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-e Sag nr. 161. Fredning af arealer på Kabbel.

Kendelse:

(Meddelt den 5. november 1980)

•

Overfredningsnævnets afgørelse af 26. juni 1980 om er-
statning i anledning af fredningen af arealer på Kabbel
i Lemvig kommune er påklaget til taksationskommissionen
vedrørende naturfredning af lb.nr. 18, civilingeniør
Jørgen Billow Beck, som ejer af matr.nr. 27 ! Lemvig mark-
jorder •

Taksationskommissionen har den ll. oktober 1980 besigtiget
den fredede ejendom.

e
For taksationskommissionen har ejeren frafaldet det tid-
ligere fremsatte krav om erstatning for mistet herligheds-
værdi som følge af, at ca. 1,41 ha af matr.nr. 28 a Lemvig
markjorder (lb.nr. 9) tillades bebygget. Erstatningspå-
standen er nu 10.000 kr. og begrundes med de ulemper, der
vil følge af den besluttede stiføring gennem slugten, som
er en del af ejendommens haveareal.
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Taksationskommissionens bemærkninger:

ee

Offentlighedens færden i bunden af slugten, forholdsvis
nær beboelseshuset og det dyrkede haveareal, må antages
at give anledning til en særlig ulempe. Når henses til
terræn forholdene og karakteren af arealet i slugten, må
det dog lægges til grund, at tabet i handelsværdi vil
være væsentligt mindre end det i ejerens erstatningspå-
stand nævnte beløb. Efter besigtigelsen finder kommis-
sionen skønsmæssigt at kunne fastsætte erstatningen for
status quo-fredning af 0,10 ha af ejendommen og for ud-
læg af den omhandlede sti til ialt 2.000 kr.
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Herefter bestemmes:

Den civilingeniør Jørgen BOlow Beck tilkommende erstatning
for fredning af matr.nr. 27 f Lemvig markjorder fastsættes
til 2.000 kr.

Beløbet forrentes som bestemt ved overfredningsnævnets af-
gørelse af 26. juni 1980.

J. Lunøe
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Karl Nielsen Frits Sevelsted



,lJ il

TAKSATIONSKOM MISSIONEN
VEDRØRENDE NATURFREDNING

-'ORESSE:
AM ALI EGAOE 13, 1256 KØBENHAVN K
TLF.01-119565

REG. NR. 00 84~.00 o

I

l
Sag nr. 161. Fredning af arealer på Kabbel.

e
e Kendelse II:

(Meddelt den 6. maj 1981)

Overfredningsnævnets afgørelse af 26. juni 1980 om erstatning i anledning af fred-
ningen af arealer på Kabbel i Lemvig kommune er påklaget til taksationskommLssio-

nen vedrørende naturfredning af lb. nr. 9, snedkermester Kristian Plet, som ejer
af matr. nr. 7 b, Kabbel, 28 ~, Lemvig markjorder.

•
Taksationskommissionen har den 11. oktober 1980 besigtiget den fredede ejendom.
Under besigtigelsen var ejeren repræsenteret af sin søn, arkitekt Poul Plet, og

af landsretssagfører Erik Hermansen , Lemvig, der gav møde ved advokat J .A.

Nielsen.

For taksationskommissonen har snedkermester Kristian Plet, der for frednings-,

nævnet ved en mundtlig afgivet erklæring fra ham eller en af hans repræsentan-

ter frafaldt krav om fredningserstatning , gjort gældende, at denne disposition

var knyttet til forudsætningen om, at fredningen ikke var til hinder for, at matr.

nr. 28 ~ kunne bebygges med en beboelsesbygning i overensstemmelse med den

aftale, som den 22. april 1976 blev indgået mellem snedkerme ster Plet og Lemvig

kommune. Forudsætningen er efter Plets opfattelse accepteret af fredningsnævnet

som en betingelse således at forstå, at fredningsnævnet ikke med nogen saglig

grund kunne have afslået en ansøgning om dispensation i henhold til post B: stk. 2

i nævnets kendelse af 9. januar 1978 til opførelse af bygningen, såfremt næv-

nets krav med hensyn til størrelse, beliggenhed, materialevalg og øvrige udseen-

de ville blive fulgt. Afkaldet på fredningserstatning er derfor ikke bindende for
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Plet, efter at overfredningsnævnet har bestemt, at beboelsesbygningen ikke tilla-

des opført, og det er med urette, at overfredningsnævnet i sin erstatningsafgø-

reIse har undladt at fastsætte erstatning for fredningen af Plets ejendom under
henvisning til, at han har givet afkald på erstatning. Snedkermester Plet har
herefter for taksationskommissionen rejst krav om en erstatning på 200.000 kr.

svarende til forringelsen af arealets handelsværdi ved, at det ikke må bebygges.

Han har gjort gældende, at den særlige fiei'lighedsværdi, der er knyttet til arealet,
indebærer en betydelig økonomisk værdi, hvorfor erstatningen for denne hoved-
parcels vedkommende må sættes væsentligt højere end en gennemsnitlig byggeret s-

værdi.

e
e

Taksationskommissionen har indhentet en erklæring fra fredningsnævnet for Ring-

købing amts fredningskreds , der i skrivelse af 17. november 1980 har udtalt,

•

" at det under hele sagens behandling for nævnet fremstod som en vigtig
forudsætning for Kristian Plets tiltrædelse af fredningen og frafald af erstatning

herfor, at hele aftalen af 22. april 1976 mellem ham og Lemvig kommune, herun-
der at Plet kunne opføre den omhandlede beboelsesbygning , blev opfyldt ved den
fredningskendelse , der blev afsagt. Nævnet har som advokat Erik Hermansen
ment, at der i fredningsbestemmelserns post B. 1, stk. 2, var tilstrækkeligt

grundlag for nævnet til at tillade beboelsesbygningen opført. Var sagen derfor ik-
ke blevet anket, ville fredningsnævnet efter modtagelsen af planer og tegninger

vedrørende beboelsesbygningen have tilladt opførelsen i henhold til den nævnte
fredningsbestemmelse med eventuelle nødvendige ændringer i størrelsen, belig-
genheden, materialevalget m. v "

Det fremgår af sagen, at det daværende fredningsplanudvalg for Ringkøbing amt

ved skrivelse af 15. juli 1974 meddelte snedkermester Plet, at den efter natur-

fredningslovens § 43, stk. 4, fornødne tilladelse til opførelse af bygningen kun-

ne forventes meddelt, når der på ejendommen var tinglyst deklaration af det med

byrådet aftalte indhold.

Bestemmelsen i naturfredningslovens § 43, stk. 4, om godkendelse af landbrugets
-'beboelsesbygningers beliggenhed og udformning blev ved lov nr. 228 af 26. juni

1975 om ændring af lov om by- og landzoner, jfr. bekendtgørelse nr. 320 af 27.

juni 1975, med virkning fra den 10. juli 1975 - før fredningssagens rejsning -
overført til amtsrådet, jfr. nu zonelovens § 7, stk. 2.

Under henvisning hertil har taksationskommissionen anmodet Ringkøbing amtsråd
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om en udtalelse om, hvorvidt det må antages, at amtsrådet, såfremt de af over-

fredningsnævnet fastsatte fredningsbestemmelser ikke havde været til hinder der-

for, ville have meddelt zonelovstilladelse til opførelse af beboelsesbygningen .
Amtsrådet har i skrivelse af 9. februar 1981 besvaret dette spørgsmål bekræf-
tende.

Taksations kommis sionens bemærkninger:

e
e

Efter de oplysninger, som er tilvejebragt under taksationen, findes det af sned-

kermester Kristian Plet over for fredningsnævnet givne afkald på fredningser-

statning ikke at være bindende for ham, efter at der ved overfredningsnævnets

afgørelse er truffet bestemmelse om, at den omhandlede beboelsesbygning ikke

må opføres. Det må efter det foreliggende lægges til grund, at det alene er fred-
ningsafgørelsen, som hindrer det påtænkte byggeri, og der tilkommer derfor eje-

ren erstatning for den nedgang i arealets handelsværdi ved kontant betaling, som

fredningsbestemmelserne - herunder den mistede byggeadgang - medfører.

Det fredede areal udgør 10,03 ha, hvorpå udlægge s 1.100 lb.m sti til offentlig
færdsel. Erstatningen herfor findes i overensstemmelse med de takster, som

overfredningsnævnet har anvendt vedrørende de øvrige af fredningen omfattede
ejendomme, at kunne bestemmes til henholdsvis 800 kr. pr. ha og 10 kr. pr. lb.
m sti, eller ialt (afrundet) 19.000 kr.

• Hvad angår erstatningsbeløbet iøvrigt, bemærkes, at der efter det foreliggende
i årene 1976-80 har fundet ca. 10 salg af byggegrunde sted i fri handel i det om-

handlede område, og at priserne typisk har været 130.-140.000 kr. kontant i
byggemodnet stand.

For så vidt angår snedkermester Plets ejendom, må der gives ham medhold i, at

herlighedsværdien ville kunne begrunde en betydelig merværdi af restarealet som
byggegrund.

På den anden side må det ved erstatningsfastsættelsen tages i betragtning, at ud-

gifterne til byggemodning på grund af byggestedets beliggenhed og terrænforhol-

dene ville være ekstraordinært store, og at det planlagte byggeri formentlig

først havde været praktisk gennemførligt i takt med salget og bebyggelsen af

grundene i den del af ejendomme, som er udtaget af fredningen (område 3).

Under hensyn til det anførte findes der at være ydet fuldstændig erstatning, når

erstatningsbeløbet under et (inkl. de ovennævnte 19.000 kr.) fastsættes til

100.000 kr.
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Herefter be stemmes:

Den snedkermester Kristian Plet tilkommende erstatning for fredning af ejendom-

men matr.nr. 7~, Kabbel, 28 ~Lemvig markjorder, fastsættes til 100.000 kr.

Beløbet forrentes i overensstemmelse med naturfredningslovens § 19, stk. 4.

I godtgørelse for sagsomkostninger ved taksationskommissionen tillægges der

snedkermester Plet 2.000 kr.

J. Lunøe

e
e

Karl Nielsen Frits Sevelsted

•
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Fredede arealer i Ringkøbing aml.

Arealets navn Kappele Sogn Lemvig
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Areal. 110,87 ha Fredet FN kendelse af 9/1 1979
112,03 FN kendelseYaf 12/10 1979

9,71
Form&l at• 232,61 ha bevare arealerne i deres nuværende tilstand .

Matr. nr.sekendelse

Indhold Ingen yderligere bebyggelse. Arealerne må benyt
tes som hidtil. Ingen yderligere opdyrkning, VE
varende græsningsarealer må ikke tages under pJ
til andet formål. Fredningsmyndighederne kan fe
retage landskabepleje efter anmeldelse til lod~
eJerne.
Offentlig adgang ad stier.

Ejer. Private

P&taleret
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I ' Overfredningsnævnets afgørelse

af 26. juni 1980

om fredning af arealer på Kabbel i Lemvig kommune (sag

nr. 2404/79).

.,

Fredningsnævnet for Ringkøbing amts fredningskreds har den 9. janu-

ar 1979 afsagt kendelse om fredning af ca. 111 ha på Kabbel i Lemvig kommune.

Fredningen berører 15 lodsejere. Fredningen har til hovedformål - i forbindelse

med en fredning af yderligere ca. 122 ha nord for området - at bevare den nuværen-

de landskabelige værdi af og udsigterne til og fra den vestlige skråning af bakkedra-

get Kabbel, som er den højeste del af israndslinien i d~t nordvestlige Jylland. Fred-
ningssagen er rejst af Danmarks Naturfredningsforening .

..

I det fredede område indgår et ca. 2 ha stort areal ved Nørlem kirke.

Dette areal er fredet ved deklarationer tinglyst den 15. maj 1951 og 1. maj 1952.

Fredningsnævnets kendelse af 9. januar 1979 er for så vidt angår fred-
ningens omfang og indhold påklaget rettidigt til overfredningsnævnet af 3 af de berør-

te ejere samt af Danmarks Naturfredningsforening .

Ejeren af matr. nr. 5 ~, Kabbel, Lemvig jorder, har ønsket, at adgan-'

gen ifølge kendelsen til at opføre nødvendige landbrugsbygninger i umiddelbar til-

knytning til den eksisterende bebyggelse på ejendommen ikke skal begrænses yder-
ligere af det byggefelt , som er vist på kendelseskortet .

e
Ejeren af matr.nr. 11 ~, Lemvig markjorder, har ønsket fredningsgræn-

sens forløb over dette matrikelnummer forskudt således, at den kommer til at forlø-

be en grunddybde østligere.
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Ejeren af matr. nr. '27L, LemvIg markJorder, har ønsket fredningen af

naboejendommen matr. nr. 28 ~ udvidet med de 1,41 ha, som fredningsnævnet har udta-

get i forhold til den oprindelige fredningspåstand . Hvis kendelsen ikke ændres på

dette punkt, har ejeren modsat sig, at der føres en naturst( over hans ejendom, og

ejeren har under alle omstændigheder ønsket stien forlagt fra bunden af slugten gen-

nem ejendommen til overkanten af slugtens nordlige skråning. Ejeren af matr .nr.

27 e, Lemvig markjorder, har senere tilsluttet sig dette ønske om stiens forlægning.

•
Danmarks Naturfredningsforening har ønsket fredningen afgrænset i

overensstemmelse med foreningens påstand for fredningsnævnet, således at de ud-

tagne 1,56 ha af matr .nr. 7 !:., Kabbel, Lemvig jorder, og 1,41 ha af matr. nr. 28 ~,
Lemvig markjorder, medtages under fredningen.

Under overfredningsnævnets møde med de i sagen interesserede myndig-
heder, foreninger og ejere har repræsentanter for Lemvig byråd og Ringkøbing amts-

råd henstillet fredningen gennemført som bestemt af fredningsnævnet.

e
e
e

Ejerne af matr. nr. 7 ~, Kabbel, Lemvig jorder, og matr. nr. 28 ~, Lem-

vig markjorder, har modsat sig den ønskede udvidelse af fredningen på disse ejen-

domme. Ejeren af den sidstnævnte ejendom har endvidere henstillet fredningsbe-

stemmel.serne ændret, så at fredningen ikke vil være til hinder for opførelse af en

beboelsesbygning på den ca. 11 tdr. land store del af ejendommen, som efter eje-

rens aftale af april 1976 med byrådet skal beholdes af ejeren og ifølge aftalen "be-

nyttes til landbrug eller landbrugslignende formål i det omfang, jorden egner sig der-

til, og iøvrigt henligge som parklandskab" . Ejeren har herved henvist til, at ejen-

dommen er noteret som landbrugsejendom, og at landbrugsministeriet har stillet

krav om, at ejendommen forsynes med nyt stuehus.

-)

Statsskovdistriktet har med støtte af Danmarks Naturfredningsforening

foreslået fredningsbestemmelserne udvidet med en løvtræsbinding for så vidt angår

den eksisterende beplantning.

Danmarks Naturfredningsforenings lokalkomite har ønsket en udvidet

offentlig adgang til området.

I sagens behandling, herunder i besigtigelsen af området og det oven-
for nævnte møde, har deltaget 9 medlemmer af overfredningsnævnet .

Overfredningsnævnet skal enstemmigt udtale:

Området har en sådan landskabelig værdi, at det bør undergive s fred-

ningsbestemmelser til sikring af, at den nuværende tilstand i det væsentlige kan

opretholdes.
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Også de mindre arealer af matr. nr. 7 o 1(",hhol Tom";g ;{"\rder 1"'10
I :::.' ...:a. ............... _ ... , *-"............... J- , -b

•

matr. nr. 28~, Lemvig markjorder, på ialt ca. 3 ha, hvormed fredningsnævnet har

begrænset fredningen s udstrækning i forhold til Danmarks Naturfredningsforenings

påstand, opfylder betingelserne for en fredning. Under hens yn til de aftaler, der

er indgået mellem byrådet og ejerne af de nævnte ejendomme, findes der imidlertid

ikke tilstrækkelig anledning til mod både byrådets og amtsrådets indstilling at ind-

drage disse arealer under fredningen. Under hensyn til arealernes beliggenhed

findes det dog ønskeligt, ~ byrådet i en lokal plan for den pågældende del af matr .nr.

28 ~ udbygger bestemmelserne i det ikke gennemførte forslag fra 1976 til partiel by-

planvedtægt nr. 17 med et krav om foretagelse af samlet beplantning og med en egent-

lig bebyggelsesplan , der - også med hensyn til valget af byggematerialer - kan sik-

re, at byggeriet vil falde naturligt ind i omgivelserne, og ~ byrådet optager lignende

bestemmelser i en lokal plan for den pågældende del af matr. nr. 7 ~.

I forhold til Danmarks Naturfredningsforenings oprindelige fredning s-

påstand er fredningen reduceret med ca. 1 ha af matr. nr. 11 ~, Lemvig markjorder,
og der findes ikke at burde udtages yderligere areal af denne ejendom.

Den af fredningsnævnet besluttede afgrænsning af det fredede område

tiltrædes således.

e
e
•

Efter forholdene på stedet findes stiføringen over matr. nr. 27 ~ og

27 l, Lemvig markjorder, at burde være, som den er besluttet af fredningsnævnet.
Også de øvrige sti udlæg , som fredningsnævnet har besluttet, kan tiltrædes, men i

betragtning af den nærrekreative interesse i tilvejebringelsen af disse stier findes

det rigtigst, at stierne anlæpges og vedligeholdes af Lemvig kommune. Der kan der-

imod ikke under denne sag tages stilling til de først un<;Ieroverfredningsnævnets mø-

de fremsatte ønsker om løvtræsbinding og om udvidet offentlig adgang til området.

Der findes ikke tilstrækkelig anledning til at udelade den yderligere

begrænsning af retten til at opføre landbrugsbygninger, som ligger i de byggefelter ,

der er angivet på fredningskortet.

