
Afgørelser – Reg. nr.: 

Fredningen vedrører: 

Bemærkninger: 

Domme: 

Taksationskommissionen: 

Overfredningsnævnet: 

Fredningsnævnet: 

Forslag: 

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

B213360
Rektangel



OVER FREDNINGSNÆVNET>

L,__



U d s k r i f t
af

0YERF:1EDNINGSN --::Y~;ET3 KENDEISESPH';'[1 :iK:rJL.

Aar 1934 den 30.Juni sfs:.gde <JverfredninCJnxvnet paa
Grundlag ~f den skriftlige Y'teTing følgende

Kend,:?lse
i Sagen 'm FredninG af en ~el af Harrild Hede.

')8 "Ji Frednin1;sn~2vnene f ,r ~3k::J(:j ::rb/)rz''.s Ringkøbing
Amtsraadskredse den 16.December 1933 afsagte Kendelser er fnre-
lagt Gverfrednin~sn~vnet i Medfør af N8turfr8dningsl~vens § 16,
hv)rh·)s Kendehjerne er indgnket af Jydsk J.andhyp ,tekf 'renin~ og
A/S H'r;;;,ensBank S'1m Pc:nthavere i den af Fredninsen "rnfattede -s,iend0m.

Under Sa~ens Beha:1dling fr"r (;verfredr:inGsn-evnet har de
ankende Panthavere fr~fold~t d~res Anke.

{Jverfredni -.gsnsynet kan i det væsentlige til tr 'l-;d e de
i Frednin~Gn~vnenes KendeJser anførte Betra~tninger, og Kendelsen
vil derf~r være at stadfæste.

T h j b e s t e m m e s :
De af Frednin~snævnene f'r Skand~rb'r8 0g Ringkøbing

Ar~srå~dskredse den 16.December 1933 afsagte Kendelser vedrørende
Fredning af Harrild Hede otsdfæstes.



~
" -~Ola, cl "'"<n-"'c

"-'"c
E
<n--<n

"...,

•
l

-"o~
I~
~t.~

E
o~
c
o••
•~
c
o
"o
"~
o
>

.-.....,
\ .-.-.....
..
\

NØRLUND-.
((U'..d-~;;'-øL/Y

I
!P L A N T A
!
I

_ pz;"",,1.t #d<
- _._._ •.J

o
>•z

1
I

Ringkobing Amt
\- ......-. -'\ -'-._.-'

\,

• o
c .:c
o c
~ .: _ .... --;,; og

~
a~.';ll1ftl"
r_o;••

Y-l n~j

.....,.~,~-----''-.,
GLU D'~TED PLANTAGE

,~,

Skanderborg Amt

. -,-" ", " .
12 ~, 12 a':'1,

fi.2' 12 at,og
J:;~ec;1:ov, ro.fl .

.'- ....-r l') ;:1.'30.s=;::: :.1:" J_ •••• ~ _. _ ••

- - 12 8T, 12-.II.: _-,,:=,,, _
.i2 a~l Over I.3a~l,

~ "7 cl Ofr 3
..;;' ~ .->

•• • .c. ~oi!:"I.:2 _<-..:.. 2 9,., 3 tJ ()"; -\ 2.i.i.·J.~ .. ~ Vcvlur.d. •

I
c;Y



FREDNINGSNÆVNET>



U D S K R I F T
c:i f

REG, ~!P ~/b
/t/~) /.};, S

Forhandlingsprotokol for Fredningsnevnet for Ringkøbing Amtsraadskreds.

Aar 1933 den 16. Dece~ber Kl. 14 holdt FredninJsn~vuet for
Ringkøbing Amt M0de pas Dorn~nerkontoreti Ringkøbing. - Somtlice Me

lemmer, neml ie FOrmGllUen Dommer Grum-Schwensen, Am tsraadsmedlem Ar,
dreas ChristiAllSen,Bol rnsland, og Forstatlsistent J. M.Bach, Rind
Sogn, var m0dt.

Foreta6et blev Sa~ Nr. 1/19?3 an:;naende Frednint; af et Hede-
areal i Rind Sogn, tilhørende Godsejer Axel Castenskjold, IIarild-
e:;aard.

Der vedt06es enstemmigt og afsagdes derefter i Sagen saD-
lydende

" K e n d e l s e:

Fra Hovedbestyrelsen for Darrnarks Naturfredningsforening
har Fredningsn~vnet modta6et en af 25. Marts 1933 dateret Skriv-
else saalydende:

"Vi tillad er os at ulejlige det ærede Fredningsn'evn med
følgende:

Fra Godsejer Axel Castenschiold, Harildgaard pr. Brande,
har vi modtaget Forslag om Frednillg af det Godsejeren tilhørende
Hedeareal libgende i Ejstrup Sogn, Aarhus Amt, og Rind SOGn,
Ringkøbing Amt. Det til Frelnin~ udsete Areal er afmærket med
rødt pael de med:føl,belldeMaalebordblade : 2607 og 2608, strækken-
de sig fra Nord fra Topslid Bjert omtrent til Ulvemose med en
Uds:t;r'Bknin6af ca. 2 km. og fra I,. Lan.;bjerg til Statens Areal
mod 0st ca. 1,3 km.

Ovenn~vnte Hedeomraade har været besigtiget af Repr~sen-
tanter for vor Hovedbestyrelse og vort naturvidenskabelige Udvalg.
Vi henviser til hoslagte sagkyndige Udtalelse fra sidstn~vnte
Udvalg. Som det fremgaar af hoslagte Genpart af Skrivelse fra
Bestyrelsen for Laurits og Augusta Dahls Legater vil man fra

Le6atbestyrelsens Side støtte denne Fredningssag med indtil
1000 Kr., hvis Fredningen sennemføres i lste Instans forlnden
UdganGen af indeværende Aar. Naar dette lykkes, er vi rede til

tit'
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en ejendommelig Retning nemlig Nord - Syd eller Syd-Vest - Nord-
0st, i hvert Fald i den sydvestlige Indsande skylder dette Ager-

- 2 -'

at Qdbetale de 1000 Kr. som Bidrag til det af Nævnet fastsatte
Erstatningsbeløb.

Vi tillader os at andrage det ærede Nævn om at tage Sagen
op til Behandling i HaRb om, at det maa lykkes at gennemføre den-
ne betydningsfulde Frednine; indenfor den ovennævnte Frist. Vi
skal tilføje, at vi har afsendt ligelydende Skrivelse til Formand
en for "Naturfredningsn'€vnet for Aarhus. Amt, Herr Dommer C.Del';'
banco."

Det er oplyst, at den ligelydende Skrivelse ~~ ~idereSe~~) ,
til Formanden for FredninJsnævnet, Skanderborg Amtsraadskreds, ,j
Do:nmer C. Mel by i Horsens som samme rettelic;;vedrørende. J

" ")Den i Skrivelsen omtalte Genpart fulgte Skrivelse fra Da~ ,
.....~ ..

marks Naturfredningsforening er dateret 15. Februar og saalYd~t~~
~ ~.1;.:. ......

", .~,~~~.
~ ;'1' , "i

~~I'::~:'1"Udtalelse fra det natllrvidenskabelige Udvalg om Harild <':,;;;;,
~~,' ;I"\I:#J,": ;';',:1
~:X.'"tt,~~~;

l lf~'';''"'l

) ~~:;~
l Ir....;~.. ;l .ti.lDet af Herr Godsejer Axel,Castenschiold til Fredning Ud.j<l·~·;·),",

I ,
• I'"sete Hedeareal ligGende i Rind Sogn, Rin6købing Amt, og Ejst~p:.

Sogn Aarhus Amt, indtager et 9mraade af den sydvestlige Delaf~'

ende:

Hede.-
TopOGrafiske og geologiske Forhold.

for en stor Del af Nørlund Plantage dækkede Bakkeø mellem Fla. i~
, .

derne langs Holtum Aa og Kvindeb.ek i Syd og Federhalt Aa i Nor8Z:7
'1.~ h~'løvrigt Bes Arealets BeliggeLlhed, Grænser og noget uregelm:esstØe:.~

~,~
Form paa de medfølgende Maalebordsblade: 2607 og 2608 str~kkend. ~

,sig fra Nord for Topslid Bjerci omtrent til Ulvemose med en Ud~ , "i,
strækninb af ca. 2 k:n. og fra Lille I,angbje,rgtil Skellet mod,.;,'~

~:
Statens Areal i øst af ea. 1,3 km. '~\'..!

Arealets Overflade s~nker sig bølgeformet mod Sydvestfra
Højderne langs Nordgr~nsen, Topslid Bjerg, Store Lan6bjerg (250
Fod) og lille Langbjerg. Overfladelaget paa langt den største
Del af Arealet bestaar af stenet Sand, et enkelt Sted er der dog
fundet kalkfattigt Ler, og mod Sydvest og Sydøst findes snukt
udviklede Indsander med Klitter og Grussletter.

Klitterne indtager flere Steder i disse Flyvesandsarealer

llII



- 3 -

anlæg fra Oldtiden (se frem). I de kraftige Vihdbrud, som is~er
præger jen 0stlige Inds8Jlde,ses en gammelOverfladedannelse som
et tykt, mørkt Lag, 1,5 - 2m. under Klitternes Top.

Botalliske Forhold.
LanGt den største Del af ~realerne indtabes af typisk

Lynghede, der med enkelte Undta~elser ikke synes nogensinde at
have været ordyrket. EjenJommelige og illteressante Plantesamfund

af anden Art findes desuden flere Steder, navnlig paa Flyvesauds-
arealerne oG de dertil knyttede ~ræssletter, samt i lave Part jer
paa Heden, (Lichensletter, be~yndende Klitdannelse ved Mosser
(Polytrichum peliferllm) ae;Revling, Klitter med Klittag, Sand-

. J"""'-. ,
o" " Star- oG Graapil- K~r med VGJetation af Kæruld, almindelig Star,

Husestar, Blaatop, Klokkelyng m.m.)

Den saaledes. repræsenterede Vegetation giver et vÆrdi-
(
', ~tep
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fllldtUdsnit af deH for Midtjyllands udyrkede Arealer karakteri-
stiske Plantev~kst. Over hele Arealet ses enkelte, spredtsta~ende

smaa selvsaaede Bje~gfyrsindivider.
Ark~ologiske Forhold.

I den sydvestlice Del af Bakkeø -Omraadet findes et hidtil
uomtalt Ageranlæg af den Type med Smaavolde omkring de rettang-
ul~re AGerfeJter, som Professor C.natt har beskrevet flere Steler
fra Jylland og henført til den ældre Stenalder, men som hidtil
har været ukendt i denne Del af Halvøen. Det fremgik som sand-
synligt af den forcløbibe Besibtigelse af Heden, at Klitdannelsen
her er opstaaet i Tilknytninå til dette Ageranlæg, idet flere
lave Klitvolde indtog Retninben Nord-Syd, medens de mod Nord fort-
sattes i Abervolde af sædv~nlig Type.

