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Fredede arealer i Ringkøbing aml.

Arealets Sogn Vildbjerg.

REG. NR. 6-131J.
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i:nI: J. nr 123-10-245-75.

Areal. ca. 0,5 ha Fredet Kendelse af 19 maj 1976.

•••
Form&1Sikring af lund .

Indhold Skal plejes af skovtilsynet. Godkendelse
og retningslinier. Der må ikke plantes
nåletræer.

faIr nr la

Ejer. Trehøje Ko~une.

• P&taleref Fredningsnævnet for Ringkøbing amt•
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;rotokollen for fredninesnævnet for Ringkøbing amts fred-
::iccgskyej s.

A&r 1976 den 19. maj blev i sageR A. F. ~Wflg'
fredning af freds~ov
på ffiaty.nr. l-a,
Vildbjerg Præstegaard,
Vildbjerg sogn,

&fsagt s~lydende
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K e n d e l s e:

~ed 8~rivelse af 18. segtember 1975 fra fredningsplan~d-
vG~get for Ringkøbing amt er fremsendt følgende frednin~stil-
"JUQ vedro r;Iatr.nr. l-a, Vildbjerg ?ri2stegaard, Vildbjerg OOC':l:

lllJlldertegYlede 1'rehoje ko:mnune ti lbvder 1'1erved SO;,l e j er 8~

~~tro ~ro l-a, Vilccjers Pr~stegaarG, Vildbjerg S00n, at l~de
Jen iredskov, So~ findes p~ en del af ejendo~men, s~ledes so~
'ie~ er c.~l~~ivet})& vedlap;te kort, frede s::led.es:

Tr2crne p~ det fredede areal må ikke uden skovtilcynets
:oc~'ce:lCieI8eL31o.es, ~re(lkappes eller toyskzres eller iøvri::t
_ds~ttes for beskadigelse af barken og rodsystemet ved gr~ve-
G,2.,oejder, spr21jtni:1(?,med giftmidler eller lignende o

G",;;;.letrEer, SOrl f'-eldes pfl 2rc.nd af aloer, S~T.'3dOiIleller
Li~.',\~;,de,skal ',:unne erstCl.ttes af se1vsD.et opvækst eller b,f

;Lantede træer af samme art som dot f~ldedeo
~er mL i~ke underplantes med nåletr~arter eller andre

lzv-'c:c'-:32).rterend bøg, eg, ask, hestekastanie, ahorn og p0.9pelo
~'Ol' :rednine;en l:ræves ingen erstatning o

?~taleterettiget er fredningsn~vnet for Ringkøbi~g nots

~il~uddet ved13gt kort, der n8rmere viser gr~nserne for
~ct ~~r~de, der ønR~es fredeto

:rcdni~fspldnudval~et anbefaler dette frednings~ilbudo
:=;t'1l,e:lS 'ilsynsfcJiTende havde forud h2rfor er1<::l:Bretf'Jl-

"c .se i C(L 3~~::'ivelscaf' 2cL juli 1971):

.C':".c~f~, "t l -;'i..11;."td. Lmd sto.r't



__ r:t,'r:lf f01's:\:eJ.1ic;tl"vtræ af for3;cellig ctlder. :'01:-; ner8:ic;':;c<
:'~<nE'f:i16oYl('i.e er nO,~le g~Hil1e bøge oG ege, Lvor i:~lrlereYl ,':;.1'1::::::' "'J

•

"]:..1 bevoksninp;en L1clskekan have inteI'8Gse freclrLi{l[~8r'1',;r3:;i~:T
Q~ lrednin~splanudv~lget for Ringkøbing amt underrettet ved ~e2-
pcn~-~ af lF:"rV:'2.C'erLdesuledes , 'at udvalget ved forhandling med ~':')~-
~..unen eventuelt kan sikre bevoksningen yderligere oII

~er er udstykket en ca. 2,1 ha stor parcel af matro ~r. 1-
'-1, "Vildbjerg Pr~,;ste[;a'J.rd,Vildbjerg soen, o~ .Då denne ligger den
tidli~pre præs~egård og præstegårdshave. Parcellen omfatter tele
6et omr~de, der som foran beskrevet nu ønskes fredet.

