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Det bnkendtgørcs

'j-
• .:~ I' t

h~rved. at det StatflQ.tilhørende Bedeareal . ',•.
,;te.", .

• "I ,. ...,vil V!l?re at t'rcde, og advares' derfor alle ,'o o

at forøve nop;en som helet Ufred paa ~~;4:'-:,,~.\
-..'" .. ' ",: ':'~

) ,'I"! f, "; ::~ ) .. ~
".

at Borris Sønderland

uvedkou~ende om ikke
"te Areal.

'. ;Ii"t ..Det er navnlig forburit uvedkorrunendeat færde>1 1 Heden paa . ~.":.... t
. .: ~,~ ~

en saadan MaaQe. at der derved kan opstS'i Fare for dens Ødelæg~ ...,:....;. .."gelse f. Eks. ved HedebrDDd, og lndskærr~s det særlig Ejere e1-
h '.ler Brugere at tilgrænsende Hede- eller :,·osearealernøje ab 1agt-, .,
,.

tage Brandpolitilovens herhen hør~nde Bestemmelser betr.æffende
Afbrænding af ~g, Hede- eller Mosetørv m. v.

Det er ligeledes efter vedkommende Ministeriums Forlangende
forbudt alle of, enhver, der ikke k~n godtgørp særlig Adkomst, at
udøve Jagt, at slaa Lyng i Heden til T.ækning, Bagning, St~ø&lse •.
Foder og lignende.. at skære Lyngtørv 1 Heden, a't grave Tørv 1 lio- ';

.'. ,

sen paa "Søbjergene ", at plukke Bær og lade Kreaturer græsse paa
Arealet, ligesom d~'t selvfølgelir- er forbudt at opdyrke dette.

Arealet er afgrænset ved Pæle. dt!T ere nedrammede 1 Skelli-

·nierne. Opsynsmanden 1 Lejren ved Borri~ fører Tilsyn med hele .•
Arealet overensstemmende med den ham gennem '-die Ingen1ørdirek-
tl0D meddelte InRtruks •

. Overtrædelse af mdningsbf'stemmelserne vil medføre Straf.

i,'

• l'. ,....

ansvar. " /l...
BØLLING - NØRRE KONroa, d. j4. Geptember 190}.

V. R. Krag. .
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FREDNINGSNÆVNET
REG. NR. 00 O (JO. (J 'b- ()\

FOR
Ringkøbing, den 5. oktober 1983 •
R.A.F. 183/1983.• RINGKØBING AMTS FREDNINGSKREDS

DOMMERKONTORET· TELEFON 07·321411

6950 RINGKØBING

Borris Sønderland - Borris Skydeterræn - Fredning.

e For nogen tid siden har Fredningsstyrelsen (att. Michael Thorsen)
telefonisk forespurgt til fredningen af Borris Sønderland, idet det
blev anført, at der skulle være en fredningsafgørelse af 1903 og

- 1908.\.
I den anledning har fredningsnævnet foretaget en undersøgelse af
eget arkiv samt forhørt sig hos Forsvarets Bygningstjeneste.

Der er herved alene fundet frem til fredningsbekendtgørelsen af 1903,
og det må derfor også efter fredningsnævnets opfattelse bero på en
fejl, når det tidligere ( i en sag fra 1973 om etablering af pejle-
og observationsstader for artilleriskydninger i Borris skydeterræn)
er blevet nævnt, at fredning skulle være sket i 1908.

Der henvises til vedla.gte fotokopi af redegørelse med bilag a.f 3.
oktober 1983 fra Forsvarets Bygningstjeneste, der nøje svarer til
oplysningerne på fredningsnævnets sag om fredningen.

Med venlig hilsen
p.n.v.

Fredningsstyrelsen,
Amaliegade 13,
1256 København K.
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FORSVARETS BYGNINGSTJENESTE
VESTRE BYGGEADMINISTRATION
Sct. MathiaSfI;ode 96B . Postboks 139
8800 Vibor~
Telefon (06) 62 1477

REG. NR.

