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Overfredningsnæv.a~ts·'kendelsesprotokol.

År 1967,d.24.november, afsagde Ove!fredningsnævnet
følgende

k e n d e l s e

i sagen nr. 1664/63 vedrørende fredning af Flyndersø's omgivel-
ser.

I den af fredningsnævnet for Bingkøbing amtsr'ldskredsden
8. april 1963 afsagte kendelse hedder det:

" I årene 1934 og 1935 blev der ved frivillig overenskomst
med Hjerl-Fonden og aktieselskabet Ludvig Schrøders Plantage uden
udgift for det offentlige fredet meget betydelige arealer ved den
sydlige del af Flyndersø. I årene derefter har de fornævnte selska-
ber erhvervet yderligere arealer navnlig ved søens østside. Da se1-
skaberne var interesseret i at lade disse arealer frede efter samme
retningslinier, son VQr anlagt på fredningerne i 1934 og 1935,

der i alt væsentligt gD{ ud på at søge det meget smukke og ejen-
dommelige landskab bevaret, og det derhos måtte befrygtes, at der
på de privat-ejede områder skulle ske indgreb, hvorved uerstatteli-
ge landskabelige, botaniske og geologiske værdier h~e gå tabt,
indbragte Danmarka Naturfredningsforening ved skrivelse af 10.
november 1956 spørgsmålet om fredning af Flyndersøs nærmeste om-
givelser i sin helhed, dog bortset fra ovennævnte tidligere fred-
ninger, for fredningsnævnet.

Fra naturfredningsforeningens side har man til støtte for
ønsket om fredning he~holdt sig til erklæringer fra professor,
dr. phil. Knud Jessen og statsgeolog, dr. phil. Keld Mi1thers.
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Af proTBssor K.Jessens erklæring skal følgende anføres:
"Ud fra naturvidenskabelige synspunkter kan man kun meget stærkt

anbefale en fredningsplan for hele Flyndersøen med omgivelser. I gan-
ske særlig grad må her fremhæves det i geologisk henseende eanske ene-
stående terræn, hvis særpræg er den store mangfoldighed af jordfalds-
huller, et landskab uden sidestykke hverken her i Danmark eller vore
nabolande. Om dette landskab s tilblivelse og geologiske betydning er
der nøjere gjort rede for i hoslagte erklæring fra statsgeolog, dr.

phil. K. Milthers.
Også be~ydelige botaniske værdier vil kunne blive sikret ved gen-

nemførelsen af den nedenfor skitserede fredningsplan. Gennem de æld"':"-,
fr€dninger fra 1934 og 1935 blev betydelige hedearealer med egekrat
bevaret for eftertiden. Men især mod nord langs søens østside ligeer
disGe arealer som adskilte parceller. En eventuel opdyrkning eller oe-
plantning på de mellemliggende områder vil her betyde en væsentlig ~0r .

ringeIse af de vundne værdier. Hertil kommer, at terrænet mod nord e~
rigere på jordfaldshuller, af hvilke en betydelig del er beliggende
på de ikke fredede parceller. Foruden de geologiske interesser, der
knytter sig til disse sænkninger, kan der tillige også påpeges bota-
niske, idet der i overensstemmelse med den tiltagende fugtighed fra
jordfaldshullernes overkant til deres bund i disse ses en meget smuk
vekslen mellem forskellige plantesamfund. Krat eller spredtstående
tlæer af både stilk-eg og vinter-eg beklæder ofte hullernes sider
vekslende med hedesamfund, der i lavningernes dyb sædvanligvis afløses
af tørre enge. Sine steder er bunden dog så fugtig, at de dybeste par-
tier er opfyldt af sump kredsformet omgivet af fugtige star-enge, der
atter opefter afløses af lave porskrat med kæruld, højere oppe igen
efterfulgt af klokkelynghede , der på de mere tørre d.ele af skråninger-
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ne afløses af hedelyng eller krat. på jordfaldshullernes bund kan til-
lige forekomme større eller mindre bestande af birk, poppel, pil eller
tørstetræ. I den store, ikke fredede lavning - "Hatten' - nær snævrin-
gen har cer tidligere forekommet en ret betydelig højmosedannelse,
hvis vækst dog nu er standset, og bunden er i dag erobret af hedemosenf
planter. Variationen i plantedækkets udformning i disse gryder veksler
rigt i overensstemmelse med jordfaldshullernes størrelse, dybde og be-
liggenhed, næppe to er ens, hvert enkelt har sin individuelle udvik-
ling.

En nyvinding til de tidligere frednDlger vil i botanisk hense en-
de være en sikring af de stejle skrænter langs søens nordside. Eksposj·
tionen er her sydlig, og skrænterne er i sommertiden udsat for en mE;...~L

eller mindre stærk ud tørring. I overensstemmelse hermed har vegetai·~·--
nen da også en ganske anden sammensætning, end den man sædvanligvis
r:øder pL1 de nord- til nordvesteksponerede skråninger på søens I1lodsa-- tr:

side, hvor blåbær er meget fremtrædende. På skråninger norden for Est--
vadgaard Plantage er melbærris sålec,es hyppig. østover aftager lyng-
planternes betydning i skråningernes vegetationstæppe, der efterhånden
domineres af græsagtige planter som rødsvingel, almindelig hvene, snnd-
skæg og sandstar afløst på de tørreste lokaliteter af hjælme og mare-
halm, sidstnævnte forekommer også langs den vindeksponerede sandstrand
ved søens nordøstlige runding. Disse sidstnævnte to arters forekomst
her er ret usædvanlig, idet de ellers normalt kun optræder pd vore klii
ter og indsande. 3 af landets 4 arter af visse er fundet på disse skrå-
ninger tillige med tornblad. Gyvel optræder hist og her, og øst for
Risgaardsted krones skrænten af et lille, udtørrct egekrat.

En bræmme af vekslende engdrag følger skræntfJden langs søens
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nordllge bred ledsaget ud mod søen pa mindre strækninger af rørsumpe
med dynd-padderokke og sø-kogleaks, enkelte steder tillige grenet pind-
svineknop i kæmpemæssige eksemplarer. Ganske usædvanligt forekommer he:
tillige blågrøn kogleaks, som ellers normalt kun optræder langs vore
kyster. På moseagtige pletter langs søens nordkyst er fundet alle t~
danske arter af soldug, og lige norden for Estvadgaard Plantage i en a:
de herværende dybe kløfter forekommer på hængesæk den sjældne dyndstar.

Store skønhedsværdier er blyttet til kysten langs Estvadgaard
Plantage med det vekslende skovbr7n på den stærkt bugtede kyst. Den el-
lers fremherskende nåletræsplantage afløses her langs søen af en breder
eller smallere løvtræsbræmrne med arter som eg, el, røn, pil, birk ellE
tørstetræ stående på skrænter ned mod søen eller på begge sider af den
herværende gamle afvand.ingskanal. En frodig vandplante- og sum];r'-regeta-
tion knytter sig til delli~e.Alle tre danske arter af slægten tusindblac
kan således findes her. Af ganske særlig botanisk interesse er især do
i plantagen langs søen forekommende jordfaldshuller. I modsætning til
de ved den modsatte side af søen forekommende laVllinger er bunden her
ofte meget fugtig, og der ses da også her en rig vekslen fra lavning ti

lavning af kær-, hedemose- og hø jmosesamfund. Som elcsemplar herpå kclll

næ~les Kragemose i plantagens nordligste del, Tviste Mose norden for
Tokkemose Odde, Djævelseist Huller ved bugten mellem Hatodde og Tok~e-
mose Ode e samt Hat Mose ved halvøen af samme navn og endelig mosern,"'
længere inde i plantagen såsom Gedeflod, Hundmose, Parrisflod, Kno~c
Mose saInt Den bitte Mose, alle beliggence i jordfaldshuller. Særlif2'

smule er det næsten cirkulære jordfaldshul lidt norden for Hatoddo (rr~L-:.-
'{et 10 10d på kortet), hvor lavningens centale parti er opfyldt af en
lille hø jmose, i hvilken forekommer hvid næbfrø , en art der i df senel'C



- 5 -

år som følge af de stors afvandingsarbejder bliver mere og mere sjæl-
den. Dybest er det jordsfaldshul, som opfyldes af Mørksø, idyllisk be-
liggende mellem stejle, krat- og skovbevoksede skrænter, hvor løvtræer
encnu er fremherskendG (eg, birk, poppel, el, røn og tørstetræ).

Spredtliggende parceller langs søens syaligste del er endnu ikke
,
'I
\
t

l
beskyttede af naturfredningslovens bestemmelser. Meget ønskeligt er
det, at der finder en supplering sted til de tidligere fredninger. M&~
må især tillægge det en stor betyuning, at arealerne omkring og norQen
for Bregnskov Bro sikres, idet det drejer sig om meget smvRke arealer

• med hede og egekr at samt enkelte steder krat af gyvel. Til disse ikke
endnu f~edede arealer hører også omgivelser af det meget smukke jo~d·
:aldshul - Thomas Pøt lige vest for Bregnskov Bro. I fredningspl:J.l1n'":.
'J0r tillige medtages ue endnu ikke fredede dele af den smukl\:eStlAf;:X,.
Aadal nel t ned til Skive land8ve j. Kun dE:;Ilnordligste del af detTe r7J .. _--

strøs med den slyngede å 1 de smukke engpartier og de bratte 0.a1sice::'

vc],rmed taget under de tidligere frecininger.
Egnen omkring Flynuersø rUIDillersærdeles store værdier S8t ud -P'- ~ -__ .L l ~

såvel geologiske som botaniske synspunl{ter og er kendt og værdsa-;;ogs,,,
af udenlandske videnskabsmænd. De t kan endvidere tilfø jes, at de bo"tQ·-

l
I,

"rI
\

niske undersøgelser her endnu kun er i sin vorden. Endnu m~~ge år frem
i tiden vil der være en rig arbe jdsmark for botanisl;;:8studier. Til "Lm-
dervisningsmæssige formål or egnen ligeledos særdeles vele~1et, dette

,I,
rr'

så meget mere som naturhistoriske studier i marken her kan kombineres
med besøg i de t nærliggende frilandsmuseum ."

Statsgeolog Keld r\~ilthE::rsr erklæring er aålydEmde:
l' "Flyndersø er en af de fornemste istidsgeologiske lokaliteter i

Danmark, idet det eræn smukkeste lokalitet til demonstration af den
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tt søtype, som er opstået i bunden af æ tunneller, som har haft indlands-
isen til loft, og hvor dette isloft er styrtet ned som store blokke,
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der er blevet begravet af smeltevandssand.
Når man betragter Flyndersø, er det mest iøjnefaldende karakter-

træk i landskabsformen de mange fremspringende næs og odder, som deler
søen op i en serie afgrænsede bassiner med en mere eller mindre snæver
passage fra det ene bassin til det andet. Hvert af disse bassiner repræ-
s8nterer en vældig isblok, som er styrtet ned fra istunnellens loft, og
hvert par odder, som mødes ude i søen, repræsenterer spalterne imellem
disse isblokke, som er fyldt af nedskyllet smeltevandssand.

Flyndt,rsø's geologiske historie er den, at den blev benyttet af
smeltevandet inde under indlandsisen i et stadium, hvor en isstrøm fra
Norge skøu sig ned mOQ syd sa langt som til nordsiden af Alheden. Smel-
tevandet strømmede oa igennem Flyndersø og Stubbergaard sø mod syd til
isens rand, hvorfra v~~det strømmede ud over hedesletten med afløb ud
til Vesterhavet.

Da cen nordlige isstrøm ffilstedesin kraft, og ismasserne her be-
gyndte at ga i opløsning, fandt smeltevand, som kom fra indlandsis øst
for Alheden, strømnende ud over Hjelm Hede og Hjerl Hede, afløb denne
vej ud til Venø bugt. Denne smeltevandsflod rev store grusmasser med
sig fra Alheden og førte dtm ud over Hjelm Hede og Flyndersø, således
at isblokkene, der var styrtet ned, nu blev begravede af tykke lag sand
og grus. Først efter istidens slutning, da klimaet var blevet varmere,
smeltede isblokkene nede i jorden, og herved opstod den nuværende Flyn-
dersø og alle de mange dødishuller, som ses både øst og vest for søen.

Et af de smukkeste e~sempler på disse dødishuller er Mørk Sø, som
er vandfyldt, idet grundvandet står højere end bunden af fordybningen.
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tt Vandspejlet i Mørk Sø står højere end Flyndersø's overflade, til trods
for at sandlagene tillader gennEmstrømning af grundvandet. Mørk Sø er
derfor et overmåde velegnet eksempel pa, hvorledes grundvandspejlet ik-

ke star vandret, men i nogen grad følger terrænets overflade 7 og stedut
er der for l{endt fra geografiunetervisningm i landE:ts skoler.

Det vil af det ovenstaende forstas7 at Flynders0 og dens omgivel-
ser omfattes med stor interesse af geologerne, liges~ den også almind~-
ligt benyttes til demonstration for elever i de højere skoler fra hele
landet. Det kan derfor ikke stærkt nok fremhæves, hvor påskønnelsesvær--
ctigt cm fredning af hele dette om.cåde vil være."

I :16nhold til disse erklæringer har man fra Naturfredningsforenir-
gE::nssid<.;.f)aståetde arealer, del henligger som holme i søen ellGr sor'
Cer eller sti im'.er i iøvrigt fTE::de de områder, samt bred- og skrænt::1,2.~::"-
aIer 7 i det følgende kaldet område I, undergivet fredning efter f211gE,:"1--

"')lJF~f3t€r.2lflelser,kaldet servitut I:
I1Fredningsformalet er en bevaring af den nuværende tilstand, h1;-o:c'--

for navnlig følgende bestemmelser bør iagttages:
Der må ikke foretages afgravning, opfyldning eller planering. Are-

aler i tilknytning til tilstedeværende bebyggelse er dog undtaget. ~9r-
veskæring såvel som gravning efter grus, sand eller sten må ik~=e finc.,e
sted.

Nye veje eller stier fraset primitive skorveje må ikke anlægges
uden fredningsnævnets goC1kendelse.

Ingen form for opclyrkning må finde sted. Hvor en sådan allerede er
tilstede, kan denne vedligeholdes. I begrænset omfang kan en opdyrb1ing
udvides, og ved bebyggelse beliggende på arealer under I kan en begræn-
set nyopdyrkning ligeledes finde sted, i begge tilfælde dog først eftel'
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indhentning af fredningsnævnets godken~else.

r
\

l'
!

Der må på de åbne arealer ikke foretag8s nogen nyplantning. Alle-
rede tilplantede ar~a18r kan vedligeholaes og fornyes; men sådanne are-
aler må ikke udvides. På de inden for omradet værende skov- og kratbe-
voksede arealer i Estv~dgaard Plantage såvel langs søerne som omkring
og i de i fredningsplanen medtagne jordfaldshuller (herund~r også Mørk-
sø) med deres nærm8ste omgivelser må der ikke foretages ændringer af
den nuværende overvægt af løvtlæer (og buske). Allerede tilsteneværend€
nåletræsbeplantninger i den medtagne del af plantagen kan dog vedlige-

ti holdes og fornyes, hvorimod nyplantning med nåletræer her således iøv-
rigt ikke må finde sted. Selvsåning af naletræer må gerne fjernes. I

den frecedc del af plantagen må udtynding af løvtræsbevoksninger kun

finde sted ved plukhugst. Kratvækst s~vel i omtalte del af plantagen
som på hele den øvrigb del af omr-åde I må ikke rydQes, og en begrænset
plll.khugstmå kun undtagelsesvis finq~ sted efter fredningsnævnets goc>

kend~lse. Til krat er også henregnet de højere egebevoksninger langs
søens østside.

Åbne arealer må ikke gødes eller tilsås med nogen art af kultur-
planter, og Qer må ikl~e foretages ine,greb i den naturlige vegetation.
Selvsåede nåletræer på hedearealerne kan (.lOgfjernes, eventuel t ved
fxedningsnævnets foranstaltning. Endvidere kan en begrænset lyngslag-
~;n~ foretages Ber, og engarealer kan som hidtil anvendes til græsninG,

Vandløb må ikke reguleres og spildvand (herunder ogsa enSilage) ikKe
tilledes Flyndersø og Mørksø.

Fyld eller affald må ikYu l
~v Paceres pa området Herfra d _• er og und-taget områder i tilk t -ny nlng til tilstedeværende bebyggelse, idet do'o"o

B213360
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ejerne er forpligtet til eventuelt at ændre placering heraf efter fred-
ningsnævnets anvisning.

Der må på arealerne ikke placeres nogen art af bebyggelse. Tilste-
deværende sådan kan ændres, fornyes eller udvides efter indhentning
af frecningsnævnets godkendelse af tegninger hertil.

Der må på arealerne ikke anlægges flere hegn eller placeres master
af nogen art eller anare skæmmende inaretninger. Tilstedeværende mas-
ter kan dog fornyes. Endvidere kan der efter frednlllgsnævnets godken-
delse af placering og uQformning eventuelt fremføres lecininger til til·

'tt stedeværende bebyggelse.
Offentligheuen skal have aå.gang til gåenc.lefærdsel aCL ce i områc f' ,-

y;

",

r.

,.
~

t
l
rr
t,
\ eII
I

r'

værende stier og veje og ret til ophold ved disse."
For de øvrige af forslaget omfatteae arealer, kaldet område II,

er cen paståede fredningsservitut, i det følgende kaldet servitut II,
udformet såleues:

"Der må på arealerne ikke placeres nogen form for bebyggelse ud
over en sådan, der el. knyttet til og nødvendig for en lnndbrugsmæssi~"
uunyttelse af arealerne. En sådan bebyggelse skal dog i henseenc_e til
placering og udformning have fredningsnævnets godkendelse; en sadan
skal også indhentes ved ændring, fornyelse eller udviaelse af tilstede-
væren6e bebyggelse.

