
Afgørelser – Reg. nr.: 

Fredningen vedrører: 

Bemærkninger: 

Domme: 

Taksationskommissionen: 

Overfredningsnævnet: 

Fredningsnævnet: 

Kendelser: 

Deklarationer: 

Dispensationer: sidst i filen med nyeste til sidst 

Bemærkninger om formål og bestemmelser:
Denne fredning indeholder ingen udtrykkelig formålsbestemmelse. Formålet må derfor udledes ud fra en 
fortolkning af fredningsafgørelsen. I  dokumentet er de generelle bestemmelser fremhævet. Den fremhævede 
tekst er vejledende og er fremhævet som hjælp til læseren. Fredningens  generelle bestemmelser kan også 
optræde uden for de markerede områder. Et fuldstændigt billede af formål og bestemmelser forudsætter, at 
hele afgørelsen fra fredningsnævn og Overfredningsnævnet/klagenævn læses. 

Tryk her for at komme direkte til den vejledende fremhævning af bestemmelserne
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protolcollc'm for frel1nine;si1L8vnet for .?i'~<';~C0~Jingamts frec1ninss- "

Ben 29. november 1978 afsagde fredningsnævnet for Ringkøbing amts
fredningskreds i sagen

R.A.F. 47/1977 Sup~lerende fredning af Brejning-
gå:L'Gs Krat

følgende

K e n d e 1 s e:

Ved kendelse af 14. februar 1920 stadfæstede overfredningsnæV11et en
af fredningorli.:".)vnet for Rine;kølLLrLGamtsrLH1okrcc1sden 3. januar 1919
afsagt kend else ane~~ende frcdninz ai og adgang for offentlighed en
til Brejnineg&rds Kra"t.

Den stedfæstede kendelse gik ud på:

tll. at den inGhce;~ledGdel af DrejninggJ.rds Krat på mat:C.:':lr. Ir og
~at for ejernes regning underl~astes fredskovsforpligtelse og un-
derkastes stadig tils;yn af Statens tilsY-llsførende med de private
skove i Rine;købing amt, således at tilsynet ikke blot føres de
første lo år, men fremdeles s::";tlc.;ngedet ikke er ophævet i hen-
hold til naturl'rec1ningslovens § 18, samt at dette tilsyn skal ha- I

ve den naturlige træbevoksnings bevarelse til formål og samtidig
skal søge at frem.rn.edens udvikling og trivsel, uc1en a.t hensynet
til tilvejebringelse af udbytte af hue;Gten bør være besteml11ende
for denne.

2.. I ovcrenGstem8else med ej erl1m:; til irec1ningGl1ævnet afgivne erlclæ-
rin~ bør der tilstedes o.f:c'e:ltlig adgc:mg til krattet, således at
publikum er pligtie; a t ia.et"caze eJ c ord cmsreglor, som loresl:riveG
af cjcr~e, under færdsol i krattet, ~amt pli~tiGe at undlade en-
~ve:c Glcac1egørc:mrJe hanc1:L:Lng.
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::>. Krattet IU'J. ikke benyttes til græsning og ej heller må frerrunede
tr2sortcr indplantes.

Do[; und tages "dyhe Dal II , cl er ikke e:::-trc:Jbevokset og d e c1yrlC8de
arealer fra elisse regler."

I februar 1976 re.j ste DanJ.llarks Hat.;ur'::~ectr]:Lngsforening supplerende
frednlngssag for en del af ejendo~~e~ na~~.nr. lt Brejning Hoved-
gård, Brejning sogn, nemlig den del af ejendommen, som benævnes "Dy_
bedalll, og som ikke var medtaget i den tidligere fredningskendelse.

Ved nærvæl~ende frednine;snævns kendelse e.f 7. januar 1977 blev de::::,
truffet bestemmelse om fredning af "Dyoedal" gående ud på, at den-
ne skulle bevares i sln hidtidige tils-:.;a.:::.d, ID.8ndog sålecl es at cl er
gaves ejel~en tilladelse til på nærmere vilkår at etablere en sø.

Under bel1andlingen af sagen om fredning af "Dybedal" blev der fra
natur:fredningsforeningen udtrykt ønske 0::1. en a1jol1rføring af frea-
nil1gs1~endelsen fra 1920, og ved sl~rivelse af 17. februar 1977 rejste
foreningen fredningssag vedrøre:i.1c1eBrejning~ård Krat og visse o.r::1'u-
der uden for sel~e krattet med n1stand O~ n~18~,af en frednin"sser-_ Å ~ _

v:i,tut uU..Lormeti overenostemmclse med nu ticlige status quo sel'vi tut-
tc:r.

~fter beho:.c.'i[;bekend t[sørols e og indya~slLt1r; afhold t nævnet, der i
donne saG 118.r bestået af formanden, dO;:'~1e:rSv. Aa. Christensen, det
aL1tsr8.dnva1gte ![1edlemindtil l~ a.pI.'iJ. 1978 Børge Herping og deref-
ter af Aksel iUJJLlitzbøl1, og det ko.:nr.......malvalGte medlem Hedegaard
@culdbøl, møde i sagen, i hviket m0de samtlige lodsejere deltog. Un-
(Jer fo:chandJ_inGerne blev der f:ca lOGsejernes side gjort indsigelse
d l ~] ~. 1 ,.L. l' ~ n ~. ". ...c, s mOG cen Geogralls~e uus~ræ~nlng aI lreunlngen pa Vlsse pu~cGer,
Cl eIs mod visse enlcel thec1er i forslaget til frednin~sservi tut. Efter
at have foretaget besigtigelse Samme!1 med lod sej erne amnoc1ede fred-
ningsncNl1ct naturfredningsforeningen om at udarbejde en ænc1ret fred.-
ningspåstand, som i vid udstræknill~; iI:løc1el:omde af lodsejerne frem-
satte ønsker.