Under Henvisnjn~ til ovel1forfremstillede kortfattede Karak-
terjstik af de naturhistoriske Od arkæologiske Forhold pas "Harild
Hede", hvortil yderligere kan tilføjes, ut Reden er Fristed for
en kraftig Be~tand af Urfugle, maa det naturvidenskabelicie Udvalg
i Danmarks llaturfredninC;!;sforeningudtale, at det vil anse en Frad-
ning af "lIarildHede" mod Beplantning, Opdyrkelse og Bebyggelse
for at v~re af den største V~rdi som et Led i Beskyttelsen af de
sidste Rester af den i midtjydske Hedeegne saa voldsomt truede op-
rindeli..;eNatur."
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Skrivelsen fra Bestyrelsen for "Laurits og Allgusta Dah1s 1,8-

gater" er af 15. Marts 1933 og er saalydende:

"Til Danmarks Naturfrednin3sforening - Sølyg.de'~6, ,København

Herved meddeles, at der paa Le6atbestyrelsens sidste

Møde er blevet vedta6et at stille til Forenin~ens Disposition et

Be1;Jb af indtil 1000 Kr. til Støtte for den paatJlnkte Frednint; • "'I
af det Godsejer A. Castenschiold tilhørende Hedeareal ved Harild .

paa Betingelse af, at Fredlljngssa~en er blevet gennemført i første

Instants forinden Udgangen af indeV2rendc Aar. Bestyrelsen imøde~ I I

") i
ser ~erlle en UdtaleeIse fra Foreningen, om, hvorledes den ser paa ,J
Muli~heden for ovenn~vnte FredniuGs Gennemførelse." l

Efter Modtagl~]sen af dlf.:lse Skrivelser afholdt Fredninc:;sn~v·'"it'1
i

i Forenin[; med FreanLl.;sn..evnet for SkDnderborg Amtsraadskreds de~):1

19. Juni 1'333 et Møde paa Barild Hede. t~~:J
; It "~'~J.::; {'o

Efter sket Be~)i6ti6e]SG af Herild Ilede, der er beliggende ! '::f:f~
rJels i Ejstr",p SOGH, Vrads Herred, Skanderborg Amt, dels i Hind '1)<'fl

j"'; ")J
Soo·rn, H8111mer;imHerred, Rin.:købiIli!: Amt, er sarntli.Ie Medle:nr.ler af ":I~,,,,:"\

- v o ~.~}~~~t
.'fV'1 ~~i

be6,ze l!'r8dl1in,-/Jn::Jvr. eniGe or.~, at de paa6ældende Arealer' i Anled- J~I~~,
~~t~~}:

Hin.; ilf, at Bevarelsen af Al'ealerne af naturhistoriske og ar1cæo... k';~5:
logiske Hensyn sk0illles at v.rre nf v..esentlig Interesse, bør fredeJ1t!};

'~1~ }"l

ved en Frednil.0sservi tut af omtrent føl.;ende Ordlyd: 1~',(~
De paae.;:.eldende Arealer vil være at frede saaledes, at c1ere~(\:~::',

h~
Jordflnue skal forblive llenlilSgende i uforandret Stand, l)"

I -:.. c,...

Som Følc;e heraf ruaa Arealerne ingensiflde bebye;ges, beplante~""'~'l
,j

dr.elles, bruftes, opdyrkes eller indhec;;nes, ligesom der ej heller •

m38 ~raves efter Grus, Sand eller Sten i Arealerne.

I,yn~bevoksninc;en pa3 Arealerne ~aa ikke slaas eller afb r::.endes .

Den Bevoksr.inc:; der nu som Føl;;!::: af Selvsaaning finc1es paa

Arealerne, sKol af Ejeren f jer1l8G illden et Aer efter, at Fr~~d-

nint;en er endelic; vedtaGet.

Ejeren skql mil.det en Uarl~ tlvert 5-6 Aar afhue;ze de Træer -

Bjerefyr eller Bndet, Jer maatte vokse op paa Arealerne.

Der P:ll1 i'(],e p8a Arealerne rejses Master til Telefon eller

;Iu \ elekLris!(8 I,fJdnil.ger eller aIldet, der lean virke forstyrrende af.

Udsynet.

PeD Je fredede Are~l~r s~B1 der v~re Ret til fri og uhindret

g:Ji:18Udc F::nJsel fOl' 3.J.1e."
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o~ hertil vil v~re at føje o~trent sBalydende Bestem~~13e;

"Der skal v ~re !"tet t j l ci,:weflde oLj ]{øreiJde F:nrdsel - O~S[.W

med Motorkøretøjer - til de fredede Arealer ad,den Vej, der ~aar

overfor H8rild~adrd ud~Qnder i Socnevejsn fra Ejstrupheden til

FasterhoJdt."

I Mødet. den 29. JUHi 1935 eu.d8S b~Loe FredningsnlJvn oJn at

tilbyde Aresleri18s Ej;T', Qodsej0r Axel Ca,~ten1:lckiold., lIaJ'ilu(;:J 1',1,

'l'ilburl Llcv ~:lOdt80et af nu.lvute Ejer.

N.JVuoL (131' jr:ref"L81' laJet de Arealer, der ae:;tes fredet, op-

maale o;; kortl8bge af Landinspektør Zoffmann., .. Herning, der har ud-

arbejdet Kort med Arealsberegning, hvorefter Arealerne er beliggen

de dels under Matr. Nr. #, 2~, og ~, Vovlund (Vognlunde;aard) l

Riild Satin, lIammerumUlerred, Ringkøbing Amt med '17. 3?oo ha od del s

Ui1der Matr. lir. 6J!., 5.2., (le; Jill, af Vester ae; Mellem lIarrildi:,aarde,

1jstr..lp So.;n, Vrr.ds Ilerred, Slcnnderborg Amt med et Areal af 88.::5C:;

ha.

Det sa~lede Areal der B~tes fredet, ud~Jr saeledes ialt

s8aledes i~lt 4000.22 [r. ~~ilk3t Beløb efter Aftale af praktjs~~

JGU"J.Yil8 rru.l1d(:,:~til 4000 ;~r. - Af (le Lta Belljb falder 1867 Kr. pas

~f den samlc:de EI'sLat1!iflo paa 4000 Kr. udredes i HelålOld

til det fremsnLt8 ~iJ~ud uf "l'~rits Ob AUGusta Dahle Le~ateI'~

1000 Kr., o~ deLte nal~b fordeles i Forhold til Arealerne med ~o7

Kr. ti1 RiY.d '10";1106 5)3 T:r. til ArealerHe i EjstJ;'up So~n. Reste ..
j'u rde les

:tf ErsLatLli:.GDIl, )ouu Zr.,' 11...;e1r:,c~esl Forhold til Arealet'ue :ned

1400 l·~r. for ArealerH8 i TIind o~ 1600 Kr. for Arealerile i Ej3trup._

Det bemf:I'1Ien,' Clt s3,aUioe Tal er 'lfrundeJe nOl:>8t efter Aftale

mellem de to l'J.cvn o.; af praktis1re HenL.,yn.

Under Hensyn dels til Erstatninciens Størrels~, dels til, at

Frednluoen efLJr be6~e Fredilin~GnJvns Meiling har Betydning for

hele Landet, 'l1edeL.fl jeu ikke har 881'11,; Interesse for de to Amts-

ko:n~Uiler, formener Fredllin,;sn~vneL1e, at de to Trediedele af de

i',~~,t'3rGHJe 3000 Kr. b(11' urircdes af Statskassen med 2000 Kr., der
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Kr. 67 Øre for Arealerne i Ejstrup Sogn, medens den resterende
Trediedel udredes af de to Amtskommuners Repartionsfond, nemlig
af Rin~købing Amt med 466 Kr. 67 Øre og af Skanderborg Amt med 533
Kr. 33 øre.

Den samlede ~rstatning 4000 Kr. vil derhos være at for-
rente med 4 % p.a. fra KendeIsens Dato at regne, og udre~nes denne ,

j
Rente af Statskassen med de to Trediedele og af de to AmtsraadskredQ~
med den ene Trediedel i det oftfornævnte Forhold.

I foranførte Fordeling har begge Frednin~snævn ved et
af 25. November d. A. afholdt Fællesmøde i Horsens erklæret sig
enige om.

Paa de Dele af Matr. Nr. ~, ~ og ~ Voulund (Vogn-
lund,gaard), der bliver at inddrage under Fredning, er tinglyst
følgende Hæftelse:

l. Obligation paa 45.000 Kr. til Kreditforeningen
af jydske Landejendomsbesiddere, lyst i Hamme-
rum Herred den 9. Februar 1918.

2. Skadeløsbrev for 20~OOO Kr. tilAktieselskabet
Horsens Bank, Horsens, lyst i samme Ret'den 16.
Marts 1918, og

3. Do for 20.000 Kr. til Aktieselskabet Skjelskør
Spare- Laane- og'Diskontobank, lyst i samme Ret
den 22. Oktober 1921.

De paagældende Panthavere har hver for sig paastaaet l:,:,':' ,,:1

sig tilkendt Andel i den Erstatning, der maatte blive udredet for1Y<.'J
Fredningen.

~il det foran nævnte Møde af 25. November var samtlige
Panthavere ved anbefalede Breve indvarslet. Kun Nr. 2 Var mødt, og
der forhandledes med denne, uden at Enighed opnaaedes.

Under Forhandling paa Fællesmødet den 25. November
blev begge Fredningsnævn enige om, at da en Fredning, som den om-
handlede, ikke formenes at forringe den samlede Ejendom,Harild-
gaards Salgs- og Brugsværdi, idet de Arealer, der indtages til Frednil
skønnes ingensinde at være eller blive egnede til Opdyrkning, saa
vil den fulde E~tatning for Fredningen være at udbetale til Jord-
ejerne.

Kendelsen bør ting1yses som Servitut paa Matr. Nr. ~



y. 1~1!'.~', maa graves efter Grus, Sand eller Sten i Arealerne~
,r'. '

..{It' 'r~~. Heri gøres dog følgende Indskrænkning: Nord for det
fredede Areal er etableret en Grusgrav, der er i fuld Drift. Denne
Grav maa udvides ind i det fredede Areal indtil 5 m. norden for
Bakkeliniens højeste Punkter, saaledes at den nu foreliggende
Horisontlinie, set fra det fredede Areal, ikke maa ændres paa
noget Punkt.

t
i:"~~.~".!~,
.:' /'.