Leollingsmaster af enhver art må ikke placeres pd området. Kun i
undtagelsestilfælde vil fredningsnævnet dog kurule give adgang hertil.
Allerece tilstedeværende master kan fornyes eller veoligeholdes.

på den del af område II, der er beliggende i Estvad sogn, Sognets
hede, og på ma tr. nr. 6~ af Estvad by, Estvad sogn ,.må der ikke fore-
tages beplantning, eller en tilstedeværenae sådan må ikke uc.vides, men

B213360
Linje  
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dog vedligeholaes eller fornyes.
Offentligheden har samme adgangsret som til oIlUåde I."

Efter foretagen bekendtgørelse af fredningsforslaget afholdtes (Gr-

l. juli 1957 det første møde med de interesserede. Herunder fr-ernkomdel
kun fra Hjerl-Fonden, Aktieselskabet Ludvig Schrøders Plantage og en
enkslt pTiv~t grundejer tilslutning til forslaget. De øvrige lOGsejeY0
protesterede mod fredning og krævede sig subsidiært tilkendt erstat-
ning. Sagen UGsattes derefter til nærmere forhandling med lousejerne.
Særlig mee. A/S Est~,dgaard Plantage har der været ført indgående for-

e handlinger, .men ve o. skrivelse af ll. oktober 1961 har Naturfreanings-
foreningen meaelt nævnet, at man må betragte de førte forhandlinger
som resultatløse, hvorfor man har begæret sagen fremmet i overensstem-
melse illeuden oprindelige frenningspdstand.

Under sagens behau6.1ing er der o pnået enighed om fr ec.ning uc'en e1'-
sta.tning vel!.servi tutpcilæg på. de af H jerl-Fonaen og Aktieselskabet l,:-,(l-

vig Schrøuers Plantage ejede ejenaomme, og efter det iøvrigt under sa-
gen passeredp., herunder enlcelte udstykninger, vedrører sagen nu føl-
gende ejsndomme helt eller delvis:

Matl'. nr. 2E., lod af 19, lod af 3.9::og lOd, af 6a Jattrup bys jorder,
Sevel sogn, matr. nr. 3p, 3ad, 4m, lE og 6~ Søgaard og Hjelm Mølles
jorder, matr. nr. 50b og 53E. 0ster og Hjelm heder, Sevel sogn, matr.
nr. la, 3 lodder af Ib, 5, Sb., 2 lodder af 80., 8h, 20, 21, Jlb, 32,

40~, t,lb, 2, 8t, 8~, 8y, 8.!, 8a, 35, 40b og 44 Sognets hede, Estvad
sogn, matr. nr. 10, 5, 6E., 8~, 7 og 6e Estvad by, Estvad sogn, matr.
nr. L,~ og 6b Kisum by, Estvad sogn, matr. nr. l2a, 9c, 10Q:, 9!!.og llE.,
lI!!, 11.8:,111' Rønbjerg sogns jord8r samt la Estvaagaards store hede,
Estvad sogn.

B213360
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Ejendommen matr. nr. 2c samt lodderne af matr. nr. la, 3~ og
6a alle a~ Jattrup by ligger i skel ved Hidsodde ved Skallesøs syd-
lige bred, hvor Skallesø og Flyndersø mødes, og fredningen af disse
arealer ønskes også af den grund, at de ligger i skel med og danner
en naturlig afslutning det pågældende ste~ af de ved Flyndersøs øst-
side veu servitutpålæg gennemførte fredninger.

Matr. nr. 2~, der tilhører A/S Estvadgaard Plantager, men er
udlejet til Hjerl-Fonden, er 10,7653 ha stor. Den henligger i natur-
tilstand, fortrinsvis lyng, og i alt væsentligt indenfor 300 m fra
skov.

Lodderne, der hver er 0,3 ha store, er i alt væsentligt mose-
parceller. De tilhører henholdsvis gårde jer fru Marie Mølgaard, Jr::t--

trup pr. Vinderup, gårdejer Verner B. Kristiansen, Sevel pr. Vind.e-
rup, og gårdejer Gunnar Dunker, Sevel pr. Vinderup.

re fornævnte ejendomme påstås frecet efter servitut I, dog j'1L"

ret for e jerne af lodderne af matr. nr. l.@:,3a og 6a til tørvegrav--
ning.

Ejerne af moselodderne har erklæret sig enige i fredning som
påstået, mod at der tillægges dem hver især en erstatning på 500,-
kr.

Ejeren af matr. nr. 2c har principalt protesteret maG fredning,
subsidiært påstået sig tilkendt erstatning på linie med, hvad der
måtte ydes andre.

Ejendommene matr. nr. 3~ og 3ad Søgaard og Hjelm Mølles jorder
ligger ved Flyndersøs sydende i området vest for Bregnskov Bro som
øer i servitutfredede områder. De påstås fredede efter servitut I.

Ejeren af matr. nr. 3ad" enkefru Marie Schrøder, Skovvej 63,
Gentofte, har erklæret sig enig i fredning uaen erstatning.
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tf Ejeren af matr. nr. 3p, stor 5520 m2, frk. Helle Ulvsparre Holten,
Skive, har også erklæret sig enlg i fredning, dog mod at det tillades
hende at anbringe en hytte på grunaen, og for så vidt dette ikke tilla-
des, har hun påstået sig tilkendt erstatning efter nævnets skøn.

Ejendommmen matr. nr. 4m Søgaard og Hjelm Mølle, stor 1~9080 ha,
der tilhører gårdejer J. Chr. Dunker, Søgaard, Sevel pr. Vinderup, og
19 og 6~ ibd., store tilsammen 1,8550 ha, der tilhører Agner Chr. Niel-
sen, Heilkær, Sevel pr. Vinderup, ligger i skel ved Stubberå omgivet af
servitutfredede arealer og indenfor 300 m fra skov. De henligger i mose

_ og eng og påstås fredede
ejerne til tørveskær til

efter servitut I, dog med forbehold af ret for
eget forbrug og med ret til at så hvidkløver

og kællingetand.
Ejerne har erklæret sig enige i frecning, mod at der tillægges dem

hver især en erst~tning på 2.000 kr.
Ejendommen matr. nr. 50b og 53~ øster og Hjelm heder, stor ca.

0,46 ha, ligger ud til Flyndersø lidt nord for Stubberå i iøvrigt fre-
det område. Den henligger i naturtilstand med egekrat og lyng og påstås
fredet efter servitut l.

~
l
"j,'t
f

,
",

"

Ejeren, købmand Jens r~aae Gade, Sevel pr. Vinderup, har erklæret
~Sig enig i fredning uden erstatning, mod at der meddeles ham tilladelse

til for hans livstid at anbringe et sommerhus på grunden og i modsat
fald mod en erstatning på 3.000 kr"

Ejendommen matr. nr. 44 Sognets hede, kaldet Hattens Mose, er et
3,9630 h-=.tstort jordfaldshul, hvis midte er udfyldt af en 2,1400 ha
stor højmose, hvis vækst er standset. Iøvrigt er den bevokset fortrins--
vis med egekrat, og den henligger i alt væsentligt i naturtilstand.
Ejendommen, der ligger tæt ved Flyndersøs smalleste sted, kaldet Snæv-
ringen, grænser mod syd og øst til servitutfredede områder og påstås
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fredet efter servitut I.
Ejerne af ejendommen, der er fælleslod for ejerne af ejendommene

matr. nr. 3~, 4, 5, 6a, 7, 8~, 9a, lo, 11~,12~, 13~, 14a, 15, l6a, 17a,
18a og 19a Es~vad by, har protesteret mod iredningen, subsiaiært pdsta-
et sig tilkendt til fordeling en erstatning på 80.000 kr. navnlig for
bortfald af ret til tørvegravning, og for det tilfælde at tørvegrav-
ningsret forbeholdes dem en mindre erstatning.

Ejendommen matr. nr. 40b Sognets hede, stor 0,4230 ha, ligger på
odden ved Snævringen ud til søen. Den påstås fredet efter servitut I
for den del, der ligger mellem sø og skræntovergeng og iøvrigt efter
servitut II. Ejendommen ejes af Peter de Neergaard, Lyngby Hovedgade 4,
Kgs. Lyngby, og Rolf de Neergaard, Gunderslevholm pr. Herlufmagle, der
~ar protesteret mod fredningen, subBidiært påstået sig tilkenot erstat-
ning.

Ved Snævringen er endvidere beliggende ejendommone en lod af
matr. nr. Ib, stor 0,0500 ha, en lod af matr. nr. Sd" stor 0,1250 ha,
matr. nr. 41b, stor 6,0810 ha, og matr. nr. 40~, stor 3,0520 ha, alle
af Sognets hede, Estvad sogn, og tilhørende A/S Estvadgaard Plantage.

Lodderne af Ib og Sd samt den del af matr. nr. 41b·06 40~, der
ligger mellem søen og overkant af skrænten mod søen, pås~ås fredet eft(T
servitut I, medens resten af matr. nr. 41b og 4o~ påstås fredet efter
servitut II. De nævnte ejendomme henligger overvejende i naturtilst~d
i skel med hinanden og omgivet af servitutfredede områder og tildels
indenfor 300 m fra skov.

Ejerne har protesteret mod fredning, subsiciært krævet erstatning.
Følgende ejendomme af Sognets hede, Estvad sogn, ligeledes tilhø--

rende A/S Estvadgaard Plantage: en lod af matr. nr. Ib, stor 0,2820 hay

og en lod af matr. nr. 8d, stor 0,8650 ha, hvilke lodder udgør dele af

•
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8t jordfaldshul beliggende ca. 14-00m nord for Snævringen, samt matT.
nr. 20 og 21, store ialt 4,5060 ha, der i skel som smalle hedestrimler
strækker sig fra nævnte jordfaldshul mod øst til Skive landevej, og
Datr. nr. 31b og 32, store tilsammen 14-,5560 ha, der i skel ligger lidt
sydligere ligeledes i hede, strækkende sig fra søbredden og for matr.
nr. 32's vedkommende til Skivevejen, samt matr'.nr. 5, en hedelod, stor
8,6450 ha, beliggende ved søen, hvor denne.svinger mod øst, hvilke ejen
domme alle ligger i iøvrigt servitutfredede områder, er påstået fredet
efter servitut I.

Efter samme servitut er endvidere påstået fredet de dele af matT.
nr. lb~ 8b og la af Sognets hede, alle tilhørende A/S Estvadgaard Plan-
tage, der fra skellet til ejerlavet Estvad by og sogn ligger mellem
søen og Skivevejen sydpå til ca. 20 m nord for den nordligste vej
ind i heden ved vejbuen veu skolen og herfra mellem søen og en ret
linie trukket vest- nordvest ind over matr. nr. SE sydom de derp~ værGn
de 2 gravhøje til overkanten af skrænterne langs søen samt videre vest-
og sydover langs denne overkant gennem matr. nr. 8b og la. Over lavnin-
gen mellem de to første ~nalvøer følges vestgrænsen for matr. nr. Bb og
Bh, fra hvis sydvestligste punkt grænsen trækkes retlinet til det nord-
østlige hjørne af matr. nr. 4- og således, at også den vest for dette
punkt liggende del af matr. nr. l.§:indgår under fredningen. De arealer
af matr. nr. Ib, Bb og la, der således begæres fredet, og som i alt
væsentligt henligger i hede, er store ialt 17,6 ha.

Efter servitut II er derhos påstået fredet matr. nr. 8h og et are-
al af matr. nr. Bb og la, hvis nordgrænse følger den foran beskrevne
grænse fra Skivevej til matr. nr. 4, og hvis sydgrænse fra Skivevejen
mod vest følger skellet mellem matr. nr. Bb og la frem til den østlig-
ste spids af matr. ~. Bh, hvorfra den trækkes i en ret linie over matr
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__ nr. l.§:til det sydøstlige hjørne af matr. nr. 4. De her omhandlede arc
aler, der i det væsentlige henligger i heae, er store ialt 22,4 ha.

Ejerne af disse ejendomme, A/S Estvadgaard Plantage, har protestE
ret mod fredningen, subsidiært påstået sig tilkendt erstatning.

Ejendommen matr. nr. 2 Sognets hede, stor 3,9440 ha, der tilhøre1
gårdejer Jens Jensen, Estvadgaards mark pr. Rønbjerg, er en hedeparceJ

•

beliggende ved søen lidt øst for fornævnte matr. nr. 5, i alt væsent-
ligt omgivet af servitutfredede områder. Den er begæret fredet efter
servitut I. Ejeren har protesteret herimod og subsidiært pastået sig
tilkendt erstatning.

Ejendommen matr. nr. 8t, 8u, 8y og 8x Sognets hede, der er stor
ialt 2,1400 ha, ligger i s~el noget øst for fornævnte matr. nr. 2. Der
henligger i hede og sø efter afgravning for tørv og påstås fredet eftE:
servitut II.

De~~~c ejendom ejes ifællessk~b af Preben Laurser-,KirkenIle 90,

Skive, B. Ehlert Nielsen, Tinggade 21, Skive, Carl Laursen, Frederiks-
dal, Skive, og Chr. Frølund Pedersen, Grundtvigsvej 27, Herning, der
har erklæret sig enig i fredning som påstået moa en erstatning på 500,

kr •
Ejendommene matr. nr. 8a og 35 Sognets hede, der ligger 700 m nOJ

for Snævringen, henligger i hede i iøvrigt servitutfredet område. De
påstås fredet efter servitut I. Matr. nr. 8~ er stor 4,1060 ha og ejeE
af Hjerl-Fonden og arvingerne efter boelsmand Søren Jensen i fællesskE
søren Jensens arvinger har endnu ikke kunnet findes. Matr. nr. 35 er
stor 2,1780 ha og ejes af Hjerl-Fonden og gårdejer Sigvald Sørensen,
Estvad pr. Rønbjerg, i fællesskab. Hje~l-Fonden har for sit vedkommene
fOl begge ejendomme erklæret sig enig i freuning som påstået uden eJ-
statning.
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Gårdejer Sigvald Sørensen har erklæret sig enig i fredning mod en
erstatning på 300,- kr.

Ejendommen matr. nr. 6~ Estvad by, Estvad sogn, der ligger ved søer
nordøstlige hjørne, er stor 7,9010 ha og ejes af landsdommer Bjarne Frar

sen, Viborg.
Ejendommen henligger i det væsentlige i store, lyngklædte bakker

og iøvrigt i plantage. Største delen er påstået fredet efter servitut
I, og den resterende del efter servitut II. Ejeren har principalt pro-
testeret mOL fredning, subsidiært har han tilbudt hele ejendommen fre-
cet efter servitut I samt således, at Qer tillægges almenheden fuld ad-
g&lg til færdsel og opholc på hele grunQen mod en erstatning på 14.000,-

kr.
I skel med fornævnte ejendom og viaere vestpå er ejendommene matr.

nr. 6~, 7, 8~, 5 og lo, alle af Estvad by, Estv2d sogn, beliggende. For
disse e jendomme er der nealagt pås1iand om fredning efter servitut I for
den del, der ligger mellem søen og en linie trukket langs overkant af
skrænterne, og efter servitut II, hvad Qer ligger nord for denne gTæn-
se indenfor en afstand af ca. 200 m. De under servitut I hørende områ-
der ligger i alt væsentligt i naturtilstand, Gog er de~ nogen beplant-
ning på skrænten pcimatr. nr. 7, og matr. nr. 8~, hvorpa ingen skrænter
findes, er dyrket omtrent til soen.

Ejerne af de fornævnte ejendomme, Jens Pedersen Tanderup, Estvad
pr. Rønbjerg, som ejer af matr. nr. 6c og 8~, Søren Pedersen, Estvad
pr. RønbJerg, som ejer af matr. nr. 7, Valaemar Sørensen, Estvaa pr.
Rønbjerg, som ejer af matr. nr. 5, og Ejner Jensen, Estvad pr. hønbjerg,
som e jer af matr. nr. lo, har princ ipal t protesteret moa. freaning, sub-
sidiært påstået sig tilkendt en erstatning pa 2.000 kr. pr. ha for are-
aler, der ligger inden for 150 ID fra søbredden, og 10.000 kr. pr. ha for
hvad der fredes derudover.

.,
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Videre mod vest ligger ejendommene matr. nr. 6~ og 4e af Kisum by,
Estvad sogn i tilhørende henholC'svis A/S Estvadgaard Plantage og gårdeje:
Morten Bundgaard, Lund ~r. Skive. Af disse ejendomme er ligeledes på-
stået fredet efter servitut I, hvad der ligger mellem søen og øverste
sl{ræntkant, hvilket far ::::uatr..nr.4e andrager 0,6 ha og for matr. nr. 6b
2,2 ha. Resten af matr. nr. 4e, 5,2 ha, og af matr. nr. 6b, hvad der
ligger syd for en linie trukket langs sydskellet af matr. nr. 58 06 Lrf:. ~

eller et areal på 7,1 ha, er påstaet fredet efter servitut II.
A/S Estvadgaard Plantage har protesteret mod fredningen, 8ubsidi-

__ ;:t ~astået sig tilkenat erstatning pa linie med oe øvrige 10Qsejero.

r,
I',

Garde je:r-lY10rtenBundgaard har forsavidt erklæret sig enig i free··
--l."'f;" af sl:rænterne mod søen, moa. at der ved søbredden i en slugt tilla··
,-,r's h3E. at" opføre et sommerhus. Forbydes dette ham, og byggeri iøvr:'liu

ges gnmc.en fredning i sin helhed, en erstatning på :æ.indst20.000 'u.