Fredningsnævnet har i anledning af det fremkomne efter oe-
~cYig indvarsling holdt ~øde den 80 december 1975 ~ed tGs~~~i-
celse af arealet, der nu ejes af advokat Niels Korshej, Vilo-
b~er~, cc~ v~r til stede.

Af fredningsnævnet s medlemmer var alene mødt for~ande~,
loccer Sv. La. Christensen, Ringkøbing, oe det am~sr~dsvalgte
~edle~, arntsrAdsrnedlem Børge Eerping, Dybe.

Der var almindelig enighed om den foresl~ede frednine sa~~
til ~t udvide fredningen til at omfatte en r~kke gamle epetr~er
~0 ~~tr. nr. l-a langs skellet til matr. nr. l-ai.

?redl1inesn~~vnet finrier efter det oplyste, at beg~'2r-intenor.
'redning i denne sag bør nyde fremme i overensstem~81se med de~

for~~ ~e~eivne fredningstilbud, der er tiltr~dt af den TI78 e~er,
~g 3~ledes at fredningen ~dvides til at omfatte egetr~erne ls~~s
s::ellet t::"lrr.atronro l-ai, hvilket også er tiltrådt af den nye

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

Fredskoven, den gamle Vildbjerg præsteg~rds have og eD ~~:~-

.;0 ,-:;:':e~njer alt på matr. nr. l-a, Vildojerg Præstegaard? '1i16-
GuDTg sogn, e~etræerne i skellet til matr. nr. l-ai, srnst., ~re-
(l,e8 :30~fl foran i kendelsen under IFrec5f~ingstilbud" angivet.

Sv. ~a. Christensen.



rre.Ml-n.9 al dele af' matr. nr -f g;

VlLclbJug Præstegård
i/Udlyerq S09T?-

!2r:n9købing a.nzL
,f.-/ooo

t/dj"ærcligei z: april ~976
til .brug ved. tinglys/UTuy

0~(kw
ialZ~ns,oektør

~ & Kj.ld.koy ....tS

Akt: Skab nr.
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Herning kommune 

ngors@herning.dk 

 

 

 

Ansøgning om tilladelse til at etablere en ny, supplerende indkørsel til ejendommen matr. nr. 1a, 

Vildbjerg Præstegård, Vildbjerg, beliggende Søndergade 54, 7480 Vildbjerg. – R.A.F. 252/1973 – 

Vildbjerg Præstegård. 

 

Herning kommune har på vegne ejeren af ejendommen Søndergade 54, 7480 Vildbjerg, matr. nr. 1a, 

Vildbjerg Præstegård, Vildbjerg, ansøgt om tilladelse til at etablere en ny, supplerende indkørsel til 

ejendommen fra Søndergade. 

 

Ansøgningen 

Den påtænkte vej går ind under kronerne på en række gamle egetræer langs skellet til matr.nr.  1ai. 

Afstanden fra den påtænkte vej til stammen af de nærmeste egetræer vurderes til at være ca. 4 meter.  

 

Rækken omfatter i dag 5 levende, gamle egetræer. Der findes desuden rester efter ét stort egetræ, som 

er fældet og savet op for en årrække siden, samt muligvis rester af ét yderligere, som er fjernet for 

endnu længere tid siden. Under trækronerne findes i dag en naturlig opvækst af især alm. hyld samt 

birk, bøg, sitkagran mv. 

 

Fredningen 

Området er fredet ved Fredningsnævnets kendelse af 19. maj 1976. Kendelsen omfatter foruden  

arealet med fredskov i Præstegårdshaven også et areal med en række gamle egetræer langs skellet til 

matr. nr. 1ai. 