I .. ' ..:.tSa
•
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~, og 2~ i Voulund (Vognlund), Rind Sogn, af Hartkorn henholdsvis
3 Fdk. o~ Alb. 2~ Alb. og 2 Alb., idet der med Hensyn til de herpaa
tinglyste Hæftelser henvises til disse Ejendommes Blade i Tingbogen.
Grænserne for det fredede Areal fastsættes som angivet ved rødt
optrukne Linier paa det under Sagen fremlagte Kort, af hvilket
en Kalke vil blive vedhæftet den Udskrift af Kendelsen, der vil
blive tinglyst, og een den Udskrift, der forelregges Overfrednings-
nævnet.

Paataleretten med Hensyn til den ved nærværende Kendelse
bestemte Servitut tillægges Fredningsnævnet for Ringkøbing Amtsraads
kreds,- eventuelt den Myndighed, der efter Lovgivningsmagtens Bestem· I

melse maatte træde i Nævnets Sted.
Da denne Kendelse vil medføre en Udgift for det offent-

lige af over 200 Kr. til Udredelse af Erstatning, vil Kendelsen
være at forelægge Overfredningsnævnet til Afgørelse og videre For-
anstaltning.

Thi bestemmes:
De Ar~aler, af

Matr. Nr. ~, ~ og ~ af Voulund (Vognlundgaard), Rtnd Sogn,
der er beliggende indefor de med rødt optrukne Linier paa det i
Fredningsnævnets Møde den 25. November d.A. fremlagte Kort bliver
at freie:

Arealernes Jordoverflade skal stedse forblive henlig-
gende i uforandret Stand.

Som Følge heraf maa Arealerne ingensinde bebygges, be-
plantes, drænes, grøftes, opdyrkes eller indhegnes, ligesom der ikke

Lyngbevoksningen paa Arealerne maa ikke slase eller af-
brændes; den Bevoksning af Bjergfyr, der nu som Følge af Selvsaaning
findes paa Arealerne, skal af Ejeren fjernes inden et Aar efter,
at Fredningen er endelig vedtaget.
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Ejeren skal mindst en Gang hvert 5. Aar afhugge de Træer

Bjergfyr eller andet, der maatte vokse op 1 Arealerne.
Der maa ikke paa Arealerne rejses Master til Telefon

eller andre elektriske Ledninger eller andet, der kan virke for-
styrrende for Udsynet.

Paa det fredede Areal skal der være Ret til fri og uhin-
dret gaaende Foerdsel for alle og enhver, og til Arealet skal der. '.'{
ligeledes være fri Færdsel, baade for gaaende og kø~ende, ogsaa med l

HU
Motorvogn, ad den Vej der/forefindes og fører til Arealet fra Syd_~~
gaaende fra Kommune,vejen mellem Ejstrup og Fasterholt lige nord ~ ~l
for Harildgaard og derfra løbende mod Nord gennem en Plantage til ~

.'

Sydkanten af Arealet.Vejen er beliggende i Ejstrup Sogn.
Denne Kendelse tinglyses som Servitut paa Matr. Nr.

2~ og 21Voulund, Rind Sogn.
Som Erstatning for denne Servitut erlægges til det fredede Areala --',
Ejer, Godsejer Axel Castenschiold, Harildgaard, 1867 Kr., hvilket. ,l
Beløb forrentes med 4% p.a. fra Dags Dato og til Udbetalingen sk~~.~

Af nævnte Erstatning 1867 Kr.
og Augusta Dahls Legater", 933 Kr. 33 Øre

.'udredes 467 Kr. af "Laliri. ,
"'1'Ir~af Statskassen og 466 Kr~

67 Øre af Ringkøbing Amts Repartitionsfond. Statskassen og R1ngkø~1~
Amts Repartitionsfond udreder Renterne af henholdsvis l244Kr. 67 ~
og af 622 Kr. og 3'3 0re fra idag, og indtil Udbetaling finder s~e~. !

,!'>:::i.,.~", Ir
" ~ v\

J •M • Bach.4;:.;..':i
"l :~(' (l;:
:\1~f'~~\

"

k~~. . ~~.,~~~"~>
>I - .'r·· ....... "'~-

Mødet sluttet.
Grum-Schwensen Andreas Christiansen

Udskriftens Rigtighed bekræftes.
FREDNINGSNÆVNET FOR RINGKØBING AMTSRAADSKREDS, den 11/2-i944.

B213360
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\',Forhandlingsprotokollen for Fredningsnævnet for Skanderborg Amtsraadskreds.
"
l,
l:

Aar 1933 den 16. December afsagde Fredningsnævnet for
Skanderborg Amt saalydende

K e n d e l s e :

Fra Hovedbestyrelsen for "Danmarks Naturfredningsforening"
har Fredningsnævnet modtaget en den 25. Marts 1933 dateret Skrivelse
saalydende;

"Vi tillader os at ulejlige det, ærede Fredningsnævn med
følgende;

Fra Godsejer Axel Castenschiold, Harrildgaard, pr. Brande,
har vi modtaget Forslag om Fredning af det Godsejeren tilhørende Hede·
areal liggen~e i Ejstrup Sogn, Aarhus Amt, og Rind Sogn, Ringkøbing
Amt. Det til Fredning udsete Omraade Jer afmærket med rødt paa de
medfølgende Maalebordsblade: 2607 & 2608, strækkende sig fra Nord
for Topst~d Bjerg omtrent til Ulvemose med en Udstrækning af ca. 2 km I

og ,fra L. Langbjerg til Statens Areal mod øst ca. 1,3,;kIn.

Ovennævnte Hedeomraade har været besigtiget af Repræsentan-
ter for vor Hovedbestyrelse og vort naturvidenskabelige Udvalg. Sagel
er derefter eenstemmigt anbefalet af vor Hovedbestyrelse og vort natu:
videnskabelige Udvalg. Vi henviser til hoslagte sagkyndige Udtalelse
fra sidstnævnte Udvalg. - Som det tremgaa~ af hoslagte Genpart af
Skrivelse fra Bestyrelsen for Lauritz og Augusta Dahls Legater, vil
man fra Legatbestyrelsens Side støtte denne Fredningssag med indtil

hvis Fredning~ gennemføres 1 første Instans forinden Ud-
indeværende Aa~ Naar dette lykkes, er vi rede til at ind-
1000 Kr. som Bidrag til det af Nævnet fremsatte Erstatnings.

1000 Kr.,
gangen af

, betale de,
~ beløb.

Vi tillader os nu at andrage det ærede N~vn om at tage Sage:
op til nærmere Behandling i Haab om, at det maa lykkes at gennemføre
denne betydningsfulde Fredning indenfor den ovennævnte Frist. - Vi
skal tilføje, at vi har afsendt ligelydende Skrivelse til Formanden
for Naturfredningsnævnet for Ringkøbing Amt, Hr. Dommer Grum-Schwen-
sen."



Topografiske og geologiske Forhold.

Den i denne Skrivelse ommeldte, med Skrivelsen i Genpart
fulgte, den 15. Februar 1933 daterede Udtalelse fra Danmarks Natur-
frednincsforenings naturvidenskabelige Udvalg er saalydende:

"Udtale1se
fra

, ':~-I. ,,
'~~1

Det af Hr. Godsejer Axel Castenschiold til Fredning udset ••
Hedeareal liggende i Ring Sogn, Ringkøbing Amt, og Ejstrup Sogn,,·t-"t~j
hus Amt, indtager et Omraade af den sydvestlige nel af den for .n1~~
stor Del af Nørlund Plantage dækkede Bakkeø mellem Fladerne lange~.
tum Aa og Kvindebæk i Syd og Federholt Aa i Nord. Iøvrigt ses Ar~a~~~

,.,tl'1.\
lets Beliggenhed, Grænser og noget uregelmæssige Form paa· de medf~~

~ • .,. l ~I./
.de Maalebordsblade: 2607 og 2608 strækkende sig fra Nord for TOP8t~~

det naturvidenskabelige Udvalg om Harild Hede.

Bjerg omtrent til Ulvemose med en Udstrækning af ca. 2 km' og fra'
Lille Langbjerg til Skellet mod Statens Areal i øst af ca. 1,3 bn'" ',:'., ,

Arealets Overflade sænker sig bølgeformet mod Sydvest f~j:
Højderne langs Nordgrænsen, Topsted Bjerg, Store Langbjerg (250 ~~~~t,
og Lille Langbjerg. Overfladelaget paa langt den største Del at.~~ ..
let bestaar af stenet Sand, et ~nke1t Sted er der dog fundet kalk ~ . ,

: ,' .. ' r"

tigt Ler, og mod SV. og Sø. findes smukt udviklede Indsander med X~1tl
ter og Grussletter • I

.",;.JKlitterne indtager flere Steder i disse F1yvesandsarea1e~i-
en ejendommelig Retning nemlig NS. eller SV-NØ; i hvert Fald i den
sydvestlige Indsande skyldes dette Ageranlæg fra Oldtiden (se frem).
I de kraftige Vindbrud, som især præger den østlige Indsande, ses en
gammel Overflade-dannelse som et tykt mørkt Lag 1,5 - 2·m under Klit-
ternes Top.

I'
r

Botaniske Forhold.

Langt nen største Del af Arealerne indtages af typisk Lyng-

hede, der med enkelte Undtagelser ikke synes nogensinde at have været



i ~rr let ses enkelte, spredtstaaende smaa selvsa~ede Bjærgfyrindivider.
,. ". ,. ~
\:~'~~~~~~11)
~·i~~':f!t,,(e"I( ~'
.i~-«.Ii\} tt
..' ' I,,~ 'l