T~:Cterat et sådant r:mdr:i..ngDforslag var fr(~rllcorillnetafhold tes p~1nymø-
de ned lodsejerne og a.ndre il1tereSG2redc den 19. maj 1978, hvorvidt

l . d' bI f.J" J ~ -". d h f . ~yrler_lccre c::::n. rluger eva' ca,_'GY:C\I _LO(lGe~Jerne, er.' ere,"Ger 11'CJ.-e faldt deres :Lnds,Lc("!lscl'.

lw.r n::-.lyne ~ beGJ.uttet a.t p{'~l,~cc;e
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1- de p[t vedhæftede kort (bilag l) af størr.~lse som nneivet på vcdh8f-e 1- ted e lod sej erfortegnels c (bilag 2) følgend e fredningsbestexmnelser:

I
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e
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A: Alrninoelige besterrll:Ielser.

l. Arealet skal hcnliege i en sD..c!2.Yl tilstand, at egekrattet, kil-
dcv;:;]ldene og hedeområderne med (len .for området karakteristiske
flora og fauna og de geoloc;l.ske de.r.:.:::.elserbevares og friholdes
for indgreb.

2. Området m;}. ilcke bebyge;es, og der ITIe. ikke opstilles skure, ma-
ster, boder, transformerstationer eller andre skanmende ind-
retninger. Ledningsanlæg må kun etableres efter tilla.delse fra
fredni:ngsn~'3vnet.

3. Der må ildce foretages terrc.3nærld.ringer ved afgravning, opfyld-
ning eller p~ anden måde.

4. Der ~~ ikke foretages vandstands2udringer. Afløb og kanaler,
SO!TI kan t.0ndre vandstanden og de fysisk-kemisl:.e faktorer i l:il-
c1e:t'elterne, må ikke etableres ..

5. Stoffer, herunder insekt- oe; ukrudtbekc?illpelsesmidler, som kan
føre til forurcnine; af omrlidet 05 tll ændring af flora oS fau-
na må ndce anvend eo •

6.. Hclllcas tnill~ a.f a.1~:fal() mil ilcke find c s ted.

/skydobancr,
7. Etablerinr; af lossepladser, mo':corbaner, parlCGriue;:JpladGer, cam-

pingpladser samt henstilling af udrangerede bilor og andre ma-
skiner må ikke finde stecl. Campering og teltning er forbudt.

8. I Clet fred ode områc1e må iklce foretages beplantning, ligesom op-
dyrkning ikke må finde oL 'D l-ea.

9. Gr:-.asl1ingmå ild(e find c sted.

10. Der tillægges offentligheden ret til eåenue færdsel og ophold
i krattet indonfor skovdi[;8t.

ll. Frec1nil1gsnyndighederne har ret t.il uden bekostning for ejerne
og oIter forhandlins med c1is.sc at foranledige naturtilstanl1en
opretholdt ved en passende landskabsllleje, jfr. plet. l., alt i
det o!'",lfan;;ejerne ikke selv eru::~;:(n? a. t sørge her.E'or. Dc ved frcd-

··~rl-"'C'~~rl·' ......,;::";." .., - r. -Ir)- ....,.'.,...,. ..-"_) :l/"."" "'l,.J... -'--illr ).-,~n..!..c,,:>~.Ya~'..I..c,(1oue.cl1c.....p..c;Jc l •.L.:"C,t.>LC e.L.Lel\.ccrlI.1.. ~ommerCJCl..lle.
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B: Se;rligc bestcmrnclscr.

l. På cjendOJ:lmenma.tr.nr. llf Brejning Hovedgård, Brejning sogn,
(lb.nr. l) indrettes pa fredningssyndighedernes foranstalt-
ning og regIling en indhegne t kreat1;.I'Y8.ssa.gc til vandingssted
i lo faeters bredde fra skellet til ca-cr.n:c. Ink, således som
angIvet på kortet.

2. Uanset bester:wlclserne i pkt. A 4. kan. ejeren af matr.nr. l t
(lb.nr. 2) i Dybedal etablere e~ sø fra brønden - med.vand-
spejl i overkanten af brønc1uwl:slet - til en dærnning vest her-
for, jfr. vedhæftede detailkort (bilag 3), på. betingelse af,
a:t det forind en etableringen godtgøres overfor fredningsn<2VT!.et
ved forel<:3ggelse af projekt, at der ved etableringen fremko~er
tilfredsstillende afledningsforhold fra kildevæld et.

Uanset bC3tel!:121elsernei plet. A 9. kan græsning finde sted i
Dybedal, såfremt ejerem :for egen rAsning opsætter hegn oa1{:ring
selve kildc~området. Såfremt der s1:u11e o:Qstå tvivl om.afgræns-
ningen mellem Dybedal og krattet, afGøres sådan tvivl af frea-
ningsn~8vne~, der kan lade Joretau;c fornøden markering.

