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Arealets navn. Areal er i Naur Sogn Naur Komm. Holstebro
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Areal. Ca. 3.8 ha
agerjord.

Fredet Frivillig deklaration af 18/11 1967.Godkendt af Fredningsnævnet.

•

Form&.I Bevarelse af natur med udsigt over ådal en.Bevarelse af gydepladser for vildtfisk.•••
Indhold Der må ikke bygges eller foretages udgrav-

ninger. Ingen støjende virksomhed, ingen
boder. Sædvanlig landbrugsdrift. Ridebane
tilladt .

Hair nr. 6ad, 90 Naur by.

Ejer. Priva"t.

P&'taleret Fredningsnævnet. ~a~urfredningsforeningen
og Danmarks Sportsfiskerforening.•

Fcnr. 84. Jnr. 122-11-300-67.
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Udskrift
at

protokollen for fredningsnævnet for Ringkøbing amt •
..------

Ir 1967 den 18. november afholdt fredningsnævnet møde.
Der foretoges kl. 11:
R.A.F. 258/1966 Fredningst1lbud fra kaptajn I. E.

Egefjord, Holstebro, om fredning af
matr. nr. 6!;{ og 9 .2. Naur 'Dy og sogn.
_-.- ............... _ ..........-..__ ...._..---.......----..--......--....-

Til stede var formanden, dommer Høller Nielsen og amtsråds-
medlem, gårdejer Th. Andersen.

Der fremlæggesc
l. Skrivelse af 2. maj 1966 fra Danmarks SPortsfi.kerforbund~,
2. Fredningatilbu4 af 14. april 1966 fra kaptajn Jens Einer Egefjor!,

hvorefter han tilbyder at frede sin ejendom matr. nr. 6 !! og 9 ~

Naur by og sogn uden erstatning.
3. Matrikulskort.
4. Skrivelse af lo. nOTember 1967 tra Danmarks Sportlttakerforbund,

hvorefter kaptajn-~gefjord er indfo et med sagens behandling
~~t-ude~ hans tilstedeværtl •••

5. Skrivelse af l. november 1967 fra fredningsplanudvalget for Ribe
og Ringkjøbing amter, h~or.tt.r fredningstilbudet anbetale ••

Der foretoges besigtigels~
Det fremsatte fredningst11bud er slly4ende:
"Undertegnede kaptajn Jens Einar Egefjord, Holstebro, tilbyder

herved - bindende for mig og efterfølgende ejere - at frede min ejen-
dom matr. nr.e 6.!.9.og 9 .2. Naur by og sogn, ••r ikke er samlet ejen-
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dom, lande3endom eller noteret som landbrug.
Arealet afgranses således:
Mod øst at skellene mod matr. nr. 9 a Naur, mod nord af skellene...

mod mtr. nr.e l2a, Sp, 13s Naur, mod vest at Ellebækken (Naur bæk),
og mod syd af skellene mod matr. nr.e Svag 13 t Naur.

FormAlene med fredningen er at bevare den smukke natur i området.
Herved tankes også på udsigten over ådalen mod bakkepartier vest for
vandløbet. Det er hensigten at medvirke til beT~ing at bækken .e4
dens nuværende naturlige sving og 'ens gydepladser tor vildtfiak. End-
vi4ere er det et formAl at etablere og bevare .t tilholdssted tor
svømmefugle.

Omfanget at fredningen æ såledesl
Der ml i området ikke bygges eller 1øvrigt plaoeres taste indret-

ninger, ligesom der ikke ml foretages udgravning i jor.en. Det er for-
budt at plaoGre støjende virksomhed, som motorbane eller lignende.
Endelig må der ikke anbringes iskageboder eller andet skæmmende.

Jeg forbeholder mig selv og fremtidige ejere adgangen til sæd-
vanlig landbrugsmæssig drift som hidtil, samt den forstmæssige udnyt-
telse af bevoksningen på bakkerne. Der skal være adgang til opstilling
af fornødne læskure for dyr i indhegninger Bamt for etablering af et
fast læskur, indgravet i en bakke.

Området ekal kunne u4nyttea til ridebane. Predningen skal ikke
berøre eller influere pi eventuelle mulighe4&r for brug af !vand til
markvanding i overensstemmelse med vandløbs loven - uanset om spredning
af vandet skulle nødvendiggøre auvendelse af motorkraft.