I skel med fornævnte ejendom matr. nr. 4~ og videre vest- og syG.')c_

ved søen ligger e jcndonL'TI.enmatr. nr. llb, llh, lIg og 111, alle af Rør-·

'_ bjerg sogns jorder, Rønbjerg sogn. Unaer sagens behanaling er en på e-
jendommen "tidligsre hvilende landbrugs forpligt~lse oiJhævet. E jeno.ommen
eJedes tidligere af slagter Alfred Clausen, der gennem en årrække foy-
uden landbrug har drevet restaurationsvirksomhed på den, ligesom han ha.c

"i,

søgt at u(nytte den som campingplads. Ved skøde tinglyst 6. oktober
1962 n~r han solgt ejenaommen til I/S Heden vi ejendomshandler Hans Kr.
Jensen, tømrermester Peder Jensen, revisor Chr. Friberg og st2tsaut.
revisor Erik Gilsaa, alle af N~stved, for en pris af ca. 140.000 kr.

Ejendommen påstås fredet efte:!'servitut I for den del, der ligger
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mellem søen og en linie trQ~ket langs skræntovergang, ialt ce. 3,1 ha,
og resten ialt 10,2 ha, efter servitut II.

I/S Heden hax principalt protesteret mod frecning, subsi~iært har
interessentskabet erkl@ret sig enig i fledning som påstået ud8n erstat-
ning mod tilladelse til udstykning af 36 gr~~d~ af maLT. nr. llb for
bebyggelse med sommerhuse efter en under sagen fremlagt udstykningsplan
l~aldet plan 2, udarbejdet af landinspektør Balling Engelsen, Skive, og
ændret af en landinspektør i Næstved (sagens bilag 157). Efter denne
Dlan bevares efter udstykningen Df de nævnte 36 grunde en hoveuparcel,
~Jvorpå avlsbygninger, restauration med haveanlæg samt campingplads er
Iv,licS6'ende, og hvoraf det mellem søen og skræntfod liggende areal udl,:-

'~:8S som fælles, offentligt tilgængeligt strandareal. Såfremt e jend.ommcc
1.:'}'.'ed(;8ll<ienret til udstykning for bebyggelse, påstår i..rJ.teressentolm,bc~
siS tlllR&L en erstatning på 350.000 kr.

Videre sydpå ve~ Flynd8roøs vestside og Skallesøens nordsid€ til
og l:..:.E)( hal voen Gaardhø je ligger de resteren<ie af sagen omfattede e jc:n-
doLillI e , ejehdoL~ene matr. nr. 9b, lo~, 9~ og 12~, alle af Rønbjerg sogns
,jorder, Rønbjerg sogn, CLer i alt væsentligt henligger i hede, S2IDt illr.::..t::.-
nr. la Estvadgaards store hed.e, Estvad sogn, der er en godt ~-oo ha stor
plant~gej med de tidligere særlig omtalte lokaliteter: Mørksø, Hatodde,
Hatmose, Djævelseist Huller, Tvisteillose Hul, Lille Tvistemose, Tviste
Mose og Kragomose.

Af Qisse ejendomme påstås fredet efter servitut I, hvad der lig-
gel' som holme eller øer i Flyndersø, samt hvaa der ligger mellem søen
og en linie trukket i fortsættelse af græns~n for område I over m~tr.
nr. llb videre sydpå langs skræntovergang, og hvor mere markereue skræn--
ter derefter ikke forekommer, i en afstanu af 100 m fra bredden, til la\
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_ ningen b::.gdE.t 0stligste nus pa mz:,tr. nr. 12a. Lavningen bag husE,t n( ( -

-cr],c;es.Videre syc...påfølges igen skræntovergangen ud mod søen til d<.::::1:1..::

le dalsænkning sYdvest lor fornævnte hus. Dalsænkningens skråninger f )

ges, og linien føres videre over aet der værende højdedr~g på m~tr. nI',

l
(
I

f'
I

, --,,
l
',',

12a til et; punkt i sogneskellet mOd Estvadgaards store heCLE.,beliggEYlC (;
ca. 200 m (regnet lungs skellet) fra den gamle afvandingskan21. Herfr~
trækkes linien videre sydpå over dalen til et punkt pa overkanten Rf
kløften, beliggende ca. 250 m fra søen, for derefter videre sydpå ~t
følge skræntovergangene, eller hvor disse er mindre fremtrædende, dis-
ses forlængelse indtil halvøen ved Hindsa, der medtages, og iøvrigt så-
ledes, at følgende lokaliteter medtages indtil overkant af de omgivende
skråninger: Kragemose, Tvistemose, Lille Tvistemose, Tvistemosehul,
~jævelseist Huller~ Hato~ae og den bagvea ligvendl Hntmose, hvor Gr~--

langs
sen lægges/overkant af skraning ind mod land, de to bag Hatodde lig-
bc~:clejordf::lldshuller ind. til deres overkant samt M01ksØ, ligeledes j-l1(.-

til overkant af ae omgivende skråninger.
Efter servitut I påstae endvicere fredet langs Skallesøs nordlige

bred frn Hindsa til plantørboligen en bræmme, strækkende sig fra sø-
bredden til 20 m indenfor skovbrynet. Områderne henligger i alt væSE.nt-
ligt i no,turtilstand, og p-.L lJlatr.nr. IQ i udkanten ::lfpLmtnge. Det af
matr. nr. 12a, 9~ og 102: begært fredede areal er ca. 9,5 ha stort. Af
m~tl • nr. l~ ucgør krealet regnet efter en kystlængae pi ca. 4800 ID

og en genr.emsnitsbredde af 30 li ca. 14,4 ha, hvortil kommer arealet af
Hatodde og afCJ.efornævn~emOSE;r og huller samt af området ved Rønbjerg
sogneskel og skrænt3I·e~let vea Mørksø, ialt ca. 12,8 ha. Selve Mørksø
er ca. 3,5 ha stor.

Efter ser vi tut II pastcis freclet det areal, stort ial t 21,6 ha,
af ejendoil~cne mat!. nr. 9b, lo~, 9c og 12a, alle af Ronbjerg sogns Jor-



- 20 -

It Cer, der ligger landværts for de efter servitut I nævnte områder og sø-
værts for en lL~ie trukket fra matr. nr. llb Rønbjerg sogns jorders
nordvestligste spids retlinet over matr. nr. 9b til den nordligste
s~ids af matr. nl. loa, herfra videre sy~på langs skellet mellem matr.
nr. lo~ og 9b til det østligste hjørne af lo~ og derfra retlinet over
matr. nr. 9c og 12a til et punkt i sogneskellet moa Estvadgaards store
hece beliggende ca. 400 m (regnet langs sogneskellet) fra den gamle af-
vandingskanal. Endvidere ~r efter denne servitut påstået fredet halvøen
GaardhøJe i Skallesø. Gaardhøje henligger i plantage sammenhængende med

4t plantagen p~ matr. nr. la iøvrigt, og den er ca. 4,0 ha stor.
Det tilføjes, at der ikke hviler fredskovspligt pa matr. nr. la.

-"
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FredningsnæVllet har ved forskellige le jlighedel' foretaget besig-
tigelse, og idet nævnet, der kc:m tiltræde det i de foran citerede erklæ-
ringer fra professor, dr. phil. Knud Jessen og statsgeolog, dl. phil.
Kele ~hlthers anførte, finder at områderne såvel henset til derE:-so\øn-

hcd, beliggenhed og ejendoffiillelighedsom til deres naturvidenskabelige
og Qildervisningsmæssige interesse er fredningsværdige, vil ae med hjem-
mel i Natulfrecningslovens § l være at QildErkaste fredning som begært
og sål\:.,desJat der for de som område I foran betegneae områder skal
gælde (IE.n foran anførte servitut I og for område II servitut II , alt
dog med følgende ændringer:

Ejenaommen matr. nr. 6e Estv<..Ldby og sogn vil være at frede i sin
helhed efter servitut I og i det hele som af ejeren tilbudt.

Retten til ~t gr,'lvetørv forbeholdes i alle tilfælde de respek-
tive ejere. Dog må ejerne af matr. nr. 4m og af l~ og 6~ Søgaard og
Hjelm Mølle kun grave tørv til eget forbrug, og der tillægges cisse ret
til at så hvidkløver og kællingetand.
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• Bestemmelsen om offentlighedens adgang fin~es at burde udgå for
så vidt angår de landbrugsmæssigt Udnyttede ejendomme matr. nr. 6~, 7,
8~, 5 og lo Estvad by og sogn samf~~jendommen matr. nr. 4e Kisum by,
Es-cvac sogn.

Endvidere tillader nævnet, at der pa ejendommen matr. nr. 4e Ki-
sum by~ Estvad sogn, i en afstana af mindst lJO m fra søen må opføres
et enkelt sommerhus~ samt at der ligeledes pa hver af ejendommene matr .

'" .nr. llh, ll~ og llf Rønbjerg sogns jorder i en afstand af ikke over 20
ID fra ejenaommenes norQskel opføres et sommerhus.

Ve<lørende ejendommen matr. nl. IlE, Rønbjerg by og sogn bemærkes,
at fredningsnævnet finder at kunne indgå på det af r/s Hecfn fremsatte
tilbua om frenning som påstået uden erstatning mod ret til udstyknlllg
e f ter den under sagen fremlagte for annævn te ænar ede plan 2 (sagens bi-
lag 157) ior opførelse af 36 sommerhuse, cog at det bestemmes; at intet
SOill.ult:::LlUS må anbringes søer: nærmere end 150 m, eller, hvor denne grænse
ikke fuldt ud knn overholdes, i en større afstand fra nogen parceIs
nordlige skel end 20 ffi.

Mel~ hensyn til de af købmand Gade og frøken Hol ten fremsD.tte
fredningstllbud bemærkes, at nævnet ikke finder at kunne imødekomme de

_ pågældende e jeres ønske om D.tmåtte opføre sOlJ.illlerhusepå ejendommene.
For de ved fredningen forbundne ulemper finde s der, idet dE r med

hensyn til ejendommenes størrelse og beliggenhed ~. v. samt eventuelle
særvilkår og erstatningspcistande henvises til det foran 3llførte, at
burc'e u.dredes elstatning således:

Til hver af e jerne af 10dC'erne m3.tr. nr. l.§!:,3~ og 63., alle af
Jattrup, Marie MølgaarG, V. Kristiansen og G. Dunker, 500,- kr.
til Helle U. Holten som ejel af matr. nr. 3~ Søgaarde og

Hjelm Mølle, 1.500 ,-kr.
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41 til Julius Dunker som ejer af matr. nr. 4m smst.

"

"I~

~i "
(
i

"ti
"

I'
'l,
"

" Agner C. Nielsen som ejer af matr. nr. l~ og 6c SIDSt.
købmRnd J.R.Gade som ejer af matr. nr. 50b og 53n

2.000,- kr.
2.000,- "

"
0ster og Hjel~ Heder
ejerne af fællesmoson matr. nr. 44 Sognets Hede,
Estvad sogn,
brødrene Neergaard som e jere af matr. nr. 40b smst.
gårdejer Jens Jensen som ejer af matr. nr. 2 SIDst.
ejerne af matr. nr. 8!, 8~, 8v og 8~ smst.
ejerne af afdøde Sør€r Jensens anpart ~f matr. nr. 8a
gåldejer Sigvale Sørensen SOD ejer af halvparten af
matr. nr. 3) SillSt.

" lanclsdammer Bjarne Franasen som e jer af matr. nr. 6e

1.500,- "

Estvad by og sogn
II garde jer ,Jens P. Tanderup som e jer af matr. nr. 6c og

6.000,- "
1.500,- "
6.000,- "

500,- "
2.000,- "

300,- "

8:), SIDSt.

" gårdejer Søren Pedersen so~ ejer af matr. nr. 7 SIDSt.

14.000,- "

5.000,- "
"

" gårdejer Valdemar Sørensen som ejer af matr. nr.5 srnst. 3.200,- "

" gårdejer Ejner Jensen som ejer af matr. nr. lo smst.
gårdejer Morten Bill1dgaard som ejer af matr. nr. 4~

4.000,- " 06

"
Kisum by 6.000,- "

Idet bemærkes, at det areal, aer af de A/S Estvadgaard Plantage
tilhørende ejendomme indgår un~Gr fredningen, er stort ialt ca. 152,0 ha,
at ca. 1/3 heraf ligger ine enfor 300 m fra skov, samt at en væsentlig
del .:lfd.et under servitut I fredede område el bred-, skrænt- og mose-
arealer, der e:c uegnede til be byggeIse , finaes endelig den A/S Estvad-
gaard Plantage tilkommende erstatning at burde ansættes til 150.000 kr.

Erstatningsbeløbene vil, da fredningen ingen inåskrænkning medfø-
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I'er i de respektive eJeres hidtidige udnyttelse af deres ejendomme,
være ~t uGbetale ubeskåret til ejerne.

Erstatningen for fredningen af fællesLlosen mg,tr. nr. 44 Sognets
hede, 6.000,- kr., deponeres med frigørende virkning i et pengcinstltut
jfI. lov nr. 29 af e6. februar 1932, inltil der er opnaet enighed o~
for CLelingen •

på samme måde forholdes med erstatningen for freuning af den af-
(øde Søren Jensens anpart af matr. nr. 8:1 Sognets hede, 2.000,- kr.,
indtil adkomstforholdene er berigtiget.

Erstatningerne udredes som nedenfor bestemt.
KenCLElsen vil være at t~lglyse på de af kendelsen omfattede ejen-

domme med prioritet forud for pantegæld og med påtaleret for D alunark s
Naturfredningsforenlng og Fredningsnævnet for Ringkøbing amtsrådskreds
hver for sig."

Konklusionen er sålyden0e:
"Ejendommene matr. nr. 2~, la, 3a og 6a Jattrup bys jorder, Sevel

sogn, 3~, 3ad, 4m og l~ og 6~ Søgaard og Hjelm Mølles jorder, Sevel
sogn, 50b og 53g 0ster og Hjelm heder, Sevel sogn, l~, Ib, 5, AE, 8d,
8h, 20, 21, 31b, 3~, 40~, 41b, 2, 8t, 8u, 8:z> 8~, 8.§, 35, 40b og 44- Sognets hede, Estvad sogn, lo, 5 , 6,E., 8,§!,7 og 6e Estvad by, Estvad
sogn, ma.tr. nr. 4e og 6b Kisum by, Estvad sogn, 12,§:,9c, lo.§;, 9b llb.

( -'",
1" ll~ og llf Eønbjerg sogns jorder samt matr. nr • l.§.Es tvadgac.:.rGfJ..LQ,

\

!
I
i

store hede, Estvad sogn , undergives fredning i det ovenfor angivne
omfJng med Danmarks Naturfredningsforening og Fredningsnævnet for
Ringkøbing amtsradskreds som påtaleberettigede hver for sig.

I erstatning betales til lodsejerne eller deponeres de ovenfor
mlførte beløb, eller ialt 210.500,- kr. tilligemed renter 5% årlig
fra kendelsens uato.
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Af erstatningsbeløb et udredes tre fjerdedele af statskassen
og en fjerdedel af Ringkøbing amtsfond og de i amtsrådskredsen be-
liggende købstadkommuner efter folketal i henhold til den senest
offentliggjorte folketælling."

.
"I,I
I,

Kendelsen er forelagt Overfredningsnævnet i henhold til natur-
fredningslovens § 19, stk. 3, og er desuden indanket af Danmarks Na-
turfredningsforening samt af følgende lodsejere: A/S Estvadgaards
Plantager, godsejerne Rolf og Peter de Neergaard, frk. Helle Ulvs par-
re Holten og købmand J. R. Gade.

De under ankebehandlingen nedlagte påst~de er følgende:
l) Danmarks Naturfredningsforening har påstået kendelsen

ændret dels for så vidt angår den givne tilladelse til at opføre
sommerhuse på matr.nr. 4 e, Kisum by, Estvad sogn, (tilhørende gård-
ejer Morten Bu...'1dga.ard)og på na tr.nr. 11 b, 11 f, 11 E. og 11 h Røn-
bjerg sogns jorder (tilhørenue r/s Heden), dels i overensstemmelse
med den allerede for fredningsnævnet nedlagte påstand med bestemmel-
ser vedrørende søarealet og sejlads herpå.

2) A/S Estvadgaards Plantager og godsejerne de Neergaard
(sidstnævnte vedrørende matr.nr. 40 b Sognets Hede, Estvad sogn)
har principalt påstået fredningen ophævet, subsidiært ændret på væ-
sentlige punkter og med forbehold af yderligere erstatning.

3) Frøken Helle Holten (matr.nr. 3 ~ Søgaarde og Hjelm Mølles
jorder) har gentaget sin påstand om tilladelse til på ejendommen at
opføre en hytte.

4) Købmand J. R. Gade (matr.nr. 50 b og 53~, øster og Hjelm
Heder, Sevel sogn) har påstå.et den ham tilkendte erstatning forhøjet
til 3.000 kr.
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Overfredningsnævnet har den 2. september 1963 besigtiget
arealerne og har herunder forhandlet med de ankende og disses advo-
kater, hvorhos repræsentanter for r/s Heden og for Hjerlfonden del-
tog i mødet.

Overfredningsnævnet har besluttet at stadfæste kendelsen, men
med følgende ændringer:

Fredningens omfang:
Efter Overfredningsnævnets opfattelse bør fredningen for at

virke efter sin hensigt udvides med et område ved søens nordøstlige
del mellem den gamle og den nye vej for at sikre udsigten over søen,
samt med det lige syd herfor vest for vejen liggende areal (d.v.s.
"trekantarealet" mellem vejen og det ved nævnets kendelse fredede).

Den væsentligste del af disse arealer ejes af A/S Estvadgaard,
nemlig alt hvad der'ligger syd for skellet mellem Estvad by og Estvad
sogns hede. Disse arealer har matr.nr. l a, 8 h og l ~ Estvad sogns
hede og indgår under de i øvrigt for selskabets tilgrænsende arealer
fastsatte vilkår. De nord for kanalen liggende arealer er 4 englodder
langs kanalen afgrænset i øst og vest af de to veje - 18 ~ Estvad,
stor 4.470 m2, tilhørende gårdejer Ejnar Jensen og 14 a, 16 a og
19 h Estvad, store tilsammen 1.322 ha, tilhørende gårdejer Axel Vilh.
Dahl - samt et areal på 6.500 m2 af matr.nr. 15 b Estvad, tilhørende
gårdejer Anton Majdecki, bestående af dels et mindre areal mellem
matr.nr. 18 § og den ny vej dels en skråning mellem den gamle kommunevc
og matr.nr. 19 b og 16 ~.