 

Af fredningskendelsen fremgår bl.a.: 

Træerne på det fredede areal må ikke uden skovtilsynets godkendelse fældes, grenkappes eller tops-

kæres eller i øvrigt udsættes for beskadigelse af barken og rodsystemet ved gravearbejder, sprøjtning 

med giftmidler eller lignende. Gamle træer, som fældes på grund af alder, sygdom eller lignende, skal 

kunne erstattes af selvsået opvækst eller af plantede træer af samme art som det fældede. 

 

Fredningsnævnets sagsbehandling 

Herning kommune har vurderet, at en vej på det pågældende sted vil kunne medføre en sammenpres-

ning af jorden, som vil være til skade for træernes rodsystem. Desuden vil vejen i et vist omfang 

medføre fjernelse og hindring af selvsået opvækst under træerne. 

 

Miljøstyrelsens skovtilsyn har den 1. november 2018 foretaget besigtigelse af arealet. Miljøstyre lsen 

har tilsluttet sig Herning kommunes vurdering om, at der ved anlæg af en ny adgangsvej vil være stor 

risiko for en sammenpresning af jorden over træernes rodsystem, hvilket vil skade de gamle egetræer. 

mailto:ngors@herning.dk
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Ligeså er Miljøstyrelsen enig i, at vejen vil hindre, at der kommer en naturlig foryngelse af eg på 

arealet. Desuden vurderer Miljøstyrelsen, at anlæg af en ny adgangsvej vil gøre det vanskeligere evt. 

at forynge egetræerne med nye ege fremavlet af agern samlet i egerækken. Den nye adgangsvej kom-

mer desuden til at ligge tæt til det beskyttede vandløb, Tranholm Bæk, og et moseareal beskyttet efter 

Naturbeskyttelsesloven. 

 

Fredningsnævnet har foretaget besigtigelse den 22. juni 2020, hvor foruden fredningsnævnet var 

mødt: 

 

Herning kommune ved Rune Elnegaard Sørensen, ansøgeren Jan Lavdal, Danmarks Naturfrednings-

forening ved Verner Bendtsen og Friluftsrådet ved Benny Petersen. 

 

Jan Lavdal redegjorde for projektet. Arealet, hvor den påtænkte vej ønskes anlagt, blev forevist.  Ud-

kørslen til Søndergade udmunder i en 30 km zone. Skellet til Søndergade 52 går lige på den anden 

side af egetræerne. 

 

Jan Lavdal oplyste, at beboeren af ejendommen nr. 54 har vejret gennem nr. 52, men det gælder ikke  

gæster. Han oplyste videre, at han har undersøgt muligheden for vejadgang til Præstevænget, men det 

har grundejerforeningen modsat sig. 

 

Herning kommune henholdt sig til sine tidligere bemærkninger. 

  

Danmarks Naturfredningsforening og Friluftsrådet havde ikke bemærkninger. 

 

Fredningsnævnets afgørelse  

 

Efter votering traf nævnet følgende afgørelse: 

 

Det fremgår af fredningskendelsen, at træerne på det fredede areal ikke uden skovtilsynets godken-

delse må fældes, grenkappes eller topskæres eller i øvrigt udsættes for beskadigelse af barken og 

rodsystemet ved gravearbejder, sprøjtning med giftmidler eller lignende. Gamle træer, som fældes på 

grund af alder, sygdom eller lignende, skal kunne erstattes af selvsået opvækst eller af plantede træer 

af samme art som det fældede. Når henses hertil, samt til bemærkningerne fra Miljøstyrelsens skov-

tilsyn og Herning kommune om, at der ved anlæg af en ny adgangsvej vil være stor risiko for en 

sammenpresning af jorden over træernes rodsystem, hvilket vil skade de gamle egetræer, og at anlæg 

af en ny adgangsvej vil gøre det vanskeligere evt. at forynge egetræerne med nye ege fremavlet af 

agern samlet i egerækken, finder fredningsnævnet, at anlæg af en ny adgangsvej på det pågældende 

sted vil være i strid med fredningens formål.  