Der findes heller ikke tilstrækkelig anledning til at udvide fredningsbe-

stemmelserne med en tilladelse til, at der kan opføres en beboelsesbygning på den

del af matr .nr. 28 ~, som beholde s af ejendommens nuværende ejer. Landbrugs-
ministeriet har vel stillet krav om opførelse af en sådan bygning, men under hensyn

til den betydelige reduktion af ejendommens størrelse, som følger af ejerens aftale

af april 1976 med byrådet, samt til bestemmelserne i landbrugslovens § 8, stk. 6,
findes det at kunne lægges til grund, at dette krav ikke vil blive opretholdt.

Med den anførte ændring vedrørende stiernes anlæg og vedligeholdelse
kan realiteten i de fastsatte fredningsbestemmelser i det væsentlige tiltrædes. Der
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findes imidlertid at burde foretages nogle reuaktionelle relte!ser i bestemmelserne

og tilføjelse af en dispensationsbestemmelse i overensstemmelse med naturfrednings-

lovens § 34. Da fredningsbestemmelserne er videregående end bestemmelserne i

dek1arationerne fra 1951-52 om Nørlem kirkes omgivelser, _kandisse deklarationer

ophæves.

Fredningsbestemmelserne for det område, der er vist på frednings kor-

tet, som hører til overfredningsnævnets afgørelse, er herefter:

Fredni ngens formål.

Fredningen har til formål at bevare de landskabelige værdier, der er

knyttet til området, og at forbedre offentlighedens rekreative udnyttelse af

området.

§ 2. Bevaring af områdets tilstand.

Det fredede område skal bevares i dets nuværende tilstand.

§ 3. Arealernes drift og pleje.

a. Det følger af § 2, at arealerne må anvendes som hidtil, således at al-

mindelig landbrugs drift på de eksisterende landbrugsarealer kan fortsættes.
Fredningen er ikke til hinder for, at der foretages sædvanlige driftsomlæg-

ninger . Til sædvanlige driftsomlægninger henregnes ikke tilplantning, gart-

neridrift, pelsdyravl eller oprettelse af svine- og fjerkræfarme .

e
e
e

b. Det følger ligeledes af § 2, at udyrkede arealer ikke må opdyrke s , og at

vedvarende græsningsarealer ikke må tages under plov. Vedvarende græs-

ningsarealer må dog anvendes til korndyrkning i indtil 2 år i forbindelse med

naturlig omlægning.

c. Det følger endvidere af § 2. at arealerne ikke m'å tilplantes. Ti~Elant-

ning er dog.tilladt i eksisterende h~ver.

d. Det følger tillige af § 2, at naturlige krat- og skovpartier , levende
hegn, stengærder og diger ikke må fjernes.

e. På udyrkede arealer og på vedvarende græsningsarealer har Ringkø-

bing amtsråd ret til - uden udgift for vedkommende ejer - at fjerne selvsåede
buske og træer og at foretage anden form for landskabspleje med henblik på

at bevare den hidtidige tilstand. Plejeforanstaltninger må ikke iværksættes,

før der er givet vedkommende grundejer adgang til selv at foretage de ønske-

de foranstaltninger. Uanset hvem der foretager plejen, tilhører effekter af
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træer m. m. vedkommende grundejer, hvis effekterne fjernes fra arealet inden

en af amtsrådet fastsat frist af mindst 2 uger, men tilfalder ellers amtsrådet.

§ 4. Terrænændringer.

Det følger af § 2, at der ikke må foretages terrænændringer . Der må

således ikke ske udnytte1se af råstofforekomster eller foretages opfyldning,

planering eller afgra vning.

Uden for naturfredningslovens strandbeskyttelseslinie er fredningen dog

ikke til hinder for, at forekomster i jorden udnyttes af vedkommende ejer

til eget brug, såfremt en sådan udnyttelse er lovlig efter råstofloven.

Fredningen er heller ikke til hinder for, at der af sikkerhedsmæssige

grunde foretages udjævning af gamle lergrave , eller at der på matr. nr. 1 ~,

Kabbel, Lemvig jorder, anlægges en dam efter et af fredningsnævnet god-

kendt projekt.

§ 5. Nye bedrifter.

Oprettelse af nye landbrug, gartneribrug , skovbrug eller andre virk-

somheder er ikke tilladt.
"

e
e
e

~ Bebyggelse m. v .

a. Det følger af ~ 2, at der ikke må opføres ny bebyggelse, herunder sku-

re, boder og andre lignende indretninger samt tilbygning til eksisterende be-

byggeise. Der må heller ikke foretages ombygning af eksisterende bygninger,

hvis der derved sker ændring af bygningens ydre fremtræden.

Fredningen er dog ikke til hinder for, at der opføres et enfamiliehus på

den vestlige del af matr.nr. 1 g" Kabbel, Lemvig jorder, på betingelse af,

at fredningsnævnet kan godkende bebyggelsens placering og ydre fremtræden,

og at de nuværende bygninger på ejendommen nedrives senest samtidig med,

at den nye bebyggelse tages i brug.

b. Uanset bestemmelserne i punkt a, stk. 1, må der dog på en landbrugs-
ejendom opføres ny bebyggelse, der er erhvervsmæs sig nødvendig for den

pågældende ejendoms drift som landbrugsejendom, for så vidt bebyggelsen

enten er. et sædvanligt læskur for kreaturer eller opføres inden for de på

fredningskortet viste byggefelter . Der må også foretages om- eller tilbyg-

ning på eksisterende landbrugs bygninger •

• c. Inden for det fredede område må der ikke anbringes campingvogne o.

lign., ligesom teltslagning ikke må finde sted. Privat besøgende hos grund-

ejerne må dog campere eller slå telt op i havearealer i tilknytning til eksiste-
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d. Det følger af § 2, at der inden for det fredede område heller ikke må

etableres andre faste konstruktioner og anlæg end bygninger. Eksempelvis

må der således ikke etableres flyvepladser, skydebaner, motorbaner , losse-

pladser eller bilophugningspladser , ligesom der ikke må opføres vindkraftan-

læg . Der må heller ikke anbringes master, herunder master for luftledninger

til strømfors yning.

e. Uanset foranstående bestemmelser må der på den del af matr .nr. 1 a,

Lemvig markjorder, der benyttes af ungdomsorganisationer , fortsat drives

lejrsport med teltning og opstilling af midlertidige trækonstruktioner, lige-

som der må anlægges en bane for ikke-motordrevne go-carts.

§ 7. Veje.

Det følger af § 2, at der i det fredede område ikke må anlægges nye

veje eller foretage s regulering af bestående veje. Fredningen er dog ikke

til hinder for anlæg af veje til lokal trafik, for så vidt vejen følger det natur-

lige terræn.

Offentlighedens adgang.

Almenheden har ret til at færdes til fods ad de stier i området, som er

vist på fredningskortet. Lemvig kommune og vedkommende grundejer kan dog

aftale mindre ændringer af stiforløbet •

e
e
e

Stierne må kun anlægges som naturstier i· indtil 2 m bredde, hvor de ik-

ke følger en eksisterende vej eller sti. Hvor stierne passerer indhegnede

arealer, skal der uden udgift for vedkommende ejer opsættes "møller" eller
stenter.

Det pålægges Lemvig kommune at anlægge og vedligeholde stierne i

overensstemmelse med foranstående regler. Det pålægges endvidere kommu-

nen ~ udarbejde et ordensreglement for offentlighedens færdsel på stierne,

~ indhente fredningsnævnets godkendelse af reglementet og ~ opsætte dette
passende steder i området. Ordensreglementet skal indeholde forbud mod, at

der medtages hunde, som ikke er i snor. Ordensreglementet skal endvidere

indeholde forbud mod, at der overhovedet medtages hunde på de strækninger,

der passerer over indhegnede arealer.

§ 9. Dispensationer.

En ansøgning om dispensation fra ovenstående fredningsbestemmelser

kan meddeles, når det ansøgte ikke vil komme i strid med fredningens formål,

jfr. naturfredningslovens § 34.
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§ 10. Ophævdse ar ct:lUl'efredning.

e Deklarationerne tinglyst den 15. maj 1951 på matr.nr. 2 a, Kirkegård,

Lemvig jorder, og den 1. maj 1952 på matr. nr. 1 og 5, s std., ophæves.

P. O. v.

i
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i /
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Bendt Andersen

over1redningsnævnets formand
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" OVERFREDNINGSNÆVNET .

REG. NR. o (O 84<0

• I,

Overfredningsnævnets afgørelse

af 26. juni 1980

om erstatning i anledning af fredningen af arealer på Kab-

bel i Lemvig kommune (sag nr. 2404179).

Fredningsnævnet for Ringkøtiing amts fredningskreds har den 9. janu-

ar 1979 afsagt kendelse om fredning af ca. 111 ha på Kabbel i Lemvig kommune og

tilkendt 12 af de 15 berørte grundejere fredningserstatninger med ialt 48.690 kr.

Det fremgår af fredningsnævnets kendelse, ~ 3 af de berørte ejere,

herunder Lemvig kommune, havde givet afkald på erstatning, og at fredningsnævnet

iøvrigt har tilkendt erstatning med 600 kr. pr. ha for det tab, som de fastsatte fred-

ningsbestemmelser generelt måtte antages at påføre de berørte ejere, og med 10 kr.
pr. løbende meter sti, som udlægge s ved fredningen.

Erstatningsfastsættelsen er påklaget rettidigt til overfredningsnævnet

af 4 ejere.

Anna Eriksen som ejer af ejendommen under lb.nr. 10 og J. Brændgaard

Nejrup som ejer af ejendommen under lb.nr. 14 har ved Landskontoret for Landbo-

ret påstået den generelle fredningserstatning forhøjet til henholdsvis 5.000 kr. og

10.000 kr. pr. ha og den særlige erstatning for stiudlæg forhøjet til 15 kr. pr. lø-

bende meter sti, hvor stien går over dyrket jord.

Hans Kallesøe som ejer af ejendommen under lb. nr. 12 har ved Lands-
kontoret for Landboret nedlagt samme erstatningspåstand som ejeren under lb. nr.

10, men har senere mundtligt over for overfredningsnævnet erklæret sig tilfreds

med den af fredningsnævnet tilkendte erstatning.
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•
•• ~ _. .". ~ " , 1 l1 1 OJørgen Hulow HecK som eJer at eJenaommen unaer 10. nr • .LO nal pa-

stået erstatningen forhøjet til 100.000 kr., såfremt fredningen ikke kommer til at

omfatte de 1,41 ha af matr. nr. 28 ~, Lemvig markjorder, som ved fredningsnævnet s

kendelse er holdt uden for fredningen.

Efter klagefristens udløb har ejeren af ejendommen under Ib .nr. 8

ved Landskontoret for Landboret påstået en forhøjelse af den ham tilkendte erstat-

ning.

•
Landskontoret for Landboret har for de ejere, som Landskontoret re-

præsenterer, navnlig gjort gældende, at der på tidspunktet for fredningssagens

rejsning var knyttet særlige forventningsværdier til arealerne. Der kunne dengang

påregnes mulighed for udstykning til bebyggelse, men fredningen har nu forhindret
en byudvikling på disse arealer. For ejendommene under lb. nr. 10, 12 og 14 er der

da også ved i6. alm. vurdering i 1977 ansat differencebeløb på henholdsvis 483.000

kr., 927.500 kr. og 415.000 kr.I
Jørgen Bulow Beck (lb.nr. 18) har gjort gældende, at en sti over hans

ejendom vil påføre ham tab af herlighedsværdier knyttet til ejendommen. Disse her-

lighedsværdier kan imidlertid genvinde s , hvis fredningen også omfatter det udtag-

ne areal af matr . nr. 28 a.

Om kommunens byplanmæssige dispositioner for det fredede område

foreligger følgende oplysninger:

I

Efte r at Nørlem-området i 1966 var blevet indlemmet i Lemvig kommune,

besluttede byrådet at udarbejde en ny dispositionsplan til afløsning af den tidligere

dispositionsplan for Lemvig fra 1957. De sydvestligst beliggende ca. 20 ha af det

nu fredede område var under Lemvig kommune også før kommunesammenlægningen.

Intet af dette areal var i dispositionsplanen fra 1957 udlagt til bymæssig bebyggel-
se.

Den nye dispositionsplan forelå i foråret 1969. I det nu fredede områ-

de udlagde planen arealer til parcelhus bebyggelse, ialt omkring 25 ha. Bortset fra et

ganske lille areal af matr .nr. 28 ~, Lemvig markjorder, under lb. nr. 9 var disse
arealer udlagt i den østlige del af det nu fredede område, således at de strakte sig

fra Kabbelvej mod vest i varierende dybde. Omkring to tredjedele af arealet til de

påtænkte bebyggelsesområder var placeret på matr. nr. 6 ~ og 7 ~, Kabbel, under
lb.nr. 12. Resten af arealet var fordelt over ejendommene under lb.nr. 3, 5, 6,
9, 10 og 14, heraf ca. 3 ha på matr.nr. 5~, Kabbel, under lb.nr. 10 og henved

1 ha på matr. nr. 11 ~ og 27 ~, Lemvig markjorder, under lb. nr. 14.

Dispositionsplanen blev vedtaget af byrådet og i november 1969 ind-

sendt til boligministeriet til godkendelse. Boligministeriet gav i september 1970

byrådet meddelelse om, at ministeriets kommitterede i byplansager havde foretaget
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• en foreløbig gennemgang af dispositionsplanforslaget , men at forslaget nu ville

blive forelagt forskellige myndigheder, og at ministeriet derefter ville vende til-

bage til spørgsmålet om ministeriets stillingtagen til forslaget. Af den kommitte-

redes foreløbig bemærkninger fremgår, at den kommitterede ikke havde principi-

elle indvendinger mod udlægget af bebyggelsesområderne i det nu fredede område.

Ved by- og landzonelovens ikrafttræden den 1. januar 1970 blev hele

det nu fredede område henført til landzone.

I

I 1971 besluttede byrådet på baggrund af kommunesammenlægningen i

1970 at revidere dispositionsplanen af 1969. Byrådet tilbagekaldte i oktober 1971

det til ministeriet allerede indsendte dispositionsplanforslag . Den reviderede plan
blev vedtaget af byrådet i april 1972. Det anførtes i planen, at den var udarbejdet
med henblik på zonedragningen i henhold til by- og landzoneloven og på tilvejebrin-
gelse af en ny bygningsvedtægt for hele kommunen. I den reviderede dispositions-

,
plan forudsattes der byudvikling både ved Lemvig og omkring flere af kommunens

landsbyer. Udlægget af boligområder i det nu fredede område blev udvidet til at om-

fatte omkring 35 ha. Omkring to tredjedele af dette areal var plac,eret på matr. nr.

6 ~ og 7 ~, Kabbel, under lb. nr. 12. Næsten hele det ca. 9 ha store matr. nr. 5 ~,
Kabbel, under lb. nr. 10 var omfattet af de udlagte boligområder, som iøvrigt var for-

delt over ejendommene under lb. nr. 3, 6 og 11. Udlægget på ejendommene under
lb.nr. 5, 9 og 14 var hermed bortfaldet.

•
I maj 1972 indsendte byrådet dispositionsplanen - betegnet som ud-

kast til dispositionsplan - til boligministeriets kommitterede i byplansager med an-

modning om den kommitterede s stillingtagen til planens forslag til byudvi:<:lingm. v .

I begyndelsen af 1973 foretog kommunen nogle ændringer af planen

og anmodede boligministeriet om godkendelse af den således ændrede dispositions-

plan.

Samtidig vedtog byrådet et forslag til bygningsvedtægt , som straks

derefter blev fremlagt til offentligt eftersyn. Udlægget af byggeområder til bo-

ligbebyggelse i det nu fredede område var i vedtægtsforslaget begrænset i forhold

til dispositionsplanforslaget , nemlig til omkring 25 ha, heraf ca. 3 ha på den nord-

ligste del af kommunens ejendom under lb. nr. 3 og resten udelukkende på matr. nr.

6 ~ og 7 ~, Kabbel, under lb.nr. 12. Disse arealer udgjorde en del af et bygge-
område til parcelhusbebyggelse , der blev benævnt område D 4.

•
Inden indsigelsesfristens udløb rejste ejeren af ejendommen under lb.

nr. 12, Hans Kallesøe, indsigelse mod, at store dele af hans ejendom skulle ind-

drages til bebyggelse. Kommunen afviste indsigelsen ,?g indsendte med skrivelse
af JO. april 1973 det fremlagte vedtægtsforslag uændret til qoligministeriet til stad-
fæsteise. Indsigelsen fra Kallesøe blev vedlagt.

<.1
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• I juni 1973 afgav boligministeriets kommitterede i byplansager sin fo-

reløbige indstilling over dispositionsplanforslaget til ministeriet. Den kommittere-
de udtrykte betænkelighed ved antallet og omfanget af de foreslåede arealer til

byudvikling, men kunne tiltræde en udvidelse af den eksisterende byzone ved Lem-

vig og havde ikke principielle indvendinger mod, at denne byzone kom til at omfat-

te arealer i det nu fredede område. En overførelse af disse arealer fra landzone

til byzone burde imidlertid ske ved en eller flere byplanvedtægter af hensyn til om-

rådets særlige landskabelige karakter.

•

Kallesøe havde allerede i 1971 eller 1972 rettet henvendelse til Dan-
marks Naturfredningsforening med henblik på at få rejst fredningssag for sin ejen-

dom, og i skrivelse af 6. juli 1973 til fredningsnævnet begærede foreningen nu fred-

ningssag rejst for stort set den del af ejendommen, der i forslaget til bygningsved-

tægt var udlagt til bebyggelse. Det anførtes i skrivelsen, at Kallesøe ikke ville
kræve erstatning for fredningen.

I oktober 1973 afgav den kommitterede sin indstilling over forslaget
til bygningsvedtægt til boligministeriet. Den kommitterede henstillede, at hele

det foreslåede byggeområde D 4 udgik. Der henvistes herved dels til, at arealer-

nes inddragelse under byzone burde ske ved byplan- og ikke ved bygningsvedtægt ,
dels til den verserende fredningssag for ejendommen under lb. nr. 12.