JI-.:c",c~ 'lY1,....P.Y' e·~C't~·'-ninf)·r<""Y'\nrJ·:1'sl'l''\le·t·11--::>"" n'''vr1('.!- In'unde+, at o"e1:"..1:'_, orsc'~-v 0, A L."_;';'C_ _.L ,) c:t. u __ L":>') .FY"". L.> l c;. . , ... 0,-,- _ Cv ., u __ v _

vidt 8.l1gur de arealer, der er olTIfattet af de tidligere afsaete fred-
nin6skenc1el[)e~c, ikke sker nogen oådan yderligere indskrænkning i

eje::rnes ejendomsret, at de derved lider noget tab, og der tilken-
des derfor ikke ejerne af disse arealer ersta'cning for pålæg a,f lIe
ovenfor nC8vnte fredningcbestemmelser. J?orsåvidt angår de arealer,
der ikke tidligere har været fredede, og som tilhører P. Kr. Krogs-
Gård (lb.nr. l) har' nævnet besluttet at yde en erstatning på 1500
kr. pr. ha eller ialt kr. 5.520,00.

Den tiJj~endte erstatning vil i medfør af naturfredningslovens §
33, stk. l, vmre at u<Jrede af statskasse:a med 75% og af Ringkjø-
bing amtsrL':.dmeel 25%.

Overfredningsnc.Jvnets kend else af ~A. :Cebruar 1920 og TICBrv8rcmde
freclnincsm.Qvn8 kend cIs e af 7. januar 1977 vil V<'-3rea t aflys e sam-
tidig !necl tinglysningen af nærvC3renae kendelse.

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

/ Dc rf'<. v ()Cnu:':L ted e kort angivile a.cGe.ler Cl,f stcrrc1sn som ane;ivet pft
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l' ;/. vedh;~:Ctede lod sej erfortegnelse fred es i overensstem.melse meel det

foran anførte.

I •

I erstatning udbetales til ejeren af r::atr ..nr. 11i Brejning Hoved-
gård, Brejning sogn, P. Kr. KrogsG3~d~ et beløb på kr ..5.520,00
med en årlig rente, der er 1% hejer:: e!ld.aen af'Dan...rnarks1rational-
banlc til enhver tid fa.stsatte disconto _fra kendeIsens dato ..

I!:rstatningcnudredes af statska,ss(;;l1o~ r~ingkjrJbingamtsråd so::n nær-
mere foran bestemt •

• Sv. Aa. Christen8en A. Ammitzbøll Hed egaard Slculdbol

I Foranstående kendelse kan ankes tiloverfredningsnævnet (adr ..Ama-
liegade 13, 1256 København K).

I·

Anlcefristen er 4 uger fra den dag, afgørelsen er medc1elt de 1&[,231-
elende 1clageberettieede. Fristen kan under særlige omstændigheder
forlmnges.

Udskriftens rigtighed bekræftes.
, J Ji'nJ~DJnlm3W",VNJ~rLl li'On IU NGKO:BI HC

AVITS HH ,·;mTnmSKll};U:3 •

•
e
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.'", IJoc1se j erfortcgn~J.s8

',tt BrejninG Hovedgurd, Brejning sogn.

I.Iatr.nr.

J 1f
(lb.nr. l)

:e,
'f
; -
~'
>
','

Ejer

P. Kr. Krogs-
eårc1, Kra I;vej
11, Opsund,
6920 Videbæk.
L.q,rsTherkel-
sen, Kratvej
9, 6971 Spjald.

lIatrik1ens
"r~a1 L' .,...,?(~. t::c • H! -

128300

171441

Bent Ny;ård, La··330509
degårdsvej 6,
Brejning, 6971
Spja.ld.

Fredes
ha

3,63

15,30

25,87

Bilag 2

Erstatning
kr.

5.520

o

o



?

~ila!J. \' J
i
~
t-

"- ·
H

·-"..
-"

O
o·'"
<:~
~
c

~
"

Akt: Skab nr .
ludlyldel at dommwkotttoreo;: J

CJ

c:
C1J

lE
E
C

-O
c:
CJ
C1J

1\

"

...
L.
ro

""'o. 'tfc: .~(!J
en

~~01
. .., V ,
en ;::, -{J
lO ~ ~~ -..cc: 0-
L. ~~
(!J I:: '"... '''\ 8(
L. ,l::
'" \J-o.
s::: I..

-UC!l ~~ CJ.., >
L. L-

O "' (J
'U,

.:>l. ~ .s::;

C1J -~s:::
c:
Ij) ...

"""O ...: '"Cl)... ... ....
,,< E ...

til

Betlllllngs.

tortt'lul .. r

y -2 fløj

Meltr. nr. tf, Brejning HovedgClrd

Brejning Sogn
Rmgkøbing amt

Netl: 1: /'000

~..ø"~ Grænse for særlige bestemmelser
under pkt. B ~.