Fredningens indhold:
l) Den af Danmarks Naturfredningsforening nedlagte påstand om

forbud mod opførelse af sommerhuse findes at burde tages til følge,
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dog således at den ved fredningsnævnet s kendelse trufne afgørelse
vedrørende matr.nr. 4 ~ Kisum by, Estvad sogn, står ved magt med
den ændring,' at opførelsen af sommerhuset skal finde sted med god-
kendelse af fredningsnævnet både for så vidt angår udseende og be-
ligge~hed, uden at den i kendelsen nævnte mindsteafstand fra søen
nødvendigvis skal iagttages.

2) For så vidt angår de af r/s Heden ejede parceller matr.nr
11 b, 11 f, 11 g og 11 h Rønbjerg sogns jorder har Overfredningsnæv·-

,

i,I
net udover forbudet mod opførelse af sommerhuse meddelt, at indret-
ning af campingplads på det fredede areal ~kke kunne tillades. hvor-
imod de på området allerede eksisterende restaurationsbygninger vil
kunne udvides under forudsætning af, at projektet forud godkendes
af fredningsnævnet.

3) Overfredningsnævnet har særskilt behandlet det nf Danmarks
Naturfredningsforening rejste spørgsmål om fredning af søa-!~et ..
Det fremgår nf de i forbindelse hermed tilve jebragte oplyor..i~ger? 'J.t

retten til søarealet i visse tilfælde synes bevnret for enkol"te lod:J·-
ejere, medens det i andre tilfælde, uden at præcise oplysninger her-
om foreligger, må antages, at denne ret er gået tabt i forbindelse
med beh~~dling af et afvandingsprojekt, hvorved A/S Estv~dgaards
Plantager og familien de Neergaard mod kontant udløsning ovc7rtog
såvel udtørringsret som ret til de herved opstående arealer.

Under de foreliggende omstændigheder findes påstanden Oill

fredning af søarealet herefter kun at burde tages til følge i RåJy ..
dende omfang: "Sejlads på Flyndersø med motorbåd må alene finde stec"i.
i det omfang, hvori den er en nødvendig forudsætning for udnyttelse
af eksisterende rettigheder til jagt og fiskeri."

4) Endelig udvides de almindelige fredningsbetingelser i ser··.
vitut II således:

B213360
Linje  
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Efter l. afsnit om bebyggelse indføjes ordene: "Der må i
øvrigt ikke på arealerne anbringes nogen form for skæmmende indretnin-
ger. "

5) Under de i forbindelse med besigtigelsen førte forhand-
linger og under senere drøftelser er der med de ankende A/S Estvad-
gaards Plantager og godsejerne de Neergaard vedrørende samtlige de
disse parter tilhørende arealer, matr.nr. 2 Q Jattrup bys jorder,
Sevel sogn, matr.nr. l~, l h, 5, 8 b, 8 d, 8 h, 20, 21, 31 b, 32,
40 b, 40 ~ og 41 b Sognets Hede, Estvad sogn, matr.nr. 6 b Kisum by,
Estvad sogn, matr.nr. 9 b, 9 Q, lo ~ og 12 a Rønbjerg sogns jorder,
Rønbjerg sogn, samt matr.nr. l a Estvadgårds store hede, Estvad sogn,
truffet følgende forligsmæssige aftale om fredning uden erstatning
(konferer dog nedenfor om omkostninger) af de arealer af de nævnte
matr.nr., som er indtegnet på det kendelsen vedhæftede kort.

Den indgåede aftale medfører følgende:
l) Lodsejerne er enige i, at der på de nævnte arealer ikke

må opføres nye bygninger. Dog må eksisterende bygninger ændres, ombyg-
ges eller udvides efter indhentning af fredningsnævnet s godkendelse nf
tegninger hertil. Endvidere tiltræder selskabet de foran nævnte ind-
skrænkninger i udnyttelsen af søarealet.

2) Herudover er selskabet ikke underkastet fredningsmæssige
begrænsninger udover, at dette for nuværende og senere ejere forplig-
ter sig til at respektere følgende bestemmelser:

Ql bestemmelserne om opdyrkning, beplantning og nysåning ud-
går og erstattes med følgende bestemmelse;

Forinden nogen form for nyopdyrkning af arealer eller udvidel-
ser af bestående opdyrkning finder sted, eller forinden nogen form for
nyplantning eller nysåning foretages, eller udvidelse eller ændringer
af allerede bestående tilplantninger finder sted, forpligter lodsejernE

B213360
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sig til at indberette dette til fredningsnævnet, for at nævnet i
givet fald inden 6 uger kan rejse fredningssag. Det samme gælder,
såfremt selskabet i øvrigt agter at foretage anden udnyttelse af
arealerne end den nuværende.

Selskabet tilsiger at opretholde derinuværende karakter af
løvtræsbræmme mod søbredden.

El For samtlige arealer tilhørende de fornævnte lodsejere
bestemmes, at offentligheden ikke har adgang til områderne. På matr.
nr. 20, 21, 32 og 31 b af Estvad sogns hede, der ligger som striber
mellem i øvrigt af Hjerlfonden ejede arealer, har offentligheden dog
adgang til fods ad de over disse matr.nr. førende stier på den del
af arealerne, som ikke er inden for en afstand af 100 m fra søbred-
den.

Ql Vedrørende de i fredningsnævnets kendelse særlig omtalte
"jordfaldshuller", som er beliggende på Flyndersø's vestsido,vost og

I,

I,
~I-

I'

"III

l

1\
1~1,

\,
I
l

~~

e

nordvest for snævringen - på skovkortet for matr.nr. l ~ gengivet i
skovafdelingerne 57 (Mørkesø)~ 58 Q, 60 b, 63 b, 64 b og 66 ~ (umid-
delbart op til 0streSkovvej) - fastsættes følgende bestemmelser:

Jordfaldshullerne samt udsynet til dem og den naturlige vege-
tation i bunden og på skrænterne af hullerne skal så vidt muligt be-
vares.

Jordfaldshullorne skal i terrænmæssig henseende forblive i
deres nuværende tilstand, bl.a. må afgravning og opfyldning ikke
finde sted, og forandringer må kun ske med Naturfredningsrådets til-
ladelse.

Den flade slette mellem jordfaldshullerne i afdeling 58 Q og
60 b skal bevares med sin vegetation af lav, lyng, tyttebær og andet.
Ligeledes skal den naturlige løvtræsbevoksning på skrænterne af jord-
faldshullet i afdeling 57 og på nordvestskrænten af jordfaldshullet i
afdeling 64 b bevares.
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Ejeren er ikke berettiget til at foretage nogen opdyrkning
ai der.nævnte slette og ej heller gødskning eller tilplantning.

Selskabets ret til tørveskær bevares.

I
I,
"

tl Foranstående er ikke til hinder for eventuel udøvelse 2_f
den foran ur.der 3) omtalte ret til udtørring af søarealer.

t
"I'

Erstatning.
For så vidt angår de ankende lodsejere frk. Helle Holten oG

købmand J. R. Gade har Overfredningsnævnet i forbindelse med stadfæ-
stelsen i øvrigt af de for de pågældende fastsatte vilkår henholdsvis
forhøjet erstatningen til 2.500 kr. og tilbudt en forhøjelse af er-
statningen til nævnte beløb. Købmand Gade har herefter accepteret
den tilbudte erstatning.

Da den af Overfredningsnævnet besluttede udvidelse af servi-
tut II med forbud mod anbringelse af skæmmende indretninger samt den
ligeledes besluttede indskrænkning i adgangen til benyttelse af sø-
arealet må~te anses for en sådan ændring, at forudsætningerne for
accept af den ved nævnets kendelse fastsatte erstatning kunne siges
at være bristet for de deraf berørte lodsejere, har Overfredningsnæv-
net rettet henvendolse til do pågældende og tilbudt en forhøjelse af

e de tilkend te er~t'ltr_i'1ge.cmed 18%. hvilket er blevet accepteret af
nedennævnte lodsejerp, for 11Vio vedkommende erstatningerne herefter
andrager følgende beløh:

" I

Gårdejer Jens Pedersen, Tandorup,
(matr.nr. 6 Q og 8 Q, Estvad by og sogn) ......•.........
Gårdejer Søren Pedersen
(matr.nr. 7, Estvad by og sogn) ..

5.500 kr.

3..850 "
Gårdejer Ejnar Jensen
(matr'.nr. 10, Estvad by og sogn) •••••••••••••••••••••••• 4 ..400 "

Gårdejer Morten Bundgård
(matr.nr. 4 Q, Kisum by og sogn Estvad) •••••••••••••••• 6.600 "

B213360
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'I,

~. Disse således accepterede erstatningsbeløb er tillige med erntat-
ninf'sbeløb, som ved nævnets kendelse af 8. april 1963 er tilkEmdt
1Q~~~j~!~.1som iy~e har anket eller som ikke af Ove~fredn~~E§n~~~

udbe'calt de pågældende forskudsvis i overensoteIP.1Il'31semAG. pkriveJ.-·

se nf 30. jlmi 1964 fra ministeriet for kult~relle æl1iggende~,
således at erstatningsudgiften er udredet med 3/4 af stats~a~so~
og 1/4 af Ringkøbing amtsfond og de i ~~tsrådsy~edsen be1irgendo
købstadkomnnL.'1erefter folketal i henhold. til den Gen83-G ~l'fe:r.:tlie··
gjorte folketælling med føleende beløb:
l. Fru Marie Nø1gaard ) " • • o • • • • • • II r _ .. " 11 ,. • ~ ., ~ ... co • ., '!! ,. ~ f'I ~ to .. ,

t
I'
II,

2. Gårde jer VGrner B. Kristianscn .••.•..•.•. ,.•"•••••••. 500 "

3. G1..ID11ar .D1..l2.1lcer (I •••• l; ••••••••••••••• t;> >J 500 "

4. Fre:~~enHelle Hcltc:':1~•.••••••••..•••.•....•....•.•.. , 2.500 rI

5. GårJ.ejer Juli'.1.SChY. Dunker 2.000 II

6. AgJ.lerChr, Nielsen 2.000 "

7. Kø'!:lmo..r..dJons Go.c.e •••••••••••••••••• ,................ 2.500 II

8. Ejere af f~118smoser.., rratT.nr. 44
Sogna·c G Re(l e ..•... to •• e " ... 'I • " •••••••• " •••••• o •• .,. • • • •• 6 ~000 If, 9. Gå:rde~jerJerl8 JenD81'.•.•.......•...•...•......•.•.... 6,000 "

10. c,..T ?n.~en ........ .,,,., •• ..," ...,, ••. .,• .,. 2.000 "

C, •••• , •••••• ,..l' ... f' ••• ~ •••• 300 II

12. Landsdomm.er Bjarne F::-nndsen < •••• " •••••••••••••••••• 14.000 "

13. Gårdejer Jens Pederso:i.1.1Tande~J.' ,..•• "•••••••••••.•.• 5.500 "

14.

15.
16.

Søren Ped ar::Jen 3.850 "

Ejnar JenC2:::l..•. ,.•••'•.••. ,'•..••.••••• ,•••• 4.L~00 I'

Mor~en Jundg~u~d • " • ., •• ., •• " ti •• C ..... 'I •• " ••••• ~ 6 Cl 600 n-------
59.150 kr.
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alt med renter 5% årlig fra 8. april 1963 til betalingen.

Q. Af de af for~~te ændringer af vilkårene berørte lodsejere har
to, gårde~er Valdemar Sørensen (matr. nr. 5 Estvad by og sogn) 0E

fællesejerne ~f r~tr.ur. 8 i, 8 ~, 8 ~ og 8 x Sognets hede, ~stv~
sogni som havde fået tilkendt erstatninger på henholdsvis 3.200 k
og 500 kr., ikke ønsket at acceptere Overfredningsnævnets tilbud
om forhøjelse af erstatningen med 10%, hvorfor Overfredningsnæv-
net har anmodet taksationskommissionen for naturfredning om i

henhold til naturfredningslovens § 20 at fastsætte erst2tningerne
som herefter er fastsat til henholdsvis 4.000 kr. og 800 kr.

~ På tilsvarende måde har Overfredningsnævnet anmodet taksations-
kommissionen om at fastsætte den ris H~den som ejer af matr. nr.
11 b, 11 h, 11 E og 11 f tilkommende erstatning, idet Overfred··
ningsnævnet ikke har ment at kunne fremsætte erstatningstilbud.
Overfredningsnævnet har herved overfor taksationskom.TIlissio~'18/1
~jort opmærksom på, 2t erstatningen for det ved Ovcrfredningsnmv-
nets beslutning udelukkede byggeri under hensyn til tidspu.r.ktcrf;
for fredningssageus rejDning burde fastsættes uden hensyn til d8

i naturfredningslovens § 25, stk. 4, fastsatte regler om bygge-
linie ved søer, således at erstatningen fastsættes pr. 30/6 1961,
tidspunktet for nævnte bestemmeIses ikrafttræden.

Taksationskommissionen hnr herefter fastsat er'3tntnj.ngen
til r/s Heden til 150.000 kr. med den tilføjelse, at erstatningen
er fastsat under den forudsætning, at der tillægges renter 5% år-
lig fra vurderingstidspunktet. Denne forudsætning kan Overfred-
ningsnævnet tiltræde.

Med hensyn til et af r/s Heden fremsat krav om godtgørelse
af advokatudgifter m.v. bemærkes, at Overfredningsnævnet bl.n. un-
der hensyn til forløbet af behandlingen ~f interessentskabets ud-
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stykningsplaner, som først tiltrådtes nf fredningsnævnet, men
hvis gennemførelse derpå hindredes af Overfredningsnævnet, har
tilker-dt r/s Heden et omkostningsbeløb på 2.000 kr.

~ Als Estvad~aardsPlnnta~er hnr som nævnt henstillet, at der til-
kendes selskabet et omkostningsbeløb på 8.000 kr., hvilken henstil-
ling Overfredningsnævnet under hensyn til den i øvrigt vederlagsfr:
fredning har ment at kunne følge.

~ Vedrørende de nord for kanalen ved Flyndersø Mølle li~gende areale!1\

f
I,
~

er fastsat følgende erstatninger:
Til gårdejer Ejner Jensen ifolge et accepteret
tilbud ..••..•.•••..•.•.••..•••...•••.•.•.•...••..•..

Til g?xdejer Axel Vilh. Dahlved taksation ..•.•.••••.
(vod erstctningsfastsættelsen er forudsat, at fred-
ningen ikke hindrer, at der på arealet oprettes
daG10rug uden bygninger. )

Til gårde jer Anton Majdecki ved taksation •••.•...•..•.

500 kr.
1.500 "

2.000 "

Udover de i henhold til ministeriets skrivelse af 30. ju~~.

1964 udbetalte erstatninger bliver dersåledes tale om følgende
yderligere erstatninger, der ligeledes er udbetnlt, jfr. ministe--
riets skrivelser af 26. marts og 18. juni 1965:

17. Gårdejer Valdemar Sørensen, som ejer af matr.
nr. 5 Estvad by og sogn •••••••••••••••••••••••

18. ?ællesejerne - Preben Laursen, B. Ehlert Niel-
sen, Carl Laursen og Chr. Frølund - af matr.
nr. 8 t, 8 u, 8 ~ og 8 ~ Sognets Hede, Estvad
SOgIl .

19. r/s Heden .....................................
20. i o~~ostninger .•....••.••...•••••..•
21. A/S Estvadgaards Plantager i omkostninger ..•.••
22. Gårde.ier Ejner Jensen, som ejer 2.f matr.nr. 183.

Estvad by og sogn•.•••••••••. ~•••••••••••••••• :-

23. G1rdejor Axel Vilh. Dnhl, som ejer af m~tr.nr.
18 0, 14 Q, 16 a og 19 b sc~t ....•..•.......••

Trp.

4.000 kr,

800 "
150.000 II

2.000 II

8.000 "

500 "

1.500 "
166.300 kr.
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Trp. 166.800 kr.
24. Gårdejer Anton Majdecki, som ejer af

matr .nr . 15 b smst. . . 2.000 "
laIt yderligere 168.880 kr.

med renter for så vidt angår nr. 17-19, 5% p.a., fra 8. april
1963 - 30. september 1964 og derefter 6% indtil betalingen og for
så vidt angår nr. 22-24, 5% p.a. fra den 2. september 1963 - 30. se~
tember 1964 og derefter 6% indtil betalingen, medens nr. 20-21 ikke
forrentes.

3 kort, nr. Rin. 116 Q, .Q, Q, udvisende grC3nserne for det
fredede område, der ~dg0r ca. 200 ha, er vedhæftet nærværende ken-
delsG.

'1 h i b e s t e ID m e s :
Den af fredningsnævnet for Ringkøbing amtsrådskreds den

8. april 1963 afsagte kendelse vedrørende fredning af Flyndersø's
omgivelser stadfæstes med dG af det foregående følgende ændringer.

Erstatningerne, i~lt 227.950 kr. med renter som anført ud-
redes med 3/4 af statskassen og 1/4 af Ringkøbing amtsfond og de i
amtsrådskredsen beliggende købstadkommuner efter folketal i henhold
til den ved udbetalingen senest offentliggjorte folketælling.

UdskriftenD rigtighed
bekræftes.

J- ih>/cv!l.
,\

J. Fisker.

kh.
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• Signaturforklaring:
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Arealer som fredes efter Servitut I.

.. .. II.

tidligere fredet.