•

I januar 1974 forelå et af kommunen udarbejdet forslag til partiel
dispositionsplan for Nørlem-området. De deri foreslåede arealer til bebyggelse

muliggjorde et betydeligt større antal boliger i hele dette byområde end ifølge

dispositionsplanforslaget af 1972/73, og byudviklmgen i området blev inddelt i 6

etaper. Inden for det nu fredede område var som 6. etape angivet et areal, der

svarede til boligområdet ifølge dispositionsforslaget af 1972/73, og således i det

væsentlige var placeret på ejendommene under Ib .nr. 10 og 12, men ikke omfattede

nogen del af ejendommen under lb. nr. 14. Forslaget til den partielle dispositions-

plan for Nørlem-området blev af byrådet indsendt til boligministeriet den l. marts

1974.•

•

Efter forhandlinger mellem boligministeriet, den kommitterede og

byrådet besluttede byrådet den 13. marts 1974 at foretage forskellige ændringer i

forslaget til bygningsvedtægt • Udlægget af byggeområder i det nu fredede område

blev da begrænset til ca. 4 ha. Af dette areal var godt 3 ha placeret på den nord-
ligste del af kommunens ejendom under lb. nr. 3 som en begrænset del af byggeom-

råde D 4, medens ca. l ha var placeret i det sydvestligste hjørne af matr. nr. 28 ~,
Lemvig markjorder, under lb. nr. 9 og udgjorde en ubetydelig del af byggeområde

D 3 til parcelhusbebyggelse . Den øvrige del af det nu fredede område skulle således
fortsat ligge i landzone.
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• Bygningsvedtægten blev godkendt af miljøministeriet den 17. maj

1974 med bemærkning, at indsigelsen fra Kallesøe havde medført reduktion af byg-

geområde D 4.

Efter kommuneplanlovens vedtagelse i juni 1975 ophørte boligministe-

riets behandling af dispositionsplanforslag , og der foreligger ingen stillingtagen

fra ministeriet til hverken dispositionsplanforslaget af 1972/73 eller forslaget af

1974 til partiel dispositionsplan for Nørlem-området.

•

I april 1976 indgik byrådet en aftale med Kr. Plet som ejer af ejen-

dommen under lb. nr. 9, hvorefter ca. 1,4 ha af ejendommen skulle udstykkes i

10 parceller til enfamiliehuse, medens resten af den nu fredede del af ejendommen

skulle anvendes således: Godt t ha skulle være friareal for de 10 parceller, og
gennem dette friareal kunne føres en offentligt tilgængelig sti. Omkring 2t ha skul-

le overdrages til kommunen til anvendelse som park, og ca. st ha skulle "henlig-
ge i nuværende tilstand og benyttes til landbrug eller landbrugslignende formål i
det omfang, jorden egner sig dertil, og iøvrigt henligge som parklandskab". I af-

talen indgik, at det sidstnævnte areal skulle bebygges med driftsbygninger og be-

boelsesbygning. I september 1976 vedtog byrådet et forslag til partiel byplanved-
tægt for udstykningsområdet på ca. 1,4 ha og det fælles friareal på godt t ha.

•

•

I november 1976 vedtog byrådet midlertidige rammer for indholdet af
lokalplaner , jfr. kommuneplanlovens § 1S. Disse § 1S-rammer indeholdt for så

vidt angår det nu fredede område kun bygningsvedtægtens byggeområde D 4, nU'be-

nævnt område 1. Resten af det fredede område (herunder både de ca. 1 ha af

ejendommen under lb. nr. 9, som i bygningsvedtægten var henført til byggeområde

D 3, og de ca. 2 ha under samme ejendom, som var omfattet af forslaget til byplan-

vedtægt) blev holdt uden for § 1S-rammerne. Om området, der var omfattet af for-

slaget til byplanvedtægt, udtalte byrådet, at det ville indgå under § 1S-rammerne,
når byplanvedtægt en var godkendt.

• Miljøministeriet godkendte § 1S-rammerne i februar og maj 1977. Mi-
nisteriet har imidlertid under hensyn til den verserende fredningssag ikke kunnet

tiltræde en udvidelse af § 1S-rammerne med arealet, der var omfattet af forslaget

til byplanvedtægt, ligesom ministeriet ikke har godkendt dette vedtægtsforslag •

•

I skrivelse af 29. oktober 1976 havde Danmarks Naturfredningsfore-
ning anmodet fredningsnævnet om, at der måtte blive rejst fredningssag for hele

Kabbel-området. Sagens rejsning blev bekendtgjort i Statstidende den 19. febru-

ar 1977, efter at bl.a. de berørte ejere ved skrivelser af 16. februar 1977 fra

fredningsnævnet var gjort bekendt med fredningspåstanden og indkaldt til møde den
8. marts 1977.

Den således begærede fredning omfattede kun ca. S ha af ejendommen

under lb.nr. 12, idet Danmarks Naturfredningsforening som nævnt allerede i 1973
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havde begæret tredningssag rejst.• Fredningsnævnet har derefter behandlet de to fredningssager under

et, og fredningsnævnet s kendelse af 9. januar 1979 omfatter således hele ejendom-

men under lb. nr. 12.

I sagens behandling har deltaget 9 medlemmer af overfredningsnævnet .

Overfredningsnævnet skal enstemmigt udtale:

Overfredningsnævnet har ved en anden afgørelse af dags dato tiltrådt

fredningen af det omhandlede område med enkelte ændringer af uvæsentlig betyd-

ning for erstatningsfastsættelsen •

•
Efter at hele det nu fredede område var henført til landzone, da by-

og landzoneloven trådte i kraft den 1. januar 1970, kunne en ændret anvendelse af

arealerne i området kun ske enten i kraft af en dispensation fra amtsrådet eller

som følge af en flytning af zonegrænsen . En sådan zonegrænseflytning kunne kun

foretages ved byrådets beslutning herom og boligministeriets, senere miljøministe-

riets , tiltræden af denne beslutning.

•

Det fremgår af kommunens forslag fra både 1969 og 1972/73 til dispo-

sitionsplan, at byrådet dengang ønskede en byudvikling i det nu fredede område, i
det seneste forslag dog ikke på ejendommen under lb. nr. 14. Dette ønske fast-

holdtes i forslaget fra 1974 til partiel dispositionsplan for Nørlem-området som en
langsigtet planlægningsdisposition • Uanset om der som følge heraf - trods den

manl;lende godkendelse fra ministeriet - måtte være opstået visse forventnings-
værdier knyttet navnlig til ejendommene under lb.nr. 10 og 12, findes disse værdi-

er at være bortfaldet, efter at ministeriet ved dets stadfæstelse af bygningsvedtæg-

ten fra 1974 tiltrådte indsigelsen fra Hans Kallesøe. Da vedtægten ikke medtog
andre arealer i det nu fredede område under byggeområderne end mindre dele af

ejendommene under lb. nr. 3 og 9, måtte en isoleret byudvikling på arealer nord
for Kallesøes ejendom under lb. nr. 12 forekomme ganske urealistisk.•

•

På tidspunktet for Danmarks Naturfredningsforenings anmodning om,

at der måtte blive rejst fredningssag for hele Kabbel-området, findes arealerne
(bortset fra de mindre dele af ejendommene under lb. nr. 3 og 9) herefter ikke at ha-·

ve haft nogen merværdi som følge af udstykningschancer . Det forslag til § IS-ram-

mer, som byrådet kort efter vedtog, og som senere godkendtes af ministeriet, giver

ikke forventning om byudvikling i videre omfang end efter bygningsvedtægten • Det

er således ikke fredningen, som har forhindret en ændret anvendelse af de nu fre-

dede privatejede arealer. Der kan herefter ikke ved erstatningsfastsættelsen læg-

ges vægt på, at der ved vurderingerne til ejendomsskyld har været fastsat differen-

cebeløb for nogle ejendomme under fredningen, og at sådanne differencebeløb fort-

sat er fastsat for ejendommene under Ib .nr. 10 og 12.
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Arealerne under fredningen er ved seneste vurdering ansat til grund-

værdier på typisk 15.000 kr. pr. ha for almindelig landbrugs jord og 3.000 kr.

pr. ha for arealer. som er uegnet eller mindre egnet for landbrugsdrift •

De fastsatte fredningsbestemmelser er lidet tyngende for en anvendel-
se af ejendommene som hidtil, men den tilkendte erstatning i anledning af frednin-

gen findes dog - i overensstemmelse med de senere afgørelser. som taksationskom-

missionen har truffet - at burde forhøjes til 800 kr. pr. ha.

Bestemmelserne om offentlig adgang i området findes ikke at kunne be-

grunde en større erstatning end det beløb på 10 kr. pr. løbende meter sti, som fred-

ningsnævnet har tilkendt de ejere, der berøres af stiudlægget . Et sådant beløb

må også tilkendes J. Brændgaard Nejrup som ejer af ejendommen under lb.nr. 14.

der ikke af fredningsnævnet er tillagt særlig erstatning i anledning af udlægget af

en ca. 180 m lang sti over denne ejendom.• Parcelhus grunden under Ib .nr. 18 findes ikke som følge af fredningen

at tabe mere i værdi, end hvad ovenstående beløb fører til. Der kan ikke tilken-

des fredningserstatning , fordi fredningen ikke omfatter et areal af naboejendommen .

Lemvig kommune (ejendommen under lb. nr. 3), Jens Petersen og

Niels Nørgård (ejendommen under lb. nr. 7) samt Kr. Plet (ejendommen under lb.

nr. 9) har - med det udfald, som fredningssagen har fået - givet afkald på erstat-

ning.

I 1973 bebudede Hans Kallesøe (ejendommen under lb. nr. 12) gennem

Danamrks Naturfredningsforening , at han ikke ville kræve fredningserstatning . Da

et erstatningsafkald ikke er fremkommet, og da Hans K~llesøe for overfredningsnæv-
net har ønsket sig stillet i erstatningsmæssig henseende som de øvrige ejere af

landbrugsejendomme i det fredede område, findes der at måtte tilkendes ham erstat-
ning med ovennævnte beløb pr. ha.•

• Erstatningerne i anledning af fredningen fastsættes herefter således:

•

Alfred Lindemann (Ib. nr. 5)

Sv. E. Hyldahl Andersen Ob. nr. 6)

Johs. Ørum Kirk(Ib.nr. 8)

Anna Margrethe Eriksen (Ib.nr. 10)

Eigil Westergård Ob. nr. 11)

Hans Kallesøe (Ib.nr. 12)

A/S Hasme (Ib. nr. 13)

J. Brændgaard Nejrup (Ib.nr. 14)

J . Kr. Grummesgård Pedersen ID. fl. (Ib. nr. 15)

Præsteembedet v/Lemvig Menighedsråd (Ib.nr. 16)

Ole Niels son (Ib. nr. 17)

Jørgen Bulow Beck (Ib.nr. 18)

9.250 kr.
2.000 kr.

3.800 kr.

7.300 kr.

400 kr.

24.000 kr.

850 kr.

8.700 kr.

1.900 kr .

4.850 kr.

550 kr.

500 kr.
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Der tillægges de af LdJld~kuniolet fol' LdJ1dboret repræsenterede eje-

re et samlet omkostningsbeløb for sagens behandling for overfredningsnævnet på

1. 000 kr., der udbetales direkte til Landskontoret.

De tilkendte erstatninger forrentes efter natu~fredningslovens § 19,

stk. 4, fra den 9. januar 1979 (datoen for fredningsnævnet s kendelse) med en årlig
rente, der er 1 % højere end Danmarks Nationalbanks til enhver tid fastsatte dis-

konto.

Det samlede erstatningsbeløb på 64.100 kr. med renter og det tillagte

omkostningsbeløb på 1.000 kr. udredes efter naturfredningslovens § 24, stk. 1, af

staten med tre fjerdedele og af Ringkøbing amtsråd med en fjerdedel.

•
Overfredningsnævnets ovenstående afgørelse af erstatningsspørgsmå-

lene i sagen kan påklages til Taksationskommissionen vedrørende naturfredning
(adresse: Amaliegade 13, 1256 København K.) af de ejere af arealer under fred-

ningen, som rettidigt har indbragt fredningsnævnets erstatningsfastsættelse for

overfredningsnævnet , samt af miljøministeren og Ringkøbing amtsråd. Klagefristen
er 4 uger fra den dag, overfredningsnævnets afgørelse er meddelt den pågældende.

Størrelsen af det tilkendte omkostningsbeløb kan dog ikke påklages til Taksations-

kommissionen.

P. o. V"/,i

~-<:~,{)( ~tCt"t: tC-(!~'-,

Bendt Andersen .
Clmfredningsnævnets formand

•
•

• ic
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U d s k r i f t
af

protokollen for fredningsnævnet for Ri~gkøbing ants fredningskreds.

LI.' 1978 den 9. jan. 1979 afsaGde .frec1:nLl,~sm;:Nnet for rUngkøbing amts
fredningskreds i sagen

R.A.? 382/1976 fredning af arealer på Kabbel

sålyclendc

IC c n cl e l s e:

Veci slcTivel'--:::8 af 29. oy:tob~~r1976 rejs;:;8 Danrna.rkf) Haturfrednln(';sfor-
e!l L.:..:~ J~I'8{~;'L~l1gGSagfor et 1)Y"1:;:[;J18 :92.ca. 220 ha Deliggenc1 e

vig JCi~(;ly::':-c~c, .iTørlem ki:cko, J~8JOe19.~.I'.::l :)f; Lj.mJ':' j ord en.
mellem Lem·-

de~ an im~onaEende udsigt over den vOGtlige del ar Limfjoreen og over

d2 :-l::~cti 11[2r till:n.ytn5.ng -[;j.l "ho-
vec10T)holdslinien", der udgør ~~:umsen for c18n maksimale isud"iJredelse
OV8l' D3!.~:lo.rk i sidste j.stid. Det UC[;0:::' d8~1 h0je~3te del a.f. clcmne is-

.. ].. .ranu:' ...Ll1J.e l IN-Jyllan~. B~2~::~~~1~S0~~OQ vest er Lem Vig, og det

vest og nord, er Gennem-
so:n sengla.ciale

ero::-::.i. on::;]c101'tcr. De rummer nu P;~l frocJ ~.::;Vceet8 -!;j.Q.ll •

i '.1 tercss er;
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u t',ti <3. UIlc1er lLl~wjYH ~<'-lbe[l -LilaereB 113re oelig~::eDhecl ind noel Lemvig

• by ob den kor:unende b;yudviklinc;, som fores Uir.

Ef ter bel10.ric; indvarslIng a.fholdt nævnet - der i
denne sag har bestået af formanden, dOITlTIwrSv. Ao... Christensen,
suppleanten for det amtsrådsvalgte medlen Karl Elkjor og sU.9ple-
anten for det kOl;UnUlls1valete mccllern til l. apl"l] 1978 :Poul Bere
og derefter Hiels Kamstrup - of fc:ntligt ITlvl0 e i sagen. Hovedparten
af lodsejerne var rGpr,?:::;e:aterec1c~, OG del' var blandt disse overve-
jende stemning fo~ fredningens gennemførelse, idet dog nogle af
lodsejerne kr:::JVede arealer, der fJ.llerede var pla.nlagt udstykket
udtaget af fredningen.

• Den 7. juni 1977 foretog nævnet d etailbesigtigels e af d et o~nråde,
• der })2..stås fTedet og c1r0i.'tede c1etails~o0re;smål med lodsejerne.

På grundlD,G c3f det således fremkomne anrfiodede n~vnet fredningsplan-
udvalget og Lemvig kO:-jl"lUneom en vdtalcls0 over on foreløbig skitse
til, hvorledes Ylr;wne-ckunne to;n}:::esig fJ.'c:dni:ngen gennemJørt. :2:nc1vi-
der'c opto.:;es fo~ch".lldli.2.1Scl'med lb.nl'. l le.rs Arnbc::i-c om de specielle
forhole! efl e et o;nrå-
de, aGr 1'~J8ttS fredet. :Del' bloV" 118rundeT i'l'a La.rs Jerlllx?'l:s side: 1'0-

resl;?ct ell HGvicl else 3.-[ fre::on insen onda t-~end c en d el af a.realerne

marks 1T3.turfJ.:'ec1:ilil1gs1'o:renin~~,SOl'1 ir'1idlcl'ticl il:1:::a onol:ec1o at rejse
In:r:·I.-~c111·i "r-'~"'''' u r:' v(1e,,-I .; [)'C'-('Q 3 "'PCl'1 C;'P

J _ ~';J~1 u~) J. i..~ J -, ._--~J._'J J.->- J~ .... --\...._ o-, Efter 3.t frednin{;i3 pl<"J.nurh-algets o::: JJGYav5.c kOELmunc::>bem,'}l'knin&er
til fro0~ing::mi~:;vl1ets sl:::itse var fre:r;11\:0':l'.~'!eti marts 1978 ha.vd c fred-
ningGn2;vnet YLl erligere drø.c'tolse:c ned no[:;lo af 10u;3ej erne O!['.Dpe-

cielle p:coblemer. Herefter trel.I nc:·wnet beslutning 0;(1at opdele den
verserellc1e frec1ningGsag i to, den ene omfattende lb.nr. l Kabbel-

n:1 -. L.. n 41T b' J \") I r ., l· '"' ..:"\ Vgc).ra aiS oe r::s lJ ror .Cl. 'I]e .garuo ve::5'GgI'<:2118Coe_lb:!;e11ClGeJenao~l1e, :Lor
hvis vedlcom.uende f3.G t l[;c:-:;e 18en 8.f f:"cednin[;sbcs te'J.l.lcls 81:'11eblev ud-
sl:uc1t })2\ 11~;1:1:JeJ:'efOl'llal1ulinger LlE:O ejerne 0[; den 311oe:a del o:::n.f.'atten-
de det ovri[.;e fl,rcol, hvorom der er rejst frednine;sliag.

