for Ring-
kjøbing Amt og ansøgeren, skal nævnet i medfør afNaturbeskyttelseslovens § 50 meddele, at
der kan gives tilladelse til det ansøgte, da dette ikke findes i strid med fredningens formål.

Nævnet bemærker indledningsvist, at det ikke finder det godtgjort, at der er placeret opgravet
materiale eller materiale fra diget rundt langs bredden af vandhullet. Nævnet lægger derfor til
grund, at alt opgravet materiale sammen med materialet fra diget er placeret som en ø i vand-
hullet.

Tilladelsen til den skete opgravning af materiale fra vandhullet og diget i nærheden samt pla-
cering af dette materiale som en ø i vandhullet gives på vilkår,
at der ikke plantes,
at der ikke udsættes ænder, krebs eller fisk og
at der ikke fodres i og ved vandhullet.

Nævnet har navnlig lagt vægt på, at det ansøgte ikke skader de landskabelige værdier, lige-
som det ikke påvirker områdets funktion som yngle- og rasteområde for vandfuglene .• Nævnet finder endelig anledning til at tilføje, at der fremover ikke må opgraves materiale el-
ler laves andre terrænændringer uden nævnets tilladelse.

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
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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.

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

hvilket herved meddeles til Deres orientering.

hilsen

•

•
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Herning, den 15. april 2005
R.A.F.2/05

Skov- og Naturstyrelsen
Haraldsgade53 se A ;~YNET
2100 København ø d6.JU" ~.

Lisbeth Lyhne og Uffe Madsen er d.d. tilskrevet således:

"Lisbeth Lyhne og Uffe Madsen, Søndergade 11, 7570 Vemb, ansøger om tilladelse til at op-
stille en fritstående olietank ca. 3 meter fra den eksisterende ejendom, matr. nr. 78 b, Kliten-
gene, Bøvling, beliggende Torsmindevej 127, 6950 Ringkøbing. - R.A.F. 55/82 - Bøvling
Klit og Holmen.

• Efter en besigtigelse den 7. april 2005, hvori foruden nævnet deltog repræsentanter for
Lemvig kommune og ansøgeren, skal nævnet i medfør af Naturbeskyttelseslovens § 50
meddele, at der kan gives tilladelse til det ansøgte, da dette ikke findes i strid med frednin-
gens formål.

Nævnet bemærker indledningsvist, at tilladelsen også omfatter plankeværkerne øst og vest
for bebyggelsen, da disse også kræver nævnets tilladelse.

Nævnet har ved afgørelsen lagt vægt på, at plankeværkerne og olietanken placeres i umid-
delbar forbindelse med den eksisterende bebyggelse, idet de betragtes som en del af have-
anlægget. Hverken plankeværkerne eller olietanken skader de landskabelige værdier, lige-
som de ikke påvirker områdets funktion som yngle- og rasteområde for vandfuglene. Ende-
lig er der lagt vægt på, at der gennem husets levetid må formodes at have været plankeværk
i forskellige udformninger og lidt forskellige placeringer som en del af haveanlægget.

Tilladelsen gives på vilkår, at olietanken dækkes ind af en træbeklædning med samme ud-
seende som det øvrige plankeværk.

Tilladelsen bortfalder, såfremt den ikke er udnyttet inden 3 år fra tilladeIsens meddelelse, jfr.
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. Vej ledning om gebyrordningen kan findes på
Naturklagenævnets hjemmeside www.nkn.dk

RETTEN I HERNING, 2. AFDELING
Nygade 1-3, 7400 Herning
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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.

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

•
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Skov- og Naturstyrelsen
Haraldsgade 53
2100 København ø

SCANNET,
Herning, den 15. april 2005

R.A.F.7/05

Birgit og Bent Petersen er d.d. tilskrevet således:

"Birgit og Bent Petersen, Svenskervej 12, 6720 Fanø, ansøger om efterfølgende lovliggørelse
af oprensning af et vandhul beliggende på Klitvej 64, Fjand, 6990 Ulfborg, matr. ill. 202, Sdr.
Nissum Mark, Sdr. Nissum. - R.A.F. 55/82 - Fredning af strandenge ved Bøvling Klit ogle Holmen i Lemvig og Ulfborg-Vemb kommune.