VD/GA
Dato: 3 okt 1983
J. nr.: 612.56-521/3631
Antal bilag: 3

Til Fredningsnævnet for Ringkøbing Amts Fredningskreds,
Dommerkontoret,
6950 Ringkøbing.

Emne: 521 Borris Skydeterræn - Frednin~.

Ref. : a. Telefonsamtale med bygningsdistriktschef V. Dam

den 5 sep 1983.
b. Telefonsamtale den 3 okt 1983.

Bilag: l. "Bekendtgørelse om Fredning af det staten tilhørende
Hedeareal ved Borris Sønderland."

2. Kopi af siderne 50-53 vedr. Borris Skydeterræn.
3. Skydeterrænet ved Borris - 1979.

Ved ref. a. blev Vestre Byggeadministration (VBA) forespurgt, om
den var i besiddelse af en fredningskendelse for Borris Skydeterræn fra
1908, idet bygningsdistriktschef V. Dam ved et møde i Borrislejren den
17 sep 1973 angående etablering af pejle- og observationsstader for ar-
til1eriskydninger i henhold til mødereferatet - udfærdiget af Per Mik-
kelsen, dengang som repræsentant fra Fredningsplanudvalget - skulle have
udta1 t, at det oprindelige areal, 1830 ha, er erhvervet i 1903 og fredet
i 1908.

Arealet er erhvervet i 1903, men fredet ved en bekendtgørelse af

1903. VBA er af den opfattelse, at 1908 må bero på en skrivefejl, jvf.
ref. b.

VBA vedlægger som bilag l "Bekendtgørelse om Fredning af det Sta-
ten tilhørende Hedeareal ved Borris Sønderland", dateret 3 okt 1903.

R. A. F. 18:1/83.
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FORSVARETS BYGNINGSTJENESTE
VESTRE BYGGEADMINISTRATION

REG. NR. blad: 2

Endvidere vedlægges som bilag 2 kopi af siderne 50-53 af bogen
"Forsvarets arealer" - en beretning fra Forsvarsministeriets naturfred-
ningsudvalg; udgivet af Forsvarsministeriet og Miljøministeriet novem-
ber 1974.

Endelig vedlægges som bilag 3 en folder vedrørende Borris Skyde-'
terræns anvendelse - udgivet af Vestre Landsdelskommando i 1979 •

--- -- ,;,d"I.JRa~~
T. Traasdahl Møller
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Bekendtiørellie_

om Frednin~ a.f det Staten tilhørende Hedeareal ved Borrjs S~nder-
....... ilt "'-~.-'-." !Ii"" • .. 'ft· ....... t.".~,.... 1 ~ """ " ..... ,\._..,.....;.....,... ....4~.. .. ~ .. :~.,.~~ ft."" ..... '#··· .' 0.0 "... C_ •• &O .-

IJ.anG.~*,,"''''''~
De~ bekendt~øres herved. at det Staten tilt.ørende Hede-

Areal at Borr1a S~nderland vil Være at lreøe. 0& advares derfor al-
le uvedkommende om ikke at forøve no&en som helat Ufred paa bemeld-
te AreaJ..

De~ er navnli~ forbudt uvedkommende at tærdes 1 Heden paa en
aaadan Maade, at der derved kan opstaa Fare ror åena ~delæ&aelae
f.Eks. ved Hedebrand. o. indskær~e8 det Iiærli. Bjere eller Bru&e-
re at tll~rænsenGe HeGe - eJ.J.erKOliearealer nøje at iaattaae Brand-
poli tilovenli herhenhsDrende Beatemmelser betræffende Al"bræn4in& at
Lyni. Hede- eller Koaet~rv m.v.