Velt skJ.'i-,relse af 18. scptenoel' 19'/8 til lod[jejere, I:.l3'11digher1'jrm.v.
meaceJtc frCcll1il'J.s811nVl1et, at det havde bS8luttet sie til a.-c :['or8-
tage frecl"ilil1e; a:L' cl en O.Lc1 D Gnt';Yl1-cecl eJ af Lceu:ninc<c3D.::;cni et m"!,l"'-

• JneI'e an~;ivot o:1:f(-J.n~OC; ;::.ccl nt'I'f.]",'e cn,~;iv'l1e :f:r0dni1l2SoeGtcEL'TIels8r.
1-\r(·'~··...11(~-1-u uic)a l',' .,';..,. b,,=,-rl'Y.L"',ii '1,D·n.,.' 1'1(';"'':';'; l C", 1 t-r- Cl",+~·L~,·i"l,,,, ...lrro"tr," ....... Lr '"')~!-~...> .......~.~ ......... L .....••• L__ )\' .. 1.. _ -" _ \_.L IJU. V t..J vt.. .. LJ_ .. __ ...(,:)l.J.t\.. _ .\1 ~
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1?L'e(;l1,i..Jl5~311;.NI1C'~llar he cc:Ctc.c iJCS1D 't; G(;~ 2.t xOrcc1 C '(1 e pa. vedhL~fted e

kort lilcD:'J;:cre(le are~.lcl' [·li st0rr.el~3e so:: ane-:;ivet IJ;!· vedhE:;ftede 10rJs·-
ej er.L'o.etcc:;neJ 88, id et cl er for .E'reclni:n~;enfastsuttes f01:5end e frec:-
nillg8bcs'GmmJ1818 er:

De f:t'edecle D.l':'co.ler s}:al beva,('c~: i del'CG nuværende tilstand dog med

de neoe11:[ol' nævnte unutagelsel'.

B: BestermnelGer vedrv1renc1 e be1J~rgGelsc !T:. Y.

1: Det .følger af punkt A, at nye land 'brug , gartneribrug, skovbruge eller and re virksOl,l~'),Gd er ik:.-e mf:~ 0l'TCtt8S, og D. t (le fred ed e are-
e 8.1e1' ikke må ;rderli:;ere bebygges. ::':cedn.Ln[;8n er d og ikke til 111n-

ner for opforelscm af de for lan(~l):r1)Gsdriiten Y10dvendic;c byc;n:Ln-

ger såsom stalde, lader, siloer El.V.
,.. n. :'1' "\ ~ , •l ar SC!, V:LG 'L; (1.1.0 S e oygnll12:er

opføres i umiddelbar til~nytninc ~i] eksiste~ende bebyggelse og

campine;-, V0C'18 eJler anr;re '[;j l bc'ho:;l:J"? tc:,.'.clliGe :i,J1(:TctniY2CG:e~ li'l'cd:o.:i:(]gGH

e:~ i1::ke -ej.l h,Lnci C,C ,CO:L', cl-L CG!.' 0:ni.;';"J.le3 SCJ(lvc.I.Jll i-Ge lr8::';;:l.u'e til

kreaturer og midlertidigc a.rbejCls~,l:FJ:c, dcr er nødvendige i den
egentlIge sl:ov- 811(;1' 1<:l11c1":J:i:'uGsari·;:t. }lJ.'et:ninscm er heller ikke
'Ul hincJel~ for opstilli:nc; 8.f en e:'11;:elt c8.n:DingvoGn i havearealer
vnic1delb8.rt O]) ad elcsisterc:'ide b~rt9,:inger.

j: Der mc~.il-:Jce opstilles 1JlClutor, tr2.1-:;::;.lormeI',stationer i eller føres
lui'tlecJnil1[;Gr hen oycr det frecleaC' 0;1r[.:.oc. BlrJ8.ster og transfor-
IJc:::-3tationeI', der er nOclvond:LGefOl' 0:1:t:'2.detr.J 101-:a18 forsyning med
elektricitet samt vindkraftan12G l:~ndog tillades opstillet af
fredninssnr~JVnet •

C: Be:steIll.:.'TIelscr om area1 e1'.11(;:8 bCYJytteJ:3 c •

• l: :iJ·.Jt folC;cJ',' af C~Gt un('ler A E:-:nrl1te, at det fredede o:;lr&dc j. princip--
ile'c T'!:J. ucl11y-ttes ;;O'~: 11id'~i1.. J?l'ec1nin::.;en er ilcl::o tlJ. hindo1' for S(;<1.·
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s2,(ia.n(le mndringer
. " J . ., , ..,J' .....] t ~1. uyr (l11.l1::;oraC;[J;:31.[; [wns c ene:e,. s OD DL'.C-ce I lne e s eCl i fremti-
den.

2: Ud:rrlcoc1e arealer TI1e. ildce opc.1yrlces ae; are3,ler, Gom henligGer
SOH vedvarentl e grt,xmint;sarcalor, DL il::l::o tages unc1 Ol' plov til
gnd et fornLtl. li're(}rJin[!;en skal d og ikke væ.ce til hind er for, a t
vecJvCl.re21d e grl~sninGscl :ccalcr o:vllr:;t;cG, ae; Cl.t d Ol' und er or~læg-

• , '1'" d ' ~ .. ~.L·l 2 onlngen -cases an0~e 3.rgr0 er nerpa l ln0~l ar.

3·. pn, ... ~ ~ l " .,. ., L 11 t fet ae 1rooeoe area e~c E~c.J. æncrlne;er l t; err::::me"t.,e. _.er errc::m or-
m.erl1e,herundcr udnyttelse af rås'coffore1coElsteT saDt opfyldning
og planering i1c1ce finde sted. Fredningc:J. er ikke til hinder
for at udn;.yttelse af råstofforekomster til ecet b:cug finder
sted, oG at der af sild::e:r'hedsr.:J.23sige å:rsage:r sLer 1.J.dj<.cvning
af cmn1e lergrave •

Udenfor g~trasplaas, haver eller park må.der ikke uden frednings-
nt.:"'Vnets tilladelse fore te{';es tilpla:nt21i:ng eller 'Ulsåning l'leC
trG~cr eller bn::3Jce,.

,. "D" 'd l n.,} 1." ,~ J'~O: e L-c'cnc c 2Yl~~1 ..._CT Jti:.', .: ir;::C l)CnY'.:':~2 SO::-J mo-co~-:,oaL1C,S cyoooane,
fl:F\rr::plnc1n, o!)}ac,s- eller 10;33C1118.c1::;, b.-Llo~c, ol)hngn:i.ngs}11acJs
05 liCDo:nc1e 011er l~i'! })8111,<.',[,t:1in~ <lf E'..ffalr:i. Frc:l1:i1inC;811er 11-:-

ke til h5.l'..der JoY.', a t aroa10~r:'lc bG.:'.l~TtteGtil oplC'l.g af materi el,
der anvcn~e8 i egen jordbru~sbec.1rift eller at eksisterende 108-
sepladacr til ecet brug oprctho16es.

7: Vejanlc'J:3 og rC:?,1J.lcring a.f eksisterende veje T!lUiJdce finde sted •
.Fredningen er dog ikke til hinder for anlæg af nye vej e til lo-
kal trafik i ol:lr5.CJet.

D: J3cstor:L'7l.elser vedrørende o.lnei1hedens [:,dgang til de fredede områder ..

AJ111en-:':cc1enhar ret til at f[J)rdes til fods ad eJe st:i.er i området, som
er Vif}'l~pLI c1 et r;'8ulol[:;CllOe kort. sti crnE: ucl1E,.'~gGesfortrinsviG san
natln~Citiel~ i 2 meters bred d e, hvor d e i1:1:e folgcr clcsis terenc1 e ve j el-
ler stI. Erednin~splanudvalgct ae vedko~~cnde lodsejere kan dog af-
t;CJ.Je n.L1uh'c c'3l1clril1r.::eT af ~;t:iJorlobct. T~tJ.~1'J8m~~ l:1.1.n IJGc1tat;8S l sno:,::,..
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for lod s e j ernc 0:[J8b'3ttes "mol12r" elle:::- s-'center.

E: ]Je~-;tcrill:12lscr veclrøl.'cmdc 12no::,kab~3~.)leje.

På uopdyrkede a.realeT og vedvarende ;J.'æsningsal'ealer ha.r frednings-·
m~TncliGhe(lerne ret til Cl t f jerne frer.r'cidig selvsåed e buske eller træ-
er og foretase anclen form .for landsl:::absple~e som f. eks. græsslåning
eller afbrc::mdin8_ Denne ret er cl 0E; betinge~ a.f, at 10c1sejerne ikke
selv ønsker at .f'o:rctagc c1 Olme landskabs:plej e og skal ske efter forud-
gående 3YGnelc1else til lodsejerne. :F:ceanings:1jl1dighederncs landslcabs-
pleje foregår uc1en udgift for lodsejerne og således at aflaGte effek-
ter tilkoITI.r.ler disse •

F: Specielle bestemnelscr .

På matr.nr. lp: (lb.nr •._5) er fredningen ikke til hinder for, at der
på d e11 vestlIGe del efter gocJ:~encleIs e a,f fredni.ngs!lævnet hvad angå:.c
l· ~ 3 n ,. l' O b J' l n J..p o.cerl;lg OG UDseenae opI0res et ny-c :::>o.1.'ce_1:.u3pa e'clnge se 31, Cl.L,

samtlif~e de på cjencioI!J;}cn i0vrjf~~' v~'3renc1eb'ygl1in~;er nedrives senest
t· ~.s ara l Cl.1. ~:; pwd p8:L' celhlJ.8 et,<3

PE~ m8,tr.nr. 1~ (lb.nr. le)~

P'i o'e':"1c"...,'1-;; -'.' aI~e~ l e _'o Cl c-;--'". <. l. l L.: __ c.~J.. . Q. L, , .1 .L

CI' JI'cc111i:::'i::e~l ilJce '~j.l hiD.cler i'or, at dej:'

trc~kons trukti- oner
drevne r.o-CCl.l'tS.. .... ....

i.1<:lce-;;lO tor-

:I?(~. matr.'lr. Ih (lb.nr. G) er frec1ni.ncc:'l ikke til l:.indcr for, a.t der
anlægs8s en dan el'ter et af frec1~l_Ln:;s~lc-:'VJlCtgocJJcendt praj ekt.

Vedrørende erstatningssporesm2let bewBrkcs:

Iøv:r:ie;t er frcIY!sat følgend e ersta tningskrJ.v:

Lb.-E:.E.. 6 S'vellrl ~~:rj.kHYldarQ. lnr1f)I'sen: 10.000 l(T. pr. :ha jord, der
fred 88.

L b • 11):'. 10 Al1.tlL1 jl:l~5.1::::3e et: 5. o o o;...-...e.-._..:.-;.. kr. pr. ha for arealer, der Iredes
ti/rrket; jorci oe; 5 kr. pr. m2 stiareal
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Lb.nr.
-:- ~n2p_ • .:.....

jTe>-i"ll-''''' 5 000 lr-~ ur.... ' .....1'1-. tJ.. J.\..L. __ • ha der fredeG sant lo kr.
m2 stiareal på udyrketstiareal dyrket jora oG 5 ler. pr.

jord.

Lb.nr.

I betragtninz af de fredede arealero bcliz;cnhed o~ arten af de rå-~)

di::;hec1si~lc1sl-:::ron};::linger, d er ved frech1Ll[;8:l p§.leggeG lod s ej erne fin-
ner fredningsn;:;Vllot,at det tab, de do~cved lic1el~,l:an ans8ttes til
følgende beløb:

For arealer der fredes: 600
lo

kr. P-~-L •

For udl~g aI stier l~-,..,
.l\....L • pr • lb. P.J.eter.e

e I overensste::::lt'Tlelse hermed vil der i erS~c8t1.1ine;vG.-;reat udbetale et be-
løb :rå kr. 48.690,00 til 10dseje::::':t1s, SOD a:i1givet p3. lodsejerfol~-cegnelsen.

Erstatnine2n udrc~es i Dsdfør af ~8turf~cdninCGlovens § 33, stk. l, af
::-:+a.+~'.'_~::::~e~rl ""'ed 4 o,:: ~._-C'I ",'n"'rJ'r;,b,'-,r- a-~--r,o·(,::; u u~_- co":';~; _ J..:< '" 2:.. Cl lt.!_U g~,- >J ~~<?., < ~:.l:">3 c. l

j'l 11 i c s:

• I
j' De vcdh[.~ftc(l e storrclsc so~ vist n~ ved~æfte-

.L

l'

_ T, e..·,n-I··).L~'l·no· .LLJ'l 10.1"'.,-,';.".1.'-, .... uc.ll),,·,r·'l~"" 1r
-1 /0 LOG·) 00 'fOl1(lo"Lt "'0"1 "n-;'TTe-'-.. _ .!. Cl l"C 1.I..t.1 • .!. _""> ' ~_ - u.u~tJ ..... -~..:.. ~ -("...v~ _""::J.J _.1_ ........... ~l..., ..........~ loJ): <., ...tJ.J.G--\ l,

i lodse~io] ...t·0rJco~;rteJ_s9.:1. =~YS..lCDt.t15.!}~~e<.:. ~fO·i..· ""'C;:.~~~,e8l!"~:~ de1.1nC 1:0nde].saEJ c1a:tc)
)~1(~:r JC''' over IT':l-~io-") ..;l'1l'":1v:' ...0~1,-. G:li,...,cr~-,"'l.l~ol_"CI '/~ . _.0,:"' .. 1.<..• .L"" .._,.,,_.,.) ~v '--__.u •

Sv. Aa. Christensen Niels K2.mstrup

:i:'0:Lans't2,enc1e kend e1se ka.n anlces til overfreclningsm.::vnet (a.dr. A::'1alie-
) ] 3 125h -Ir' 1 Tr)gr.we .. , _ ._ o .\.ø cen.la.vn 1. •

Al1:!ccfristen er l, uger fra d2:;,}daG, 8fgørclscm er ~]c:c~delt de pJ,C[;:~lc1cnde

Uc1skriftens rigtighed bekræftes.
J?H3DEIEGSngvF·JT FOR RI1'fGKØBING AEJ::S J?R::::DlTIEGSKRS'DS.
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06846.00

DISPENSATIONER>

Afgørelser - Reg. nr.: 06846.00

Dispensationer i perioden: 19-05-1983 - 20-12-2001



FOR
REG.NR. O~84b .OOC

Ringkøbin; den 19. maj 1983.
. JLA.F. 63/1983.

FREDNINGSNÆVNET

e RINGKØBING AMTS FREDNINGSKREDS
DOMMER.KONTORET. TELI:.FON 07·)214 11

6950 RINGKØBING

Vedrørende udvidelse af kirkegårdsarealet ved Nørlem kirke.

Nævnet har d.d. tilskrevet Lemvig kommune, teknisk forvaltning, 7620
Lemvig, således:

'e ."Nævnet har]. nærværende sag foretaget besigtigelse og skal herefter en-
stemmigt meddele den i h.t. naturfredningslovens § 34 nødvendige tilla-<I delse.

Tilladelsen bortfalder, såfremt den ikke er udnyttet inden 5 år fra til-
ladeIsens meddelelse, jfr. naturfredningslovens § 64a.

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

Klagefristen er 4 uger fra den dag, afgørelsen er meddelt den pågældende
klageberettigede.

En tilladelse kan ikke udnyttes før udløbet af klagefristen. Er klage

"

iværksat, kan tilladelsen ikke udnyttes, medmindre den opretholdes af
overfredningsnævnet."

__ Hvilket herved medd eles•
f. Der vedlægges kopi af ansøgningen samt kortbilag.

Med venlig hilsen
_ p.n.v.//; .

/ k . ",.."""-"'.,L • / -r ~

, W-{/~-f1/(/(... -' ~ ,,- _....-"-.~/,/ (,v ,
Sv. Aa. Christensen

!

Fredningsstyrelsen,
Amaliegad e 13, ,M~dtan"'t i fr",rl,.,inf1sstvrelsen

_1256 København K. 2., . [) MAJ 1983

I •

j'



REG. NR. 6 {/Vf ~tCget'
() ~ I %kov- og Naturstyrelsen

( / s---zq ) 2 5 J ULI 18~u
FREDNINGSNÆVNET

lUR

RINGKØBING AMTS FREDNINGSKREDS Ringkøbing, den 23. juli 1990.
RAl 109/1990.

DOMMI'RI\ONTORLT TI LI-.! ON 073214 II

6950 RINGKØBING

Nævnet har d.d. tilskrevet arkitekt Egon Aagaard, "Sdr. Raundahl",
Raundahlvej 3, Nr. Lem, 7620 Lemvig, således:

"Ved rø re n d e op fø re lse a f p ræ s teb o l ig m. m. på m a t r .n r. 2 c d K irk e gå r d ,
Lemvig, tilhørende Nørlem menighedsråd.

• Nævnet meddeler herved i medfør af naturfredningslovens § 34 tilla-
delse til det ansøgte på vilkår, at de endelige bygningstegninger
fremsendes til nævnets godkendelse.• Tilladelsen bortfalder, såfremt den ikke er udnyttet inden 5 år fra
tilladeisens meddelelse, jfr. naturfredningslovens § 64a.

Det bemærkes, at ansøgeren ikke herved er fritaget for at søge even-
tuelle andre tilladelser, som lovgivningen måtte kræve.

Afgørelsen kan efter naturfredningslovens § 58 indbringes for over-
fredningsnævnet (adr. Slotsmarken 15, 2970 Hørsholm) af bl.a. ansø-
geren og forskellige myndigheder.

•
Klagefristen er 4 uger fra den dag, afgørelsen er meddelt den pågæl-
dende klageberettigede.

En tilladelse kan ikke udnyttes før udløbet af klagefristen. Er kla-
ge iværksat, kan tilladelsen ikke udnyttes, medmindre den oprethol-
des af overfredningsnævnet. "
Hvilket herved meddeles •

./. Kopi af ansøgningen samt kortbilag vedlægges.