Efter en besigtigelse den 7. april 2005, hvori foruden nævnet deltog repræsentanter for Ring-
kjøbing Amt og ansøgeren, skal nævnet i medfør afNaturbeskyttelseslovens § 50 meddele, at
der kan gives tilladelse til det ansøgte, da dette ikke findes i strid med fredningens formål.

Selve fjernelsen af rørene fra vandhullet er ikke i strid med fredningen, men dette er tilfældet
med den samtidige opgravning af materiale og fordeling af dette langs bredden af vandhullet.

Nævnet er enig i amtets principielle betænkeligheder ved, at det opgravede materiale er for-
delt rundt om vandhullet. En fjernelse af materialet, der nu er fræset sammen med den under-
liggende jord, findes imidlertid at medføre et større indgreb i naturen, end hvis materialet for-
bliver på stedet. Med disse bemærkninger giver nævnet tilladelse til det ansøgte.

Tilladelsen til den skete opgravning og fordeling af materiale i et tyndt lag langs vandhullets
bred gives på vilkår,
at der ikke plantes,
at der ikke udsættes ænder, krebs eller fisk og
at der ikke fodres i og ved vandhullet.

Nævnet har navnlig lagt vægt på, at det ansøgte ikke skader de landskabelige værdier, ligesom
det ikke påvirker områdets funktion som yngle- og rasteområde for vandfuglene.

Nævnet finder endelig anledning til at tilføje, at der fremover ikke må opgraves materiale eller
laves andre terrænændringer uden nævnets tilladelse.

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.

RETTEN I HERNING, 2. AFDELING
Nygade 1-3, 7400 Herning

Tlf. 9722 22 00 E-mail: f-naevn@mail.dk
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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.

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 1-3,7400 Herning
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Skov- og Naturstyrelsen
Haraldsgade 53
2100 København ø.

Modiaget I
:-)kov- og Naturstyrsfsero

/t 3d 11 ?)I"'D~tJ t: - (~\JJ\:::)rJ

Herning, den 6. juli 2005
R.A.F. 16/05

SCANNET
•

Store Vesterskov Fredericia A/S er d.d. tilskrevet således:

"Store Vesterskov Fredericia NS, som ejes af Jørn Tækker rådgivende ingeniører og plan-
læggere a/s, Mejlgade 47, 8000 Århus C, ansøger om tilladelse til at etablere køkken, toilet
samt en skorsten, en samlet udvidelse på 6,5 m2 på ejendommen, matr. nr. 23, Husby Klit.
beliggende Husby Klitvej 21,6990 Ulfborg. - R.A.F. 55/82 - Bøvling Klit og Holmen.

Efter en besigtigelse den 1. juli 2005, hvori foruden nævnet deltog repræsentanter for Ringkø-
bing kommune, Skov- og Naturstyrelsen, Friluftsrådet og ansøgeren, skal nævnet i medfør af
Naturbeskyttelseslovens § 50 meddele tilladelse til det ansøgte, da dette ikke er i strid med
fredningens formål.

Tilladelsen gives på vilkår,
at facaden og taget rar samme ydre fremtræden som det eksisterende fritidshus, og
at skorstenen pudses og males sort.

Nævnet har navnlig lagt vægt på, at der kun er tale om en beskeden udvidelse af fritidshuset,
som ikke vil skade de landskabelige værdier, der er knyttet til området, ligesom udvidelsen
ikke påvirker områdets funktion som yngle- og rasteområde for vandfuglene.

Tilladelsen bortfalder, såfremt den ikke er udnyttet inden 3 år fra tilladeisens meddelelse, jfr.
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.
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(_ En tilladelse må ikke udnyttes, før klagefristen er udløbet. Er klage iværksat, kan tilladelsen
ikke udnyttes, medmindre klagemyndigheden bestemmer andet.

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
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Herning, den 4. december 2006
RA.F. 61/06

Skov- og Naturstyrelsen
Haraldsgade 53
2100 København ø.

Modtaget i
'\.:';V· ')~ Naturstyrelsen

. 7 DEC. 2006

Klosterhedesn Statsskovdistrikt er d.d. tilskrevet således:

"Klosterhedens Statsskovdistrikt, Gammel Landevej 35, Fabjerg, 7620 Lemvig, ansøger om
tilladelse til etablering/gravning af "bekkasinskrab" på Skov- og Naturstyrelsens arealer på
Thorsminde Tangen. - RA.F. 55/82 - Bøvling Klit og Holmen i Lemvig.