Målforhold ca. 1:8000

Oversigtskort udarbejdet på grundlag af
Målebordsblade og Matrikelkort .

eh.

N :1111 r f rf"dni 1Il:: skansul en len s kontor
K"bE'nh1vn d.

By:

So,m:

Plan nr. }?/N 06 AB.C
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U d s k r i f t

af
protokollen for fredningsnævnet for Ringkøbing amtsrådskreds.

År 1963 den 9. april blev i sagen:
R.A.F. 23/1956 Fredning af Flyndersøs omgivelser,

., afsagt sålydende
k e n d e l s e

I årene 1934 og 1935 blev der ved frivillig overenskomst med
Hjerl-Fonden og aktieselskabet Ludvig Schrøders Plantage uden udgift
for det offentlige fredet meget betydelige arealer ved den sydlige
del af Flyndersø. I årene derefter har de fornævnte selskaber erhver-
vet yderligere arealer navnlig ved søens østside. Da selskaberne var
interesseret i at lade disse arealer frede efter samme retningslinier,
som var anlagt på fredningerne i 1934 og 1935, der i alt væsentligt
gik ud på at søge det meget smukke og ejendommelige landskab bevaret,IIII og det derhos måtte befrygtes, at der på de privatejede områder skul-
le ske indgreb, hvorved uerstattelige landskabelige, botaniske og geo-

•
~ logiske værdier kunne gå tabt, indbragte Danmarks Naturfredningsfore-

ning ved skrivelse af lo. november 1956 spørgsmålet om fredning af
Flyndersøs nærmeste omgivelser i sin helhed, dog bortset fra ovennævn-
te tidligere fredninger, for fredningsnævnet.

Fra naturfredningsforeningens side har man til støtte for ønsket
om fredning henholdt sig til erklæringer fra professor, dr. phil.
Knud Jessen og statsgeolog, dr. phil. Keld Milthers. Af professor K.
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Forhandlingsprotokollen for Fredningsnævnet for Ringkøbing
Amtsraadskreds.

,
Aar 1935 den l4.Juli holdt Fredningsravnet for Ringkøbing

Amt Møde paa den Aktieselskabet Ludvig Schrøders Plantage tilhørende
Ejendom 1 Sevel Sogn.

Nævnets Medlemmer, nemlig Formanden, Dommer Grum-Schwensen,
fhv. Amtsraadsmedlem Andreas Christiansen, Holmsland, og Gartner
J.Lyby, Sevel, var alle mødt.
Foretaget blev:
Nr.4/35. Forhandling om Fredning af den A/S Ludvig

Schrøders Plantage tilhørende Ejendom i
Sevel Sogn.

Der fremlagdes:
. . . . . .. . . . .

For Aktieselskabet mødte dettes Formand, Veksellerer Harald
Schrøder, der bemærkede, at Plantagens rette Navn er "Aktieselskabet
Plantagen Ludvig Scbrøder". Det er paa en Generalforsamling besluttetl

at samtlige de Plantagen tilhørende Arealer bør søges fredede.
For "Hjerl-Fonden" mødte hele dennes Bestyrelse, nemlig Direk-

tør H.P.Hjerl-Hansen, Formand, Fru Karen Hjerl-Hansen, Pastor Børge
Hjerl-Hansen, Direktør Mogens Hjerl-Hansen og stud. jur. Finn Hjerl-
Hansen.

De erklærede, at de ~r enige om at ønske, at de Hjerl-Fonden
tilhørende Arealer, der er opførte paa vedlagte Pantebogsattest, og
som alle stammer fra det Plantagen tidligere tilhørende Areal,bliver
inddraget under Fredningen. De erklærer, at intet af dette Areal er
indbefattet under Fredningen af 1934.



Frednin~s~~v~et oesaa det A~eal, de~ ør.s~es fre1et.
Nævnets Yejle~er er enige om, at A~ealet r~~xer ~a~ge særpræ-

tit gede og r.aturs~~nr.e Pu.n.kter, sa.:nt a.t der ogsaa i dette fin,:es ad-
B~illi3e Ting af videnskabelig Interesse, navnlig en Del store Jorj-
faldshuller. Det angives, at der yder:igere flere Steder er sjældent
fore~o~ende Pla.~te~~k3ter. De tinder, at det taade kan have kultur-
historisk og natur~istorls~ Inte~esse, at Frednin~en finder Sted, og
finder ~~vnlig, at saadan bør ske for at bevare den ejenåo~eli~e
1~9 t u r t i l s t Eln d •

e Der blev derefter ffiellemN:vnet og Ejerne af Flanta~en sa~t af
de n~vnte Arealer af Hjerl-Fonden afsluttet følgende Fredningeforlig:

SalDt1 ige de I,aa de frem! agte Bi lag D og E nævn te ~a tr. J\~e. vi lI være at frede·i Overensstemmelse ffieddet fre3legte Bilag E - Fred-
ningsservitutten, åer indlemmee so~ en Besta~ddel af Forliget, og
eaaledes at Arealerne fremtidig er u.nderk~stede de deri nxvnte 1red-
ningsbeste~elser.

Fredninc:en s}:er uden nogenBorr...helstEeko~trJing for det Offen",
Forliget vil være at tinglæse r~a sa~tlige ~atr.Nre. so~ E~!te18e

sa31~des at samtlige tidligere tir.g:æste For~~ftelser respektere~ )
For~nden for K?vnet maa k~æve, at der inde~ Sagen s~r.je8 til

'

l Tingl~sning fre~~~gges ~o~~eLtation fo~ l) hve~ der er lovlig Be-
styrelse for ?lanta€eBelsk~bet og 2) FGr=sIJdene Ee~ettig~lse til

el at op~rcr:e paa der. sa::lede Ee=tyrel~e~ Veg:-,e.
For Bestyrelsen for

A/S Fla.r.tagenLu1v1g Schrøder: For ~jerl-Fonc.eD
Ha.rald Schreder

Formand
~oge~s Ejerl-Ha~sen
F~nn Ejerl-Har.sen
Be~ge Hjerl-Ear.sen

Grum-Schwensen J. Lyby Andr.Christiansen
. . . . . . . . . .
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F R E D ~ I N G S - S E R V I T U T .

Underskrevne Bestyrelse for A/S.Plantagen Ludvig Sehrøder be-
stemmer herved paa Selskabets Vegne, at der lægges en Fredningsservi-
tut af nedenfor nærmere angivne Indhold paa de Selskabet tilhørende
Arealer, der bestaar af følgende Matr.Nre.:

Af Søgaarde, Sevel Sogn:
Matr.Nr.le, 3a, 3b,3e, 3u, 3æ, 3af, 3ag, 3ah, 3ai, 3ak, 3al, 3am,

3an, 3ao, 3ap, 3aq, 4f, 4g og 6b.
Af øster og Hjelm Heder, Sevel Sogn:

Matr.Nr.2b, 2e, 2k, 30b, 31e, 32b, 33e, 34e, 36b, 46d, 46i, 46k,
461, 46m, 47d, 47e, 48b, 48e, 48d, 48e, 48g, 48h, 48i, 481,
48m, 48n, 48u, 4ge, 49d, 4ge, 49f, 49h, 49n, 49Q, 49p, 49q,
49r, 49s, 49t, 49u, 49v, 49x, 49aa, 49ab, 49ae, 49ad, 49ae,
49af, 49ag, 49ah, 49ai, 49ak, 49an, 49ar, 50a, 50g, 50i,
51b, SIg, Slh, 5lk, 511, 52e, 52d, 52e, 52f, 52g, 521, 52r,

'52s, 52t, 53e, 53d, 53e, 53f, 53g, 53h, 53q, 53r, 53s, 53t,
53y, 53ae, 53ad, 10ge og,l09d.

Eftersom det skønnes, at Plantningerne nu er fuldført, og efter-
som de ovennævnte fredede Arealer rummer dels store Naturskønheder,
dels betydelige naturvidenskabelige, kulturhistoriske o.a. Værdier,
ønskes det, at den nuværende Tilstand saa vidt muligt bevares i
Fremtiden.

I dette Fredningsøjemed skel følgende Punkter af særlig Vigtighed
fremhæves.

§ l.
Da det er Tanken, at de ikke tilplantede Arealer i videst mulig

Udstrækning skal bevare Karakteren af Hede med derpaa værende natur-
lige Vegetationsformer, saaledes at de for Efterverdenen kan danne et



Bill=de paa de:-.Le typiske da~.:3/{e:;3.t~~r, beste::L':iesdet, at 1r'5e~ Ny-

e pla!1tninger:Daa finde Sted. Under !;ypla!".tning er ikke inH,efattet

I

•

alrni~deLig Fornyelse af Plantning pas et i Forvejen beplantet Areal.
Opv~kst af selvsaaede ~aaletr~er skal ikke tilste~es, hvorfor

sa?dan Vegetation bør fjernes.
§ 2.

De fredede Arealer maa ikke opdyrkes i større Udstr~kn1ng, end
Tilfældet nu er.

De fredede Arealer ~~a ikke betY6~es.

Regulering af Vandløb pea de fredede Arealer rraa in~ensinde
finde S~ed.

In€en Fo~anstaltnin5er æaa foretages, so~ kan forandre Vand-
standen i Flyndersø.

§ 5.
De historiske ~inder, so~ ~~atte finje! paa de fredede Area' T,

/

l i € e ~l o l de s •

§ 6.

Al Jagt Faa Flynjer~e skal V~Te forbudt. levrigt stal eL
~ojereret Ja~t v=re tilladt pas de fredece Arealer, dog saaledes
at Sel~kabets Bestyrelse til entver Tid skal kur~e skønne over Be-

Gravr.ing af .JI"US, Sand, Sten og Tørv skal være for't,udt, u·:'over

~vad jer er nrivendigt til Flant9bens eget Brug.
§ 8.

Al Afl~sning af Fyld og A~fald skal være forbudt.



,
D T" l d d t'l h "Dl'~e, som f"',liZerF~lVn~€rs/'JOl~nJi.--_-_e-n r...ana It~ er l eren"e "" .> Q .. ~ C/ ~ •

e tore Str~;'~.rlin€er,skal bevare s me d c en s<:rpræg€de Ve ge tetion, El om
her har udviklet sig.

§ lo.
S?IDtlige Jordfaldshuller, der er et saa be~ærkelsesværdigt Træk

i LandEkabet, skal bevares, og Foran~taltnin~er mae ingensinde træffes,
som kan æ~dre Karakteren af disse geol06iske Ejendo~eligheder.

§ ll.
Det skal være forbudt paa de fredede Arealer at opstille Reklame-

skilte, Iskageboder el. lign.

I § 12.
Chris-Craftbaade eller andre støjende Kraftfartøjer maa ikke be-

nyttes paa Flyndersø.
§ 13.

Færdsel me~ Motorkøretøjer eller andre Kraftvogne er forbudt paa
de fredede Arealer undtagen ad de offentlige Veje. Dog er den nødven-
dige Transport til og fra de paa det fredede Areal beliggende Ejendom-
me tilladt.

• Der maa ikke indrettes Parkeringsplads eller Landingsplads for
Flyvemaskiner paa de fredede Arealer. '

løvrigt skal der være Adgang for Offentligheden til gaaende,
tt cyklende og ridende Færdsel samt Færdsel med Hestekøretøjer.

Enhver Art af Støjplage, derunder teknisk -Musik eller Tale,
Folkemøder o.lign. er forbudt.

§ 14.
Det skal være· -forbudt at l·ade Kreaturer græsse :paa de uopdyrkede

Arealer af den fredede Ejendom. Det skal være forbudt at slaa Lyng.
Dog skal, saalænge der er Plantør, Skovfoged, Opsynsmand el.lign.

~ansat paa Ejendommen, denne være berettiget til i Samme Omfang som
hi~til at beny~te de uopdyrkeØe Arealer.



§ ;1.5. - ..

Eventuelt selvopstaa~d~ V~ndbrud paa.~e utilplante~e_Arealer skal
ikke dæmpes.

I det hele tage~_~r det.TankenJ at Naturen frit skal kunne ud~
vikle sig, endog forapdr_~.-sig, uden Indgreb fra N.enneskers Side, jfr.
dog § 1 in fine.

§ 1.6.

Ved Plantagerne s Drift mas intet foretages, som kan skade Dyre-
Ji ye,t•

. p~rligt fr~mhæyes_~ ~enne 'orpingelse G~ats~ogen, der formentlig
har sit sidste Fristed paa de fredede Ar~aler, og.som skal være

I absolut fredet.

Paataleretten ifølge nærværende Servitut tilkommer det paa-
gældende Ministerium og Danmarks til enhver Tid existerende af Staten
anerkendte Naturfredningsinstitutioner alle hver for sig.

§ 18.
Skulde Forholdene 1 Fremtiden ændre sig, saaledee at de Fred-

ningshensyn, som har dannet Grundlag for nærværende Frednings-Doku-
ment, vil berettige til FortageIse af Ændringer i de her trufne Be-

~ stemmelser, skal Selskabets Bestyrelse i Forening med Danmarks Natur-
fredningsforening og den eller de til den Tid iøvrigt existerende af

. ~~--- ~.-Staten aL~rkendt~ ~~turfredningsinstitutio~~rs Eestyrelse v~re te-
rettiget til et foretage de hensigts~~ssige Foranjringer.

Overalt hvor der 1 n=rvxrende Scrvitutåok~ment er tillagt Dan-
marks Raturfrednin~sforening Beføjelser, udevcs disse af denne For-
eninbS Hovedbestyrelse eller den eller de F~rsoLer, der af åer~e
Hovedbestyrelse er te~yndiget dertil.

§ 19.
Hvis Dar~rks Naturfredninssforening skulde ophøre at existere.

skal de Eeføjelser, som ved nærværende Fredninbsdckument er tillagt



I

t

F0reni~~en, over~aa til de~ eller de a~ Staten anerkendte t9tU~~.~)-
nin~BinBtitutioner, eom'~atte være treadt 1 Stedet for D~r~~ry..

K~turfrednin~sforening.
§ 20.

~~rværende Dey.l~ration re6;ekter~r den TeB Ejcndo~~en ting-
lyste Fredskovedeklaration, hvis Beste~~elser, soefremt de ~atte

__, _ --f

stride mod nxTværende Dekl&retion, skal ~aa forud for åenne De~l~ra-
tions 3es~e~~el~er. I~vri~t respekterer n~rv=2enje Dekl~ration de tor

Aktion:Terne gzlden~e szrlige Ec~te~elser.
E~ber~~vn, den 12.J&r.uar 1935.

1 Eestyrelsen for
A/S Plantagen 1~v1g Setrøder.

Eareld Schre:er.

H~erl-Fonden ved dene Bestyrelse tiltræder terved n:rværenae .
I '-

Deklaration i alle dens Ord og Pur~kter for Bae vidt den a~~aar le
F.jerl-Fonden tilhørende ~atr.Kre. berillørende under "Plantagen L~dvig
Schrøder".

København, den l6.Februar 1935.
Hjerl-Fonden

. . . . . . . . . .
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protokol

for
Fredning8:nam1et for Ringkølt1JlgAmteraaclskreds.

Ar 1"4 4en 25. sarts kl. 14 holdt Fredningsnævnet for Ring-

købing !at ••de på den B3erl-Føn4en tilhørende ejendom Ted .1yn4er •••
IlIrflletslIedleuer, n-e:ral1gformanden, do_er Grua-Schwen.en, Ringltølt1lll,

amt.rådeecll •• Andreas Christiansen, Hol.sland, SaDlt plantør I. G1v-
skov D.311, Skallesøgaard, SOli repræsentant for Estvad kO_Ulle og

amtsrådsmedlem, gar1;ner J. ~b,., SeTel, som. repræsentant tor SeTel

kolØlUD.., Tar mødt.

Foretaget blev sag no. 2/1934
Porpndl1ng om ireeming af den Bjerl-lan-

d.n tilhørende ejendOll Ted llJ11dersø.

e Der fremlagde a:
l. en skrivelse :tra landsretssagterer ~age H. Carstensen, Kbh., at

'.

•

2. aarts d.a.
2. trednings-serv1tut indeholdende fortegnelse OTer de a.tr.nr., at

hT1lke det areal bestAr, der ønskes fredet, sut næraere be8t•• -
aelser for rredningen.

Det enskes nu, at fredningen, for at denne kan bll.,..øikret

i "ridest mulig udstrækning, ihddrages under naturfre4n1DC81o",e ••
beste_elser.

sti~teren a1' Hjerl-Fonden, direktør H.P. Hjerl Hall••• var fil



f stede o. erklærea., at han ~or uaen alene .ar beretUpt Ul d

, ~4aræft. alle dispositioner på H~erl-Ponden8 Tegne.
I

Fredningønævnet beøå deretter de arealer, der tænkes fredede,
oe :Nævnets .edle_er T&r deretter enige om at erklæret at dette
areal både rummer store naturskønheder, der bør bevares tor efterti-
den, og tillige indeholder håde kulturhistor1ske og naturY1denskabe-

\

~

11ge Tærd1er at den &11erstørste interesse tor saatundet, slledes
at det Til være et meget stort goa.. for øU1f1mdet at tå 41sse arealer
:tredede.

,
ti

r .' _Hhaftet, at det Ted grtmdlæggelsen af Hjerl-londen netop har Tæret
I ,

I .raålet at siJaoe det økon~.iske ~dlag for, at arealerne 1 frea-

~" ti ... kan be.ares i 4eres J18WrtUstaJl4, o. at der aerfor .ed fred-

~
~
,1

Direktør Hjerl Hansen udtalt., at hele det pågældende areal er

Ilingen ikke ""11 "live st111et noget ø1tGDoaisk kraT at' nogen art til
det offentlige.

l henhold t1l tredningsloyenø § 1blev der deretter ae ll••
Hjerl-londen, repræsenteret Ted direktør H.P. Hjerl Hansen. og

BatvhoedningsnæYnet for R1nckøb11'1gAm" afsluttet følgende

Oyerenskoast om naturtrecbdJlg.