Med venlig hilsen
"-

~.~
L.V~ Nielsen

Skov- og Naturstyrelsen,
Slotsmarken 13,
2970 Hørsholm.

Miljøministeriet
Skov- og Naturstyrelsen
J.nr.sN-11...r'{1/11-~ 1-
Akt. nr. ~b

811. L
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't
FREDNINGSNÆVNET

FOR

~INGKØBING AMTS FREDNINGSKREDSl,.
i1 DOMMERKONTORET TELEFON 07321411
I,' '

6950 RINGKØBING

",
~,

•

Ringkøbing,den 12. december 1991.
R.A F. 273/1991.

Modt8;et'
SfCoy. og Naturøtyrelsen

1 3 DEC. 1991

Nævnet har d.d. tilskrevet arkitekt Egon Aagaard, "Sdr. Raundahl",
Raundahlvej 3, Nr. Lem, 7620 Lemvig, således:

"Vedrørende opførelse af præstebolig og sognegård på matr.nr. 2cd
Kirkegård, Lemvig, tilhørende Nørlem menighedsråd, v/ formanden
Freddy Suusgaard, Mattrupsvej 22, 7620 Lemvig.

Nævnet meddeler herved i medfør af naturfredningslovens § 34 til-
ladelse til det ændrede projekt, jfr. det fremsendte kortmateria-
le. Der henvises til nævnets tilladelse af 23. juli 1990.

Tilladelsen bor~falder, såfremt den ikke er udnyttet inden 5 år
fra tilladelsens meddelelse, jfr. naturfredningslovens § 64a.

Det bemærkes, at ansøgeren ikke herved er fritaget for at søge even-
tuelle andre tilladelser, som lovgivningen måtte kræve.

Afgørelsen kan efter naturfredningslovens § 58 indbringes for Over-
fredningsnævnet (adr. Slotsrnarken 15, 2970 Hørsholm) af bl.a. an-
søgeren og forskellige myndigheder •

Klagefristen er 4 uger fra de~ dag, afgørelsen er meddelt den på-
gældende klageberettigede.

En tilladelse kan ikke udnyttes før udløbet af klagefristen. Er
klage iværksat, kan tilladelsen ikke udnyttes, medmindre den op-
retholdes af Overfredningsnævnet. "
Hvilket herved meddeles.
Kopi af ansøgningen samt kortbilag vedlægges.

ell.r

Med venlig hilsen
/. ~'.n ..v .. /~.
L ~ ,/..., / / __~?"~"-_

,(../ - -/ / ?'
Løvb~rg Nielsen

Skov- og Naturstyrelsen,
Slotsrnarken 13,
2970 Hørsholm.



FOR RINGKJSSING AMT

•
Retten i Herning, 2. afdeling

Nygade 1-3, 7400 He~ning
Tlf. 97222200 Herning,

R.A.F.

~'6' ltg. ØO
Co~4lo.00den 21. marts 1994

79/93
Hr. Jens Kruger Rasmussen
KabbelveJ 41
7620 Lemvig

Jens Kruger Rasmussen, Kabbelvej 41, 7620 Lemvig, ansøger om til-
ladelse til at anlægge en ca. 50 m2 stor dam på matr. nr. 1 ~,
Kabbel, Lemvig jorder. (R.A.F. 382/76 - Kabbel.)

Efter en besigtigelse, hvori foruden nævnets medlemmer og lodse-
jeren deltog repræsentanter fra Ringkøbing amtskommune og Dan-
marks Naturfredningsforening skal nævnet meddele, at det hedder
i Overfredningsnævnets kendelse af 26. juni 1980, at "det frede-
de område skal bevares i dets nuværende tilstand." Da fredningen
har til formål at bevare de landskabelige værdier, der er knyttet
til området, finder nævnet, at en imødekommelse af det ansøgte
vil være i strid med fredningens formål. Nævnet meddeler derfor
afslag på det ansøgte om tilladelse til at etablere en dam.

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.

Med venlig hilsen

/GRr~



FREDNINGSNÆVNET
FOR RINGKJØBING AMT

• Retten i Herning, 2. afdeling
Nygade 1-3, 7400 Herning

Tlf. 97 22 22 00 Herning, den 20. november 1992
R.A.F. 168/92

Hr. Ulf Hjerl Carstensen
Kabbelvej 55
7620 Lemvig

Vedrørende ansøgning fra Ulf Hjerl Carstensen, Kabbelvej 55, 7620
Lemvig, om tilladelse til at etablere et 5 rækket hegn nord for

4t Hovedgården.

Efter en besigtigelse, hvori foruden nævnets medlemmer og ejeren
deltog repræsentanter for Hedeselskabet, Ringkjøbing amtskommunes
landskabsafdeling og Lemvig kommune, har nævnet besluttet, at der
ikke kan meddeles dispensation til den ansøgte læbeplantning uden
for byggefeltet.

Der er herved især lagt vægt på, at plantning af læhegnet efter
nævnets opfattelse vil bryde sammenhængen i landskabet mellem
bakkerne, skrænterne og fjorden.

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.

Med venlig hilsen



I
e

FREDNINGSNÆVNET
FOR RlNGKJ0SlNG AMT

RE"iiEN I HERNING. 2. AFD.
Nygac9 , ·3. 7400 Herning

Til. 9722 2200 Herning, den 8. februar 1995
H.A.F. 67/94

Hr. Jens Chr. Pedersen
Strandvejen 133, Vrist
7673 Harboøre

Retablering af to damme i Tannebæk Dal, Lemvig kommune, belig-
gende på matr. nr. 7 e, Kabbel, Lemvig jorder, tilhørende Carl
Højgaard Pedersen, Kajasvej 10, 3460 Birkerød og Jens Chr. Peder-
sen, Strandvejen 133, Vrist, 7673 Harboøre - R.A.F. 382/76 - Kap-
pel.I. Efter en besigtigelse den 19. januar 1995, hvori foruden nævnets
medlemmer deltog ejerne Jens Chr. Pedersen og Carl Højgaard Pe-
dersen, repræsentanter for Ringkøbing Amtskommune, Lemvig kom-

\

mune, Danmarks Naturfredningsforening og Dansk Ornitologisk Fore-
ning, skal nævnet meddele afslag på ansøgningen om tilladelse
til at bruge aflejret jo~d og slam fra bunden af søen til etable-
ring/reetablering af dæmningen og til at udbedre skaderne på sø-
ens bund, efter at der er taget jord, ved alene at jævne bunden.
Nævnet kan ikke tage stilling til, om ejerne ved det udførte ar-
bejde på dæmningen har ændret på den tilstand, dæmningen var i,
da området blev fredet den 26. juni 1980.

• Det fremgår af Overfredningsnævnets kendelse af 26. juni 1980, at
"Det fredede område skal bevares i dets nuværende tilstand." og
".. Der må således ikke ... , foretages opfyldning .. eller af-
gravning."

Ejerne har oplyst, at de ved den foretagne ændring af dæmningen
alene har reetableret den, så den nu er, som den var på fred-
ningstidspunktet. Dette bestrides af amtet, men således som sagen
er oplyst for nævnet, kan dette ikke tage stilling til dette
spørgsmål, hvorfor forholdet henhører under amtets tilsynsfor-
pligtelse, jfr. Naturbeskyttelseslovens § 73.

Under mødet den 19. januar 1995 ansøgte ejerne om tilladelse til
at anvende aflejret jord og slam fra bunden af søen til reetab-
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leringen af dæmningen, idet det blev oplyst af ej ern(' og kå~'st'a-
teret, at det var sket, idet der var anvendt materiale fra et af-
grænset område i den nordøstlige del af søen til reetableringen.
Endvidere søgte ejerne om tilladelse til at foretage en udjæv-
ning af søens bund. Nævnet finder, at en imødekommelse af disse
ansøgninger vil være i strid med fredningen, især da det er smel-
tevandsdalen, der er fredet, og ikke de opstemmede søer.

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 frepningsnævn på den
ovenfor anførte adresse.

Med venlig hilsen

H. Stamp

/GRM

\

•

•
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NATURKLAGENÆVNET Vermunds~ade 38 B
2100 København ø.
Tlf.: 39 ~7 27 50
Fax.:39472799

13. juni 1995
J.nr. 151/650-0005
JBL

Afgørelse
i sagen om retablering af 2 damme i Tannebæk Dal i Lemvig kommune •

•
Fredningsnævnet for Ringkjøbing amt har den 8. februar 1995 meddelt
afslag på dispensation fra bestemmelserne i Overfredningsnævnets
kendelse af 26. juni 1980 om fredning nf arealer på Kabbel i Lemvig
kommune til retablering af 2 damme på ejendommen, matr. nr. 7e
Kabbel, Lemvig Jorder i Tannebæk Dal, Lemvig kommune. Carl Højgaard
Pedersen, der er medejer af den pågældende ejendom, har påklaget af-
gørelsen til Naturklagenævnet.

• Fredningen omfatter et areal på 111 ha med et istidslandskab og har
til formål at bevare den landskabelige værdi og udsigterne til og
fra den vestlige skråning af bakkedraget Kabbel.

Ringkjøbing amtskommune, Landskabsafdelingen, meddelte i brev af 26.
september 1994 ejerne af matr. nr. 7e, at amtskommunen var blevet
opmærksom på, at der i det fredede område i forbindelse med opstem-
ning af en bæk var foretaget anlæg af 2 damme ved etablering af
dæmninger.

Efter at have indhentet oplysninger fra ejerne af ejendommen, Carl
Højgaard Pedersen og Jens Chr. Pedersen, videresendte Ringkøbing
amtsråd den 21. november 1994 sagen til fredningsnævnets behandling
med bemærkning om, at de opgravede materialer burde lægges tilbage



fra den nederste dæmning til dalbunden. Amtsrådet oplyste i den for-
bindelse, at der på stedet ifølge luftfotos allerede før fredningen
havde eksisteret damme og dæmninger, at dammene op gennem 80-erne
havde været mere eller mindre tørlagte på grund af gennembrud i
dæmningerne eller lav vandføring i bækken, samt at den øverste dam
omkring 1990 var blevet retableret, som den så ud omkring tidspunk-
tet for fredningen. Den 14. september 1994 havde amtskommunen kon-
stateret, at også den nederste dam var blevet retableret, dog såle-
des at dammen nu var næsten dobbelt så stor som oprindeligt og med
opgravet materiale fra dalbunden lagt op på dæmningen.

•

Det fremgår herefter af sagen, at fredningsnævnet besigtigede om-
rådet den 19. januar 1995, og at nævnet havde forstået ejerne såle-
des, at ejerne under besigtigelsen havde ansøgt om tilladelse til at
anvende aflejret jord og slam fra bunden af den ene sø til retab-
lering af dæmningen, idet nævnet havde konstateret, at disse an-
lægsarbejder var udført. Endvidere havde ejerne søgt om tilladelse
til at foretage en udjævning af søens bund. •
Fredningsnævnet meddelte den 8. februar 1995 afslag på dispensation
fra fredningsbestemmelserne i medfør af naturbeskyttelseslovens § SO
til det ansøgte under hensyn til, at en imødekommelse af ansøgningen
ville være i strid med fredningen, især da det er smeltevandsdalen
og ikke de opstemmede søer, der er fredet. Nævnet afslog samtidig at
tage stilling til en påstand fra ejeren om, at den foretagne ændring
af dæmningen alene var en retablering af dæmningen, som den var på
tidspunktet for fredningen.

Klageren har anført, at der efter hans opfattelse ikke er blevet
ansøgt om tilladelse som angivet i fredningsnævnets afgørelse,
hvorfor han betragter fredningsnævnets afgørelse som en nullitet.
løvrigt fastholder klageren, at der alene er tale om en retablering
af den omhandlede dæmning, idet det tages til efterretning, at fred-
ningsnævnet ikke har taget stilling til dette standpunkt.

I sagens behandling har deltaget 6 af Naturklagenævnets 10 medlem-
mer.

Naturklagenævnet skal enstemmigt udtale:

Efter naturbeskyttelseslovens § 73 er det amtsrådet, der som til-
synsmyndighed påser overholdelsen af fredningsbestemmelser og skal

•



I
;' .. 3

.' foranledige et ulovligt forhold lovliggjort om nødvendigt ved med-
delelse af et påbud.

På den baggrund ophæver Naturklagenævnet fredningsnævnets afgørelse,
og hjemviser sagen til fornyet behandling i Ringkjøbing amtsråd.

på Naturklagenævnets vegne

Jens F. Buch-Larsen
landinspektør

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



FREON INGSNÆVNET
FOR R!NGKJ0B!NG AMT

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

Tlf. 97222200

1\ J'I_...J ... ,.. ......... + j
IVIV\.Ha~vL •

Skov-ogNaturstyrelsen

r B JUNI 1997 Herning, den 4. juni 1997
R.A.F. 30/97

Skov- og Naturstyrelsen
Haraldsgade 53
2100 København ø. REG. NR. 1o~~Io. 00

Advokat Palle A. Jepsen er d.d. tilskrevet således:

"Advokat Palle A. Jepsen, Vestergade 18, 7620 Lemvig, ansøger på
vegne ejeren af matr. nr. 28a, Lemvig markjorder om dispensation

-. til vejanlæg over en del af arealet i det fredede område -
R.A.F. 382/76 - Kabbel.

Efter en besigtigelse den 28. maj 1997, hvori foruden nævnet del-
tog repræsentanter for Lemvig konmune, Danmarks Naturfrednings-
forening, FjordgArdens Grundejerforening og ~nsøgeren, skal næv-
net meddele, at det i medfør af Naturbeskyttelseslovens § 50 kan
tillades, at vejføringen fra Villemoesparken til den projekterede
bebyggelse på matr. nr. 28a, Lemvig Markjorder og den eksisteren-
de bebyggelse umiddelbart vest herfor som ansøgt ændres, så ind-
kørslen til området flyttes ind på det fredede område øst for den
eksisterende, idet dette ikke findes at være i strid med frednin-
gens formål .• Nævnet har her navnlig lagt vægt på, at der ved denne flytning
alene inddrages en plæne uden egentlige naturværdier. Nævnet kan
endvidere give tilladels~ til, at der som ansø~t anlægges en vej
fra Fjordbakken ved nr. 34 hen over det fredede areal til parcel
nr. 3 og 5, idet dette heller ikke findes at være i strid med
fredningens formål. Nævnet har'her især lagt vægt på, at der her-
ved kun inddrages en ganske lille del af det fredede areal.

Nævnet kan derimod ikke give tilladelse til, at der derudover an-
lægges veje på det fredede areal, idet disse anses for at være i
strid med fredningens formål. Det drejer sig både om vejføringen

tt fra det nordvestlige hjørne af parcel nr. 1 langs parcellerne nr.
1, 3 og 5 til parcel nr. 7, og vejføringen langs parcel nr. 5 til

. ,par ~e.l.,n:r:.7 fra vej en, der som næ vnt oven for t i11 ades anlagt f ra
- (~r .., v' .... ,~ .... , ......."", .... .,.. et

.. v'_. --'~.i~·L13en
,",u-:5-11Il'H-orc:\'>'\ EIf



Fjordbakken ved nr. 34. Nævnet har her især lagt vægt på, at det
ansøgte vil inddrage en forholdsmæssig stor andel af denne del af
det fredede område, og at vejføringen til de nævnte parceller i
stedet kan lægges udenfor det fredede areal på det område, der
efter planen er udlagt i parceller.

Tilladelsen bortfalder, såfremt den ikke er udnyttet inden 3 år
fra tilladeisens meddelelse, jfr. Naturbeskyttelseslove~s § 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 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 tjl Deres orientering.
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FREONINGSNÆVNET
FOR RlNGKJ0SING AMT

RETTEN i HEf-ii~iNG, 2. AFD.
Nygade 1-3, 7400 Hermng

Tlf. 97222200 Herning, den 16. december 1997
R.A.F. 82/97

Skov- og Naturstyrelsen
Haraldsgade 53
2100 København ø.

Modtaget!
Skov..og Naturstyrelsen

17 DEC. 1997

REG.NIt b9>'-\~ 00'

Poul Plet, Teglgårdsvej 38, 7620 Lemvig, er d.d. tilsendt så-
lydende:

"Firmaet Nellemann, Nielsen og Rauschenberger A/S, østergade 14,
7620 Lemvig, ansøger på vegne Poul Plet, Teglgårdsvej 38, 7620
Lemvig, om tilladelse til at deponere ca. 2.000 m3 overskudsjord
indenfor Kabbel fredningen nordøst for Lemvig, matr. nr. 28 ~,
Lemvig Markjorder, Lemvig. - R.A.F. 382/76 - Kabbel.

•

Fredningsnævnet bemærker indledningsvist, at nævnet ikke har be-
sigtiget området, hvor ansøgeren ønsker tilladelse til deponering
af ca. 2000 m2 overskudsjord, inden ansøgeren uden forudgående
tilladelse deponerede en større mængde lerjord det pågældende
sted. Denne deponering konstaterede nævnet under en besigtigelse
den 20. november 1997. Området blev fredet ved Overfredningsnæv-
nets kendelse af 26. juni 1980, hvori det blandt andet udtales:
"Området har en sådan landskabelig værdi, at det bør undergives
fredningsbestemmelser til sikring af, at den nuværende tilstand i
det væsentlige kan opretholdes."

Fredningens formål er i § 1 formuleret således: "Fredningen har
til formål at bevare de landskabelige værdier, der er knyttet til
området, og at forbedre offentlighedens rekreative udnyttelse af
området."

Området er fredet blandt andet med følgende bestemmelser:

"§ 2 Bevaring af områdets tilstand.

• Det fredede område skal bevares i dets nuværende tilstand .



§ 4. Terrænændringer.