Udfærdiget i november 1976 af

Fredningsplanudvafget for Rmgkøbmg amt

i anledning af tinglysning

gNt?; t<:-,(

landinspektlJr
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REG~NR. 47

,~Forhandlingsprotokollen for Fredningsnævnet for Ringkøbing Amtsraadskreds •
af

l
!
I '
t
l
I

.OPKÆ.vET

Aar 1919 den 3. Januar holdt Fredninesnævnet Møde paa
Hotel Ringkøbing i RinGkøbinb•

Samtlige Lledlemrnervare mødte •
.........................................
Derefter affatt;ed8 Nævnet sin Kendelse, som blev underskre-

ven og fremlagt til Protokollen.
Formanden opl~ste derefter følgende

K e n d e l s e :

Foranlediget ved et til Fredningsnævnet indgivet Andragende
fra J.M.Voigt af Løvstrupgaard m.fl. om Fredning af den indhegnede
Del af Bre jninggaards Krat, har }"'Iredningsnwvnetta6et Saeen til Lleht.nc
ling og foretaget Besigtigelse paa Aastedet samt forhandlet med
Lodsejerne:
Gaurdejer Sophus 3mith af Brejning Kratgaard, som ejer den nordlige

Del af det indhegnede Krat, som ligger paa
Matr. Nr. 11' af Brejninggaard og

Gaardejer Christen ~ang Pedersen, Bom ejer den sydlige Del af det
indhegnede Krat, som ligger paa Natr. Nr. lat
af Brejnin;gaard.

Der har foreligget for lh.:vneta) en Bl'klwring af la. ::3epten,-
ber 1917 fra Udvalget for Uaturfredning, som tilraader FredDingon,
b) en Erklwring fra Skovrider G. Heineth af 13. September 1918, hvori
han answtter den Indtægt, der kunde indvindes ved total Borthugning
paa
Gaardejer Smiths Lod til 8 å 10.000 Kr. og det aarlige Overskud ved

forstmwssig Behandling til 5 å 600 Kr., og paa
Gaardejer C.T.Pedersens Lod ved total Bort~ugning til 4 å 5.000 Kr.

og det aarlige Overskud ved forstm~"sig Behandling
til 2 å 300 Kr. oG endelig

o) en Erklæring fra lIaturfredninesraadet af 11. Uovember 19lG, som
erklærer det for s~rdeles ønskeligt, at Krattet; bevares.

Lodsejerne har erklæret, at de ikke har noget at erindre
mod den forlanete Fredning, naar de faar en Erstatning, de kan være



tjent med, og de have nedlagt Paastand om, at Erstatningen bestemw~
for Gaardejer Smith til 10.000 Kr. og for Gaardejer C.T.Federsen til

I..

5.000 Kr.
Ved Fredningsnævnets Besigtigelse fandt Nwvnet, at 3koven er

saa ejendownelig og af saadan Betydning for den paa[;wldende Egn, der
ikke i vid Omkreds har nogen Løvskov, at den bør bevares,

Fredningen bør derefter gaa ud paa
som dette er foreslaaet i de fremlagte Erklæringer.

l. at den indhegnede Del af Brejnin~gaards Krat paa Matr. Nr. l
lat for Ejernes Regnin~ underkastes Fredskovsforpligtelse og IDl'

kastes stadigt Tilsyn.af Statens Tilsynsførende med de private S
i Ringkjøbing Amt, saaledes at Tilsynet føres ikke blot i de fø '
10 Aar, men fremdeles saalænge det ikke er ophwvet i Henhold ti :
turfredningslovens § 18, samt at dette Tilsyn skal have den
Træbevoksnings Bevarelse til Formaal, og samtidig skal søge at'
dens Udvikling og Trivsel, uden at Hensynet til Tilvejebringel'., ,

Udbytte af Hugsten bør Vttlrebestemmende for denne. ,~II
2. I Overensstemmelse med Ej ernes til }'redningsnUJvnetafgivne ;~ i

, ,~

ring bør der tilstedes offentlig AdGang til Krattet, sauleJes ~,
likum er pligtig at iagttage de Ordensregler, som foreskrives .~,;1
Ejerne, under l!\lJrdseli Krat tet, samt pligtige at undlaJe enhvff,

:1shadegørende HandlinG' :1

3. Krattet maa ikke benyttes til Go-tesning og ej heller maa fre~

Trasorter indplantes. b
Dog und tages "dybe Dal", der ikke er træbevokset , og de dy ~

kede Arealer fra disse Regler.
Med Hensyn til den paasta~ede Erstatning har Lodsejerne an-

ført, at der har været budt Gaardejer Smith 12.000 Kr. for Træerne

til denne Sum baade for Smiths og C.T.Pedersens Vedkommende.
paa Roden paa hans Lod, og at Erstatningen bør fastsættes i Forhold

~
I

Det er Nævnet bekendt, at det angivne Bud er gjort Gaardejer I

Smith.
Efter Indholdet af den fremlagte Erklæring fra Skovrider

Heineth og Nævnets egen Kundskab om Forholdene finder Nævnet at kunne
fastsætte Erstatningen:

til Gaardejer Sophus Smith til 8.000 Kr.



n

! ,

og til Gaardejer Christian Tang Pedersen til 4000 Kr.
skriver henholdsvis Otte Tusinde og Fire Tusinde Kroner.

Efter den udstedte offentlige Indkaldelse har ingen meldt si,
med Krav med Ilensyn til Erstatningssumrnen oS den vest og sønderjydske
Kreditforening, der er Panthaver i Ejendommen har specielt frafaldet
Krav paa Andel i Erstatningen.