       

Fredningsnævnet meddeler på denne baggrund afslag på dispensation i medfør af naturbeskyttelses-

lovens § 50, da det ansøgte findes at være i strid med fredningens formål. 
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Der kan klages over denne afgørelse til Miljø- og Fødevareklagenævnet. Klagefristen udløber 4 uger 

efter, at afgørelsen er meddelt. Er afgørelsen offentligt bekendtgjort, regnes klagefristen dog altid fra 

bekendtgørelsen. Klagen skal ifølge lov om naturbeskyttelse § 87 afgives via Miljø- og Fødevarekla-

genævnets digitale selvbetjening, jf. vejledning på klagenævnets hjemmeside www.naevneneshus.dk. 

Klagefristen udløber ved midnat på dagen for klagefristens udløb. Hvis klagefristen udløber på en 

lørdag eller en helligdag, forlænges fristen til den følgende hverdag.  

Klageberettigede er, jf. naturbeskyttelseslovens § 86: 

 Adressaten for afgørelsen, 

 ejeren af den ejendom, som afgørelsen vedrører, 

 offentlige myndigheder, 

 en berørt nationalparkfond, 

 lokale foreninger og organisationer, som har en væsentlig interesse i afgørelsen,  

 landsdækkende foreninger og organisationer, hvis hovedformål er beskyttelse af 

natur og miljø, og 

 landsdækkende foreninger og organisationer, som efter deres formål varetager 

væsentlige, rekreative interesser, når afgørelsen berører sådanne interesser. 

Det er en betingelse for Miljø- og Fødevareklagenævnets behandling af en klage, at den, der klager 
indbetaler et gebyr på 900 kr. for privatpersoner og 1.800 kr. for virksomheder og organisationer 

(2016-niveau). Klagegebyret reguleres den 1. januar hvert år efter den af Finansministeriet fastsatte 
sats for det generelle pris- og lønindeks som løbende offentliggjort i forslag til finanslov med virkning 

for klager, der modtages i nævnet fra og med den 1. februar 2017. Nævnet offentliggør størrelsen af 
klagegebyret på sin hjemmeside www.naevneneshus.dk.   

Gebyret opkræves i forbindelse med klagens oprettelse i Miljø- og Fødevareklagenævnets digita le 

selvbetjening. Klagen behandles først, når gebyret er betalt. Vejledning om gebyrbetalingen kan li-
geledes findes på Miljø- og Fødevareklagenævnets hjemmeside www.naevneneshus.dk.   

 
Gebyret tilbagebetales, hvis  
1) klagesagen fører til, at den påklagede afgørelse ændres eller ophæves,  

2) klageren får helt eller delvis medhold i klagen, eller  
3) klagen afvises som følge af overskredet klagefrist, manglende klageberettigelse eller fordi klagen 

ikke er omfattet af Miljø- og Fødevareklagenævnets kompetence.  
 
Det bemærkes, at hvis den eneste ændring af den påklagede afgørelse er forlængelse af frist for efter-

kommelse af afgørelse som følge af den tid, der er medgået til at behandle sagen i klagenævne t, 
tilbagebetales gebyret dog ikke.  

 
Miljø- og Fødevareklagenævnet kan også beslutte at tilbagebetale klagegebyret, hvis  

1) der er indledt forhandlinger med afgørelsens adressat og/eller førsteinstansen om projekttilpasnin-

ger, og disse forhandlinger fører til, at klager trækker sin klage tilbage, eller  

2) klager i øvrigt trækker sin klage tilbage, før Miljø- og Fødevareklagenævnet har truffet afgørelse i 

sagen.  

http://www.naevneneshus.dk/
http://www.naevneneshus.dk/
http://www.naevneneshus.dk/
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Gebyret tilbagebetales dog ikke, hvis nævnet vurderer, at der er forhold, der taler imod at tilbagebeta le 
gebyret, f.eks. hvis klagen trækkes tilbage meget sent, herunder efter at klager har haft et afgørelses-

udkast i partshøring. 
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