Det følger af § 2, at der ikke må foretages terrænændringer. Der
må således ikke ske udnyttelse af råstofforekomster eller foreta-
ges opfyldning, planering eller afgravning ..... Fredningen er
heller ikke til hinder for, at der af sikkerhedsmæssige grunde
foretages udjævning af gamle lergrave, .... "

Det ansøgte er derfor utvivlsomt i strid med fredningskendelsens
§ 2 og 4 og vil kun kunne tillades, såfremt nævnet efter besigti-
gelse af området skønner, at det ansøgte ikke strider mod fred-
ningens formål. Da nævnet som følge af ansøgerens uretmæssige de-
ponering af den meget store mængde overskudsjord i det fredede
areal imidlertid nu er afskåret fra at vurdere, om der før depo- tt
neringen var bevaringsværdige landskabelige værdier, finder fred-
ningsnævnet ikke at kunne tage stilling til, om det ansøgte er i
strid med fredningens formål, hvorfor nævnet må henholde sig til
kendeisens forbud mod terrænændringer, således at nævnet ikke kan
give den fornødne tilladelse til deponeringen.

Nævnet meddeler således afslag på det ansøgte med den følge, at
en retablering af området skal finde sted.

Afgørelsen kan efter lov om Naturbeskyttelse, § 78, stk. 3, jfr.
§ 87 inden 4 uger fra den dag, afgørelsen er meddelt, påklages
til Naturklagenævnet. tt
Klagen skal indgives skriftligt til dette fredningsnævn på den
ovenfor anførte adresse.

Med venlig hilsen

H. Stamp"

hvilket herved meddeles til De es orientering.
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FREDNINGSNÆVNET
FOR R!NGKJ0BING AMT

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

TIf. 9722 2200• Herning, den 27. maj 1998
R.A.F. 28/98

Skov- og Naturstyrelsen
Haraldsgade 53
2100 København Ø.

REG. NR. b~~b. 00.

Modtaget i
Skov. 1<" Naturstyrelsen

2 B MAJ 1998

Niels Ørum Kirk er d.d. tilskrevet således:

"Niels Ørum Kirk, Rønbjerghage 39 B, st.tv., Nørlem, 7620 Lemvig,
ansøger om tilladelse til renovering og ombygning af bolig på
ejendommen matr. nr. 12 b, Kabbel, Lemvig jorder, beliggende
Rønbjerghage 39 A, 7620 Lemvig. - R.A.F. 382/76 - Kabbel.

Efter en besigtigelse den 19. maj 1998, hvori foruden nævnet del-
tog repræsentanter for Ringkjøbing Amt, Lemvig kommune, Danmarks
Naturfredningsforening samt ansøgerne Niels Ørum Kirk og Janni
Kirk, skal nævnet i medfør af Naturbeskyttelseslovens § 50
tillade, at ejendommen Rønbjerghage 39 A som ansøgt renoveres og
ombygges, idet dette ikke er i strid med fredningens formål.

Nævnet har navnlig lagt vægt på, at ejendommen forskønnes i væ-
sentlig grad. Selvom taget gøres større, vil ombygningen ikke på-
virke 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.

L'·';t1-ogE71('r~l.p 1 l;'rlet
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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 Rli~GKJØ8ING AMT

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

Tit 9722 2200

Modtaget i
Skov- og' NatuTstyrelsen

- 2 JUNI 199B• Herning, den 29. maj 1998
R.A.F. 14/98

Skov- og Naturstyrelsen
Haraldsgade 53
2100 København ø. REG. NR. b~'16 -00·

Nørlem Menighedsråd v/Frede Agergård, Moeskjærvej 7, Nørlem, 7620
Lemvig, er d.d. tilskrevet således:

"Landskabsarkitekt Birte Østerbye, Fjederholtvej 15, 7400 Herning,
., ansøger på vegne Nørlem Menighedsråd om tilladelse til etablering

af ny materialplads samt etablering af ny adgangsvej til menig-
hedshuset. - Nørlem Kirke - lb.nr. 117.

Efter en besigtigelse den 19. maj 1998, hvori foruden nævnet del-
tog repræsentanter for Ringkjøbing Amt, Lemvig kommune, Danmarks
Naturfredningsforening, landskabsarkitekt Birte Østerbye, Prov-
stiudvalget, graver Preben Sigaard, samt ansøgeren Nørlem Menig-
hedsråd, skal nævnet i medfør af Naturbeskyttelseslovens § 50
tillade, at der som ansøgt etableres en ny materialeplads og en
ny adgangsvej til menighedshuset, idet dette ikke er i strid med
fredningens formål.

• Nævnet har både lagt vægt på, at det ansøgte ikke påvirker ind-.kigget til kirken fra de nærliggende offentlige veje og, at den
eksisterende materialegård flyttes. Den bliver derved mindre
skæmmende på kirken og dækkes endvidere af bevoksning.

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: ~o~

'.0 ... '1- (Jti : ~,J V:""'l':\Lj rclsen
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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 RINGl<J081NG AMT

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

Tlf. 9722 2200

Modtaget r
Skov-og Naturstyrefsen

• l 8 SEP. 1998 Herning, den 17. september 1998
R.A.F. 53/98

Skov- og Naturstyrelsen
Haraldsgade 53
2100 København ø.

REG. NR. 6 ~~to.00

Ejgil Westergaard er d.d. tilskrevet således:

•
"Aagaards Tegnestue, Raundahlvej 3, Nr. Lem, 7620 Lemvig, ansøger
på vegne Ejgil Westergaard, Weibelsgade 6, 7620 Lemvig, om ti~la-
delse til at opføre et enfamiliehus på ejendommen, matr. nr. 5 c,
Kabbel, Lemvig Jorder, beliggende Kabbelvej 29, 7620 Lemvig. -
R.A.F. 382/76 - Kabbel.

Efter en besigtigelse den 10. september 1998, hvori foruden næv-
net deltog repræsentanter for Lemvig kommune, Danmarks Naturfred-
ningsforening, Friluftsrådet og ansøgeren, Ejgil Westergaard med
arkitekt Egon Aagaard, skal nævnet meddele, at det i medfør af
Naturbeskyttelseslovens § 50 tillades, at der på ejendommen Kab-
belvej 29, Lemvig, matr. nr. 5 c, Kabbel, Lemvig jorder, opføres
et nyt hus som vist på skitseforslaget af 5. februar 1998 med
placeringen "alt plac. 3", det vil sige samme placering som det
eksisterende hus. Skitsen med beliggenheden vedhæftes frednings-
nævnets kendelse .•
Tilladelsen gives på vilkår:
at det eksisterende hus nedrives,
at huset opføres i naturfarver og
at den eksisterende beplantning retableres i videst mulig omfang.

Nævnet har skønnet, at det ansøgte ikke er i strid med frednin-
gens formål, idet det nye hus efter en samlet vurdering ikke vil
skæmme landskabet mere end det eksisterende.

Tilladelsen bortfalder, såfremt den ikke er udnyttet i~den 3 år
fra tilladeIsens meddelelse, jfr. Naturbeskyttelsesloven~ § 66,
stk. 2.

Miljø- og Energiministeriet
Skov- og Naturstyrelsen
J~nr.~N 1996 - /.1..J //)/1 _06 / Y Bil.
/'-, r q



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 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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Frederlksbol.gf<ade 15, 136() Aaben!lavn K

Tfl' 339557(}()
Fa": 33955769
x. ,j()() S=nkn: P=sdn, A=dklOO: C=dk
E-mm/' nkn@nkl1.dk

- 6 SEP. 1999
J.nr.: 97-121/650-0006
MEH

Afgørelse
i sagen om opførelse af enfamiliehus i Lemvig Kommune.

Fredningsnævnet for Ringkøbing Amt har den 17. september 1998 meddelt
dispensation efter naturbeskyttelseslovens § 50 til opførelse af et en-
familiehus på ca. 180 m2 på ejendommen matr.nr. 5c, Kabbel, Lemvig Jor-
der, beliggende Kabbel vej 29, Lemvig. Afgøre,lsen er påklaget til Natur-
klagenævnet af Danmarks Naturfredningsforening.

Ejendommens størrelse er 4862 m2. På ejendommen er der et l~-plans hus
på 47 m2 med et etageareal på 76 m2. Ifølge BBR-registret anvendes dette
hus til erhverv.

Ejendommen ligger i et område, der blev fredet ved Overfredningsnævnets
afgørelse af 26. juni 1980 om fredning af arealer på Kabbel i Lemvig
kommune.

I afgøreisens indledning er anført, at hovedformålet med fredningen er,
at bevare den nuværende landskabelige værdi af og udsigterne til og fra
den vestligste skråning af bakkedraget Kabbel, som er den højeste del af
israndlinien i det nordvestlige Jylland. Ifølge § 1 er fredningens for-
mål, at bevare de landskabelige værdier, der er knyttet til området, og
at forbedre offentlighedens rekreative udnyttelse af området.

Der må efter fredningens § 6 ikke opføres ny bebyggelse eller ombygning
af eksisterende bygninger, hvis der herved sker en ændring af bygninger-
nes ydre fremtræden.

Ansøgeren, der er stenhugger, har oplyst, at han bruger det eksisterende
hus til atelier samt, at han i forbindelse hermed af og til overnatter i

"''"\.,r .. ·,~·; ... ,: ... ; "'1'- r;:o+-
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huset. Der er indrettet stenhuggerplads på stedet. I øjeblikket har han
herudover forretning og beboelse samt stenhuggerplads og udstilling i
Lemvig. Dette ønsker han at afhænde for at hellige sig den kunstneriske
slde med skulpturer på ejendommen Kabbelvej 29. I den forbindelse ønsker
han at bygge et større enfamiliehus på ejendommen.

Fredningsnævnet for Ringkøbing Amt har begrundet tilladelsen med, at det
ans~gte ikke er i strid med fredningens formål, idet det nye hus efter
en samlet vurdering ikke vil skæmme landskabet mere end det eksisteren-
de. Tilladelsen er meddelt på vilkår om, at det eksisterende hus nedri-
ves, at huset opføres i naturfarver på det sted, hvor det eksisterende
hus er beliggende og at den eksisterende beplantning retableres i videst
mulig omfang.

Klager har anført, at man er uforstående overfor, at en mindre atelier-
bygning kan konverteres til et større enfamiliehus på en af Danmarks
mest attraktive grunde med en ubetalelig udsigt. En sådan tilladelse vil
kunne medføre andre lignende byggeprojekter indenfor fredningen. Klager
vil kunne acceptere en personlig tilladelse til indretning af beboelse i
den eksisterende bygning i nuværende ejers levetid.

Ringkøbing Amt og Lemvig Kommune har anbefalet det ansøgte. Amtet har
anbefalet, at huset opføres øst for det nuværende hus i yderkanten af
eksisterende beplantning, hvorved byggeriet vil blive mindre synligt fra
omgivelserne.

Naturklagenævnet har besigtiget ejendommen og har i den forbindelse af-
holdt møde med ansøger, klager, kommune og amt.

Afgørelse :.

I sagens behandling har deltaget 12 af Naturklagenævnets 13 medlemmer
(Lars Busck, Bent Hindrup Andersen, Ole Pilgaard Andersen, J.J.Bolvig,
Leif Hermann, Svend Aage Jensen, Hans Kardel, Hans Christian Schmidt,
Jens Steffensen, Poul Søgaard og Svend Taanquist) .

Et flertal på 10 medlemmer udtaler:

Det følger af naturbeskyttelseslovens § 50, at der kan dispenseres fra
en fredningsbestemmelse, når det ansøgte ikke strider mod fredningens
formål.

Det fremgår af fredningen, at formålet er at bevare de landskabelige
værdier, der er knyttet til området.
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Den nuværende bygning er i vidt omfang skjult bag træer på ejendommen.

Efter en vurdering af bl.a. udseende og placering af det eksisterende
hus sammenholdt med det hus, der ønskes opført samme sted, findes det
ansøgte ikke at forringe de landskabelige værdier i området. Herefter
stemmer flertallet for, at stadfæste den af Fredningsnævnet for Ringkø-
bing Amt meddelte dispensation på vilkår om, at det nuværende hus nedri-
ves, at det ansøgte opføres i naturfarver samt, at den eksisterende be-
plantning på ejendommen skal bevares, således at der alene må fjernes
enkelte træer, hvor dette er nødvendigt for byggeriet.

Et mindretal på 2 medlemmer (Leif Hermann og Svend Taanquist) er af den
opfattelse, at det ansøgte strider mod fredningens formål og stemmer
for, at den af fredningsnævnet meddelte dispensation ændres til et af-
slag.

I overensstemmelse med flertallets stemmeafgivels~ går Naturklagenævnets
afgørelse herefter ud på, at stadfæste Fredningsnævnet for Ringkøbing
Amts afgørelse af 17. september 1998 om dispensation til opførelse af
enfamiliehus på vilkår om, at det nuværende hus nedrives, at det ansøgte
opføres i naturfarver samt, at den eksisterende beplantning på ejendom-
men bevares og vedligeholdes dog således, at der må fjernes enkelte træ-
er, hvor dette er nødvendigt for byggeriet.

På Naturklagenævnets vegne

Afgørelsen er endelig og 1<:,"ikke indbringes for unden udministrutiv myndighed,jf. n:lturbe~kyttelseslovells § 82. Eventuelretssug til pro-
velse uf ufgørelsen skul være anlagt inden 6 måneder, jf. lovens § 88, stk. 1.



FREDNINGSNÆVNET FOR RINGKJØBING AM18kol?_ Modtaget i
;-;trstYreblØ"

-. 2 JAN. 2002 -44

REG. NR. lo«: ~b. DC>

SCANNE~' den 20. december 2001
R.A.F. 77/0 l

Skov- og Naturstyrelsen
Haraldsgade 53
2100 København

Hans Kallesøe er d.d. tilskrevet således:

"Hans Kallesøe, Kabbelvej 25, 7620 Lemvig, ansøger om tilladelse til at indrette 2-4 ferie-
lejligheder i staldbygningerne på matr. nr. 4 og 6a, Kabbel, Lemvig jorder, beliggende Kab-
belvej 25, 7620 Lemvig. - R.A.F. 382/76 - Kabbel.

Efter en besigtigelse den 14. december 2001, hvori foruden nævnet deltog repræsentanter for
Ringkjøbing amt, Danmarks Naturfredningsforening og ansøgerne, skal nævnet i medfør af
Naturbeskyttelseslovens § 50 meddele tilladelse til det ansøgte, da dette ikke er i strid med
fredningens formål. Nævnet har navnlig lagt vægt på, at det ansøgte ikke forringer de land-
skabelige værdier i området. Da landbrugsbygningerne ikke længere udnyttes landbrugs-
rnæssigt, vil ombygningen også forskønne ejendommen.

Tilladelsen gives på vilkår, at staldvinduerne erstattes med mindre vinduer i forhold til det
ansøgte projekt og, at farver på døre og vinduer bliver mørke således, at staldbygningen be-
varer sit præg-og ikke kommer til at fremtræde som feriebyggeri. Den nærmere udformning,
herunder størrelsen af døre og vinduer samt farverne på disse skal godkendes af amtet, lige-
som amtets anvisninger om, hvilke træer og buske, der kan fjernes, skal efterkommes.

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.

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"

hvilket herved meddeles til Deres orientering.
Skov..og Naturstyrelsen
J.nr. SN 2001 - J ~ II L!/- C70 O I
Akt. nr. ~...;'~~_~~==========~~_=====~===/ h (

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

Tlf. 97 22 22 00 E-mail: f-naevn@get2net.dk

mailto:f-naevn@get2net.dk












 
FREDNINGSNÆVNET FOR MIDTJYLLAND, VESTLIG DEL 

 

 
 

RETTEN I HERNING, Haraldsgade 28, 7400 Herning 
Tlf. 93 56 40 48 – E-mail: midtjyllandvest@fredningsnaevn.dk 

                                                                                                                 Herning, 2. marts 2018 
                                                                                                                              FN-MJV-03-2018 
Lemvig Arkitektkontor 
cp@lemvig-arkitektkontor.dk 
 
Carl Højgaard Pedersen, Villemoesparken 35, 7620 Lemvig, ansøger om dispensation til at opføre 
et nyt maskinhus. – R.A.F. 381/1986 – Kabbel. 
 
Efter en besigtigelse den 26. februar 2018, hvori foruden fredningsnævnet deltog repræsentanter for 
Lemvig kommune, Danmarks Naturfredningsforening, Friluftsrådet, Dansk Ornitologisk Forening 
og ansøgeren, skal nævnet i medfør af Naturbeskyttelseslovens § 50 meddele tilladelse til det 
ansøgte, da dette ikke er i strid med fredningernes formål.  
 
Fredningsnævnet vil normalt være meget tilbageholdende med at give tilladelse til nye bygninger på 
fredede arealer.  
 
Nævnet har ved denne afgørelse dog især lagt vægt på, at det nye maskinhus opføres meget tæt på 
og bag den eksisterende bygning, ligesom den placeres nærmest i en skrænt. Bygningen kan ikke 
ses fra nord eller øst på grund af terræn og bevoksning. Derfor kan bygningen ikke ses, medmindre 
man er ganske tæt på ejendommen, og bygningen virker ikke skæmmende på det omkringliggende 
landskab. På denne baggrund kan fredningsnævnet undtagelsesvist give tilladelse til det ansøgte 
byggeri på de nedenfor nævnte vilkår.  
 
Tilladelsen gives på vilkår: 

• At byggeriet skal males i naturfarver, og taget skal være sort. 
• At anvisninger fra Lemvig kommune om den nærmere placering og udformning 

efterkommes.  
 
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 Fø-
devareklagenævnets digitale selvbetjening, jf. vejledning på klagenævnets hjemmeside 
www.naevneneshus.dk. Klagefristen udløber ved midnat på dagen for klagefristens udløb. Hvis kla-
gefristen 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 

mailto:cp@lemvig-arkitektkontor.dk
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• 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 digitale 
selvbetjening. Klagen behandles først, når gebyret er betalt. Vejledning om gebyrbetalingen kan 
ligeledes 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 
efterkommelse af afgørelse som følge af den tid, der er medgået til at behandle sagen i klagenævnet, 
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 projekttilpas-
ninger, 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.  