H3erl-Ponden og J're4nhgsmemet tor Ringkøbing øt er enige

. ,., at 88J1lt11gede Fonden tilhørende arealer i Se..el øg EstTa4. sop.,

cler er Mmlt på vedhæftede :trednings-seniwt. der 1 øin helhecl
l'~ \&d84r 808 en fast bestanddel ~ o'V'erensk:oaeten, for tl'e.tiden

~ lUlaerkast •• na-tla':tredning og 1 al 'tre.tid er ll1lderkastet ae oa utur-

-I

r~. fre4atng øaldende lovbestemmelser.

I
f.,

, ' Der '9'11yære at 1ndhente en erklæring :tra 1>aBDlarkøliatu.rfred-

,':;\n1np~oren1nllGa, at aeJUlepåUger 81&d. den .ed fredn1n&ssern.-

l
::"tutte. pålagte 'bet.~.lser og forpligtelser.

: DeDlle OTerenskoast "il deretter være a1: tinglyse BOa en hætte l-

. tIh på e3endomaens folio.

Jlor Hjerl-Pondelt: FredningsDæTl1et tor Ringkøbing at:

H3erl Hansen Grwa-Schwensen
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Andr. Christiansen. J. L1'1t7. li. GiTSkOY De1n.

Yderligere best,yreleesmadle .. er 1H~.rl-Fondenl
Karen Hjerl Hansen. If. Bjerl HaDsen.

--_ .........

Ar 1934 den 26. aar'ts ble ...Wsagen ...e<1rørende fre4Jl111g af B:1erl

Hede modtaget
Pantebogsa:ttest og en erklæring fra Danmarks Haturfredn1Dlstor-

enine.
Sidstnævnte T11 være at indlellJJle1 udskriften vedrørende sagen

8417d.n4e:
Danmarks Jlaturfredn1D.gsforelling.
Sølvgade 26, København K.

lIoye41testyrelsen d. 23-3-1'34.
Bre... IC 2579.

Er. landsretssagfører fage Carstensen

Frho1Jas Kanal 18, 1t.

I anledning at 1andsretssagf'ørerens ærede skrivelse a:t 12.48 •

•• d tre.sendte genpart a"l trec1ninpsen1:tutten Teårerenele Hjerl Heae
skal T1 Dleddele, at Danmarks Haturfredn1ngs:torening er villig til at
påtace 8ig det foreningen ved dokument •.t., tillagte hvery .ed deri
indeholdte betø3elser og forpligtelser.

P. l. V.
Dere. ærbødtge
Erik strucnann

HOTedbestyrelsens formand.

Sagen sluttet.
Grum.-Schwensen.

Udskriftens rigtighed bekræf~e8.

R1Dgkøb1ng, den 9. apr1~ 1934.
Qrum-Sehwensen

Formandfor i'redningsnævne't for Ringkøbing at.



~dn1ngB-SerT1tut.

Underslcr8'Y!1e direktør H.P. Hjerl Hansen best.sm.r herTad på
I Hjerl-polldens Tegne, at der læsp. en fre4n1ngøserv1h't af nell.llt.rt,, nænere angiTne indhold på de Pondea tilhørende arealer, der b•• th
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dele betydelige naturY1denekabeUge. lmlturh1etoriske o.a. ftrd1er.

hvort'or det ønskes. at den nUTærende tilstand s4 .,.141;JIUl1S;tbeTare.
i fremtiden.

l dette fredJdnpøjeae4 skal tø15ende pu.nkter at sær111' ...i&t1pe4
trellhæYes •

§ l.

Da det er tanken, at arealerne 1 ...id88t :aulig udabæknial skal

beTue karakteren Id hede aed derpå Tærende naturl1p Tegetatie.stor-
mel'. sAlede. at de tor etterverdenen kan danne et bl11ede på de...
typiske, danske Jla'f;ur. beerte... s 4et, at ingeD nyplaJlU1ng JIå tD.e
sted. Under Jl7Plantning er 1kke indbe:ta-ttet alllindelig :tol"'Dl'el•.e a't

plu:tniag pi .t 1 :t.rn~en heplantet areal.
Der skal derimod intet ..-æretil hinder tor, at plantninpr,

specielt 1solerede plantninger, Boa virker ødelælCende tor billedet
at .t hed. landskab. skal kumte I'7ddes. Beslub.1Jt.g om.J74D.ing at s4-

danne plantninger akal dog kun kunne tage. at H3erl-Fondenø be.1;,rel••
og at Danmarks JJa'Wrfreclningstorening i tællesskab.

Opvækst Id selvsåede nåletræer skal 1klr:et11stedes. hyor:ter
sådan ye,.tation bør f3ernes.

§ 2.
De fredede arealer Dlå ikke opdyrkes i større u.dstrælæ.1Jlg, en4

t11taldet nu er.

De fredeae arealer a4 ikke bebygges aed andre 'b7P1llcer, hyerka

pe1"Jl8Jlenteeller Jlidlenidige, end d•• , søm nødvendigvis skaJ. &nyende.
i landbrugsøjeme4, og sådarme bygninger skal anbrinps 1 t11s1ubiJlC

,
til de nunn-ende b7gn1nger, 1118S0Jl derea størrelse og udseende skal
godkendes at 83erl-J1ondeJls best,rel.8 1 :forentng .e4 Damlarka latu-
freclnhpfore1'1in.g under appel 1 :tredningsnæmet i til:fælde af' ueailhed.



En und'tagelse danner dog aaall!lgell at gaale b,.grdnpr, 1d." \

~emte saal~ s'ted.e skal kunn. 11å:.-ld...Dogal ".... pale Lan4ø'b7"
"'1

al4rig udTide. langer. modnord end t1l stien, 80a nu Pr tra Ta4-
jo

eegaard til Flynderø. og mod øs~ til Testsiden at den BUYærende
plantage.

Det er iøTrigt tankell, at det U8al, SOlIoptage. Id cl. gaale

i 'b;ygniaser, skal Yæreuneltapt fra 4e 1. nærværende deklaration gi.. e

, tredninlab •• te_els.r, ef ters •• der Til være at t~. særllge te-
aDstal'tn1nger til trecIning ~ saml1rlgen &:t gaale 'byp1!lcer.

e Endelig skal 17stejendOJllllens bygninger k:uJmeudTides, såfremt

~"sldant ekøDJlesfornødent, Ble sådan udTidelse skal godkende. at
# ,~erl-Fond.Jl. bes1;Jrels8 1 toren1Jlg aed Danmarks lIatllrbecmincs-

toroiaC Ulla.r appel til FredJUnglmllVDet1 tll~lde 8:t uenghea.

§ 4.
Regul.riBg a1 Tandløb på 4e tredede arealer må ingens1D.de tinde

.tecl.

Ingen foranstaltninger må fctretages, øomkan foraadre vaa4atu-

dens i flyndersø.
§ 5.

»e historiske minder, somotte finde. på de fr.clede arealer,

· ~pehø3e el.lign. skal bevares og, såfreat aet er nødvendigt, v.el-

lileholdes.
§ 6.

Al jagt på eller .e4 ~l1n4ersø skal Tære forbudt.
IøYrigt skal en lIcderaret jaet være tillad-s på de tredede area-

ler. dog således at Bjerl-:Pondens bestyrelse til enhver ti4 skal
.\ kwme skøne over betimeligheden og oDl1'angeta~ jagten.
,. § 7.

på hedearealerne aå ikke anbr1llgea eller anlæCi8S nere hegn,

ttt1er eller Te~e, ead der 1 øjeblikket findes.

Nuværende stier lerme. heden må ikke gøres bredere 08 må 1k1te
astalteres eller befæstes på anden dde, end tilfældet nu er.



" Det er dog en selTfølp, at 4&nødTen41S8hep, s•• an"br1!J.g•• 1

tilslutning 'til de på arealerne liggende land'Drugsejendomme.alt14

skal tUes.
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§ 8.
Gravning s1 grus, sand, stea og tew skal nan forbut". i.& •• 4

den undtagelse. at e3endo_ens eget forbrug, derunder de på _j_uG_e.

veerendelandbrugs forbrug, kan tages på de :fredede arealer.

Hjerl-J'onden&q bes'tp'.l.e og DanmarkslaturfredniDgstoreD1DS

skal dog hver for 81g være berettiget t11 egsl at for'blde. at -3811-

dOllDleJ1S eget forbrug at grus, sand, s1ienog tørv tages på 4. fr.&e".

arealer, sAfreat det seaere måtte vise s11, at naturskønheder eller

na'ture3u.do .. elipe4er dened kuJme bI1Te tru.et.

§ 9.
Al a:tlæsning af 1)'ld og affald skal 'YIBreforbudt på hele dea 4el

af ejendo_en, SOIl henligger og he.:t1dig skal henligge 1. nahrtil-

stand •
§ 10.

Den kanal .ed dertil hørende dige, SOli følger Plyndersø lugs

store strælmingerJll skal beTaree .ed den særprægede veptatio.. eoa

her har udviklet slg.

Surtli!- j.rdta14shuller, der er et så btnaærkelsen-ærclict trek

1 landskabet. skal 'bevar•• t og fOraJlstal tn1Dger .A ingen8ude træ:t:t.a,

so. kan ændre karakteren af disse geologiSke ejendo.. e11ghe.er.
§ ll.

Det skal -væreabsolut forbudt på de fredede arealer at epetill.

reklameskilte, iskageboder el. lign..
§ 12.

Ohr1s-crattbåde eller andre støjende kraftfartøjer al ikke be-
~-~ •• "", ~ •... - ,.;fo _ _ ,

nyttes på FlYft4ersø.
'''~ ~ '~f ,_



§ l'."1- brdsel •• 4 motorkerete3er eller an4:re kra1'nogne er torbu4' pi

cl• .fre4ede arealer und:tapn ad de offentlige "j •• Dog er den n84-
,

",,"Ildila transport til og fra 4e på. det fredede areal beliggende e~en-

40__ 'tUladt, IiIesolI. færd.e1 til og tra hden p.a.le Landsby" er
. tilladt .ed kra:ttvogne.

Der aå ikke indrettes parkeringsplads eller landingspla4s for
fl7"eaaskiner på de fred.cl. arealer. Her Ulidtageø dog parkerings-

pladsen ved "den samle Landsby".
e Iø'l'rigtskal der være adgang tor o.t:f.n.t~1gh~d.~,.~11glende t

", ,~klende og ridende færdsel samt 'færdsel lied hestekøretøjer ad de
ertil beregnede veje og stier.

~ ED1l'Yerart af atøjplase, aerunder teknisk aueik eller tale,

folkemødel" o.tip. er 'forbudt.

B3erl-J'CtD.dens Dest)"relse @D&1'!II8rkS Na'turfredn1Bgaforen1ng

1 forening skal være berettiget til, s4fr ••t det mAtte skønnes fr.m-

•• n"_ for videnskabelige. æstet1.ske eiler andre lignende tormål, at

ll.slutte, at de fredede arealer,. som.11gser på øst-siden at søen,
~..~... .." ...- ..... _._- .- ".- ... ~ ~.' .... ,.. .._-.,.-~ ...~~~-.....,..... ' .., . . _. _.

skal lukkes tor offentligheden helt eller delvis ••
Hjerl-Pondens bestJrelse skal Tære berettiget til, hvis den

, .ener det fornøde~-:-:~-~~'~~u~te~' '~~ ~~A~~~~~~~ arealer" som ligger
.E!_",~!!.!::!.~.~.!~,,!1~.~!~E~~:~~!,~,.~!':~~~_~~tor offentligheden hel t
eler 4e1'1'18eTentue1t Ted hegn uanset beste-.1sen i § 7.

En'T1dere skal Bjerl-:PoJldens bes-tyrelse 1 samråd m_a.Danmarks

.aturfredl'J.1ngsf'oreningltumle aaarbe~de et regulativ angående færd.e-

f len på det fredede område og dettes eventuelle henyttelse til lejr-
..~ .port OS lignende :formål samt angåemde badning i og færdsel pi søen.

§ 14.
Det skal være forbudt at lade kreaturer græsse på de uopdyrkede

eealer at den fredede ejendom, ligesom det skal være forbudt et
ølå 1mB på det fredede område.

§ 15.



Eventuelt selvopståede vindbrud skal ikke dæmpes.

I det hele 'taget er det tanken, at naturen frit skal klmue udvik-
le sig, ja 811døg forandre sig, *den indgreb fra menneskers sfde, 3tr.
dog § l in tine og § 18.

§ lo.
Ved plantagemes eller 1andejendoDDllenes drift må 1ntet f'ontaps

80m kan skade dyrelivet.
Særligt f'remhæYes i denne f'orbindelse glatsnegen. der to~.ntlic

har sl t sidste friertecl på cle :tredede arealer f; og 80a skal være abselllt

fredet.

§ 17.
sllænge c11rek'tør Hans Peter Hjerl Ransen, øOJl nu er f'oraaa4 tor

1I3e1"1-]lon4en8bestJTelae, lever, har kun hall påtaleret •• d hen87Jl t1.1

ae i nænærende dokument omhandlede servitutter, og han kan eoa tølge
"h.r~di8P.n8er. fra diase.
Ef~.r hans død tilkomaer på.al.r.~t.n det pl,æ14ende MiRiaterlua

;to og Danmarks til den tid e%isterende at staten anerkendte Baturfred-

J ~ nings1nstitutiøner aller hver for s1g.
§ 18.

, '.,

a
\ '

I',

Skulde forholdene 1 tr ••tiden ændre s1g, således at 4e :trecln1Jlga-

hens)'tl.88 har larmet gnm:dlag ter menærende frednbJ.gø-dokwa.nt,

vil berettige til tøretagelse at ændringer 1 de her trufne b.st .... lser,
skal H~.rl-POlld.ns bestyrelse 1 forening aed Danmarks Naturf"re41lmca-
torening og den eller ae til den tid 1øvri~ .xi.terende at staten
anerkendte laturfredningsinstitut10ners bestJrelse skal være berettiget
til at tore tage de hensigtsmæssige forandrtnger.

Overal t hyor der i nærværende serYi tutdekullent er tUlaat
Danmarks Naturtredningsforening beføjelser, udøves disse at daDDe ~or-
eninga hoyedbestrrelse eller den eller de per8oner~ der a~ åenne hoved-

bestyrelse er bemJndiget dertil.



HTis Danaarks :latur1'rec1ningsforen1ng akulde ophøre a"\ exietere,

~;~ de be:tø3elaer, so. ved DærYærende frc4ningsdokuaent er tillagt
;roreningen, overgå til den eller de af staten anerkendte naturfred-

~,

ll1Jllsins1iitutiøner. sommåtte -.ære trådt 1 Iltedet for Danmarks Nat11r-

trednfngstorentng.
København, den 27. febre 19'4.

Hjerl Hannn.I

~.

Indført i dagbogen :tor retskreds nr. 81, Holstebro a.v.
den 10. APR. 1934

Lyst: Tingbog. Bd. Sevel III. bl. 10,11.29. Estwad I. bl.
822. 790.

Akt: Skab B. nr. 466.

K.h. t. lI8.tr.l'.l.r. 49fJa bem. at der ikke tindes .t sådant-
matr.nr.

A.C. Faartoft.

i



\
.... , No· ..... •

49f ø.ter-
og Hj..la Hede,
Se",el 80gn.

DollllerGraa-SchweJlseJl,
R1n&kø))1ng.

Påtegning
på deklaration, l. 10/4 1934, som bebænellde .. v.nr. ~ Jattnp,

Seft1 sogn lI.n.

--
I den foranstående fortepelse OT&r u.tr1kulBlluare er af e11 fe~ltal.1-
S8 opført matr.nr. 49f'møster og B~e1DlHeae, - hTilket nr. ikke

ex1aterer - i atetlet for _tr.nr. 49f ibd.-
Deklarationen begær.. herefter t1Jlgl"st soa også beuftena.

_tr.u. -4-g! øater 0& Hjelm Be4e.

Predningnørm.et 'for Ringkøbing Aat, 4. 2. u.~ 19'4.

Grua-Sehwenøen.

Påtegn. ~ 2/5 1934.

Indtørt 1 dagbogen tor re"tskreds nr. 81, Bolstebro

a.T., den 3. IU.I 1934.

Lyst. tingbog: lSd. III Bl. 29. Akt: Skab B nr. 486.

A.O. Faartoft.

___ -----I...-' _
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Viborg, den

Deres ret.
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Journal nr. 8.-"7 G- 51- 2-7 79-1- 82
88CH1 Viborg

MED/ i}:

Vedr.: Skiltning i Flyndersø-fredningen.,
Som det vil være fredningsnævnet bekendt, har det stadigt stigen-
de r~~llkumsp~es på F1yndersø-området i de senere år givet an1ed-
!1lng til overvejelser om en nærmere regulering.

~t særligt problem i den henseende udgØr motorbådssejladsen pb sø-

J.i over~rednlngsnævnets kendelse af 24. november 1967 vedrØrende
~r8dning af Flyndersø's omgivels~r side 26 fremgår, at sØen er fre-
,:ot '.'0J fq)lqcndr:; bestemmelse:

\' "Se::Jlc:1spb: f'lynåersø med motorbåd må alene finde steå. i ciet orr-
I2ng, hvori den er en nØdvendig forudsætning for udnyttelse af ek-
SlstECI':::,ncie rettigheder til jagt og fiskeri."

30.5 temJPelsen svarer iØvrigt ti} vand] Øbs lovens reg ler.

~'!:t denne baggrund anmodes :hermed.orr.fredningsnævnets tilladelse til
C>Fstilling af et informationsskilt om begrænsningerne i muligheder-
ne til s~jlads med motorb~d på søen.

G~r 5ø~es j første omgang opsat et skilt på det statsejede areal ved
KQ~døstenCe~ af Flyndersø, se kortbilag l.