1': 1:'\ I ~
:;~'::\:.~~~talt Ageranlæg af den Type med Smaavolde omkring de rektangulære. Ager-
i;.<·~;:.1 felter, som 2rofessor G. IIatt har beskrevet flere Steder fra Jylland
~::7<':';'\~.&,
~~~~'~~·'.i: og henført til den ældre Jernalder, men som hidtil har været ukendt i
,243:{ l ~en~e ~el' af Halvøen. Det fr7mgik som sandsynligt af den.fo:eløbige
;::;,.~i'~efBesl.gtl.gelseaf Stedet, at K1l.tdannelsen her er opstaaet i T1.1knyt-
~0~.~;ning til dette Ageranlæg, idet lave Klitvolde indtog Retningen N-S, me-

-3-

opdyrket. Ejendommelige og interessante Plantesamfund af anden Art
findes desuden flere Steder navnlig paa Flyvesandsarealerne og de der-
til knyttede Grussletter samt i lave Partier paa Heden ( Lichens1etter
begyndende Klitdannelse ved ltiosser(Po1ytrichum piliferum) og Revling,
Klitter med Klittag, Sand-Star og Graapi1; Kær med Vegetationer af K~rl
Almindelig Star, Hirse-Star, Blaatop, Klokkelyng m.m.). Den saaledes
repræsenterede Vegeta tion giver et værdifuld t Udsnit af den for I.Iidt-
jyllands udyrkede Arealer karakteristiske Plantevækst. Over he le Area·

Arkæologiske Forh9ld.

I den sydvestlige Del af Bakke-Omraadet ,findes et hidtil uom-

\()4q~dens de mod Nord fortsættes i Agervolde af sædvanlig Type.
;: ~~.,:..,l
.r:,..,:~...Ie' 'j

$~~/~f·.~
~j~ I!Jtr "f. l~ ~~ ~tik af de naturhistoriske og arkæologiske Forhold paa "Harild Hede",

" ~.~i:~f~l .;~:~~~.bbhvortilyderligere kan tilføjes, at Heden er Fristed for en kraftig Be-
l •. ·•.'.1
I !t~~~jstand af Urfugle, maa det naturviaenskabelige Udvalg i Danmarks Natur-
I ~(.- fredningsforening ud tale, at det vil anse en Fredning af "Harild Hede"

mod Beplantning, Opdyrkning og Bebyggelse for at være af den største Va

I
l'

~
I
I

I
I

Under nenvisning til ovenfor fremstillede kortfattede Karakteri-

di som et Led i Beskyttelse af de sidste Rester af den i midtjydske Hed
egne saa voldsomt truede 9prindelige Natur".

Den i Skrivelsen ommeldte, med Skrivelsen i Genpart fulgte
Skrivelse af 15. Marts 1933 fra Bestyrelsen for "Lauritz og Augusta
Dahl's Legater" er saalydende:

"Til Danmarks Naturfredningsforening,
.:1ølvgade26, K.

Herved meddeles, at det paa Legat-Bestyrelsens sidste Møde er

blevet vedtaget at stille til Foreningens Disposition et Beløb af



indtil 1000 Kr. til Støtte for den paatænkte Fredning af det Godsejer
A. Castenschiold tilhørende Hedeareal ved Harild paa Betingelse af, at
Frednings-Sagen er bleven gennemført i første Instans forinden Udgangen I

af indeværende Aar.
Bestyrelsen imødeser gerne en Udtalelse fra Foreningen om, hvor-

ledes den ser paa 11uligheden for ovennævnte ~\rednings Gennemførelse" •
.. . ('

Efter Modtagelsen af disse Skrivelser afholdt Fredningsnævnet J

i Forening med Fredningsnævnet for ltingkøbing Amtsraadskreds den 29. 'J~
l,

Efter sket Besigtigel se af Harrild Hede, der e'rbeliggende d,'--'",,8 J
i Ejstrup Sogn, Vrade Herred, Skanderborg Amt, dels i Rind Sogn, Hammj
rum Herred, Ringkøbing Amt, er samtlige I.1edlemmeraf begge Frednin~~::-I_
nævn enige om, at de paagældende Arealer, i Anledning af, at Bevarelb~~'v~~

:t "af Arealerne af naturhistoriske og arkæologiske Hensyn skønnes at v :

ni 1933 et Møde paa Harrild Hede.

af væsentlig Interesse, bør fredes ved en Fredningsservitut af omtreXit',
følgende Indhold:

!

,\1',1:- •ilDepaagældende Arealer vil være at frede saaledes, at deres ',;~,
Jordflade skal forblive henliggende i uforandret Stand.

Som Følge heraf maa Arealerne ingensinde bebygges,

, ~~'",
~I'l.. ' ··ø,

beplan tea '/i:"-
dræne s , grøftes, opdyrkes eller indhegnes , ligesom der ej heller maa,"

r'graves efter Grus, Sand eller Sten i Arealerne; Lyngbevoksningen pa' ,
,>1, :.Arealerne maa ikke slaas eller afbrændes; den Bevoksning, der nu BO"',:;'

Følge af Selvsaaning findes paa Arealerne, skal af Ejeren f~erne8 ~~~
den et Aar efter, at Fredningen er endelig Vedtaget; Ejeren skal mla~
en Gang hvert 5te Aur afhugge de Træer - Bjergfyr eller andet -'der .le
te vokse op paa Arealerne; der"maa ikke paa Arealerne rejses Mashr .-:11
Telefon- eller elektriske Ledninger eller andet, der kan virke forstyr- I

rende for Udsynet; paa de fredede Arealer skal der være Ret til fri
og uhindret gaaende Fwrdsel for alle".

Medlemmerne af nærværende Fredningsnævn er derhos enige om, at

(
der hertil vil være at føje en omtrent saalydende Bestemmelse:

ilDer skal være Ret til farbar Færdsel for' alle og enhver, g~aen-
de og kørende, ogsaa med Motorvogne, ad den Vej til Arealerne, der gaal
til disse fra Syd til Nord gennem Plantagen, og som lige overfor Har-
rildgaard udmunder mod Syd i Ve jen fra Ej strup til Fasterhøl t II.

I ~,lødetden 29. Juni 1933 enedes begge Fredningsnævns Medlemmer

om at tilbyde Arealernes Ejer, Godsejer Axel Castenschiold, Har-•



!I.EJer:; "If~~'<~:\ 166.6760 ha, og den samlede Erstatning, beregnet efter 24 Kr. pr. ha,
-;0 -<.~ 4000 Kr. 22 Øre, afrundet til 4000 Kr., at fordeles med 2.132 Kr. 54'lp'l":, Øre, afrundet til 2.~33 Kr. for Arealerne i Ejstrup Sogn og med

r ",,' ,,81
... l ,.1867 Kr. 68 Øre, afrundet til 1867 Kr., for "Arealerne i Rind Sogn.

I, ~ • .ar
i Af Erstatningen, 4000 Kr., udredes - i Henhold til den fornævnte Skri\

rildgaard, et Beløb af 24 Kr. pr. ha, som Erstatning for en Fredning
som ommeldt, hvilket Tilbud Ejeren modtog.

De Arealer, der paatænkes fredet, er derefter opmaalt og kort-
lagt af Landinspektør A. Zeffmann, Herning.

Efter det uf denne udarbejdede Kort er Arealerne beliggende
under matr. Nr. 6b, 60 og llh af Vester og Mellem Harrildgaarde, Ej-
strup Sogn, med Areal 88.8560 ha, og
Matr. Nr. 2d, 2e og 2f af Vognlundgaard, Ri~~ogn, med Areal
77.8200 ha.

Herefter udgør det samlede Areal, der paatænkes fredet,

se af 15. Marts 1933 fra Bestyrelsen for IILaur:Ltzog Augusta Dahlls L~
gater" - 1000 Kr. af bemeldte Legater, at fordeles med 533 Kr. for

. ,

Arealerne i Ejstrup Sogn og 467 Kr. for Arealerne i Rind Sogn. Rester
af Erstatningen 3000 Kr., fordeles med 1599 Kr. 93 Øre, afrundet til
1600 Kr., for Arealerne i Ejstrup Sogn og 11qo Kr. 07 Øre; afrundet

, til 1400 Kr., for A~ealerne i Rind Sogn. - Under Hensyn til Erstatnin-:s.
, I • gens Stør~else og til, at Fredningen efter begge Fredningsnævns Forme-

ning har Betydning for hele Landet, samt til at Skanderborg og Ringkø-
bing Amtskommuner ikke har s~rlig Interesse for Fredningen, formener
Fred~ingsnævnene, at to Trediedele af de resterende 3.000 Kr. bør ud-
redes af Statskassen med 2.000 Kr., at fordele med 1066 Kr. 67 Øre fOl
Arealerne i Ejstrup Sogn og 933 Kr. 33 Øre for Arealerne i Rind Sogn,
og af Skanderborg Amtsrepartitionsfond og Ringkøbing Amtsrepartitions-
fond med en Trediedel, 1000 Kr., at fordeles med 533 Kr.33 Øre paa
Skanderborg Amtsrepartitionsfond og med 466 Kr.67 Øre paa Ringkøbing
Amtsrepartitionsfond. Endvidere vil den samlede Erstatning, 4000 Kr.',
være at forrente med 4% p.a. fra Kendelsernes Dato at regne, at udred~
af Statskassen af 2666 Kr.67 Øre, af Skanderborg Amtsrepartitionsfond
af 711 Kr. og af Ringkøbing Amtsrepartitionsfond af 622 Kr.33 øre.



Om samtlige de anførte Beregninger har begge Fredningsnævn
erklæret sig enige i'et a~ dem den 25. November 1933 afholdt Fælles-
møde.

Paa "Harrildgaard", - hvorunder de foranførte Matr. Nr. -
er tinglyst følgende Pantebehæftelser:
l) Obligation for 45.000 Kr. til Kreditforeningen ar jydske Land-

t t ejendomsbesiddere, tinglyst i Tyrsting-Vrads Herreders Ret den
9. Januar 1918,

2) Skadesløsbrev for 20.000 Kr. til A/S Horsens Bank, tingly'st i ,~, I

.' ~.,
3) Skadesløsbrev for 20.000 Kr. til A/S Skjelskør Spare-, Laane- ~~ J

I: '-11.Diskontobank, tinglyst i samme Ret den 21. September 1921. I:'
. ".,De paagl;llldendePanthavere har hver for sig paastaaet sig, K~'

helt eller delvist, tilkendt den Erstatning, der maatte blive fas4'
.,

samme Ret den 20. Februar 1918, og

sat for Fredningen. ,:.~)
, 'I~' \

Paa det ovennævnte, den 25. November 1933 afholdte Fælles~~'w;
",':'a.if:.'

møde, har begge Fredningsnævn erklæret sig enige i, at da en Fredb1nj(. ,

som den omhandlede ikke formenes at forringe "Harrildgaard"s Handele.~~
eller Brugsværdi, vil den fulde Erstatning være at udbetale til deDn~

__l
Ejer, Godsejer Axel Castensohiold. ,r 'l ./

Nærværende Kendelse vil, forsaavidt angaar den Del af Har~~:~!