T h i e r a g t e s :
Den indhegnede Del af BrejninggaarJs Krat beliggende paa

Matr. Nr. lI'og lat af Brejninggaard bør fredes i Overensstemmelse
med de foran under l - 3 aneivne Regler.

Den Ers~atning, der tilkommer Gaardejer Sophus Smith bestem-
mes til Otte Tusinde Kroner og den ErstatnintS, der tilkolllJllerGaard-
ejer Christen Tang Pedersen bestemmes til Fire Tusinde Kroner.

Kendelsen vil være at forelwgge OverfreJningsraadet.

Christian Siersted Kr. Larsen Vestergaurd !'.ladsNæsgaard
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U D S K R I F T REG. NR" 117

af
Overfredningsn~vnets Forhandlings- og

Kendelsesprotokol.
OPHÆVET

Aar 1920 den 14. Februar afsagde Overfredningsnævnet paa
Grundlag af den skriftlige Votering følgende

Kendelse
i Sagen angaaende Fredning af og Adgang for Offentligheden til Brej-
ning Krat, forelagt i Ilenhold til Naturfredningslovens § 16 og ind··
anket af Gaardejer 30phus Smith og Gaardejer Kristen Tang Pedersen.

Fra Købmand Jens Christensen og P.C.M.Vinge, der har ~køde
paa Ejendommen Matr. Nr. lat af Brejninggaard, Brejning Sogn, og fra
Panthaverne i denne Ejendom og i Matr. Nr. lr samme Steds Vilh. Pe-
tersen. I.F .Mortensen og 'rhomas Thomsen, har Overfredningsnævnet til- ,

I

vejebragt Erklæringer om, at den indankede Kendelse i Forhold til dem!
skal have samme Ret svirkning, som om de havde været behørigt indvar~3-

1,Jøde
lede til det i Naturfredningslovens 9 8 omhandledo/, idet dog de nævntE,

ISkødehavere og Panthavere Th. 'rhomsen har taget ~\orbehold med Hensyn
til deres Ret til den Erstatning, som maatte blive tilkendt Ejeren
af Matr. Nr. lat af Bregninggaard.

Med denne Bem~rkning og iøvrigt i Henhold til de i den ind-
ankede Kendelse anførte Grunde vil den v~re at stadfæste.

T h i k e n d e s f o r R e t :

Den af Fredningsnævnet for Ringkøbing Amtsr~adskreds den
3. Januar 1919 afsagte Kendelse angaaende Fredning af og Adgang for
Offentligheden til den indhegne de Del af Brejninggaards Krat, be-
liggende paa Matr. Nr. lr og lat af Brejninggaard, Brejning Sogn,
stadfæstes.
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REG. NR,

OPHÆV~T

protokollen for fredningsnævnet for Ringkøbing amts fredningskreds.

År 1977 den 7. januar

R.A.F. 77/1976

afsagt sålydende

k e n d e l s e:

blev i sagen

supplerende fredning på ejen-
dommen matr.nr. lt Brejning Ho-
vedgård, Brejning sogn (Brej-
ning Krat)
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I skrivelse af 20. februar 1976 har Danmarks Naturfredningsfor-
ening rejst begæring om yderligere fredning af en del af ejen-
dommen matr.nr. lt Brejning Hovedgård, Brejning sogn, nemlig
den del af ejendommen som benævnes lIDybedal".

I '.

Som begrundelse for fredningen har sagsrejserne anført, at der
i Dybedal findes et kildevæld, der i sig selv er en sjældenhed,
og at der i forbindelse med kildevældet findes en fauna, som det
ud fra videnskabelige synspuructer er nødvendigt at beskytte.

Efter behørig indkaldelse afholdtes den 5. oktober 1976 møde med
de i sagen interesserede. Mødt var ejendorrwens ejer samt repræ-
sentanter for fredningsplanudvalget og Danmarks Naturfrednings-
forening.

Ved en i forbindelse med mødet foretaget besigtigelse konstatere-
des det, at ejendommens ejer har foretaget en kraftig oprensning
fra kildevældet og ca. 40 m mod vest til den i Dybedal beliggen-
de brønd, fra hvilken der er afledning gennem et drænrør.

~\

Ejendommens ejer erklærede sig indforstået med, at Dybedal sta-
tus quo fredes, forudsat at han får mulighed for at anlægge en
af ham projekteret sø og til græsning over hele Dybedal.

Fra fredningsplanudvalgets side blev det foreslået at give god-
kendelse til at ejeren etablerer en sø fra brønden (med vandspejl
i overkanten af brønddækslet) og til en dæmning nedenfor."Herefter
skal Dybedal fredes i naturtilstand, dog med tilladelse til græs-
ning bortset fra selve kildeområdet, der skal indhegnes. Det måt-
te dog v@re en forudsætning for denne løsning, at der blev præ-
steret dokumentation for, at der herved ville fremkomme tilfreds-
stillende afledningsforhold fra kildevældet.

Ejendommens ejer kunne ganske tiltræde denne løsning og erklære-
de, at hvis den blev en realitet, ville han frafalde erstatning
for fredningen, ligesom han selv ville påtage sig udgifterne ved
indhegning af kildeområdet.

Naturfredningsforeningens repræsentant ville i~ce umiddelbart
modsætte sig den skitserede løsning.