Gebyret tilbagebetales dog ikke, hvis nævnet vurderer, at der er forhold, der taler imod at 
tilbagebetale gebyret, f.eks. hvis klagen trækkes tilbage meget sent, herunder efter at klager har haft 
et afgørelsesudkast i partshøring. 
 
En tilladelse må i henhold til naturbeskyttelseslovens § 87, stk. 3, ikke udnyttes før klagefristen er 
udløbet, eller behandling af en eventuel klage måtte være afsluttet. 
 
Det følger endvidere af naturbeskyttelseslovens § 50, stk. 1, jf. § 66, stk. 2, at en tilladelse bortfal-
der, hvis den ikke udnyttes inden 3 år efter, at den er givet. 
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Herning, 20. maj 2021 
FN-MJV-01-2021 

Lemvig Kommune 
inger.hejlesen@lemvig.dk 

Ansøgning om tilladelse til anlæggelse af et vandhul på et gammelt tipvognsspor på ejendommen 
Villemoesparken 35, 7220 Lemvig - R.A.F. 382/1976 - Kabbel. 

Lemvig Kommune har på vegne af lodsejer, Villemoesparken 35, 7220 Lemvig, søgt om dispensation 
anlæggelse af et vandhul på et gammelt tipvognsspor på ejendommen.  

Ansøgningen 
Af skrivelsen fra kommunen fremgår ikke, at der tillige ansøges om lovliggørende dispensation  
til en tidligere etableret dæmning, mens det af selve ansøgningen fra lodsejer fremgår, at der tillige 
søges om lovliggørende dispensation til at bibeholde en lille opstemning ca. 1,5 meter under det nu-
værende niveau, så der kan dannes en lille lavvandet sø ud for stuehuset, samt at en del af den afgra-
vede jord fra dæmningen skal placeres, så opstemningen kommer til at hænge naturligt sammen med 
landskabsformen set fra vejen. Det anslås, at der skal flyttes ca. 50 m3 jord.  

Fredningen 
Af fredningen fremgår blandt andet i § 1 og 2, at fredningens formål er at bevare de landskabelige 
værdier, der er knyttet til området, samt at de fredede arealer skal bevares i deres nuværende tilstand. 

Relevante bestemmelser 
Af § 4 fremgår blandt andet, at det følger af § 2, at der ikke må foretages terrænændringer ved af-
gravning, planering eller opfyldning.  

Natura 2000 
Miljøstyrelsen har ved mail af 23. februar 2021 vurderet, at det ansøgte ikke vil påvirke arter eller 
naturtyper på udpegningsgrundlaget for Natura 2000-området, Agger Tange, Nissum Bredning, Skib-
sted Fjord og Agersø. 

Miljøstyrelsen har desuden vurderet, at det ansøgte i forhold til habitatdirektivets bilag IV ikke vil 
beskadige eller ødelægge yngle- eller rasteområder i det naturlige udbredelsesområde for de dyrear-
ter, der er benævnt i naturbeskyttelseslovens bilag 3 eller ødelægge plantearter nævnt i naturbeskyt-
telseslovens bilag 5.  

Fredningsnævnets sagsbehandling 
Fredningsnævnet har foretaget besigtigelse den 11. maj 2021. 

Er behandlet i Miljø- og Fødevareklagenævnet med
sagsnr. 21/07462. Klik her for at se afgørelsen.



 
FREDNINGSNÆVNET FOR MIDTJYLLAND, VESTLIG DEL 

 

 

 
RETTEN I HERNING, Haraldsgade 28, 7400 Herning 

Tlf. 93 56 40 48 – E-mail: midtjyllandvest@fredningsnaevn.dk 

 
Til stede foruden nævnet var  
Inger Hejlesen, Lemvig Kommune, 
Claus Pedersen, Lemvig Arkitektkontor, 
Lotte Nielsen, Lemvigegnens Landboforening, 
John Clausen og Nina Svanborg, Danmarks Naturfredningsforening, 
Allan Kjær Villesen, Friluftsrådet, 
Kristian Tikjøb Olsen, Dansk Ornitologisk Forening 

 
Claus Pedersen oplyste, at han har aftalt med lodsejer, at han ikke er til stede.  
 
Claus Pedersen og Lotte Nielsen redegjorde for ansøgningen og oplyste blandt andet, at der tillige 
ansøges om lovliggørende dispensation til at bibeholde en lille opstemning af den etablerede dæm-
ning ca. 1,5 meter under det nuværende niveau, således at der kan dannes en lille lavvandet sø ud for 
stuehuset, samt at en del af den afgravede jord skal placeres, så opstemningen kommer til at hænge 
naturligt sammen med landskabsformen set fra vejen. Det anslås, at der skal flyttes ca. 50 m3 jord.  
 
Lotte Nielsen oplyste endvidere, at der løber en del vand ned gennem tipsvognssporet, som kommer 
højere oppe fra grunden, og at ejeren ønsker at bremse vandets løb ved etablering af en lille sø, samt 
at vandet fra søen skal udledes gennem et rør og videre ned i det allerede anlagte drænsystem og ud 
i fjorden. En del af vandet vil dog blive udledt til drikkevandskar til dyrehold. Dette er også tilfældet 
i dag. Den eneste forskel er, at vandet nu opsamles og får et langsommere forløb via søen.   
 
Inger Hejlesen anførte, at det er tvivlsomt, om der, også efter etablering af det ansøgte, vil danne sig 
en sø på det pågældende sted. I givet fald vil den komme til at bestå af overfladevand. Der vil også 
stadig være våd jord højere oppe ad skrænten. Udsynet gennem slugten er ødelagt ved etableringen 
af den nuværende dæmning. 
  
Claus Pedersen anførte, at selvom der ansøges om, at der fortsat skal være en dæmning, vil den bestå 
i en langt lavere opstemning, således at udsynet gennem slugten bliver væsentligt forbedret. Det er 
lodsejerens opfattelse, at etablering af en lav opstemning med en naturlig indpasning i landskabet 
ikke vil påvirke udsigten gennem slugten væsentligt.          
 
Allan Kjær Villesen anførte, at det er meget jord, der skal fjernes, såfremt der på ny skal være udsyn  
gennem slugten. Dæmningen skal i givet fald være meget lav. Det ansøgte er et kunstgreb for at 
lovliggøre en ulovlig etableret dæmning. En eventuelt lavere dæmning bør følge linjerne i landskabet.  
 
Kristian Tikjøb Olsen anførte, at han har spurgt Lemvig Museum, om de har bemærkninger til det 
ansøgte, men de har oplyst, at de ikke vil gøre noget i anledning af ansøgningen. Efter hans opfattelse 
er tipvongssporet ødelagt på grund af dæmningen.    
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John Clausen, Danmarks Naturfredningsforening protesterede mod, at der gives dispensation til det 
ansøgte, herunder lovliggørende dispensation. Han anførte, at dæmningen ikke hører til på det pågæl-
dende sted, og at den spærrer udsynet gennem slugten. Efter hans opfattelse bør der ske en retablering 
af slugten.  
 
Kristian Tikjøb Olsen anførte, at Dansk Ornitologisk Forening ikke har bemærkninger til etablering 
af søen, men at dæmningen skal næsten helt væk, således at udsynet gennem slugten retableres.  
 
Allan Kjær Villesen anførte, at Friluftsrådet ikke har bemærkninger til etablering af søen, men han er 
enig med Dansk Ornitologisk Forening i, at dæmningen stort set skal fjernes.  
 
Lotte Hejlesen anførte, at kommunen på den ene side ikke ønsker sløring af historiske landskaber, 
men på den anden side gerne ser anlæggelse af vandhuller i kommunen.  
     
Fredningsnævnets afgørelse 
Fredningsnævnet har efter votering truffet afgørelse om ikke at meddele dispensation og ikke at med-
dele lovliggørende dispensation til det ansøgte, da det er i strid med fredningens formål, jf. naturbe-
skyttelseslovens § 50, stk. 1. 
 
Fredningsnævnet har i afgørelsen behandlet alle de punkter, der fremgår af Lemvigegnens Landbo-
forenings skrivelse af 15. december 2020 til Lemvig Kommune.  
 
De hørte parter har haft indvendinger mod det ansøgte i sin helhed eller mod dele heraf. 
 
Af fredningen fremgår blandt andet, at fredningens formål er, at de fredede arealer skal bevares i 
deres nuværende tilstand og at bevare de landskabelige værdier, der er knyttet til området. Det frem-
går desuden af § 4, at der ikke må foretages terrænændringer ved afgravning, planering eller opfyld-
ning.  
 
Efter de foreliggende oplysninger, er det en forudsætning for etableringen af den pågældende sø, at 
der bibeholdes en lille opstemning ca. 1,5 meter under det nuværende niveau. Det er endvidere oplyst, 
at en del af den afgravede jord skal placeres, således at opstemningen hænger naturligt sammen med 
landskabsformen set fra vejen.    
 
En etablering som ansøgt vil betyde, at arealet ikke længere bevares i dets nuværende tilstand, og at 
der foretages en terrænændring i form af opfyldning, hvilket er i strid med fredningens bestemmelser. 
Det er fredningsnævnets vurdering, at selv en mindre opstemning vil påvirke eller blokerer udsigten 
gennem slugten på en sådan måde, at dette tillige vil være i strid med fredningens formål. Der gives 
derfor afslag på dispensation til det ansøgte, herunder afslag på lovliggørende dispensation.   
 
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 
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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 digitale 
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 klagenævnet, 
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/
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Gebyret tilbagebetales dog ikke, hvis nævnet vurderer, at der er forhold, der taler imod at tilbagebetale 
gebyret, f.eks. hvis klagen trækkes tilbage meget sent, herunder efter at klager har haft et afgørelses-
udkast i partshøring. 
 
En tilladelse må i henhold til naturbeskyttelseslovens § 87, stk. 3, ikke udnyttes før klagefristen er 
udløbet, eller behandling af en eventuel klage måtte være afsluttet. 
 
Det følger endvidere af naturbeskyttelseslovens § 50, stk. 1, jf. § 66, stk. 2, at en tilladelse bortfal-
der, hvis den ikke udnyttes inden 3 år efter, at den er givet. 
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Herning, 14. oktober 2021 

                                                                                                                                   FN-MJV-28-2021  
Lemvig Kommune 
dorthe.larsen@lemvig.dk 
 
 
 
Ansøgning om dispensation til opførelse af et shelter på Nørrebjerg 51, 7620 Lemvig. – R.A.F. 
382/1976 – Kabbel. 
 
Lemvig Kommune har på vegne lodsejer søgt om dispensation fra fredningen Kabbel Syd, Nørlem 
Kirke, til at opstille et shelter på Nørrebjerg 51, Lemvig. 
 
Ansøgningen 
Lodsejer har fået et shelter på H22xL360xB360 cm, som er skænket lodsejeren af Hus Forbi. Det er 
et vilkår for gaven, at der skal være offentlig adgang, så alle har mulighed for at benytte shelteret. 
 
Der er tale om en trækonstruktion i naturfarvet lærk med sort tagpap. 
 
Den ansøgte placering af shelteret ligger inden for fredningen Kabbel Syd, Nørlem Kirke. 
 
Fredningen 
Af Overfredningsnævnets kendelse af 26. juni 1980 fremgår, at fredningen har til formål at bevare de 
landskabelige værdier, der er knyttet til området, og at forbedre offentlighedens rekreative udnyttelse 
af området. 
Af § 2 i fredningsbestemmelserne fremgår, at det fredede område skal bevares i dets nuværende til-
stand. 
Af § 6 i fredningsbestemmelserne er det uddybet, at der ikke må opføres nybygninger, til- og ombyg-
ninger, og heller ikke skure mv. og at der ikke må opstilles campingvogne og lign. 
 
Natura 2000 
Det ansøgte ligger 1,4 km fra nærmeste Natura 2000-område, nr. 28 Agger Tange, Nissum Bredning, 
Skibsted Fjord og Agerø.  
 
Lemvig Kommune har sendt følgende vurdering: 
”… 
Natura 2000-område nr. 28 består af Habitatområde, Ramsarområde og Fuglebeskyttelsesområde. 
Udpegningsgrundlaget for habitatområdet er en række naturtyper og arter. For fuglebeskyttelsesom-
råderne er der en række yngle og trækfugle på udpegningsgrundlaget.  
Shelteren etableres i en slugt, tæt ved Lemvig by i nogen afstand til Natura 2000 området. Da projektet 
blot indebærer en shelter i et område udenfor Natura 2000, vurderes det, at fugle, arterne og naturty-
perne ikke vil blive påvirket, da der ingen udledninger vil være fra området til Natura 2000 området. 
Desuden skønnes det, at aktiviteter forbundet med benyttelse af shelteren ikke vil give anledning til 
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forstyrrelser af fugle og arter i Natura 2000 området. På den baggrund vurderes det, at shelteren ikke 
vil have nogen betydning for Natura 2000 området eller de arter, det er udpeget på grundlag af.  
 
Habitatdirektivets bilag IV arter  
En række dyr og planter, der er omfattet af habitatdirektivets bilag IV, kan have levested, fødesøg-
ningsområde eller sporadisk opholdssted på eller ved shelteren. På baggrund af faglig rapport nr. 322 
fra Danmarks Miljøundersøgelser samt Lemvig Kommunes øvrige kendskab vurderes umiddelbart, 
at arterne, spidssnudet frø, stor vandsalamander, birkemus og flagermus kan færdes tæt ved shelteren. 
Shelteren etableres øverst i slugten. Det vurderes, at etableringen og benyttelsen vil være så skånsom 
at evt. individer kun vil blive kortvarigt forstyrret og i øvrigt ingen påvirkning vil have på dem.  
 
Det vurderes derfor, at aktiviteterne forbundet med shelteren ikke kan beskadige eller ødelægge 
yngle- eller rasteområder for dyrearter på bilag IV eller ødelægge plantearter optaget på samme bilag.  
…” 
 
Sagsbehandling 
Fredningsnævnet har foretaget besigtigelse den 12. oktober 2021. 
Til stede var foruden nævnet: 
Lodsejer Lars V. W. Thomsen 
Bjarne From, Friluftsrådet  
John Clausen, Danmarks Naturfredningsforening (tillige for Dansk Ornitologisk Forening) 
Jan Persson, Lemvig Kommune 
Dorthe Larsen, Lemvig Kommune 
 
Lodsejer forklarede, at han har fået et shelter fra Hus Forbi på den betingelse, at der skal være offent-
lig adgang til shelteret. 
 
Han foreviste den ønskede placering af shelteret, på det sted, som er angivet i ansøgningen. Der er 
tale om et plateau på skråningen nord for ejendommens bygninger og græsplæne, hvor shelteret kan 
stå plant. Shelteret, som er leveret, vejer 1,5 ton og skal sættes ned med kran. 
 
Lodsejer foreviste en alternativ placering lidt vest for denne ud for ladebygningen, højere oppe på 
skråningen, hvis ikke det kan lade sig gøre at placere shelteret på den ønskede plads. 
 
Lodsejer oplyste, at det er Hus Forbi, som vælger, hvordan det skal offentliggøres, at der er et shelter 
på dette sted. Det har han ingen indflydelse på. Der skal være offentlig adgang. Der skal sættes et 
skilt op på gavlmuren, hvor det er anvist, hvordan man finder hen til shelteret.  
 
Han vil ligeledes stille et toilet i ladebygningen til rådighed. Det vil fremgå af en seddel, han vil sætte 
op på muren, at man kan sende ham en SMS, når man ankommer og, så vil han åbne ind til laden.  
 
John Clausen anførte, at der i følge fredningen skulle anlægges en sti gennem området, men den er 
aldrig kommet i stand. Foreningen har ingen indvendinger mod, at der placeres et shelter som ansøgt 
på plateauet. 
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Bjarne From tilkendegav, at rådet ikke har indvendinger mod shelteret, idet det dog er vigtigt, at det 
kommer til at ligge på plateauet og ikke højere oppe på skråningen. 
 
Fredningsnævnets afgørelse 
Efter votering traf Fredningsnævnet følgende afgørelse: 
 
Fredningsnævnet meddeler i medfør af naturbeskyttelseslovens § 50, stk. 1, og 2, dispensation til at 
opstille et shelter med målene H220xL360xB360 cm, på ejendommen Nørrebjerg 51, Lemvig, som 
angivet på det indscannede kort nedenfor, da det ansøgte ikke er i strid med fredningens formål. 
 
Fredningen har til formål at bevare de landskabelige værdier og at forbedre offentlighedens rekreative 
udnyttelse af området.  
 
Nævnet har lagt vægt på, at shelteret opføres i naturfarvet lærk, som med en placering på plateauet 
på skråningen i slugten, ikke vil være synligt i landskabet. Nævnet har endvidere lagt vægt på, at 
shelteret bliver tilgængeligt for offentligheden. 
 
Nævnet lægger efter Lemvig Kommunes vurdering til grund, at det ansøgte ikke vil have betydning 
for et Natura 2000-område eller de arter, det er udpeget på grundlag af, og at aktiviteterne forbundet 
med shelteret ikke kan beskadige eller ødelægge yngle- eller rasteområder for dyrearter på bilag IV 
eller ødelægge plantearter optaget på samme bilag.  
 
Dispensationen meddeles på følgende 
vilkår: 
 Der skal sikres offentlig adgang til shelteret. 
 Shelteret skal holdes i naturtræ eller i en mørk træfarve. 
 
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 

http://www.naevneneshus.dk/
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 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 digitale 
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 klagenævnet, 
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.  

Gebyret tilbagebetales dog ikke, hvis nævnet vurderer, at der er forhold, der taler imod at tilbagebetale 
gebyret, f.eks. hvis klagen trækkes tilbage meget sent, herunder efter at klager har haft et afgørelses-
udkast i partshøring. 
 
En tilladelse må i henhold til naturbeskyttelseslovens § 87, stk. 3, ikke udnyttes før klagefristen er 
udløbet, eller behandling af en eventuel klage måtte være afsluttet. 
 