Hede, der er beliggende i Ejstrup Sogn, være at tinglyse som serv~~;
paa M~tr. Nr. 6b, 60 og llh af Vester og Mellem Harrildgaarde, Ejat

'iSogn, af Hartkorn henholdsvis 3 Skp. O Fdk. 0~4 Alb., 2 Skp. 3 Fdk. ! 1
214 Alb. og 2 Alb. Med Hensyn til de herpaa tinglyste Hæftelser hen.t

)",,,,,~..~,11vises til disse Ejendommes Blade i Tingbogen. '.,.,....]
Grænserne for det fredede Areal fastsætt~s som angivet med

rødt optrukne Linier paa det i Fredningsnævnets den 25. November
1933 afholdte Møde under Nr. l3'fremlagte Kort, af hvilket en Kalke
vedhæftes den Udskrift af Kendelsen, der vil blive tinglyst.

Paataleretten med Hensyn til den ved nærværende Kendelse be-
stemte Servitut tillægges Fredningsnævnet for Skanderbo~g ~sraads-
kreds, eventuelt den Myndighed, som efter Lovgivningsmagtens Bestemmel·
se maatte træde i Nævnets Sted.

Da denne Kendelse vil medføre en Udgift for det Offentlige
til Erstatningsudredelse af over 200 Kr., vil Kendelsen være at
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'forelægge Overfredningsnævnet til Kendelse og eventuelt videre
Foranstaltning.

T h i b e s t e m m e s :
De Arealer af Matr. Nr. 6b, 60 og llh af Vester og Mellem

Harrildgaard, Ejstrup Sogn, der er vist indenfor de med rødt op-
trukne Linier paa det i Fredningsnævnets den 25. November 1933
afholdte Møde under Nr. l; fremlagte Kort, fredes saaledes:

Arealerne fredes saaledes, at deres Jordoverflade stedse
skal forblive henliggende i uforandret Stand. Som Følge heraf maa
Arealerne ingensinde bebygges, beplantes, drænes, grøftes, opdyrkes
eller indhegnes, ligesom der heller ikke maa graves efter Grus, Sanc
eller Sten i Arealerne;

Lyngbevoksningen paa Arealerne maa ikke slaas eller af-
brændes;

den Bevoksning, der nu som Følge af Selvsaaning findes paa
Arealerne, skal af Ejeren fjernes inden et Aar efter, at Fredningen
er endelig vedtaget;

Ejeren skal mindst en Gang hvert 5te Aar afhugge de Træer -
Bjergfyr eller andet - der maatte vokse op paa Arealerne;

der maa ikke paa Arealerne rejses Master til Telefon- eller
elektriske Ledninger eller andet, der kan virke forstyrrende for
Udsynet;

paa Arealerne skal der være Ret til fri og uhindret gaaende
Færdsel for alle;

der skal være Ret til farbar Færdsel for alle og enhver,
gaaende og kørende, ogsaa med Motorvogne, ad den Vej. til Arealerne,
der gaar_til disse fra Syd til Nord gennem Plantagen og som lige
overfor Harrildgaard udmunder mod Syd i Vejen fra Ejstrup til Fa-
sterholt •

Nærværende Kendelse tinglyses som Servitut paa Matr. Nr.
6b, 60 og llh af Vester og Mellem Harrild, Ejstrup Sogn.

Som Erstatning for den herpaa lagte Servitut erlægges til
de paagældende Arealers Ejer, Godsejer Axel Castenschiold, Harrild-
gaard, 2.133 Kr., med Renter heraf 4% p.a. fra Dags Dato at regne
indtil Betaling sker.

Af Erstatningen, 2.133 Kr., udredes 533 Kr. af "Lauritz



• og August a Dahl' s Legater", 1.066 Kr.67 Øre af Statskassen og
533 Kr.33 Øre af Skanderborg Amtsrepartitionsfond. Statskassen
og Skanderborg Amtsrepartitionsfond udreder Renterne af henholdsvis
1422 Kr. og 711 Kr.

Horsens, den 16. December 1933.

c. r.1e1bye P. EriksenRasmus Rasmussen'
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•
I.~atr.nr.12 a~, 12 Qill, 12.Q.rl:
12 ur, 12 .q,r, 12 §!.~, 12 n.h :;~ au uf
Overisen, 11oreakov T:l.V., Ik::l,:t aoc~n,
2 nI, 3 Q, 3.~ af Chrin tianah ol.1e, :fJor-

ding uo~n ~amt 2~, 2 d, 3~, 4 ~ Vouluna,

An:.'elch...r: Direlctoratot
for s"LL ·Lsakovoru[~et•

J e le l a r a 'L i o n •

NedennDvnte arealer tilhorende den dunoke utat, direktoratet
for statsakovbrucet:e .tt matr.nr. 12 ~l, 12 Qill, 12 ~ll, 12 .~, 12 ~~, 12~, 12 at or 12 §~
af Over-Isen, Bøgeskov m.v., Ikaot o0~n, 2~, 3 ~ oe 3 ~ af Christi-

.'anshede, Bordin{; DOGn samt 2 Q, 2 d, 3 ~ or~ 4 .B. Voulund, Hind Gogn
i det omfang, som de dnforte arealer er indl~et med blå farve på
vedhæftede kort, pålægc:es herved frel ningssf rvitut om, at do skal
henligge i naturtilstand, og o~ledea'
l) at jordoverfladEn stedse skal fe rblivo henli, gonde i uforandret

stand, hvorfor arealerne ingenaind~ md be' '~ceG, beplantes, drænes,
afgrøftes, opdyrkoG eller indhecne., li/~e'om der ikke 'må oprenqes

'grøfter eller graves efter grus, l:3 .... nd, Dtl'n eller brunkul,
• ?,- , lyngv~g~tationen må ikke nfs1&s, o~ a1fming eller afgræsning

af græsvecetationen md ikke finde sted, ',,,r, ,.NS N!ITlJRF~rD~.ilrJGS-
OG L"\im(,f\i\C,')I\l.IrJSUl.E.I~T
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3) alln nåletræer, plaJlto~e G~vol uoe 8clvo~o~e, cnabwr alene undta-

€\et, .rjerJ~us vec1 statfJsh.ovvmocrwts l'oI'altstal-Lnir.c; ved hut~st 01101'

P;~l Hllc101lm~l.dcinden forlobct af fem år 0l~ frer:ltj.cl i{:,:indon udløbet

af l1ojeot f01n~'irigc perioder,

4) der rrd ikke rejseR ];1~;,8tor til telefon o.l. ellor oprJtillos izka-
" .

geboder e.l.,

5) gravhøjen p:J. Iaenbjer{:- retrilJlol'cu ved ot2 ..k;l;l;:ovv('ore.letr~ forarwtal t-

ni::1G i si t opril1cl.olir;e orl)faJ\{~:O{e:eftoI' 'al'talc E10l1lfatiorJalmu::wei in-

den forløbet af .felii L~r.

e 'Gto. tSGkOVV[I,;Ol1Ct for'beholder si{~ (lor~ ret 'Lil:

a) at tar;e r.;rus til ot,et brue J)~'L OJlj'i(31te otl}(ler eftcl' l!o.-curl'reurdnLs-

• rånets Codkcl1clelr:Je,

b) e.ftGr Godkcmd.eloo ni' J'~c~turj'rodnill~~8I'iWet at bevare ello1' u.cllw[;ge

8J'18. areal el' til vilfl ta{;re o.l.,
\

q.Jo, 1'CV'lI'C "l'tl'n'r'e 00' v"11l' "(,1'(-..](1("Lol, LJ ) "- _ , L J.. l''''f ,( l : I \. ... \, • I I ... I.L J_. A -'c)

(l)

e) D. t cHll':-:'G[;eog vCI.~li{'·eholde dG fol' <J.dmini:Jtr,-~tionell O;: tiloynet

nødvendil;e veje og stier, 11Gru:nclel~uticr til højere punkter i tcr-

rainet for oversiGt i brandti1fc::.lldc at lignende.e
e

afholdG3 at statsokovv2ocnet.

el Påtaleberettiget er TJaturfrCllllingsr2ic1et og ha turfredningsnævnet

for Ringkøbing amt.

DIREKTORATET FOR STATSSKOVBHUG~T, den 24.maj 1954.

P.D.V.

f'. Vcotergaard.

Indført i dagbogen i'or retskrecis nr. So, HerninG købstad m.v.
, .

dem 2 - 6 1954. . \
,I '0

, ,,

Lyst: tingbog: Bd Ikaot bl. D akt: skab K. nr. 601.

Hyga~rd.
cat.

i \

\ , -o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-q-o-o-o-o-o-
. "

B213360
Linje  
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UdDkriftc118 ric;ti{;ho(l bekræftes.

Herning Jlcrl'CdDrot, den 2.i:soptombcr 1961.
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rrCdCdC_arealer i Ringkøbing amt.

Arealets navn Harild Hede U: /-Yf!:!i.SV.Kdlkøtr ~R.4'-:?
Sogn Rind Kom;(ePie~~::g '-""'

Areal. ralt ca. 350 ha Fredet
hede i Vejle og
Ringkøbing amter.
Heraf Ringkøbin~ ål
amt ca. 110 ha.~orm

Indhold

Matr. nr. 2d Vovlund •

Ejer.

Påtaleret

Fr.nr. 7. J. nr. 119-10-721-68.

Fredningsnævnets kendelse af 16/12 1933.
Overfredningsnævnets kendelse af 30/6 1934.Deklaration af 24/5 1954.
Bevarelse af naturtilstand.

Status quo. Nåletræer, bortset fra enebær,
skal fjernes ved Statsskovbrugets foran-
staltning. Adgang for offentligheden. .

Staten ved Statsskovbruget.

Fredningsnævnet ~g Naturf~edningsrådet.
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Afskr~fL( 15/3-1962 L

Fredningsnævnet
for Skanderborg amt.

UDSKRIFT
af

Fredningaprotokol for Skanderborg amt.
• • •• • •••• •• • • • • • • • • • •

~ År 1961 den 28 september kl. 15 afholdt fredningsnævnet
møde til behandling af

sag nr. 81/1961 Besigtigelse af fredefe4t arealer ved Harrildgaard.
Nævnet var repræsenteret ved formanden dommer Ryhave

og det amtsrådsvalgte medlem Hans Mikkelsen.
Der fremlagdes

l) Skrivelse af ll. september 1961 fra Randbøl skovdistrikt.
2) Kort.

For distriktet mødte kgl. skovrider V. Halskov Hansen.
Der foretoges besigtigelse af de fredede arealer.
Der var blandt de mødte medlemmer af nævnet enighed om,

at den ved overfredningsnævnet stadfæstede kendelse,lyst 18. juli
1934,forbeholdte fri færdsel ad den vej,der fører til den sydligste
del af de af Harrild bys jorder fredede arealer, stadig bør op-
retholdes,idet der bør sikres offentlig adgang også med motor-
køretøjer til en parkeringsplads på det af distriktet foreslåede
sted ved afdeling nr. 154 nordgrænse.

Endvidere fandt nævnet,at en parkeringsplads ved Vou-
lundvejen vil være ønskelig,s&ledes at publikum herfra til fods
kan færdes i den nordlige del af det fredgeområde, hvorfra der