Det er ~1&eledeli efter vedkommende Kin1aterjumli Forlanaende
forbudt alle o~ enhver. aer ikke kan &Odt&~re liærl1e Adkomat, at
uåØye Jaet, at sla~ Lyni i Heden til Tæknina. Baan1ni. ~tr~ellie.
Hoder o~ li~nende. at Iikære Lynetørv i Heden. at arave Tørv i MOlien
paa ·Søbjer~ene·. at pJ.u~~e ~ær 0& at lade Kreaturer erælise paa
Are&let, li~esom det aelvtølceli& er forbudt at opdyrke dette.

Arei&J.eter at'"rænlietved. Pæle, cier er nearammede 1 Skellin1er-
ne. Opøynwu~~ i Lejren ved Borrili Johan Chr. Jenaen fører Tilliyn
med hele Are~J.et, overens~temmende med den ham iennem 3ci1e Inien1-
ørdirektion meddelte Inlitrukli.

Overtl"ædellie af Fredninø;iJoeetemrhe..1.Wernevil medføre Stra.fan-
avar.

B~llin~ - N~rre Herrederli Kontor. den 3' Oktober 1903.
V. R. ICra••

Ovenwt~uende Bekendt~~relae f1nåea nøjacti& enlilydende 1
Rlbe S~j~-Tidende tor 5/10, 13;10 o. 21/10 1993.
hin~kjøbll1" Amtw Aviw tor 5/10. 7/10 o~ 9/10 1903.
Hin ...kjlObln~ Aiutw Da..ol.aa tor e/lO, 7/10 O" a/10 1903.
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•Borris skydeterræn 7
Det samlede skydeområde, der i dag henhører under forsvarsministeriet,
omfatter ialt 4.725 ha. Heraf er 117 ha fredskov.
Kernen i området, Borris Sønderland, omfatter 1.830 ha, blev i 1902
erhvervet af staten på initiativ af botanikeren Euge'n Warming, med henblik
på, at en større strækning af den jyske hede kunne blive bevaret urørt til
oplysning for senere tider om heden s naturforhold. 11903 blev arealet over~
draget Københavns Universitet og forsvaret i fællesskab.
11953udvidedes skydeterrænet til sin nuværende størrelse gennem erhver~

.. velser mod syd omfattende området omkring Omme å.
• Der er indtil videre forbud mod anvendelse af kampvogne på arealet.

Der er restriktioner med hensyn til skydning med brandfarlig ammunition,
et særligt I)brandskydningsområdecc er udlagt og indrammet af brandbælte.
Offentligheden har adgang til skydeterræn et i øvelsesfri perioder. Der

.. udstedes ved kommandantskabet eller den tilsynsførende vederlagsfrie
""') passersedler og fisketilladelser.

Der gives lejlighedsvis offentligheden (studerende, jagtforeninger, ornito-
loger m.fl.) adgang under kyndig ledsagelse uden for skydetiden, men på
skydedage, normalt kun i de tidlige morgentimer (fugleekskursioner). Om-
egnens jagtkonsulenter har periodebestemte adgangstilladelser til særlige
områder for dyrestudier og filmoptagelser. Personel fra Vildtbiologisk
Station, Kalø, har adgang efter aftale med kommandantskabet.
Uanset, at der de seneste 4-5 år har været ca. 300 skydedage, hvor offent-
ligheden ikke har adgang til området, har det årligt været besøgt af 2500
gæster og 900 lystfiskere. Hertil kommer, at den tilsynsførende skovfoged
og skytte i de senere år har ledet ekskursioner for studerende, ornitologer,
jagtforeninger m.fl. med besøgskoncentration i månederne april-juni og
med gennemsnitligt besøg de sidste 4 år på 35 hold med ialt 1500 deltagere
årligt.
Dette adgangssystem har været benyttet i ca. 10 år og virker tilfredsstil-
lende.