I
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e FcJc:bcrg Statsskovdistrikt v/skovrider Buch Jepsen [.ar, som ejer,
lC'lcfonisk moddel t sig indforstået hermed.

Skilt~t p~regnes udformet i lighed med skilte ved andre fredede a-
r~aler, å.v.s. med hvid tekst på grøn bund. Skiltenes indhold og
st0rr0Jsc er illustreret pa bila9 2.

Y.op: af Genne skrivelse er tilsendt

- Feldborg Skovdistrikt v/skovrlder Bueh Jepsen, Feldborggaard,
'(41 78 :) () S ): :i ve.

med om eL

Med venlig hilsen

~, \\ - ~\)"O"'Y\~

Kåre H. Jørgensen

,
"
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, den l. juni 1982

~ilb2gesenåes FREDNINGSNÆVN~~, ide~ foreningen skal medde:e,
C"_:. cc-!..i;:,e::.1.-lE.!' være:: forelagt VO!' loka.2..komitE:, der intet har at in6-

ve:JdE:' "lod s h l tnine;en. Lol-::alkomi t.eer. fore51å~ en tj.lfØj e Ise, de. IT,ar!

m\"'ne~', a: fs}-.'iltet. bØl være fOT'ståeiigt for udlændinge - specielt

t~2kere, som i stort tal ferierer på egnen med tåde. ?eks. kunne

! ),7 / il," DANMARKS NA'T'URFREDNINGS~ENING
-p 4' -iJ l /

I (7.1 . i// /I~. .. •;(, W .~/,/ L
. '-t'Yc./ II l:i~:'L..ll~Jit._~L~-J:A l t' ..... _""".-c.
....... y-.. L! Cl, c. J:"' ...... 0 Cl.'1<::. .. ,.- .,.v_D_ ~"bu_s_r.

rr,ci:; \'~-'ci et syr.ltcl a!:.e;i ve en b~d med pe.næ:Jgsmotor i hj 0:,net af' st::'ltet
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Y·A T U R F R E D N I N G S N Æ V N E T
" for Viborg amts sydlige fredningskreds

ADR. aLANDBOGÅRDEN., FÆLLEDVEJ 1 ModlROpl i frP<"inlnoc-c;ivl ,-8.~.O.p V I B O R G. den
TLF. (06) "671278 I

Kontortid 9.17, lerdog lukket

REG. NR.
~.

LJ2.ts OS 4~Li
13 ..oktober 1983

• ! ~ nKl. 1qR2 Fredn.J .nr. J - 52/1983

I en af frednin~snævnet den 7. oktober 1983 modta~et skrivelse har De
ansøp-tom tilladelse til nogle byggearbejder på ejendommen matr.nr.ll ~
Rønbjerg by, Rønbjerg. Ejendommen er omfattet af bestemmelserne i ove~
fredningsnævnets kendelse af 24. november 1967 om frednin~ af ~ynde~sø's
omgivelser. Det er heri bl.a ..bestemt, at der ikke må ske yderligere be-
byggelse, dog blev der givet tilladelse til udvidelse af de daværende
restaurationsbYf311ingerpå ejendommen under forudsætning af.,at projektet

ttforud godkendtes af fredningsnævnet.
De har erhvervet ejendommen engang i 196o'erne og fik efter erhvervel-
sen tilladelse til en ombygning af den da eksisterende by~ning, der vartaaf træ, til et hus af murværk. Huset har i hvert fald i Deres ejertid
fungeret som et enfamiliehus. Der blev tillaat det tilsagn om udvidelse
af restaurationsby~ningerne, der blev givet ved oV8rfrednin~snævnets
kendelse, en vis betydning, da frednin~snævnet i 1981 gav tilladelse til
opførelse af en ~arage på ejendommen, men tilsagnet må herefter, og som
forholdene har udviklet sig, antages nu at have mistet sin betydning,
således at der skal tages stilling til, om byggeriet kan tillades efter
naturfrednin~slovens § 34 trods fredningsbestemmelsernes forbud mod be-
by~e:else..
Ansøgningen angår:

'el) overdækning af en 2,75 meter bred åb~n plads foran facaden mod søen,
2) opførelse af et gæstehus på ca. 19 m o Dette hus ønskes opført til

_erstatning for et havehus af tilsvarende størrelse, der eksisterede på
tidspunktet for fredningens gennemførelse, men som var fjernet, inden De

~- 4terhvervede ejendommen.
Frednin~snævnet giver herved principiel tilladelse til overdækningen,
der vil kunne dæmpe virkningen af husets sydfacade, som er me~et iøjne-
faldende set fra søen o~ fra den modsatte side af søen. Inden byg~eriet
påbeqyndes, skal udførelsesmåden godkendes af nævnet. Nævnet giver deri-
mod afsla~ med hensyn til havehuset. Efter den årrække, der er rået, si-
den det tidligere havehus blev fjernet, kan den omstændi~hed, at der
tidli~ere har været et sådant hus på ejendommen, ikke be~runde, at åer
nu gives tilla~else til en genopførelse. Efter frednin~snævnets opfat-
telse er der heller ikke andre grunde til at dispensere fra frednings-

~estemmelserne til et byggeri af den omhandlede karakter, men de land-
skabelige forhold taler tværtimod imod bebyggelsen.
Opmærksomheden henledes på, at tilladelsen til overdæknin~en bortfalder,

'\ . \".' ~..\
\ '."



..... ,"111\., s~fremt den ikke e:r;udnyttet inden 5 år fra dato o

Opmærksomheden henledes endvidere på, at frednin~snævnets afgørel-
.. se kan påklages tiloverfredningsnævnet, Amaliegade 7, 1256 Køben-

havn K., såvel af Dem selv som bl.a. af Danmarks Naturfrednin~sfore-
ning og miljøministereno Klagefristen er 4 uger fra den dag, man
har fået meddelelse om afgørelseno

Kopi af denne skrivelse er sendt til
Jens Kr. Ludvigsen, Syrenvej 3, Lem pr. 7862 Brodal,
Ingemann Jensen, V.H. Strandvej 23, Lihme pr. 7862 Brodal,
Peter Jacobsen, Frederiksdal Alle'3, 7800 Skive,
Svend Nielsen, Majgårdsvej 9, 7840 Højslev,
Skive kommune o~ kommunens vurderingsråd, kommunekontoret, 7800 Skive,
Viborg amtskommunes frednin~skontor og plankontor, 8800 Viborg,
Danmarks Naturfredningsforenin~, Frederiksberg Runddel l, 2000 Kbhvn.F.
Fredninfssty~e~~~n, ~alie~ade 13, 1256 København Ko

er

~
I .~~

Rørdam

I

te
•4t Svend Laustsen,

Præstevejen 25, Rønbjerg,
7800 Skive

..



~ !Ir> , ", qVERFREDNINGSNÆVNET

Fu 10-'

)'.
Amaliegade 7 bj/ic
1256 København K

Telefon ••••
01-133638-

Dato: 22. marts 1985
Skive byråd
0stergade 13
7800 Skive

J. nr.: 1664/63-1/84

00

~~EG~NR. Y ~ Y

Vedr. opstilling af mindesten for taterne på matr.nr. 6 e, Estvad By, Estvad.

I skrivelse af 12. juni 1984 anmodede Skive byråd på Skive Turistforenings vegne
fredningsnævnet for Viborg amts sydlige fredningskreds om tilladelse til opstil-
ling af en mindesten for taterne ved det nordøstlige hjørne af Flyndersø på
ovennævnte ejendom. Ejendommen, der ejes af staten v/miljøministeriet, er i sin
helhed beliggende inden for Flyndersø-fredningen, jfr. overfredningsnævnets ken-
delse af 24. november 1967, og er delvis beliggende inden for 150 m beskyttel-
seszonen omkring Flyndersø.

Da der ikke har kunnet opnås enighed mellem fredningsnævnets medlemmer om afgø-
relsen, har fredningsnævnet den 29. oktober 1984 forelagt sagen for over fred-
ningsnævnet til afgørelse.

Mindestenen, der er opstillet inden nævnets afgørelse, er en natursten på 11
tons. Stenen er skænket af Egon Jensen, Fjerritslev, og er forsynet med tekst
og symboler, som er indhugget i stenen og derefter bemalet. Feldborg skovdi-
strikt har den 13. juli 1984 som ejer af ejendommen godkendt, at mindestenen
opsættes. Den endelige placering af stenen er aftalt på et møde den 23. juli
1984 mellem repræsentanter for skovdistriktet, Sklve kommune og Egon Jensen.

Af overfredningsnævnets kendelse af 24. november 1967 fremgår bl.a., at der på
arealerne ikke må anlægges flere hegn eller placeres master af nogen art eller
andre skæmmende indretninger.

Overfredningsnævnet har til brug for sagen modtaget en serie farvefotos fra Vi-
borg amtskommunes tekniske forvaltning, der viser mindestenens placering i for-
hold til omgivelserne og dens inskription m.m.



2

Overfredningsnævnet skal udtale:

Arealerne omkring flyndersø, ca. 200 ha, er fredet navnlig på grund af deres
geologiske, botaniske og almindelige landskabelige værdi. Placering af den om-
handlede mindesten for taterne må i henseende til fredningens formål og dens om-
fang anses for at være uden væsentlig betydning, hvorfor der ikke er grundlag
for at nægte dispensation.

Over fredningsnævnet meddeler herefter dispensation i medfør af naturfredningslo-
vens §§ 34 og 47 a til at bibeholde den opstillede mindesten. Det tilføjes, at
det må anses for beklageligt, at Skive kommune som offentlig myndighed har med-
virket til opstillingen af mindestenen, før den nødvendige tilladelse fra fred-
ningsmyndighederne forelå.

4It I sagens behandling har deltaget 9 af overfredningsnævnets medlemmer. Overfred-
ningsnævnets udtalelse er besluttet enstemmigt.