er storslået udsigt udover heden.

Sidstnævnte parkeringsplads bør dog først etableres, når
der er oprettet et nyt tilsynsmandssted i nærheden.

Efter besigtigelse af det fredåde område, som af distriktet
betegnes som "kæret" fandt nævnet, at dette område, der fortrins-.,
vis henligger som vildtreservat, bør skånes for offentlig adgang.

Endelig bemærkes,at en stendysse,som af private er op-e stillet på en gravhøj, i det syd for Harrild vandmølle fredede om,.
råde,virker stærkt forotyrrende og bør søges fjernet efter forhand-..~. .,

I, ,,11ng med nationalmuseet. Sagen sluttet. sign. Ryhave. ~",:,:,.,~."\".,,,
·f· A.F./(J" I' 1" ,.' I \ ,,'

.' iQ :i6"'tl'; ·~·.'r·Tf7·7:~,1I'~:.~119.·,~::~·jNI·.:Jl ,;~liiv.7.ki.!iifli4Åt ~Jftiiiilt;:ifT=rM6t~"~·~::mifiiJli3lldlliiilli:t.:'~!liJlJ;jnli~liIAm~~l'w."T.'l~",n...tJ:r~:r.m~~&iii;&-
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VI
RANDS0l SKOVDISTRIKT

G00DINGGAARD PR. RANDB0l

TelEFON RANDB0l0Al 19 • POSTKONTO 55967

Til
Naturfredn1rl{~srddet onrnt E~!;,gcill_1n~,,::,
nævnene l'OX' 1:J.ngkøb'1.11gI ('iC :,n~nl1derborg ante1".

Der •• r.f, O.res slcrlvelle Vort Journaln ••

426
Dato

11/9 1961

Vet;r. 1'rUiÆ.:!g.jJ. tJ.l ftede~!Ohe'.;\yr ved ~\.Nr1;}..sLg§.&,rd. i~%i .. lu.n~ 0iJ..JiP:il't

Wldl.-:r .A~!n;.il!.01~wrikt.

I fr.:.·dlliIl{l:stlckl~'.rati(;!..:('r v~d.l·. m,~~tr. :Ul.'. tb J CC
J l.i.h (hU 6?'\ Uh)

al.' Vetltl:.: Ob LfJJ.l~l~l i~rl"ilu{tr ....sl,rd~, l~jRtl'UP ~:OL!l, ~,kul1d.'vrborg 2li:t, lys"(j
d f "l211J.2 193:5, 0(. VCdrl)rL'mia t'~it l. l'T. 2 • 2€, 2' , nu (:- \iC1J~'.,;.nd, ldncl

<:. o '·-1)' l" 'l )', : 1"",}. -ir',;," "''' ,t l'J"~t ~''''f1'1'1 'l (l 'Z 7, .'~~"'L;; .r.~,_.t n~' " f' o"··."i·r· ·I' '1'0 ( ,', "''' 'v-ltr;l' t'l , . -1.. ... 9" ~"-~",-'.J.. -...:,~ t;U,J.., 1;,1 -. ...... .(' ...... :J_~..,., .... w,~ "-'...... """ ...... ,'" v .....~ \...ol. - ...• ,~ jÅ" ......

r~et, l.Y~li,. iB/7 19'4, el' der :t'Cirbdlolut fri .f&rd~'ul b/,ide fOl' C,\;JI'l1u ae
kørewie. CEså m~ili n'l.C'torvocn, aJ dl,;l. vej dur f01:·'"':1' tiJ.. ar(ml/.;:t fr,.' H.}'cl,
utl.gG.iJ.Hie l'r[ol. l:cr.::n~tu'levejen !':':'ell~.l'!l EJcJtr.up og 1"fdJturholt 11L.~ 1l0rc.i i'or
.H,;u:rildg'.~a.l·d 0E del ..trc løbet:d6 ru.,:! nord c~:nne:u: Em pli:.I..nta~~etil s,ydkan-
te:. af aroalet.

I udvitiecte fredn1n(s"Sdeklnrationer vedrørslltie bl.a.. matr. nr. 28,

2d• ,8 og 4g af Voulund, Rind soen. lU.ngkøbint;; æ,lt s.smt bl.n. 51;1, 6" 03
Uh 1'iel1emHarr11dt Ejstrup sogn, Sksnderborg amt, b~e~t.o lyGt 2/6 1954,
eJ.:'1k.lt8 nmvnt noget om publikums adgang til de fr~dede arualer.

For at skabe klara linier ehnl jag hal~ad tillRde mig at forespør-
se do påtaleberettigede fre<lr!ulgoL\Ynd1gheder, om man veJ den udvidede ,
fredning forudsatte, at den g~~o dek~RrQtion stod v~d magt, øller om
man'af hensyn til henlæg~:e1geaf &r€:alerne så uforE1tY:-l'.tog urørt som
mulia"t ønskede denne deldarat10n gjort ugyldig. .

1 sidste tilfælde sl~al jeB henstil.le, at man fra tredningsnævnelles,
eide torau.ledlgcr dE.klo.ratlonorne a.! henholdsvis 21/12,og 27/12 19"
og overtrsdningsnævnets stadfæstelse af lB/7 19'4 attret.

Z f~r~te tilt~lde skal jeg udbude mig en udtalelse om, hvorvidt
man '9'11 fastholde publ1kuma adgang til aroalet ud "!ejen fra e;ycl, eller ,'",
om man eventuelt kunne tænke! sig, at publikUms adgang til de amuldte area-
ler afløstes af en adgang tra nord fra VoUlundve3eil, Bom BjSJtrup kommun~l""'

. ' 'r.' I

t l I, ort.". "
l. l ~' .ll~t.(.; II~ • ,

-l', '.:iI..', ,~.' ~"'f"'~ ,",,1 ... U
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er cået ind for, gøres of~entl1g. subeldiart om ~ meget måtte ønske
bogge ade.~t:Ulee til arualerne åbnet •

.., ~ørlun(l eJ.~oVr>nrt,hvorpå de om}wn~led(J ar.::allir lig&-er, blev pr.
l/~~'1'59 ovarført tr;l ~alsga~rdskovd1str1kt til Rnnub31 nlovJi~trikt.
Ved overt:-:g.;j,:'HHJ fan>lt undertec;nad" skovrider den omhalld~Qda vej f.'lpttæ-

ret for motorkørael vod opaætn1n.~ at Ed"11te.
'" .DEUllIO fornn.etaltuing lCU11l10 joe.. full.ltud i'orctii, J~.!.vej011 1 U~!l nu-
værende stand oe.:; bredJe 1kl.e EJ·rywr·siE .fm." .:i"bl.in ..; til fri trafl}~ for
pors".w:.otorvoglJ.':J, lig.HfOr...L Jl:::l.nglon:.4a U.:..4UY';;llill( af br'~IJ....lini"):JJ t;'~0;LlOli
1.:u1[."'Ovej,w gjorde b;;''';.lllili':ll''cn for IranJl::r:~kl,}llJ.O.

:;)a tl~;;." iuidlurtid nu .f'oreli~~..:ar J:ul1g~lJdt;rfer, at d~~l" :ti' v~jfon-

,> ir1ubrin~;e Gt .tor~la.G J.:c=~~~:,t,lt:.H;~WVl1J..:r.'~~.tl).:r.Rt,;t t ,v~·J~)J:uf~;Gr d.'W. Y'..L ve~-
/

/~1 la~~tokort mGJ. blåt '.li~jto ca. lfoo ..I la~:(ia ve.j .ir,~~l:.j~,;'I;..:Up-~.·wt;;.:.r.·.~lO:.t

vej,m til d\i.'t freded~ urunl;rj sy,i.h:ant VO:,1 .D.I'dal.iul>..i 1';X. 1')4 r.prti.;I'æ.t,;.se
u~b.:re.t~astil at kurma tQ6a nl.r.:lindu1ig p~;=son:.1otorvog.i"Ulk.,roel, entllltn 1
to ca. 4 m brede baIlQr p...:" hver o~..:leaf 011 nu eksioterdude lyne,klJ:edt
gTøft, el.lf;lr i ean ~lt. bred b~,l1$ at to vo~a kan mødas, tlamt efter hvil-
fo:r-:dag brau...ll1niasystemot udby~:,::,ua lWlga beg<;e ~hl.ii;'.l"af v~jent r.H'Uedes
at n:.:l:r.l PJil.rea mod tank~:)10s U..:.il~a.8tnine af anke og cii;".\r~·tet'1..lmper fra b1-
le'rne. lJU.i.'næst tænkes foreslået oprette1; en 'pQ..Jdt.Ul.;le pttr,:(eri.nt,7=;plads syd
tor dat fredede areale sydlige bahkøkrete, således at vOi~ene 1yJ~ekan
eas tra heden (mærket Pl).

Hvie man der1mo~ er af don opfattelse. nt publ~tum oikree t11Atræk-
kølig adgang til arealerne tra den offentligo vej mod nord, vil jeg to-
roslå 1ndr(~ttet en parkor1ng'!lplada, mæz'ket P2 på kortet.

Dannesidste ordning 01" den fOl" heden oe plHntagen mindet brandfar-
lige, forudsat at der, som det ovel~ejeo, oprottes,et ~t til~ynsm~~ds-

• l,',sted der 1 nærIDoden.
Publ1kuma adgang t.~~ fods til de fredede arenlor vil herfra lEtttes "

ved en nu anlagt brandl1n1e, der eventuelt sonore viL blive Udbl{;~e"tu, ';
, .. '·'1

en "patroull1evej" tor opsynspersonalet. , j: :- . ,:,.. '
f10lder tre4D1ngs~1chedGrnø på. at beage adsW1&Sve3e bør åbnes, :.- ','
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ekul cnsltet blive forelaGt direktoratet, idet jt?{; dog ma udt~e, at jeg
ikke pernonl1& Y.tt'uanbefal.c lett.!?loc at publ.Llnuns nde~....ng til hedenUl
tra nord før tl1r.rtræk.kl.:l.i&,,'t opsyn er n t.kl'ct V~(1 et nyt tiJ.fJynsmnndaated.

luet JOG a~~enter frodnineomyndiehaderneo udtr:~els8 i abgen, er-
klruror jet; 4.L.~1gv1llig til e.t b(~~f) nrcnJ.orne sur..men med repms6ntal'lter
for de interesserede fred.n~::lmyndi, :lwder (evt. 9fJfi repræ~H:mtQllt Iler
reterer tiJ.. aa øvrif.;e). Jet: :1~;nli :l.'.l•. j:'ol"bin\.,~J.co oply,:,,(~, at jet- er
bortrejst 19-22/9. 25/J. 4./10 o~.~~4--21/10.
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Afskrift ll5/3-196~

NATURFREDNINGSRADET

Hr. skovrider Hal~kov .Hansen.
Gøddinggaard pr. Randbøl.

" .
~{ j' ,

København 29/10-1961

J. nr. 178/61 (132)

Som svar på Deres skrivelse af ll. f.m. ( journ. nr.
426) vedrørende de fredede heder ved Harrildgaard skal natur-
fredningsrådet tillade sig at oplyse,at den færdselsret,der
er tillagt offentligheden ved overfredningsnævnets kendelse
af 30. juni 1934,på de dengang i privat besiddelse værende
arealer stadig st~r ved magt og i~ke er ændret eller tænkt
ændret ved de senere deklarationer af 2/6-1954 vedrørende
forskellige yderligere arealer, der imidlertid sammen med
de ovennævnte er erhvervet af stasskovvæsenet.En ændring i
den ovennævnte færdselsret vil kun kunne gennemføres ved en
tillægskendelse fra overfredningsnævnet og formentlig kun,
såfremt de påtaleberettigede stiller forslag derom.

~~ skal fra naturfredningsrådets side intet have at
erindre imod,at man overvejer en ændring af adgangsforholdene
enten ved,at den i den oprindelige fredningskendelse hjem-
lede adgangsvej nedlægges og erstattes af den af skovrideren
foreslåede nordlige vej eller eventuelt ved,at begge veje
åbnes for motorkørsel.Man vil fra rådets side gerne deltage
1 evt. forhandlinger, idet man er enig i,at en besigtigelse
og forhandling på stedet formentlig vil være praktisk.

Det skal bemærkes,at ved den internationale natur-
fredningskongres' rundrejse i Jylland i 1954 havde skovrider
Kierkgaard sat vejen i stand,således at den endog kunne be-