Det følger endvidere af naturbeskyttelseslovens § 50, stk. 1, jf. § 66, stk. 2, at en tilladelse bortfal-
der, hvis den ikke udnyttes inden 3 år efter, at den er givet. 
 
 
 

http://www.naevneneshus.dk/
http://www.naevneneshus.dk/
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AFGØRELSE FRA MILJØ- OG FØDEVAREKLAGENÆVNET 

STADFÆSTELSE af afslag på dispensation i sag om etablering af 

vandhul inden for fredning i Lemvig Kommune 

Miljø- og Fødevareklagenævnet har truffet afgørelse efter naturbeskyttel-

seslovens § 50, stk. 1, jf. § 78, stk. 3.1 

Miljø- og Fødevareklagenævnet stadfæster Fredningsnævnet for Midtjyl-

land, vestlig dels afgørelse af 20. maj 2021 om afslag på dispensation til 

etablering af vandhul og afslag på lovliggørende dispensation til opstem-

ning på matr. nr. 7e Kabbel, Lemvig Jorder. 

Det indbetalte klagegebyr tilbagebetales ikke. 

Miljø- og Fødevareklagenævnets afgørelse er endelig og kan ikke indbrin-

ges for anden administrativ myndighed, jf. § 17 i lov om Miljø- og Føde-

vareklagenævnet2 og gebyrbekendtgørelsens § 2.3 Eventuel retssag til prø-

velse af afgørelsen skal være anlagt inden 6 måneder, jf. naturbeskyttelses-

lovens § 88, stk. 1. 

Afgørelsen er truffet af formanden på nævnets vegne, jf. § 8 i lov om Miljø- 

og Fødevareklagenævnet. 

1
 Lovbekendtgørelse nr. 1896 af 27. oktober 2021 om naturbeskyttelse med senere ændringer. 

2
 Lov nr. 1715 af 27. december 2016 om Miljø- og Fødevareklagenævnet. 

3
 Bekendtgørelse nr. 132 af 30. januar 2017 om gebyr for indbringelse af klager for Miljø- og Fø-

devareklagenævnet mv. 

28. februar 2022

Sagsnr.: 21/07462 

Klagenr.: 1023821 

JSE 

MILJØ- OG 

FØDEVAREKLAGENÆVNET 

Toldboden 2 

8800 Viborg 

Tlf. 72 40 56 00 

CVR-nr. 37795526 

EAN-nr. 5798000026070 

nh@naevneneshus.dk 

naevneneshus.dk 

Denne afgørelse vedrører en dispensationsafgørelse
fra Fredningsnævnet med sagsnr. FN-MJV-01-2021.
Klik her for at se afgørelsen.
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1. Klagen til Miljø- og Fødevareklagenævnet 

Afgørelsen er den 14. juni 2021 påklaget til Miljø- og Fødevareklagenæv-

net af ejendommens ejer, der er repræsenteret ved konsulent. 

 

Klager har navnlig anført, at 

 

- der er truffet afgørelse om en dæmning på klagers ejendom, selvom 

ansøgningen ikke vedrører en dæmning, 

- det ikke fremgår af indkaldelsen til fredningsnævnets besigtigelse, 

at dæmningen skulle behandles, og 

- klager dermed ikke har haft mulighed for at kommentere spørgs-

målet om dæmningen. 

 

Klagepunkterne er nærmere uddybet i afsnit 2.3. 

 

2. Sagens oplysninger 

2.1 Ejendommen/området 

Ejendommen på matr. nr. 7e Kabbel, Lemvig Jorder på ca. 17 ha er belig-

gende i en slugt ved højdedraget Kabbel, der strækker sig fra Lemvig by i 

syd til bugten i nord. Området består hovedsageligt af åbne mark- og græs-

arealer med spredt gårdbebyggelse og mindre beplantning. Terrænet frem-

står kuperet med adskillige slugter og lavninger gennem højdedraget. 

 

Ejendommen består hovedsageligt af lysåbne græsområder, hvoraf en del 

er beskyttet som overdrev efter naturbeskyttelseslovens § 3. I den sydøst-

lige del af ejendommen og ind på nabomatriklen 6k, der ligeledes ejes af 

ansøger under adressen Villemoesparken 35, 7220 Lemvig, er der opført 

et stuehus og garagebygninger med et samlet grundareal på 461 m2.  

 

Størstedelen af ejendommen er omfattet af Overfredningsnævnets afgø-

relse af 26. juni 1980 om fredning af arealer på Kabbel i Lemvig Kom-

mune.4 Fredningen har til formål at bevare områdets landskabelige værdier 

og at forbedre offentlighedens rekreative udnyttelse af området. Frednin-

gen indeholder blandt andet forbud mod tilstandsændringer og terrænæn-

dringer. 

 

2.2 Den påklagede afgørelse 

Fredningsnævnet for Midtjylland, vestlig del har ved afgørelse af 20. maj 

2021 meddelt afslag på dispensation til etablering af et vandhul i et gam-

melt tipvognsspor på matr. nr. 7e Kabbel, samt afslag på lovliggørende di-

spensation til at beholde en mindre del af en allerede etableret dæmning. 

  

Det fremgår af afgørelsen, at Lemvig Kommune den 18. januar 2021 har 

videresendt en ansøgning fra klager om dispensation til etablering af et 

vandhul på et gammelt tipvognsspor i Kabbel-fredningen ved ejendommen 

Villemoesparken 35. Kommunen har med fremsendelsen af ansøgningen 

                                                 
4
 https://www2.blst.dk/nfr/06846.00.pdf.  

https://www2.blst.dk/nfr/06846.00.pdf
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til fredningsnævnet bemærket, at den på den ene side ikke bifalder sløring 

af historiske landskaber, men at den på den anden side gerne vil fremme 

etablering af vandhuller i kommunen. 

 

Baggrunden for ansøgningen er, at der på grund af vandtilløb fra bakkerne 

til slugten ud for Villemoesparken 35 periodevis står vand i en lavning om-

kring et gammelt tipvognsspor. Vand fra slugten opsamles i et dræn, der er 

tilsluttet en drænledning på marken. Det fremgår videre, at i forbindelse 

med tilbygning af stuehuset i 2016 opstod der et ønske om at etablere en 

lille sø eller et sedimentationsbassin i lavningen ud for stuehuset. Der er i 

den forbindelse flyttet jord fra udgravning af stuehuset, som er brugt til at 

etablere en dæmning på tværs af slugten. Etablering af dæmningen var ikke 

gennemtænk i forhold til fredningsbestemmelserne og landskabspåvirknin-

gen set fra forbipasserende på Villemoesparken, hvilket er en fejl. Klager 

oplyser, at der indtil videre ikke er etableret nogen sø, men at der står vand 

i området over dæmningen, når det har regnet. Klager foreslår at fjerne 

dæmningen men således, at der bibeholdes en lille opstemning ca. 1,5 m 

under det nuværende niveau, så der kan dannes en lille lavvandet sø/sedi-

mentationsbassin ud for stuehuset. En del af den afgravede jord skal place-

res, så opstemningen kommer til at hænge naturligt sammen med land-

skabsformen set fra vejen. Det anslås, at der skal flyttes ca. 50 m3 jord. Det 

er bemærket, at nuværende terræn, bevoksning og bygninger afgrænser ud-

sigten til tipvognssporets samlede forløb, hvorfor der ifølge ansøgningen 

ikke er en vidtstrakt udsigt gennem slugten. Klager vurderer, at etablering 

af en lav opstemning med naturlig indpasning i landskabet ikke vil udgøre 

en væsentlig påvirkning af landskabet eller det historiske tipvognsspor set 

fra vejen. Der er med ansøgningen vedlagt fotos fra slugten, hvor dæmnin-

gen i dens nuværende form kan ses med skitsering af den ønskede lavere 

opstemning.   

 

Det fremgår af afgørelsen, at fredningsnævnet har besigtiget ejendommen 

den 11. maj 2021 med deltagelse af repræsentanter for klager, Lemvig 

Kommune, Danmarks Naturfredningsforening, Friluftsrådet og Dansk Or-

nitologisk forening.  

 

Klagers repræsentanter oplyste, at det var aftalt med klager, at han ikke er 

til stede. Repræsentanten redegjorde for ansøgningen og oplyste blandt an-

det, at der tillige ansøges om lovliggørende dispensation til at bibeholde en 

lille opstemning af den etablerede dæmning ca. 1,5 meter under det nuvæ-

rende niveau, således at der kan dannes en lille lavvandet sø ud for stuehu-

set, samt at en del af den afgravede jord skal placeres, så opstemningen 

kommer til at hænge naturligt sammen med landskabsformen set fra vejen. 

Det anslås, at der skal flyttes ca. 50 m3 jord. Søen ønskes etableret for at 

bremse vandets løb ned gennem tipvognssporet. Klagers repræsentant an-

førte herudover, at selvom der ansøges om, at der fortsat skal være en dæm-

ning, vil den bestå i en langt lavere opstemning, således at udsynet gennem 

slugten bliver væsentligt forbedret.  
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Lemvig Kommune udtalte, at den anser det for tvivlsomt, om der vil danne 

sig en sø det pågældende sted, og at udsynet gennem slugten er ødelagt ved 

etableringen af den nuværende dæmning. 

                                                                                                                                                   

Friluftsrådet anførte, at der skal fjernes meget jord, såfremt der på ny skal 

være udsigt gennem slugten, og at dæmningen i givet fald skal være meget 

lav. Rådet anser det ansøgte for et forsøg på at lovliggøre en ulovligt etab-

leret dæmning. Friluftsrådet havde ikke bemærkninger til etableringen af 

søen, men rådet er enigt i, at dæmningen stort set skal fjernes.  

 

Dansk Ornitologisk Forening havde ikke kommentarer til etableringen af 

søen men anførte, at tipvognssporet er ødelagt af dæmningen, og at dæm-

ningen skal næsten helt væk, så udsynet gennem slugten retableres.  

 

Danmarks Naturfredningsforening anbefalede et afslag på dispensation, 

idet man ikke mener, at dæmningen hører til det pågældende sted, og at 

den spærrer udsynet gennem slugten, som bør retableres. 

 

Fredningsnævnet har bemærket, at alle punkter, som fremgår af ansøgnin-

gen, er behandlet.  

 

Fredningsnævnet har anført, at fredningens formål er, at de fredede arealer 

skal bevares i deres nuværende tilstand og at bevare de landskabelige vær-

dier, der er knyttet til området. Det fremgår desuden af § 4, at der ikke må 

foretages terrænændringer ved afgravning, planering eller opfyldning. 

 

Fredningsnævnet har bemærket, at efter de foreliggende oplysninger, er det 

en forudsætning for etableringen af den pågældende sø, at der bibeholdes 

en lille opstemning ca. 1,5 meter under det nuværende niveau. Det er end-

videre oplyst, at en del af den afgravede jord skal placeres, således at op-

stemningen hænger naturligt sammen med landskabsformen set fra vejen.  

 

En etablering som ansøgt vil betyde, at arealet ikke længere bevares i dets 

nuværende tilstand, og at der foretages en terrænændring i form af opfyld-

ning, hvilket er i strid med fredningens bestemmelser. Det er frednings-

nævnets vurdering, at selv en mindre opstemning vil påvirke eller blokere 

udsigten gennem slugten på en sådan måde, at dette tillige vil være i strid 

med fredningens formål. Der gives derfor afslag på dispensation til det an-

søgte, herunder afslag på lovliggørende dispensation, da det ansøgte er i 

strid med fredningens formål, jf. naturbeskyttelseslovens § 50, stk. 1. 

 

2.3 Klagens indhold 

Klager har anført, at der klages over, at fredningsnævnet har truffet afgø-

relse om afslag på en lovliggørende dispensation til dæmningen, når det 

ikke har fremgået af indkaldelsen til besigtigelsen, at dispensation til dæm-

ningen skulle behandles.  
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Klager har anført, at han ikke har haft mulighed for at svare på spørgsmål 

eller fremlægge yderligere konkrete oplysninger eller løsningsforslag for 

dæmningen, inden der blev truffet afgørelse. 

 

Ifølge klager blev det ved besigtigelsen forklaret, at ansøgningen indebar 

opstemning af overfladevand ved at lukke et eksisterende dræn og ved at 

bevare en tilpasset form af dæmningen. Herudover blev der ifølge klager 

udvekslet synspunkter om de nuværende forhold og eventuelle mulige for-

bedringer af dæmningens udformning i forhold til påvirkning af landska-

bet.  

 

2.4 Fredningsnævnets bemærkninger til klagen 

Fredningsnævnet har den 28. juni 2021 anført, at klagers repræsentanter til 

besigtigelsen redegjorde for ansøgningen, og at der herunder tillige blev 

ansøgt om lovliggørende dispensation til at bibeholde en lille opstemning 

ca. 1,5 m under det nuværende niveau. 

 

Fredningsnævnet har endvidere oplyst, at der ikke er taget stilling til andet 

end det, der fremgår af ansøgningen indsendt af klagers repræsentant, og 

at der ikke er taget stilling til dæmningen i øvrigt, herunder om der kan 

gives lovliggørende dispensation til denne i sin nuværende form eller i 

form af andre løsningsforslag. 

 

3. Miljø- og Fødevareklagenævnets bemærkninger og afgørelse 

3.1 Miljø- og Fødevareklagenævnets bemærkninger 

Ifølge naturbeskyttelseslovens § 50, stk. 1, kan fredningsnævnet meddele 

dispensation fra en fastsat eller foreslået fredningsbestemmelse, når det an-

søgte ikke vil stride mod fredningens formål. Videregående afvigelser fra 

en fredning end nævnt i stk. 1 samt hel eller delvis ophævelse af en fred-

ning kan efter stk. 5 kun foretages efter reglerne om gennemførelse af fred-

ninger.  

 

Den relevante del af ejendommen er omfattet af Overfredningsnævnets af-

gørelse af 26. juni 1980 om fredning af arealer på Kabbel i Lemvig Kom-

mune. 

 

Om fredningens formål fremgår følgende af fredningens § 1:  

 

” 

§ 1. Fredningens formål. 

 Fredningen har til formål at bevare de landskabelige værdier, der 

er knyttet til området, og at forbedre offentlighedens rekreative udnyttelse 

af området.” 

 

Af fredningsbestemmelserne fremgår blandt andet følgende:  

 

” 

§ 2. Bevaring af områdets tilstand. 
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 Det fredede område skal bevares i dets nuværende tilstand. 

 

[…] 

 

§ 4. Terrænændringer. 

 Det følger af § 2, at der ikke må foretages terrænændringer. Der 

må således ikke ske udnyttelse af råstofforekomster eller foretages opfyld-

ning, planering eller afgravning.” 

 

Om baggrunden for fredningen fremgår det, at den er vedtaget efter forslag 

fra Danmarks Naturfredningsforening med det formål at bevare den land-

skabelige værdi af udsigterne til og fra den vestlige skråning af bakkedra-

get Kabbel, som er den højeste del af israndslinjen i det nordvestlige Jyl-

land. 

 

Overfredningsnævnets begrundelse for at frede området var, at området har 

en sådan landskabelig værdi, at det bør undergives fredning til sikring af, 

at tilstanden på fredningstidspunktet i det væsentlige kan opretholdes. 

 

Miljø- og Fødevareklagenævnet bemærker, at der er ansøgt om anlæggelse 

af et vandhul i slugten neden for stuehuset på Villemoesparken 35, og at 

projektet skal realiseres ved at bibeholde en mindre del af en dæmning, 

som ifølge ansøgningen er etableret, uden at det har været gennemtænkt i 

forhold til de forbud mod terrænændringer, der er fastsat i fredningsbe-

stemmelserne. Klagers repræsentant oplyste under besigtigelsen i overens-

stemmelse med ansøgningsmaterialet, at der tillige ansøges om en lovlig-

gørende dispensation til at bibeholde en lille opstemning af den etablerede 

dæmning ca. 1,5 m under det nuværende niveau. Nævnet finder herefter, 

at fredningsnævnet ikke har begået fejl ved behandlingen af sagen, da fred-

ningsnævnet har behandlet det, der er ansøgt om.   

 

Miljø- og Fødevareklagenævnet er enigt i fredningsnævnets resultat og be-

grundelsen herfor. Nævnet finder, at det ansøgte både vil indebære til-

standsændringer i strid med fredningsbestemmelsernes § 2 og terrænæn-

dringer i strid med § 4, hvilke bestemmelser er fast af hensyn til at opfylde 

fredningens formål. Nævnet bemærker herved, at det ansøgte vil fremstå 

som en kunstigt skabt terrænændring i det karakteristiske landskab med 

slugter og dermed vil stride imod bevarelsen af de landskabelige værdier, 

som er forudsat i frednings formål, jf. fredningsbestemmelsernes § 1. 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    

3.2 Gebyr 

Som følge af afgørelsen tilbagebetales det indbetalte klagegebyr ikke, jf. 

gebyrbekendtgørelsens § 2. 

 

3.3 Miljø- og Fødevareklagenævnets afgørelse 

Miljø- og Fødevareklagenævnet stadfæster Fredningsnævnet for Midtjyl-

land, vestlig dels afgørelse af 20. maj 2021 om afslag på dispensation til 
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etablering af en sø og afslag på lovliggørende dispensation til opstemning 

på matr. nr. 7e Kabbel, Lemvig Jorder. 

 

Det indbetalte klagegebyr tilbagebetales ikke. 

 

Denne afgørelse gøres tilgængelig for Fredningsnævnet for Midtjylland, 

vestlig del (sagsnr.: FN-MJV-01-2021) samt for klager og dennes 

repræsentant via klageportalen. Afgørelsen sendes desuden til eventuelle 

andre parter i klagesagen. 

 

Afgørelsen vil blive offentliggjort på mfkn.naevneneshus.dk. Personoplys-

ninger vil blive anonymiseret. 

 

 

 
Thomas Steensen   

Stedfortrædende formand 

https://mfkn.naevneneshus.dk/
https://mfkn.naevneneshus.dk/
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