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R.A ..F. 185/1979

ble-v i sagen
Fredning af arealer ved
Drongstrupgaard

afsagt sålydende
k e n d e l s e:

I skrivelse af 27. juni 1979 har Ringkjøbing Amtsraad rejst
fredningssag for et areal på ca. 2 ha af ejendommen matr. nr. 29-a,
Nørrelandet, Sdr. Felding, omfattende et overrislingsanlæg samt den
til anlæf,get hørende tilførselskanal med forbindelse til Skjernå ka-
nalen over ejendommene matr. nr. 29-a, 29-i, 30-a og 29-f, Nørrelan-
det, Sdr. Felding.

Sagen er rejst på initiativ af ejeren af matr. nr. 29-a, Nørre-
landet, Sdr. Felding Of er begrundet med anlæ~gets historiske værdi
so~ den sidst bevarede del af det store engvandinf,ssystem, som Dal-
gas skabte omkring Skjernådalen i forrige å:ehundrede.

Herning og Skjern museer har før sagens rejsning: støttet tan-
ken om at søge anlægp,;etbevaret som et historisk eksempel på en nu
forladt vandingstekn~k, og N~turfradningsrådet bar i en ove~ sagen
afgivet erklæring anbefalet forslagets gennemførelse fordi anlægget,
foruden at være etkululrhistorisk mindesmcBrke,vil have stor v~~di
som undervisningsobjekt.

Efter behørig bekendtgørelse og indvarsling af de interesse-
rede afholdt fredningsnævnet den 2'7..august 1979 offentligt møde J..

sagen.
rlødtvar repræsentanter for ltingkjøbing Amtsraad, Herning 11u-

seum, Danmarks Naturfredningsforenings lokalkomite og ejeren af
matr. nr. 29-a.

Efter at fredningsforslaget var gennemgået, blev der fra samt-
lige de mødte givet tilslutning til forslagets gennemførelse.

Erstatningskrav er frafaldet.
På grundlag af det saledes foreliggende har nævnE-~tbestemt,

,:_ Clt det på vedhæftede kort mCl::c'keredeareal af matr o nr. 29-a, Nørre-
I landet, Sdr o F'elding tillige IlledeJ 8i1 lige ledes på kortet angivne
~ tilførselskanal over matr. nr ..29-a, 29-i, 30-a og 29-f, Nørrelan-
l'
1\



2.

det, Sdr. Eeld:i.nf~, vil V2:.:real; frede,
tcs følgende fredningsb8stcm~clser.

ideL der for fredningen

l: :F.L'ec~nine;(~nsforJ.1lål er al; bS""'a:cc: overrisl i. Cl/:';Senscn med den ti L-

h0rcndo till0bska~al, " f-c~ J sj t:r'? LTuliChcd for at anlæ[r;c t Iunge-
I'er genne~ plejeroranstal~ni~~ers udført af frcdnings~yndighe-

derne, og at f).ve hif.;t;orisk i:lterc8serede mulighed faT at bese

2: Areale t ml Dålcdes ikke bebyg?;ss, bcplantcs, plø,j es eller ud-

s::;-~ttes for ondrc foranste ..ltl.ir:.cer, der kan ænc~re el1.e(' 0clcl:::r:;g-

r~e terrænt'orTilerne af'; kaCla~"~.jSt:Ol0.et. De t må således kun anven-
des til p:ræsniQ~~ og høslet E~ed rcspe~ct af' de n:::-t~vI1t;ebestem'nol--

e ser.

e 3: Arcale t l-:-.aa, i det OJD fang e,i erne ik1,e selv ØD skor a t fore,-·

tar::8 de n0d v'endige eor;vanclinzsforans t.nl tn i.nt'~er vecl p;rø f t tl.i nz,
,. L' i . "" " l' " l .reGu.Ler~Lng al vane .Lr.g m"V., Cl. t 1reCL1.lntSmyll.C-q;neclerile p eJ es

således, at enEvandingssysteset funferer og kan ses af interes-

88re(18. Fa einden l'reclning3:'1}" nd if;lledernc i vær~u:;~~,=tt; Cl' ple j c fo.cau-

s l:;altnin2~er, skc-ll c1l"~rfor"tLlndles JTl8cl e;j2 ene (V1, hvorI.' id t d (~ vil
udfore .'l:c1J8jclerne Y:lodaftalt bOl;<:JliC1E>

p3Gnin~ af de Lilhøpsnde tilløb fra S~jor~~ k~nal.

ej L~: Ovens tåeflde fl'udninc;sbes te~l'n81s2r skal af e,jeren kunne forlnn-
Ees oph":.:::,<recle, s:if:remt vand Ln(~smul:Lshederne fra Skj ernA kanal

ophører, eller såfremt [redninB8myndi~hede~ne ikke foretaGer, de t iI cl:c-Lften a f en[svanding~;s;ys te~r:et t1ødvend:i Ee plej e fOT'rnl-

s tal t; ili Yltr,e (' ~

5: De t fredede nrea 1. eT t i.l[;:engeligt for eks·ku..rs -LoneT og anct:cc!

interesserede: eJter forudr-;åe:lde hcnv8ndc-;lse til ej erne al' ej en-

dommen DronFstrup~aard.

l' h i b e s t e m m e s:

Det på vedhæftede kort a~giv~e areal og den ligeledes angivne

tilløbskanal fredes i overensste~melse med det foran anførte.

Sv. Aa. Christensen. Karl l~l~"Cjær. Richard Gaardsvifo_
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AfC~Tc1sen knn efter naturfradnlnts10vens g 58 indbringes for
overfr'ednings:n::8vnet(Cldr. j'.mcd.:i.J::f:'~Clcle13, 125S Køb8-:1Ilc-l"vn IC) af bl.o.

lodsejerne o~ forskellige nyndi~hd~er.
Klae;cfristc:l er l[ U[~C2:' fT'3. l~endelse~s d~ltO.

Uds~riftens rigtighed bekræftes.
FREDNINGSNÆVNET FOR RINGK0B1NG
AMTS FREDNINGSKREDS, den 2. oktober 1979.
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UDAR~E)f)El AF RINGKJ0BJNG Af'-IISRÅO.
M·1TSP'!ELJ;.,'NGSINSPEKiOPA rET. fil TJENST-
LIG BRUG MED G I TIllADELSE (A 400/70)

,
Fredning af overrislingsanlæg på
matr. nr 290, Nørre!andet.
Sdr. Felding, Aaskov kommune,
Ringkøbing amt
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