fares af busser,og han havde ved arealets sydende endog etab-
leret en slags rundkørsel,men disse foranstaltninger er måske
allerede nu ødelagt af tidens tand.

P. r. v.
, I

sign. R. Spl1rck
I I •

( ,
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Afskrift.

REG. NR.

E k s t r a k t
af

kendelse, afsagt 16. december 1933 i Bag nr. 1/1933 angående
fredning af et hedeareal, Rind sogn, tilhørende godsejer Axel
Castenskiold, Harildgaard.

T h i b e s t e m m e s :
•••••• • ••• • •• • •• • • ••
På det fredede areal skal der være ret til fri og uhindret

~ gående færdsel for alle og enhver og til arealet skal der ligeledes
være fri færdsel både for gående og kørende - også med motorvogne -
ad den vej, der nu forefindes og fører til arealet fra syd, udgåen-
de fra kommunevejen mellem Ejstrup og Fasterholt lige nord for
Harildgaard og derfra løbende mod nord gennem en plantage til syd-
kanten af arealet. Vejen er beliggende i Ejstrup sogn.

Denne kendelse tinglyses som servitut på matr. nr. 2 d, 2 e~2 f

Voulund, Rind sogn.
• • • • •• •• •

Grum Schwensen. Andreas Christiansen. I. M. Bach.
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rlit:UNINl:l~Nft: VNET
FOR RINGKJØBING AMT

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

Tlf. 97222200 Herning, den 16. marts 1995
R.A.F. 13/95e

X Ikast kommune
Rådhuset
7430 Ikast REGI lirt ()'-\J;)... a o

Ikast kommune, Rådhuset, 7430 Ikast, ansøger om tilladelse til at
opstille en mindesten ved Isenbjerg, Ikast kommune. - Dekl. af
24. maj 1954.

Efter en besigtigelse den 14. marts 1995, hvori foruden nævnet
deltog en repræsentant for Ikast kommune og Palsgård Skovdi-
strikt, skal nævnet i medfør af Naturbeskyttelseslovens § 50 til-
lade, at Ikast kommune som ansøgt nord for Isenbjerg på et nærme-
re udpeget sted opstiller en mindesten for de modstandsmænd, der
under 2. verdenskrig modtog våben nedkastet af de allierede i om-
rådet omkring Kærshovedgård, Vilsterbjerg og Isenbjerg.

Tilladelsen bortfalder, såfremt den ikke er udnyttet inden 3 år
fra tilladeisens meddelelse, jfr. Naturbeskyttelseslovens § 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.



•

. 'C 1,.. .. -. _ .
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Det bemærkes, at ansøgeren ikke herved er fritaget for at søge
eventuelle andre tilladelser, som lovgivningen måtte kræve.

Med venlig hilsen

H. Stamp

/GRM



Fredningsnævnet for Midtjylland, østlig del 
 
 Retten i Århus                   
 Tinghuset, Vester Alle 10 

8000 Århus C 
 

Skov- og Naturstyrelsen 
Midtjylland Tlf. 86 12 20 77 
midtjylland@sns.dk Fax 86 19 71 91 
 E-mail: 
 { HYPERLINK 
"mailto:pho@domstol.dk" }
  
 CVR 11 98 62 93 
  
 Den 19. februar 2009.          
 
 
Vedrørende journal nr. 8901-01.2008.106 - ansøgning om tilladelse til hedepleje på  
Kolpendal Hede, Silkeborg Kommune. 
 
Silkeborg Kommune har den 4. august 2008 modtaget en ansøgning om dispensation fra 
naturbeskyttelsesloven til hedepleje på Kolpendal Hede. 
 
Der søges om tilladelse til at fjerne græs fra 2 aflange områder på heden. Det afslåede materiale fjernes med 
en lynghøster og der vil være let jordbearbejdning og knusning af græsrødder. 
 
Formålet er at fremme lyngvegetationen og som sidegevinst at give større sikkerhed ved pleje med 
afbrænding af de øvrige arealer. 
 
Fredningen 
Området der ønskes plejet, er omfattet af Deklaration af 02/06-1954. Ifølge deklarationen skal de fredede 
arealer henligge ”i deres nuværende tilstand”. 
 
Silkeborg Kommune, Teknik- og Miljøafdelingen, har anført, at selve arealet hovedsageligt er dækket af 
græsserne bølget bunke, blåtop og med få spredte partier med hedelyng. Hvor bølget bunke er dominerende, 
er der ligeledes udbredt forekomst af tyttebær. Få steder ses spirende lyng i græsvegetationen. Enkelte steder 
er lyngen dog mere udbredt. 
Der findes ikke fugtige områder indenfor det anmeldte område, men udelukkende tør hede. Ved kommunens 
besigtigelse var der stor forekomst af myrer og der blev observeret flere lærker, engpibere og en enkelt lille 
regnspove. 
 
Silkeborg Kommunes vurdering: 
På baggrund af besigtigelse og gennemgang af tidligere besigtigelsesnotater, ansøgningsmaterialet og 
luftfotos fremgår arealet som en del af en større § 3 hede. Arealet er i Århus Amts Naturkvalitetsplan 2005 
målsat: A. Det betyder, at der normalt kun gives tilladelse til indgreb, der understøtter naturtypekvaliteten. 
 
Hele arealet ligger indenfor EF-habitatområde 49 Sepstrup Sande, Vrads Sande, Velling Skov og Palsgård 
Skov. Det aktuelle areal indeholder naturtype/udpegningsgrundlag 4030 Tørre dværgbusksamfund (heder). 
Tilstandsvurderingen for Kolpendal Hede er 3 (moderat tilstand), hvilket vil sige naturtypetilstanden næppe 
kan bevares på sigt uden indgreb og efterfølgende pleje. 
 
Silkeborg Kommune vurderer at de anmeldte/ansøgte plejetiltag vil fremme udbredelsen af hedelyng på 
arealet og reducere forekomsten af græsserne blåtop og bølget bunke, som i dag er dominerende i store dele 
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af arealet. Plejetiltaget vurderes ligeledes at være til gavn for naturtypen 4030 Tørre dværgbusksamfund 
(heder) som blandt andet er udpegningsgrundlag for EF-habitatområdet. 
 
Fredningsdeklarationen må tolkes således, at det er formålet at bevare heden. Øget kvælstofindhold 
i luften er imidlertid årsag til at græsarter som f.eks. blåtop invaderer heden på bekostning af bl.a.  
hedelyng. Hedepleje er derfor nødvendig for at bevare heden, der ellers vil gro til i græs og på sigt  
træer og buske. 
På baggrund af ovenstående er det Silkeborg Kommunes opfattelse, at der bør gives tilladelse til det  
ansøgte. 
 
Andre tilladelser 
Det ansøgte kræver dispensation fra naturbeskyttelseslovens § 3.  
Silkeborg Kommune har den 28. august 2008 meddelt dispensation. 
 
 
 
 
Fredningsnævnets bemærkninger og afgørelse: 
Fredningsnævnet træffer afgørelse på det foreliggende skriftlige matariale. 
Nævnet kan tiltræde, at fredningsdeklarationen må tolkes således, at det er formålet at bevare heden. 
Nævnet kan endvidere tiltræde vurderingen foretaget af Silkeborg Kommune, Natur og Miljø, hvorefter 
plejetiltag i form af fjernelse af græs fra 2 aflange områder som ønsket vil fremme udbredelsen af hedelyng 
på arealet og reducere forekomsten af græsserne blåtop og bølget bunke, som i dag er dominerende i store 
dele af arealet. Plejetiltaget vurderes ligeledes at være til gavn for naturtypen 4030 Tørre dværgbusksamfund 
(heder) som blandt andet er udpegningsgrundlag for EF-habitatområdet. 
Fjernelse af græs som anført findes derfor ikke at være i strid med fredningens formål, hvorfor nævnet i 
medfør af naturbeskyttelseslovens § 50, stk. 1, herved meddeler tilladelse til det ansøgte.  
 
Klagevejledning, jf. naturbeskyttelseslovens § 86 og § 87: 
 
Der kan inden 4 uger fra den dag, afgørelsen er meddelt, klages til Naturklagenævnet over afgørelsen. 
En eventuel klage skal indgives skriftligt til Fredningsnævnet, som derefter vil fremsende sagen til 
Naturklagenævnet. 
Det er en betingelse for Naturklagenævnets behandling af klagen, at klageren indbetaler et gebyr på  
500,- kr. til Naturklagenævnet. 
Naturklagenævnet vil sende klageren en opkrævning på gebyret, når nævnet har modtaget sagen fra 
Fredningsnævnet. 
Naturklagenævnet vil ikke påbegynde behandlingen af klagen, før gebyret er modtaget. 
 
Rettidig klage har opsættende virkning for den påklagede afgørelse, med mindre klagemyndigheden 
bestemmer andet. 
 
Tilladelsen må ikke udnyttes, før klagefristen er udløbet uden at klage er modtaget. 
 
Tilladelsen bortfalder, hvis den ikke er udnyttet inden tre år fra i dag, jf. naturbeskyttelseslovens  
§ 66, stk. 2. 
 
Klageberettigede er: 
 
Adressaten for afgørelsen, 
ejeren af den ejendom, som afgørelsen vedrører, 
offentlige myndigheder, 
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. 
 
Med venlig hilsen 



 
Per Holkmann Olsen 
Denne afgørelse er pr mail fremsendt til : 
Skov- og Naturstyrelsen, Midtjylland, { HYPERLINK "mailto:midtjylland@sns.sk" }
Jens Otto Buus, Skov- og Naturstyrelsen, Midtjylland, { HYPERLINK "mailto:job@sns.dk" }
Danmarks Naturfredningsforening, Masnedøgade 20, 2100 København Ø, { HYPERLINK 
"mailto:dn@dn.dk" }