.. Borris Sønderland blev ved herredsretskendelse af 24. september 1903
• fredet. Af kendelsen fremgår bl.a.,

at det er forbudt uvedkommende at færdes i heden på en sådan måde, at
e)der derved kan opstå fare for dens ødelæggelse, f.eks. ved hedebrand,

at det er forbudt alle og enhver, der ikke kan godtgøre særlig adkomst, at
udøve jagt, at slå lyng, at skære lyngtørv i heden, at grave tørv i mosen på

eSøbjergene, at plukke bær og lade kreaturer græsse på arealet, ligesom det
selvfølgelig er forbudt at opdyrke dette.
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Milevid udsigt fra Muldsande over den lyngklædte hede på Borris skydeterræn. Den fredede
Borris Hede er en rigtig urfuglelokalItet.

Skydeterrænet er et hedeslettelandskab , der i dag fremtræder som hede
med hedemose-partier. Området gennemstrømmes i den sydvestlige del af
den næsten uregulerede Omme å.
Lyngen på heden er meget varieret, nogle steder høj og tør, andre steder lav
og frodig efter brande forårsaget af den militære anvendelse. Revling,
tyttebær og tranebær forekommer rigeligt og er at stor betydning for
stedets rige fugleliv. De botaniske interesser i området knytter sig især til
den fugtige del af heden og omkring kærene og hedemoserne. Området er
hjemsted for mange dyr. Således findes der i dag en rådyrbestand på
omkring et tusinde dyr. Denne rådyrbestands udvikling, der er ganske
bemærkelsesværdig, har nøje været fulgt af Vildtbiologisk Station på Kalø
i forbindelse med stationens vildtundersøgelser.
Området er tillige et betydningsfuldt fuglested, særligt som hedemose-
lokalitet, med en meget stor bestand af mindre almindelige arter som
urfugl, tinksmed, storspove, stor tornskade m.fl. Foruden disse fugle er
der et betydeligt antal ynglende og rastende rovfugle samt ynglende
småfugle og sumpfugle.
Derfindes ialt 11gravhøje på arealet. Hovedparten af disse ligger i området
umiddelbart nord for Thorsbæk i den sydlige udkant af skydeterrænet.

I modsætning til næsten alle de øvrige behandlede områder, hvor fred-
ningsinteresser må underordnes den militære brug, gælder dette ikke for

52
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det meste af Borris skydeterræn, Såvel hedemosearealet som ådalområdet
er af høj fredningsmæssig værdi, fordi de udgør typiske restområder af

I_landskabselementer, der tidligere var meget karakteristif.ke for disse egne.
Hedemosearealet vil som følge af sin høje grundvandstand og jordbundens
særlige lyngtørvkarakter ikke kunne tåle kørsel, hverken med bæltekøretø-
jer eller hjulkøretøjer, uden at lide uoprettelig skade. Enkelte anlagte veje
og spor gennem området vil dog kunne tolereres, ligesom højereliggende
randzoneområder eventuelt kan tåle begrænset kørsel uden for sporene.
Afbrænding af lyngen vil kunne ske med mellemrum med henblik på Iyn-
gens foryngelse - forudsat lyngtørven ikke brænder i dybden. Det optimale
afbrændingsinterval vil være 5-10 år. For at hindre, at lyngtørven brænder
og for at opretholde områdets naturlige vandstand og udseende bør alle
grøfter tilkastes og nye grøfter ikke etableres.
Plantninger bør ikke anlægges inden for det af den gamle fredning
omfattede areal og i øvrigt begrænses mest mul igt.
Endvidere bør egekrattet ved åen friholdes for militær kørsel o.lign. Plant-

_ninger bør ikke være tilladt i krattet eller dets nærhed.
Den sydvestlige hedestrækning, der forbinder den gamle fredning med
ådalen, foreslås underkastet fredningsbestemmelser, der tilsigter en beva-
relse af arealets nuværende karakter, således at arealet friholdes for ny-
plantninger. Med hensyn til den militære aktivitet må Borris skydeterræn

Asom helhed siges at være et øvelsesområde, hvor kørsel med bæltekøre-
IWtøjer i særdeleshed kampvogne uden for de eksisterende spor vil medføre

varige skader.