~tt Efter det således foreliggende finder nævnet, der i denne sag
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har bestået af formanden dommer Sv. Aa. Christensen, det amts-
rådsvalgte medlem Børge Herping og det kommunalvalgte medlem
Hedegaard Skuldbøl, at betingelserne for at frede området er
tilstede og træffer derfor bestemmelse om, at Dybedal således,

f. som denne er afgrænset på vedhæftede kort, fredes, idet der for
fredningen gælder følgende bestemmelser:

~~ l: Det fredede areal skal bevares i dets nuværende stand. Æn-
dringer i terrænet, herunder råstofindvinding, opfyldning
eller planering er ikke tilladt. Dog må ejeren etablere en
sø fra brønden (med vandspejl i overkanten af brønddækslet)
til en dæmning vest herfor på betingelse af, at det forin-
den etableringen godtgøres overfor fredningsnævnet ved fo-
relæggelse af projekt, at der ved etableringen fremkommer
tilfredsstillende afledningsforhold fra kildevældet.

J

e
•e

Tilsåning eller tilplantninG af arealet er ikke tilladt. Fred-
ningsmyndighederne skal være berettiget til uden udgift for
ejeren at fjerne selvsåning.

Arealet må ikke anvendes til losseplads, henlæggelse af af-
fald, opstilling af udrangerede genstande eller på anden til-
svarende vis.

Campering og teltning må ikke finde sted, camping- og beboel-
sesvogne må ikke opstilles. ParkerinGspladser må ikke indrettes.

Afgræsning af arealet kan finde sted, såfremt ejeren for egen
regning opsætter hegn omkring selve kildeområdet.

2: Der må ,ikke på arealet opføres bygninger, skure, boder eller
andre indretninger eller opsættes hegn, bortset fra nødvendi-
ge kreaturhegn. Ledningsanlmg med tilhørende master og tårne
må kun opsættes efter forud indhentet godkendelse fra fred-
ningsnævnet.

3: Påtaleret tilkommer fredningsnævnet for Ringkøbing amts fred-
ningskreds.

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

Den på vedhæftede kort angivne del af ejendommen matr.nr. lt
Brejning Hovedgård, Brejning sogn, fredes i overensstemmelse
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med det anførte.

For fredningen udbetales ikke ejeren erstatning.

Sv. Aa. Christensen Børge Herping Hedegaard Skuldbøl

"
',l Udskriftens rigtighed bekræftes.

e
•e

FREDNIHGSNÆVNET FOR RINGKØBING M,lTS FREDlIJIHGSKREDS.

Sv. Aa. Chri:~
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DISPENSATIONER>

Afgørelser - Reg. nr.: 00047.00

Dispensationer i perioden: 30-10-1984 - 15-11-2001
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FJ\EDNINGSNÆVNET
FOR

IJNGKØlUNG AMTS FREDNINGSKREDS
PO"WEkkONTOkr~T· TELEfON 07.')z at II

6~SO lUNGK0BJNG

Nævnet har d.d. tilskrevet hr. læTer Lars Therkelsen, Kratvej
9, 6971 Spjald, således:

II Vedrørende etabl~ring af en ku~stie sø i Dybe-dal i det fr~dede Brej-
uiag Egekr~t på matr. nr. l-t. Brej nloF: Hovedgaard, Brejoirw.

Efter en besigtigelse meddeler fredniQF:snævnet enstemmirt den i
h.t. naturfredniup-aloverls J 34 nødvendige tilladelse til etablerinfen
af den ans0(lte kunstip-e S0 efter det nu for nævnet forelagte detailll'-
rede forslag, udarbejdet af hedeoelskabets grundforbedringsafdeliue- i
Videbæk, Jfr. hedeselskabets sag nr. 8413~t tegning af 28. aUf.ust lJ8i
og beskr'ivelse m.v. af surUJle dato, se endvidere tredoingsnævnets ken-
delse af januar 1977.

Ti llade Isen bortfaldeI', såfremt den ikke er udnyttet inden 5 år
fra tilladelsens meddelelse, jfr. n<:s.turfredningslovens ~ 6f• 8.

A.fg0r~lsen kan efter t1<lti.lI'fredningslovens ~ 58 indbrinf'E:s for 0-

verfredni ngsnævnet (adr. A.m<.A1ier.ade ? 1?56 København K) af bl. H. ;;11.-

søgeren O{ forske lligc= m~'[,dl ['heder-.

Klage fristen er 4 urer fr~ den da~, afgørelsen er meddelt d~~ ~~-
@R.1dendl~ 1clareberettigede.

En ti lladelse 'kan ikk·~ udnyttes før udløbet af kla~efI':isteu. ~!'

klare iværksat, kan tilladel~er\ ikke udnyttes, medmindre den opret~ol-
des øf overfredningsuælJuet."

Hvilket herved meddeles.
Der vedlægges kopi af ansøgning samt kortbila~.

f'led vetllir hilsen
p.n.v.

Fredninfsstyrelsen,
Amaliegade 1"3,
1256 København K.