Efter en besigtigelse den 24. november 2006, hvori foruden nævnet deltog repræsentanter for
Ringkjøbing Amt, Ulfborg- Vemb kommune og ansøgeren, skal nævnet i medfør af
Naturbeskyttelseslovens § 50 meddele, at der kan gives tilladelse til det ansøgte, da dette ikke
findes i strid med fredningens formål.

Arealet er omfattet afEF-fuglebeskyttelsesområde nr. 38. Fredningsnævnet er enig med amtet
i dets vurdering af, at det ansøgte ikke vil få negative konsekvenser for de fuglearter, der er
særligt beskyttet i området. Projektet vil tværtimod medføre positive konsekvenser for navnlig
engfuglene.

Arealet er også omfattet af EF-habitatområde nr. 58. Nævnet finder ikke, at projektet vil
medføre negative konsekvenser for hverken den flora eller fauna, der er beskyttet af
habitatbestemmelserne.

Nævnet har ved vurderingen af, om det ansøgte er i strid med fredningens formål, navnlig lagt
vægt på, at det ansøgte ikke skader de landskabelige værdier, ligesom det ikke påvirker
områdets funktion som yngle- og rasteområde for vandfuglene, idet det ansøgte forbedrer
forholdene for vandfuglene i området. Der er tale om beskedne ændringer i terrænet, der
nærmest har karakter af en genetablering af de oprindelige forhold i strandengene.

Tilladelsen bortfalder, såfremt den ikke er udnyttet inden 3 år fra tilladeisens meddelelse, jfr.
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
gebyr på 500 kr. til Naturklagenævnet. Nævnet vil sende Dem en opkrævning på gebyret, når
nævnet har modtaget klagen fra fredningsnævnet. Naturklagenævnet vil ikke påbegynde

RETTEN I HERNING, 2. AFDELING
Nygade 3,7400 Herning
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behandlingen 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.

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
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FREDNINGSNÆVNET FOR RINGKJØBING AMT

Herning, den 4. december 2006
R.A.F.61/06

Skov- og Naturstyrelsen
Haraldsgade 53
2100 København ø.

Klosterhedesn Statsskovdistrikt er d.d. tilskrevet således:

"Klosterhedens Statsskovdistrikt, Gammel Landevej 35, Fabjerg, 7620 Lemvig, ansøger om
tilladelse til etablering/gravning af "bekkasinskrab" på Skov- og Naturstyrelsens arealer på
Thorsminde Tangen. - R.A.F. 55/82 - Bøvling Klit og Holmen i Lemvig.

Efter en besigtigelse den 24. november 2006, hvori foruden nævnet deltog repræsentanter for
Ringkjøbing Amt, Ulfborg-Vemb kommune og ansøgeren, skal nævnet i medfør af
Naturbeskyttelseslovens § 50 meddele, at der kan gives tilladelse til det ansøgte, da dette ikke
findes i strid med fredningens formål.

Arealet er omfattet afEF-fuglebeskyttelsesområde nr. 38. Fredningsnævnet er enig med amtet
i dets vurdering af, at det ansøgte ikke vil få negative konsekvenser for de fuglearter, der er
særligt beskyttet i området. Projektet vil tværtimod medføre positive konsekvenser for navnlig
engfuglene.

Arealet er også omfattet af EF-habitatområde nr. 58. Nævnet finder ikke, at projektet vil
medføre negative konsekvenser for hverken den flora eller fauna, der er beskyttet af
habitatbestemmelserne.

Nævnet har ved vurderingen af, om det ansøgte er i strid med fredningens formål, navnlig lagt
vægt på, at det ansøgte ikke skader de landskabelige værdier, ligesom det ikke påvirker
områdets funktion som yngle- og rasteområde for vandfuglene, idet det ansøgte forbedrer
forholdene for vandfuglene i området. Der er tale om beskedne ændringer i terrænet, der
nærmest har karakter af en genetablering af de oprindelige forhold i strandengene.

Tilladelsen bortfalder, såfremt den ikke er udnyttet inden 3 år fra tilladeisens meddelelse, jfr.
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
gebyr på 500 kr. til Naturklagenævnet. Nævnet vil sende Dem en opkrævning på gebyret, når
nævnet har modtaget klagen fra fredningsnævnet. Naturklagenævnet vil ikke påbegynde
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behandlingen 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 iklagen.

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

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
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