Det foreslås, at områdets fredningsmæssige værdi sikres ved en land-
skabsfredning, hvis nærmere indhold aftales mellem miljøministeriet og
forsvarsministeriet.
Det bør herunder overvejes at pålægge visse arealer nærmere driftsforan-
staltninger med henblik på at bevare eller øge værdierne.

e
e
e
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Kære sekretær Jørgen Andersen.

Hoslagt fremsender jeg til låns en fotokopi af en.af oberst Prytz i 1907 udarbejde1s oversigt over s';atens
erhvervelse af Borris hede i 1902. Ligeledes en fotokopi

. til finan~udvalget
af landbrugsministeriets henvendelse/af 11. februc ~ 1902
om hedens erhvervelse samt et kort over den i 190; erhver-
vede hede.

Det fremgår heraf, at '1eden er erhvervet som følge af
.professor Warmings Init at v i 18S9, nen at man s nere hEr

kombineret dette med en vi. anvendelse til mili tæ e form~.l,
idet det dog var forudsat, a.t denne anvendelse ik~ e strider
mod det oprindelige formål. Landbrugsministeriet ,r skøde-
indehaver, medens krigslunisteriet ( nu forsvarsm:nisteriet)

,',og Københavns uni versi tl~t i forening har brugsret· en, jfr.
A.ll1entz"Naturfredning, særlig i Danmark" side 23. Hp.den er
yderligere formelt fredet ved en kendelfioeaf Bølling herreds
ret, såvidt jeg erindrer af 1908, der yderligere fastslår.formålet med erhvervelsen.

Universitetet hw~ hele tiden haft en opsynsmwld, for
tiden skovfoged Frydenlnnd Petersen, der oppebærer et be-

.
skedent honorar for at varetage uni versi tetets inter(:sser
med henblik på opsynet. Naturfredningsrådet har to g[nge

.
1 de senere år ladet heden undersøge ornithologisk, (eIs 1

1942, dels i 1955, jfr. Finn Salomonsen: ":fuglelivet på

Borri s hede ti (Orni th. forenings' tidsskrift 49, pag. ~~45,.,
meddelelser fra Naturfredningsrådets reservatudvalg JI~X

, /
' ·J-I---- ._;;--/~ :== -- Lis '7 .~.j1
·x --. __ ~

6 •••• __ o

nr. 48. ) f~"Ollo.l\I':G~!'I./.t-.!: I')VAtG~7 FO';
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Såvidt. mig llckcndt }Jar mili t:Br8t,i hvert frrll1 i.ndti.l

for få år siden, fuldt ud l'c::opekteret,at uni vers:Lte t;cthar
jagtretten på heden. Man har fra universitetets side tilladt
enkelte ræve jagt er, men iøvrigt har det ikke været tilladt
at jage på den del af' hedf~ntil hYilken uni versi tete t har med-
brugsret. Ogs~ med hensyn tiJ. beplantning har mili tieret,i
hvert fald tidligere, søgt tilladelse,an ansøgning for få år
siden bleve ikke imødekommet fra universitetet. Under krigen
blev der givet nogle begr~nsede tiiladelser til tørvegravning,
medens en ansøgning om ti] ladelse ti:t-brunkulsgravn'Lng blev
afsHiet. Også. di sse sager blev forelagt uni versi tetet og na-
turfredningsrådet.

I årenes løb har dE'r været ført adskillige fe,rhanqlinger
med forskellige fredningsj nstanser om en evt. nærme j ·e præci-
sering af fredningen. SålEdes førtes der i 1911 til 1913 en
række forhandlinger melleLl militæret og udvalget for natur-
fredning om en nærmere pr8'cisering af fredningen. Årene 1960
til 1961 forhandledes der en del med Reservatrådet om eventuel
oprettelse af et vildtreservat omfattende hele skydeterrainet-. ,.
ikke ale ..."le "universi tetets hede ", men også de efter krigen
erhvervede arealer udenom denne. Disse forhandlinge.r- førte