~"'''t'lL-'t;~iV"7'-~

Sv. Aa. Christensen.
Modtaget' fredn'"P8iYrtlaen

3 1 OKT. 1984

Miijøministeriet
J. nr. F. \~~/

{\,-\.tO
-Btt
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RINGKJ0BING
AMTSKO:MMUNE

AMTSFREDNINGS-
INSPEKTORATET
NØRREDIGE 20
69SO RINGKJØBING
TELEFON 07· 32 08 66

Fredningsnævnet.
Den 1 O SEP. 1984
Journal nr. 8-7 0- 51-1- 681-7 -79

L .J
Sagsbehandler: H. J. Degn

Amtsfredningsinspektoratet har modtaget vedlagte ansØgning om god-
kendelse af anlæggelse af en kunstig sø i Dybedal i det fredede
Brejning Egekrat.
IfØlge fredningsnævnets kendelse af 29.11.1978 har ejeren af matr.
nr. lt ret til at etablere en sø i Dybedar, 'på betingelse af at
det godtgøres overfor fredningsnævnet, at der fremkommer tilfreds-
stillende aflØbsforhold fra kildevældet. )
Amtsfredningsinspektoratet finder denne betingelse væsentlig, da der
i den nordfor liggende sumpkilde lever en meget sjælden billeart.
Hvis aflØbet fra kildevældet udformes på passende måde er der mulig-
hed for, at billen kan sprede sig til denne lokalitet. Amtsfrednings-
inspektoratet vurderer, at rislebassinet vil kunne opfylde dette øn-
ske.
Hvad angår sØens rent landskabelige virkning finder man dog, at det
fremsendte projekt vil bevirke en ret afgørende ændring på det på-
gældende sted. Set nede fra dalens bund op mod dens udspring vil
dæmningen få næsten helt tværs over dalen i en hØjde af 1,60 meter
over det nuværende terræn.

M~?CJen
HJtt-fgenDe~
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'I" HEDESELSKABET Hjejlevej 2
6920 Videbæk

Telefon 07 171866

Det Danske Hedeselskab
Grundforbedring.afdelingen
Videbæk kontoret

28.08.1984
VPJ/ab
blad nr. Ol

)()3-84134

. .
Anlæg af
Kunstig Sø ved
"Kratgård", Brejning

matr.nr. It, Brejning Ho~edgård, Brejning
Videbæk kommune, Ringkøbing amt.

Ejer:
Lærer Lars Therkelsen-Kratvej 9
6971 Spjald

telr P7 - 3B 15 15

Bilag Plankort 1:500
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28.08.1984
blad nr. 02

•

I

l=-
l,

Efter anmodning fra ejeren har Hedeselskabet i Videbæk, på grund-
lag af forundersøgelse og opmåling i marken, udarbejdet plan for
anlæg af en kunstig sø i "Dybedal" ca. 200 m øst for "Kratgård".
Søen anlægges i et område, ca. 35-100 8st for et kildevæld. Om-
rådet grænser mod nord og syd til Brejninggårds Krat.
Hvor søen anlægges har terrænet en hældning fra øst mod vest på
ca. 125 cm.
Der er foretaget boringer i indtil cs. 125 cm's dybde, hvor der

- - .. -
blev fundet et velomsat tervelag, stedvis sandblandet, i 40-60 cm's
dybde, på underlag af ret hårdtlejret, stedvis grusblandet sand.
Søen foreslås anlagt i henhold til medfølgende overfladekort 1:500
med 801ttegn1n9 i længde forhold 1:500 Dg højde forhold 1:50.
Det på kortet benyttede kotesystem er vilkårligt valgt, tilknyttet
følgende punkter:
l. Brøndkant ved vestre ende af bestående dam - kote 822 cm.
2. Træpæl med gul top i områdets nordre grænse - kote 926 cm.
Det projekterede vandspejl er i kote 775 cm, gennemgående lidt over
bestående terrænhøjde, der er i intervallet kote 805-680 cm.
Søbunden er projekteret med vanddybde varierende fra 40-200 cm.
Den opgravede fyld oplægges som dæmning omkring søen med krone-
kote 800 cm, kronebredde 4 m, skråningsanlæg 3:1 til naturlig ter-
rænhøjde og til bund af sø.

2 - 3Vandarealet vil udgøre ca. 835 m og vandrumfanget ca. 1000 m •
Forinden opgravning af fyld påbegyndes, skal hele vækstlaget, i
ca. 30 cm's tykkelse afrømmes og lægges i depot.
Afrømningen af vækstlaget skal ake fra hele området, såvel det
egentlige vandområde som dæmningsområdet, dels for at modvirke gen-
nemsivning, når planteresterne omsættes, dels for at kunne etablere
et vækstlsg på dæmningen.
Tilløb til søen skal ske fra Kildevældet mod øst, idet der herfra
anlægges en rislebane af mørksten på en strækning sf cs. 25 m med
et fald på ca. 10 0/00 i det der sikres frit afløb fra kilden.
Kildens minimum vandføring er af ejeren vurderet til ca. 10 l/min.
Gennemstrømningen må derfor forudses at blive særdeles svag.

e
i,

-J

•• 03
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28.08.1984
blad nr. 03

Afløbet fra søen skal, som fra den eksisternede dam, ske til en. .
bestående 80 mm Pvc-rørledning, hvorpå der monteres en lodret sf-
løbsrør, med overfaldskant i kote BOO cm.
Det lodretstående afløbsrør, kan eventuelt være todelt, således at
vandstanden i søen kan reguleres.