For den tilbudte fredning krmves ingen erstatning.
PAtal.retten tillægges Jredningsnævnet tor Ringkøbing amt,

Janmarks Natur!re.niD&s~orening og Danmarks Sportsfiskerforbund i
forening eller hver for sig.

Denne fredningsdeklaration må tinglyses på min ejendom - de foran-
nævnte matrikulsnumre - med respekt af allerede tinglyste hæftelser
af enhver art, hvorom henvises til ejendommens blad i tingbogen. Even-
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tue1t eksisterende regulativ for vandløbet respektere. ligelede8.
Såfremt tier skulle være omkostninger til stempling 0l tinglys-

ning af dokumentet, betaler jeg disse, medmindre fredni~snavnet p1-
tager sig udgiften.

Chr. Winthersvej 11, Holstebro, den 14. april 1966.
J. E. Egefjord.

Til vitterlighed:
Aage Dahl Jensen, lærer, Holstebro."

Da arealet fandtes tredningsværdigt, modtoges det fr...atte
fredningstilbud af 14. april 1966 med bemærkning, at tilbacet vil
være at tinglyse på ejendommen ved nævnets foranstaltning.

Sagen sluttet.
Møller Nielsen.

ofre lp.

Udskriftens rigtighed bekræftes.
FREDNINGSNÆVNET FOR RINGKØBING AMTSRÅ]SKREDS,
den 22. december 1967.

Holm Ohristiansen,
sekr.
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2 6 OKT 2000

NATURKLAGENÆVNET
FORMANDEN

J.nr.: 97-121/650-0018
KRA

Fredningsnævnet for Ringkøbing Amt har den 22. juni 2000 meddelt Aulum -
Haderup Kommune dispensation efter naturbeskyttelseslovens § 50, stk. 1,
til etablering af ophalerplads til kanoer ved Storåen, primitiv telt-
plads og sti på matr.nr. lav og 1bo, Hodsager, Aulum.

I brev af 20. juli 2000 har De påklaget afgørelsen til Naturklagenævnet,
der den 25. august 2000 afviste at realitetsbehandle Deres klage under
henvisning til, at naboer ikke er klageberettiget efter naturbeskyttel-
seslovens § 86.

I brev af 19. september 2000 har De på ny anmodet Naturklagenævnet om at
realitetsbehandle sagen.

De har gjort gældende, at de som ejer af mere end 40 ha af det fredede
område - den i fauna og floramæssig mest interessante del med de høje
gamle egetræer - har en væsentlig interesse i afgørelsen og derfor må
forlange, at sagen realitetsbehandles.

En sag kan genoptages, dels hvis der er fremkommet væsentlige nye oplys-
ninger, som kunne have ført til en anden afgørelse, hvis den havde fore-
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ligget på afgørelsestidspunktet og dels, hvis afgørelsen er behæftet med
retlige mangler.

Der ses ikke i det af Dem anførte at være fremkommet væsentlige nye op-
lysninger, ligesom der ikke findes at være retlige fejl i nævnets afgø-
relse. Naboer er således ikke klageberettiget efter naturbeskyttelseslo-
ven, selvom de har en væsentlig interesse i afgørelsen. Klageret efter
§ 86, nr. 4, tilkommer alene foreninger og "lignende" (pr. 15. september
2000 ved lov nr. 447 af 31. maj 2000 præciseret til "organisationer")
som har væsentlig interesse i afgørelsen.

Deres anmodning kan derfor ikke imødekommes.

Afgørelsen er truffet af Naturklagenævnets formand på nævnets vegne, jf.
naturbeskyttelseslovens § 81, stk. 3.

Kopi af afgørelsen er samtidig sendt til Fredningsnævnet for Ringkøbing
Amt, Aulum - Haderup Kommune og Hanne Jensen og Villy Grønne.

tJr
Olaf TinJle
vice formand

/ Kirsten Ravnsborg
fuldmægtig

Afgørelsen er endelig og kan ikke indbringes for anden administrativ myndighed, jf. naturbeskyttelseslovens §82. Eventuel retssag til pø-
velseaf afgørelsen skal være anlagt inden 6 måneder, jf. lovens § 88, stk. 1.
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