By- og Landskabsstyrelsen, Haraldsgade 53, 2100 København Ø, { HYPERLINK "mailto:blst@blst.dk" }
Det Centrale Fredningsregister, Haraldsgade 53, 2100 København Ø, { HYPERLINK 
"mailto:blstnatur@blst.dk" }
Danmarks Naturfredningsforenings lokalkomité v/ Pernille Ingemann, Præstevangen 59, 8643 Ans By, { 
HYPERLINK "mailto:silkeborg@dn.dk" }
Det ministerieudpegede medlem af nævnet, Jytte Heslop, Katterhøjvej 4, 8270 Højbjerg, { HYPERLINK 
"mailto:jytte.heslop@gmail.com" }
Det kommunevalgte medlem af nævnet, Søren Stauning Goldmann, Silkeborgvej 11, 8653 Them, { 
HYPERLINK "mailto:soeren.goldmann@silkeborg.dk" }
Silkeborg Kommune, Natur- og Miljøsektionen, Søvej 1-3, 8600 Silkeborg, { HYPERLINK 
"mailto:teknisk@silkeborg.dk" }
{ HYPERLINK "mailto:KristofferEgelund.Jorgensen@silkeborg.dk" }
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Fredningsnævnet for Midtjylland, østlig del 
 
 Retten i Århus                   
 Tinghuset, Vester Alle 10 

8000 Århus C 
 

Skov- og Naturstyrelsen 
Midtjylland Tlf. 86 12 20 77 
midtjylland@sns.dk Fax 86 19 71 91 
 E-mail: 
 { HYPERLINK 
"mailto:pho@domstol.dk" }
  
 CVR 11 98 62 93 
  
 Den 19. februar 2009.          
 
 
 
Vedrørende journal nr. 8901-01.2008.137 - ansøgning om tilladelse til afgræsning med får  
på Kolpendal Hede, matr. nr. 3a, 3g og 2cu Godrum, Vrads, Silkeborg Kommune. 
 
Silkeborg Kommune har den 1. oktober 2008 modtaget en ansøgning om dispensation fra 
naturbeskyttelsesloven til hedepleje i form af afgræsning med  får på Kolpendal Hede. 
 
Fredningen 
Heden ligger inden for fredning. Arealet er fredet den 24. maj 1954 reg nr. 215504. 
Fredningens formål er at arealerne skal henligge i naturtilstand. 
Ifølge fredningens bestemmelser vedrørende afgræsning gælder, at slåning og afgræsning af lyng-  
og græsvegetationen ikke må finde sted (jf. deklarationens pkt. 2). 
 
Ansøgningen 
Der søges om etablering af fåregræsning på matr. nr. 3a, 3g og 2cu Godrum, Vrads. Ansøgning  
med kort materiale er fremsendt til Fredningsnævnet. 
 
Heden er kraftig græsbevokset med bølget bunke og blåtop, græsningen ønskes igangsat for at  
fremme en mere udpræget lyngvegetation. 
Arealet har ikke tidligere været afgræsset, græsningstryk vil i opstart være 1 moderdyr med  
lam/ha, alt afhængig af udviklingen vil græsningstrykket blive tilpasset hertil. 
Der er ansøgt og bevilget MVJ tilskud til arealet fra 2009. 
 
Silkeborg Kommunes bemærkninger: 
På baggrund af en besigtigelse i august 2008 og gennemgang af tidligere besigtigelsesnotater, 
ansøgningsmaterialet og luftfotos fremgår arealet som en del af en større § 3 hede. Arealet er i 
Århus Amts Naturkvalitetsplan 2005 målsat: A. Det betyder, at der normalt kun gives tilladelse  
til indgreb, der understøtter naturtypekvaliteten. 
Hele arealet ligger indenfor EF-habitatområde 49 Sepstrup Sande, Vrads Sande, Velling Skov 
og Palsgård Skov. Det aktuelle areal indeholder naturtype/udpegningsgrundlag 4030 Tørre 
dværgbusksamfund (heder). Tilstandsvurderingen for Kolpendal Hede er 3 (moderat tilstand), 
hvilket vil sige naturtypetilstanden næppe kan bevares på sigt uden indgreb og efterfølgende 
pleje. 
Silkeborg Kommune vurderer at de anmeldte/ansøgte plejetiltag i form af afgræsning med får 
vil fremme udbredelsen af hedelyng på arealet og reducere forekomsten af græsserne blåtop 
og bølget bunke, som i dag er dominerende i store dele af arealet. Plejetiltaget vurderes ligeledes 
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at være til gavn for naturtypen 4030 Tørre dværgbusksamfund (heder) som blandt andet er 
udpegningsgrundlag for EF-habitatområdet. 
Fredningsdeklarationen må tolkes således, at det er formålet at bevare heden. Øget kvælstofindhold 
i luften er imidlertid årsag til at græsarter som f.eks. blåtop invaderer heden på bekostning af bl.a.  
hedelyng. Hedepleje er derfor nødvendig for at bevare heden, der ellers vil gro til i græs og på sigt  
træer og buske. 
På baggrund af ovenstående er det Silkeborg Kommunes opfattelse, at der bør gives tilladelse til det  
ansøgte. 
 
Andre tilladelser 
Det ansøgte kræver tilladelse efter naturbeskyttelseslovens §3, samt en konsekvensvurdering for 
plejetiltagets betydning for udpegningsgrundlaget for habitatområdet. Silkeborg Kommune har den 5. 
oktober 2008 meddelt dispensation. 
 
 
Fredningsnævnets bemærkninger og afgørelse: 
Fredningsnævnet træffer afgørelse på det foreliggende skriftlige matariale. 
Nævnet kan tiltræde, at fredningsdeklarationen må tolkes således, at det er formålet at bevare heden. 
Nævnet kan endvidere tiltræde vurderingen foretaget af Silkeborg Kommune, Natur og Miljø, hvorefter 
plejetiltag i form af afgræsning med får vil fremme udbredelsen af hedelyng på arealet og reducere 
forekomsten af græsserne blåtop og bølget bunke, som i dag er dominerende i store dele af arealet. 
Plejetiltaget vurderes ligeledes at være til gavn for naturtypen 4030 Tørre dværgbusksamfund (heder)  
som blandt andet er udpegningsgrundlag for EF-habitatområdet. 
Afgræsning findes derfor ikke at være i strid med fredningens formål, hvorfor nævnet i medfør af 
naturbeskyttelseslovens § 50, stk. 1, herved meddeler tilladelse til det ansøgte.  
 
Klagevejledning, jf. naturbeskyttelseslovens § 86 og § 87: 
 
Der kan inden 4 uger fra den dag, afgørelsen er meddelt, klages til Naturklagenævnet over afgørelsen. 
En eventuel klage skal indgives skriftligt til Fredningsnævnet, som derefter vil fremsende sagen til 
Naturklagenævnet. 
Det er en betingelse for Naturklagenævnets behandling af klagen, at klageren indbetaler et gebyr på  
500,- kr. til Naturklagenævnet. 
Naturklagenævnet vil sende klageren en opkrævning på gebyret, når nævnet har modtaget sagen fra 
Fredningsnævnet. 
Naturklagenævnet vil ikke påbegynde behandlingen af klagen, før gebyret er modtaget. 
 
Rettidig klage har opsættende virkning for den påklagede afgørelse, med mindre klagemyndigheden 
bestemmer andet. 
 
Tilladelsen må ikke udnyttes, før klagefristen er udløbet uden at klage er modtaget. 
 
Tilladelsen bortfalder, hvis den ikke er udnyttet inden tre år fra i dag, jf. naturbeskyttelseslovens  
§ 66, stk. 2. 
 
Klageberettigede er: 
 
Adressaten for afgørelsen, 
ejeren af den ejendom, som afgørelsen vedrører, 
offentlige myndigheder, 
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. 
 
Med venlig hilsen 
 
Per Holkmann Olsen 



Denne afgørelse er pr mail fremsendt til : 
Skov- og Naturstyrelsen, Midtjylland, { HYPERLINK "mailto:midtjylland@sns.sk" }
Jens Otto Buus, Skov- og Naturstyrelsen, Midtjylland, { HYPERLINK "mailto:job@sns.dk" }
Danmarks Naturfredningsforening, Masnedøgade 20, 2100 København Ø, { HYPERLINK 
"mailto:dn@dn.dk" }
By- og Landskabsstyrelsen, Haraldsgade 53, 2100 København Ø, { HYPERLINK "mailto:blst@blst.dk" }
Det Centrale Fredningsregister, Haraldsgade 53, 2100 København Ø, { HYPERLINK 
"mailto:blstnatur@blst.dk" }
Danmarks Naturfredningsforenings lokalkomité v/ Pernille Ingemann, Præstevangen 59, 8643 Ans By, { 
HYPERLINK "mailto:silkeborg@dn.dk" }
Det ministerieudpegede medlem af nævnet, Jytte Heslop, Katterhøjvej 4, 8270 Højbjerg, { HYPERLINK 
"mailto:jytte.heslop@gmail.com" }
Det kommunevalgte medlem af nævnet, Søren Stauning Goldmann, Silkeborgvej 11, 8653 Them, { 
HYPERLINK "mailto:soeren.goldmann@silkeborg.dk" }
Silkeborg Kommune, Natur- og Miljøsektionen, Søvej 1-3, 8600 Silkeborg, { HYPERLINK 
"mailto:teknisk@silkeborg.dk" }
{ HYPERLINK "mailto:KristofferEgelund.Jorgensen@silkeborg.dk" }
 
   
 

mailto:midtjylland@sns.sk
mailto:job@sns.dk
mailto:dn@dn.dk
mailto:dn@dn.dk
mailto:blst@blst.dk
mailto:blstnatur@blst.dk
mailto:blstnatur@blst.dk
mailto:silkeborg@dn.dk
mailto:silkeborg@dn.dk
mailto:jytte.heslop@gmail.com
mailto:jytte.heslop@gmail.com
mailto:soeren.goldmann@silkeborg.dk
mailto:soeren.goldmann@silkeborg.dk
mailto:teknisk@silkeborg.dk
mailto:teknisk@silkeborg.dk
mailto:KristofferEgelund.Jorgensen@silkeborg.dk











	Forside
	Overfredningsnævnet 30-6-1934
	Fredningsnævnet 16-12-1933
	Bestemmelser

	Fredningsnævnet 24-05-1954
	Bestemmelser

	Kort
	Dispensationer 1961-1995
	Dispensationer 2009-10

	Reg: 
	 nr: 00412.00

	Navn: Harrild Hede
	Bemærkninger: 
	Domme: 
	Taksation: 
	OFN: 30-06-1934
	Fredningsnævn: 16-12-1933, 24-05-1954
	Forslag: 