Under hensyntagen til den bestående undergrund må det forudses, at. - -
der vil ske nogen udsivning fra søen, hvis omfang kun kan tilnær-- -melsesvis bedømmes ved mere indgående og ret kostbare undersøgel-
ser. En effektiv sikring mod udsivning kan kun opnås ved at hele
det vanddækkede areal fores med bassinfolie, en foranstaltning, der
under alle omstændigheder tilrådes på det vanddækkede areal af den
nye dæmning, omkostningerne herved er medregnet i overslaget.
Meromkostning ved fuldstændig sikring med bassinfolie kan anslås
til 10-12.000,- kr.

•

,
Overslag:
Omkostningerne ved arbejdets udførelse kan anslås
l. Afrømning af muldlag fra ca. 1450 m2,

ialt ca. 435 m3, samt oplægning i depot
2. Opgravning af fyld, oplægning til dæm-

ning ca. 450 m3
3. Udlægning af muld på dæmning, fra depot

ca. 435 m3
4. Anlæg af rislebane, incl.levering af

marksten
5. Montering og levering af 125 m2 Mono-

flex bassinfolie , 0,5 mm
6. Etablering af afløb, incl.materialer
7. Projektering
8. Andre og uforudseelige udgifter
Ialt

Beløbene er excl.moms.
Hertil kommer evt. omkostning
materialerog evt. afsætning i

således:

kr. 1.500,-

kr. 8.000,-

kr. 3.000,-

kr. 2.000,-

kr. 2. 7do ,-
kr. 300,-
kr. 4.000,-
kr. 3.500,-
~[~_~2.:QQQ.l:------------

marken.
til udarbejdelse af licitations-
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FREDNINGSNÆVNET FOR RINGKJØBING AMT

SCANl\TErr
Skov- og Naturstyrelsen
Haraldsgade 53
2100 København

Modtaget i
Skov- ('IC! NaLuri:ltyrelsen

Herning, den 15. november 2001
R.A.F.67/01

1 9 NOV, 2001

Lars Therkelsen er d.d. tilskrevet således:

"Lars Therkelsen, Kratvej 9, 6971 Spjald, ansøger om dispensation til fortsat græsning i yderli-
gere 10 år ved max. 20 moderfår på et areal af ca. 5,9 ha i en del ,af Brejning Egekrat, matr. nr. 1
t, Brejning Hgd., Brejning. - R.A.F. 47/97 - Brejninggårds Krat.

Skov og Naturstyrelsen, VIborg Statsskovdistrikt har den 7. juni 2001 givet tilladelse til en fort-
sat græsning med får i en del af Brejning Egekrat, matr. nr. l t, Brejning Hgd., Brejning på ei
areal af 5,9 ha. Arealet fremgår af et bilag til styreisens tilladelse. Tilladelsen gives på nærmere
fastsatte vilkår. Græsningen er i strid med Fredningsnævnets kendelse af 29. november 1978 om
fredning af arealet. Ansøgeren har nu videre søgt om Fredningsnævnets tilladelse. Ansøgningen
er forelagt Ringkjøbing amt, der den 29. oktober 2001 har anbefalet ansøgningen.

Sagen er behandlet af nævnets formand alene efter § 9, stk. 4 i forretningsordenen for Frednings-
nævn.

Jeg skal hermed på nævnets vegne i medfør af Naturbeskyttelseslovens § 50 meddele tilladelse
til den fortsatte græsning. Nævnets tilladelse vedrører samme areal, som fremgår af Skov- og
Naturstyrelsens skrivelse af 7. juni 2001, og nævnets tilladelse er på de samme vilkår, som fast-
sat af styrelsen.

Tilladelsen gives, da den fortsatte græsning ikke findes at være i strid med fredningens formål.

Hvis tilladelsen ikke udnyttes inden 3 år fra denne godkendelse, bortfalder tilladelsen jfr. Natur-
beskyttelseslovens § 66, stk. 2.

Afgørelsen kan efter lov om Naturbeskyttelse, § 78, stk. 3, jfr. § 87 inden 4 uger fra den dag, af-
gørelsen 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.

Skov- og Natursty,relsen
~I.nr.SN 2001 Q /2// 11/- Q7)"0j RETTEN I HERNING, 2. AFDELING
j\Kt. nr. /'1 ~.-I~ Nygade 1-3, 7400 Herning
. Tlf. 97 22 22 00 E-mail: f-naevn@get2net.dk

mailto:f-naevn@get2net.dk
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FREDNINGSNÆVNET FOR RINGKJØBING AMT

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.

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

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

.....

mailto:f-naevn@get2net.dk
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Brejning Egekrat

Matr. nr. 11Brejning Hgd., Brejning

Afgræssel skovareal vist med blå skravering, i alt 5,9 ha

Orthololo 1999

1:4.000

ALH 22/5-2001

•

•

•


	Forside
	Fredningsnævnet 29-11-1978
	Bestemmelser

	Kendelser 03-01-1919
	Kendelser 14-02-1920
	Kendelser 07-01-1977
	Kort
	Dispensationer
	Dispensationer 1984
	Dispensationer 2001


	Reg: 
	 nr: 00047.00

	Navn: Brejning Egekrat
	Bemærkninger: 
	Domme: 
	Taksation: 
	OFN: 
	Fredningsnævn: 29-11-1978
	Kendelser: 03-01-1919, 14-02-1920, 07-01-1977
	Deklarationer: 