·ikke til noget, bl. a. fordi universitet~ ikke ønSKede at
afgive noget af sin brugsret til heden. Senere har forsvars-
ministeriets daværende de])artementchef, general Linclhardt
to gange dels i 1961, dels i 1962 henvendt sig i ministeriet
og foreslået Omme å-dalen, evt. hele skydeterrainet (Han har
øjensynlig ikke været klar over, at det var fredet :L forvejen)
fredet. Disse sager blev af ministeriet forelagt Naturfredninga.
rådet, der foreslog' at holde et møde med repræsenta!ter for

~ forsvarsministeriet, Københavns universitet, mi]list~reBt for
kulturelle anliggende,r og Naturfredningsrådet • Dett e skete
i efterå.ret 1962, men (lette møde har aldrig været afholdt.
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De!' krJY tter sig Belv under de nuvtf:rendeforhold be Lydeli.IC na Ll1r-

_ historis)re interesser til Borris hede, navnlig ornitholo ;iske,
og skulle militærets bru~ af en eller anden grund ophøre, vil plan-
tevæksten hurtigt kunne regenerere på de steder, hvor de l har lidt

•
skade ved kørsel etc. .Jeg tror både Københavns universitet og TIaturfred lingsr&det
vil være meget interesserede i en yderligere udbygning ar fredningen,
evt. ved oprettelse af et videnskabelige reservat, og ma . vil na-

Ilt 4t turligvis være interesseret i, at få de senere efter 194 I erhvervede
.arealer, til hvilke ministeriet har fUld Drugsret, inddr~get under

It (ta en evt. fredning;.uen det er muligt, at det støder på fo 'melle van-
skeligheder. Har de tidligere ejere ikke en tilbagekøbsr ~t ? l/len
i hvert fald Sønder Omme å-dalen, der ligger umiddelbart syd for
den oprindeligt erhvervede hede, burde man søge at få med.

For at kormne videre i sagen mener jeg det er vigi .gt snarest
at få afhald t det i 1962 bebudede møde med de to "brugel ~" samt
ministeriet for kulturelle anliggender og de vedkoQmendE frednings-
instanser.

Med venlig hilsen
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DOMMLR"ONTOR~T Till FON 073214 II

Ringkøbing, den 6. april 1989.1A _ DfJ,.-tYf; R A F 5/ 1989_.~,

~

6950 RINGKØBING

Nævnet har d.d. tilskrevet Skjern kommune, Bygningsinspektoratet,
6900 Skjern, således:

"Vedrørende flytning af pejletårn "P.3 Østergård" på matr.nr. 2d Søn-
deriandet, Borris .

Nævnet meddeler herved i medfør af naturfredningslovens § 34 og §

47 tilladelse til det ansøgte .

Det bemærkes, at området er fredet ved en bekendtgørelse af 3. okto-
ber 1903, der navnlig forbyder uvedkommende at færdes i området. Næv-
net finder ikke, at denne fredning på nogen måde har betydning for
pejletårnets flytning. Det er endvidere fredningsnævnets opfattelse,
at naturfredningslovens § 47 ikke er til hinder for flytningen ind i
selve plantagen.

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

Endvidere bemærkes, at ansøgeren ikke herved er fritaget for at søge
eventuelle andre tIlladelser, som lovgivnIngen måtte kræve.

Afgørelsen kan efter naturfredningslovens § 58 indbringes for over-
fredningsnævnet (adr. Slotsrnarken 15, 2970 Hørsholm) af b) .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 klage
iværksat, kan tilladelsen Ikke udnyttes, medmindre den opretholdes af
overfredningsnævnet. "
Hvilket herved meddeles.
Kopi af ansøgningen samt kortbilag vedlægges.

Med venlig hilsen

/~/ .~

Skov- og Naturstyrelsen, ~~~~~ ~~~~
S lo t s m a r k e n l3 , MiJjøministeriet L ø vb~ ry N i e ls e n
2970 H ø r s h o lm . Skov- og Naturstyrelsen

J.nr. SN 13/1/;/ -t?O OT-
Akt. nr'/~ ..
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