Med venlig hilsen

~~~



FREDNINGSNÆVNET

Modtaget' j REG.Nl
Skov- og Naturstyrelsen

1 7 ~1tU1~91
FOR

_RINGKØBING AMTS FREDNINGSKREDS Ringkfllbinl" den 16. ma j 1991.
RAF. 80/1991.

DOMMERKONTORET TELEFON 073214 II

6950 RINGKØBING

Nævnet har d.d. tilskrevet Vinderup kommune, Bygningsinspektoratet,
7830 Vinderup, således:

" Vedrørende opfØrelse af værkstedsbygning på matr.nr. Ih Jattrup by,
.. Sevel, tilhØrende Hjerl Hedes Frilandsmuseum, Hjerl Hedevej 14,

7830 Vinderup.

Nævnet meddeler herved i medfØr af naturfredningslovens § 34 til-
ladelse til det ansøgte.

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

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

AfgØrelsen kan efter naturfredningslovens § 58 indbringes for Over-
fredningsnævnet (adr. Slotsmarken 15, 2970 HØrsholm) af bl.a. ansØ-
geren og forskellige myndigheder.

e
e
•

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

En tilladelse kan ikke udnyttes fØr udlØbet af klagefristen. Er kla-
ge iværksat, kan tilladelsen ikke udnyttes, medmindre den oprethol-
des af Overfredningsnævnet. "

./ .
Hvilket herved meddeles.
Kopi af ansøgningen samt kortbilag vedlægges .

Med venlig hilsen
E·n.v.

/"/ --
L--;;/;~~7~~~~

Løvb'j~g Nl.eIsen

Skov- og Naturstyrelsen,e Slotsmarken 13,
2970 HØrsholm. Mil jc;ministeriet

S :ov- c. 1JaturstvrelseIJ
J.nr.SN /..2///.0- <::' c'18
Akt.nr ~ I.



J REG.NR. oYQ.Y,oG
Modtaget I

Skov- og Naturstyrelsen

- 3 SEP. 199'

Natu~fredningsnævnet
for Viborg Amts sydlige fredningskreds

~ Skottenborg 26, 8800 Viborg
• Tlf. 86 62 12 28

Kontortid 9-12, lørdag lukket

•

•e
•

Viborg, den 2. september 1991.
Fred.j.nr. J 24/1991.

Hjerl-Fonden
Hjerl Hedevej 16
7830 Vinderup----------------
I anledning af, at Viborg Amtskommune den 11. april 1991 anmodede
Hjerl-Fonden om at standse yderligere tilplantning på den nord-
Østlige del af Carl Moltkes Plantage, rettede Hjerl-Fanden den
13. juni 1991 skriftlig henvendelse til fredningsnævnet.
Fredningsnævnet foretog den 28. august 1991 besigtigelse af for-
holdene på stedet og afholdt i forbindelse hermed mØde. Indkal-
delse til besigtigelse og mØde var tilsendt bl.a. Skov- og Natur-
styrelsen samt Danmarks Naturfredningsforening vedlag~ ~orier af
sagens bilag.
For Skov- og Naturstyrelsen deltog i besigtigelsen og mØdet skov-
rider Briand Petersen, Feldborg Statsskovdistrikt. Danmark~ Na-
turfredningsforening var mødt ved lokalkomiteen.
Hjerl-Fo~de~ ~a~ mødt \'ed advok~t Svend Erik Albrechtsen, Skive.

For Viborg Amtskommune, naturforvaltningskontoret, inødte Ole Gre-
gor,
Hjerl-Fonden anmodede om dispensation fra den i 1934 tinglyste
fredningsdeklaration til den allerede på afd. 51 foretagne til-
plantning.
Såvel Skov- og Naturstyrelsen som Danmarks Naturfredningsforening
ved lokalkomiteen indstillede, at der meddeles tilladelse til den
allerede foretagne tilplantning .
Fredninqsnævnets afqørelse:
Arealet, der er tilplantet med nobilis, udgør alene en mindre del
af det samlede areal, der er omfattet af fredningen, og arealet
ligger i umiddelbar forlængelse af arealer bevokset mp.dplantage.
Tilplantningen skØnnes ikke i væsentlig grad at ændre områdets
karakter. Under disse omstændigheder findes tilplantningen ikke
at være afgØrende i strid med fredningen, jfr. deklarationens
§ 1 og naturfredningslovens § 34. Fredningsnævnet meddeler her-
efter den efter naturfredningslovens § 34 nØdvendige efterf(lgende
godkendelse af den allerede foretagne tilplantning med nobi·.ispå
betingelse af, at den tilplantning, der er foretaget øst for det
lavereliggende areal - vinkelret på ,den tilplantning, der tillades
bibeholdt - fjernes senest den 1. december 1~91, og at der - til
brug for freuningsnævnets tinglysning af dispensationen fra fred-
ningen - af Hjerl-Fonden inden 1. december 1991 fremsendes land-
inspektørrids,' hvorpå er angivet matr. nr. for arealet, hvorpå

MiljoPl inisteriet
Skov 0e{ Naturstyrelsen
J.nr. SN \ ~ \ ~\ O -OL> lg
Akt. nr. II)



•

e
e
e

tilplantning er foretaget, samt den nøjagtige beliggenhed af
tilplantningen.
Der er herved alene taget stilling til, om tilladelsen kan gives
efter bestemmelserne i naturfredningslovens § 34.
Opmærksomheden henledes på, at fredningsnævnets afgørelse i med-
fØr af naturfredningslovens § 34, stk. 2, jfr. § 58, kan påklages
tilOverfredningsnævnet, Slotsmarken 15, 2970 Hørsholm, af bl.a.
Danmarks Naturfredningsforening og miljøministeren. Klagefristen
er 4 uger fra den dag, man har fået meddelelse om afgØrelsen.

Kopi af denne skrivelse er sendt til:
Aage Koch-Jensen, Højmarken 24, Tindbæk, 8900 Randers,
Ivar Kjær, Furvej 22, 7800 Skive,
Viborg Amtskommunes naturforvaltningskontor og arealkontor,
Postboks 21, 8800 Viborg, VA j.nr. 8-70-54-3-779-1-90,
Skive Kommune og kommunens vurderingsråd, østergade 13, 7800 Skive,
Skov- og Naturstyrelsen Slotsmarken 13~ 2970 Hørsholm,

Danmarks" Nattirfre-a~renrng ,"''Nør'regaCie2, 1165 København K,
Danmarks Naturfredningsforenings lokalkomite v/Gert Ringgaard,
Allegade 9, 7800 Skive,
Feldborg Statsskovdistrikt, Feldborggård, Bjørnkærvej 18,
7540 Haderup,
Advokat Svend Erik Albrechtsen, Resenvej 83, 7800 Skive.
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Ktb. Nit o l-\ ~ Y ,U\J

FREDNINGSNÆVNET
FOR

RINGKØBING AMTS FREDNINGSKREDS Rtngkøbing,den 25. maj 1992 •
Moataget i R.A F 41 /1992 •

DOMMERKONTORET TELEFON 07321411 Skov- og Naturstyrelsen
6950 RINGKØBING

Nævnet har d.d. tilskrevet Hjerl Hedes Frilandsmuseum, Hjerl He-
devej 14, 7830 Vinderup, således:

"Vedrørende etablering af hedebrugsforsøg på et mindre areal på
Hjerl Hede i Vinderup kommune.

Nævnet meddeler herved i medfør af naturfredningslovens § 34 til-
ladelse til det ansøgte på vilkår, at det berørte areal søges
tilbageført til hede, når forsøget måtte ophøre.

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

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

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

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

En tilladelse kan ikke udnyttes før udløbet af klagefristen. Er
klage iværksat, kan tilladelsen ikke udnyttes, medmindre den op-
retholdes af Over fredningsnævnet. "
Hvilket herved meddeles.

Med venlig hilsen
p.n.v.«;;/--~~_.

Løvbjetg Nielsen
Modt?qet I

Skov- oq "ht; Irstvrelsenskov- og Naturstyrelsen,
.-{ Slotsmarken 13,
(.. ' 2970 Hørsholm.

Miljøministeriet
Skov- og NIaturstyrelsen
J.nr. SN\2\~ O-ool~
4L-t nr ,I.)., , ..--



REG. NR. Li 2 Li , O O
FREDNINGSNÆVNET

FOR

RINGKØBING AMTS FREDNINGSKREDS Ringkøbing, den 4 . a u g u s t 1992.
RAF 82/1992.

DOMMERKONTORFT TELFFON 0732)4 II

6950 RINGKØBING

Nævnet har d.d. tilskrevet Vinderup Kommune, Teknisk forvaltning,
7830 Vinderup, således:

"Vedrørende opførelse af vinterhave i tilknytning til beboelsen på
matr.nr. 7b Jattrup by, Sevel, beliggende Jattrupvej 12, Sevel,' til-
hørende Hjerl Fonden, Hjerl Hedevej 16, 7830 Vinderup.

Nævnet meddeler herved i medfør af naturfredningslovens § 34 tilla-
delse til opførelse af den ansøgte vinterhave.

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

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

Afgørelsen, der er truffet i medfør af lov nr. 9 af 3. januar 1992
o m n a tu rb e s k y t te l s e § 104, s t k. l, l. P k t ., a f de t i n d en d en n e 1,0 vs
ikrafttrædelse eksisterende fredningsnævn, idet sagen var Indbragt
for nævnet inden nævnte lovs ikrafttræden, kan efter denne lovs §
85, jfr. § 87, indbringes for Naturklagenævnet, der afgør klager,
der er indgivet af miljøministeren eller indeholder spørgsmål, som
efter dette nævns vurdering har meget væsentlig interesse i forhold
til lovens formål, idet miljøministeren afgør andre klager.

Klagefristen er 4 uger fra den dag, afgørelsen er meddelt, og klagen
indgives skriftligt til nærværende fredningsnævn på den ovenfor anfør-
te adresse.

En tilladelse kan ikke udnyttes, før klagefristen er udløbet. Er kla-
ge iværksat, kan tilladelsen ikke udnyttes, medmindre klagemyndighe-
den bestemmer andet. "
Hvilket herved meddeles.

." .. ,,: ::/.'·,~.A~r.
\ ;2. \ \ \ () - Q Cl ~B

'S"\Skov- og Naturstyrelsen,
Slotsmarken 13,
2970 Hørsholm.

/'/,

Med venlig hilsen
p • r;J • v.

:<::'~/",' ~.........---"'-
/ - ,/ . -- ---

i...- • _.' "< ...."/;/ /<.;":~;L.~ ___

Løvbj-fril Nielsen



Naturfredningsnævnet
for Viborg Amts sydlige fredningskreds
v/landsdommer Inger Nørgaard
Vestre Landsret, Gråbrødre Kirkestræde
8800 Viborg
Tlf. 86 62 62 00

REG.NR.
ntc·r~'.<\ ' I/i../~' J,.,

lVI:::::: 2:;~
SKO,,· C~ h::::.u~s~vrelse;

! "
, .. t· ...1 ; ........ J ••

Viborg, den 10. maj 1993.
Fred. j. nr. 42/1991

Viborg amt, Naturforvaltningskontoret
Skottenborg 26
8800 Viborg

•
Ringkøbing amt, Landskabsafdelingen
Damstrædet 2
6950 Ringkøbing

•

Efter at Viborg og Ringkøbing amter gennem længere tid havde
arbejdet med udarbejdelse af et Forslag til Plan for pleje af
arealerne ved Flynder Sø sendtes det færdigudarbejdede forslag
i august 1991 til fredningsnævnene i henholdvis Viborgs amts
sydlige fredningskreds og Ringkøbing amt. Ved skrivelse af 23.
oktober 1991 henviste Skov- og Naturstyrelsen forslaget til
behandling ved fredningsnævnet for Viborg amts sydlige fred-
ningskreds. I skrivelse af 14. april 1992 har Skov- og Natur-
styrelsen meddelt, at styrelsens skrivelse af 23. oktober 1991
forudsættes også at omfatte evt. efterfølgende godkendelser af
allerede udførte plejeforanstaltninger i Ringkøbing amt. Sagen
er behandlet under medvirken af de respektlve nævnsmedlemmer i
hvert af amterne.

Efter at samtlige lodsejere havde fået tilsendt forslaget, af-
holdtes der den 5. marts 1992 et møde på Sevel kro, hvor re-
præsentanter for amterne redegjorde for baggrunden for udar-
bejdelse af plejeplanen og dens nærmere indhold, herunder set
i relation til fredningerne i området. I tilslutning til mødet
foretoges besigtigelse, ligesom der den 12. marts 1991 foreto-
ges fortsat besigtigelse.

eiljmninisteriet Områderne, som berøres af plej eplanforslaget, omfattes af hen-
"~J:ov-og Naturstyrelsen
J ni S 1\' \ 2.l \ / O - O Cl I g ~
'1/'1 '1, \q
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holdsvis en den 25. mar~s 1934 mellem Hjerl-Fonden og fred-
ningsnævnet for Ringkøbing Amtsraadskreds indgået frednings-
overenskomst, en den 14. juli 1935 mellem Aktieselskabet Lud-
vig Schrøders Plantage og fornævnte fredningsnævn indgået
fredningsoverenskomst, en i forbindelse med fredningssagen,

'~er afluttedes den 24. november 1967 med Overfredningsnævnets
kendelse vedrørende fredning af Flyndersøs omgivelser, indgået
fredningsoverenskomst -tinglyst den 8. juli 1965 - mellem
Hjerl-Fonden og A/S Plantagen Ludvig Schrøder og fredningsnæv-
net samt Overfredningsnævnets fornævnte kendelse. Det bemær-
kes, at signaturerne vedrørende "arealer fredet i 1935" på
kortbilag 1 til plejeplanforslaget omfatter alle arealer, der
er omfattet af de 3 nævnte fredningsoverenskomster. Det bemær-
kes endvidere, at de 3 overenskomster er at sidestille med
tidligere kendelser afsagt af et fredningsnævn .•
For samtlige fredninger gælder, at hovedformålet med frednin-
gerne var bevaring af den "nuværende tilstand". De til sikring
af dette øjemed fastsatte fredningsbestemmelser indeholdes i
henholdsvis fredningsoverenskomsterne og i Overfredningsnæv-
nets kendelse og gengives ikke i den foreliggende afgørelse.

Formålet med plejeplanforslaget og de ønskede foranstaltnin-
gers karakter indeholdes i forslaget.

•
Skovtilsynet har i skrivelse af 17.maj 1991 for sit vedkommen-
de meddelt de til gennemførelse af plejeplanen fornødne dis-
pensationer i henhold til skovloven. Skovtilsynet har efter-
følgende i en skrivelse af 2. september 1991 i anledning af
nogle foretagne indgreb i egekrattet i en del af Ringkøbing
amt, som skovtilsynet fandt var uforenelige med de nugældende
bestemmelser for bevarelse af egekrat i skovloven, bl.a. præ-
ciseret de tilladte plejeforanstaltninger. Skovtilsynet har
senere i en skrivelse af 17. marts 1992 sammenfattet og præci-
seret de tidligere meddelte tilladelser, og således at ret-
ningslinierne i skrivelsen af 17. marts 1992 træder i stedet
for de i de to tidligere nævnte skrivelser anførte.

• Danmarks Naturfredningsforening blev ved de tidligere nævnte
fredningsoverenskomster tillagt vide beføjelser og var tillagt
påtaleret i Overfredningsnævnets kendelse. Bl.a. på denne bag-
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grund har fredningsnævnet efter besigtigelsen, hvori hovedaf-
delingen, hvem beføjelserne blev tillagt, ikke deltog, anmodet
foreningen om en udtalelse. Udtalelsen er afgivet den 28. au-
gust 1992, og der har herefter mellem fredningsnævnet og Dan-
marks Natufredningsforening samt repræsentanter for amterne og

...skovtilsynet været afholdt et møde den 10. november 1992. Da
der i mødet var enighed om bl.a. indhentelse af oplysninger
til bedømmelse af forholdene vedrørende græsning, er der ret-
tet henvendelse til Rita Buttenschøn, der har afgivet udtalel-
ser henholdsvis den 24. januar og 17. februar 1992. Der er
endvidere indhentet udtalelse hos biolog Axel Bo Madsen om
græsnings mulige indflydelse på odderbestanden.

•
Ringkøbing amt har i en skrivelse af 10. april 1992 nærmere
redegjort for omfanget og karakteren af de plejeforanstaltnin-
ger, der gennem årene er foretaget på dele af Hjerl-Fondens
arealer i Ringkøbing amt.

Ringkøbing amt har endvidere - på grundlag af nyt luftfoto - l

fortsættelse af mødet den 10. november 1992 udarbejdet et
kortbilag over egekrattets nuværende udbredelse i Ringkøbing
amt og den sydlige del af Viborg amt i området umiddelbart øst
for Flyndersø.

Fredninqsnævnets afqørelse:

• Flynder Sø området er særdeles rigt på såvel landskabelige som
naturrnæssige værdier og de arealer, som berøres af det fore-
liggende forslag til plan for pleje af arealerne, er da også
alle underkastet - for langt størsteparten gennem frivillige
fredningsoverenskomster - fredning. Flere af de foranstaltnin-
ger, som ønskes foretaget til virkeliggørelse af plejeplanen,
vil ikke kunne iværksættes uden fravigelse af nogle af fred-
ningsbestemmelserne. Ved sin stillingtagen til, om der kan og
bør dispenseres fra de i betragtning kommende fredningsbestem-
melser, jfr. herved bestemmelsen i den tidligere naturfred-
ningslovs § 34, har fredningsnævnee tillagt det betydning, at
hovedformålet med de i sin tid iværksatte fredninger var at
bevare områdets II nuværende " tilstand. Fredningsnævnet har -
også under hensyn til omfanget og karakteren af de ansøgte
dispensationer - ikke fundet, at de påtænkte plejeforanstalt-•
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ninger, når blot de udføres med skånsomhed og under behørig
hensyntagen til områdets naturrnæssige værdier, går ud over,
hvad der er foreneligt med hovedformålet med fredningen. Fred-
ningnævnet har derfor og ud fra den opfattelse, som nævnet har
dannet sig under besigtigelsen, og hvorefter en vis pleje af

·,~realerne er påkrævet for at bevare områdets karakteristiske
og naturrnæssige værdier, fundet det forsvarligt på de i det
følgende særligt fremhævede punkter og vilkår at gøre afvigel-
se fra visse af fredningsbestemmelserne. Særligt bemærkes, at
dispensationen ikke går ud over, hvad Danmarks Naturfrednings-
forening, der som tidligere anført er tillagt vide beføjelser
i de ældre fredningsoverenskomster, har kunnet tiltræde i sin
skrivelse og under sit møde med fredningsnævnet. Det bemærkes
endvidere, at fredningsnævnet ved sin beslutning om at tillade
naturpleje ved dispensation fra fredningsbestemmelserne har
tillagt det en vis betydning, at nutidige fredningsafgørelser
som oftest indeholder fredningsbestemmelser, der muliggør na-
turpleje ved amtets foranstaltning, og at fredningsnævnet har
anset det for utvivlsomt, at en fredning af arealerne ved
Flynder Sø, hvis fredningen var gennemført på nuværende tids-
punkt, ville have indeholdt bestemmelser som muliggjorde gen-
nemførelse af naturpleje med det sigte - som tilfældet er med
det foreliggende plejeplanforslag - at sikre og værne området.

Dispensationens nærmere omfang oq indhold

Eqekrattet.

Af hensyn til heden bør egekrattets udbredelse i området øst
for Flyndersø i Ringkøbing amt søges standset, hvor ydergræn-
sen for egekrattet markeres af de yderste nuværende egebuske.
Der skal i landskabet foretages afpælning af grænsen i samråd
med statsskovrideren for Feldborg Statsskovdistrikt. Til il-
lustration af egekrattets nuværende udbredelse tjener tillige
det af Ringkøbing amt efter luftfoto udarbejdede kortbilag.
For at undgå en for brat overgangszone mellem egekrat og hede
må der foretages græsning. Græsning må dog alene foretages i
en bredde på op til 20 meter vest for den afpælede grænse. Da
det korrekte græsningstryk som anført af Rita Buttenschøn kan
variere fra år til år, bør det løbende påses, om antallet af
dyrjgræsningsperiode bør reguleres. Der kan opsættes de af
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hensyn til denne græsning nødvendige hegn, men samtlige øvrige
opsatte hegn i egekrattet skal nedtages. For fuldstændighedens
skyld bemærkes, at hegn på heden, der er nødvendige af hensyn
til den føromtalte græsning, kan bibeholdes. Ved inddragelse
af yderligere arealer end de nuværende til græsning, må der
'opsættes hegn som foran nævnt, men hegn på selve heden må kun
opsættes efter forudgående godkendelse af fredningsnævet i
Ringskøbing amt, der til bedømmelse af, hvor hegnet må opstil-
les, skal have forelagt plan over den ønskede hegning. Der må
i egekrattet alene foretages en yderst lempelig plughugst, og
der må kun ganske undtagelsesvist - og kun efter forudgående
drøftelse med og godkendelse af statsskovrideren for Feldborg
Statsskovdistrikt - foretages en mindre renafdrift i egekrat-
tet. Det præciseres, at plejeforanstaltninger i egekrattet
skal holdes inden for de nævnte rammer, og at fredningsnævnet
på grundlag af besigtigelsen finder, at nogle af de allerede
foretagne foranstaltninger i egekrattet i Ringkøbing am~ efter
deres art og omfang har været for omfattende. Arbejde med
plughugst og renafdrift må ikke overlades til den enkelte lod-
sejer, men skal foregå ved amtets foranstaltning og under nøje
tilsyn af forstkyndigt personale. Det bemærkes, at der ikke i
egekrattet må fjernes enebær.

•

•
For strækningen iøvrigt - arealerne øst for Flyndersø i Viborg
amt - fastlægges grænsen for egekrattets udbredelse til at
følge den på bilag 3 til plejeplanforslaget anførte grænse .
Denne grænse fastlægges i overensstemmelse med amtets ønske af
forskningsmæssige grunde. Også her bør det tilstræbes, at der
skabes en glidende overgang, og græsning må også her anses at
være et velegnet middel. Græsning skal dog ikke være tilladt,
før egekrattet har bredt sig til den nævnte grænse og som før
nævnt også her kun i en bredde på op til 20 meter vest for
egekrattet. Græsning må til den tid først iværksættes efter
forudgående godkendelse fra fredningsnævnet i Viborg amt med
hensyn til omfanget af hegning og ligeledes først efter forud-
gående undersøgelse af det korrekte græsningstryk. Om plug-
hugst og renafdrift gælder i det hele det samme, herunder de
samme betingelser, som anført under strækningen i Ringkøbing
amt .•
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Opmærksomheden henledes på, at samtlige de nævnte foranstalt-
ninger tillige kræver forudgående godkendelse af skovtilsynet,
ligesom samtykke fra den enkelte lodsejer må indhentes inden
foranstaltningernes iværksættelse. Fredningsnævnet finder det
endvidere af hensyn til bevarelse af de landskabelige værdier

·~.iområdet ønskeligt, at der til stadighed etableres et nært
samarbejde mellem amterne og statsskovdistriktet.

Slugter

•
Foreløbig bemærkes, at de påtænkte foranstaltninger vedrørende
slugt A i det omfang, hvori området omfattes af fredningsbe-
stemmelserne under II i Overfredningsnævnets kendelse, ikke
ses at kræve fredningsnævnets godkendelse. I det omfang, hvori
slugten omfattes af fredningsbestemmelserne under I meddeles
herved den fornødne dispensation til rydning og pleje af slug-
ten.

For så vidt angår slugt B tillades det, at slugten ryddes for
opvækst, dog at rydninger ikke må foretages længere op ad
slugtens sider end til grænsen af det gamle egekrat. Ud mod
søen må beplantningen - i naturvidenskabeligt øjemed - beva-
res.

•
Det tillades endvidere, at slugterne e,D,E og F af landskabe-
lige grunde friholdes for opvækst og således, at grænsen for
fjernelse af opvækst op ad slugternes sider fastlægges til at
følge grænserne af det gamle krat i slugterne. Fredningsnævnet
er opmærksom på, at amterne for at hindre opvækst af eg i
slugterne også i disse slugter ønsker at bibeholde smalle ran-
de af træer ud mod søen, men fredningsnævnet er som Danmarks
Naturfredningsforening af den opfattelse, at de landskabelige
hensyn her bør gives fortrin sådan, at slugterne ryddes helt
ud mod søen.

Der må ikke foretages græsning i slugterne. Fredningsnævnet
skal herved bemærke, at fredningsnævnet principielt finder, at
græsning må anses for at være en egnet foranstaltning til at
vedligeholde en ønsket naturtilstand på arealer, der ønskes
friholdt for ny trævækst, men allerede fordi Danmarks Natur-
fredningsforening ikke har kunnet godkende den med græsning i
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slugterne forbundne opsætning af hegn, der efter foreningens
opfattelse vil virke skæmmende l slugterne, har fredningsnæv-
net ikke ment at burde meddele den hertil fornødne dispensati-
on. Slugterne skal derfor manuelt ryddes og friholdes for ny
opvækst. Dette indebærer også tilladelse til lyngslagning, men

"',ikkeafbrænding af lyng, i selve slugterne. Hvis det viser
sig, at afgræsning vil være absolut påkrævet for at fastholde
den ønskede naturtilstand i slugterne, kan sagen påny fore-
lægges fredningsnævnet i henholdsvis Ringkøbing og Viborg am-
ter. Dog vil den i slugt F allerede iværksatte græsning kunne
bibeholdes, men således at det også her løbende påses, om an-
tallet af dyr/græsningsperiode bør reguleres. Det skal endvi-
dere løbende vurderes, om der bør græsses med kvæg eller får.

Hederne

Efter fredningsbestemmelserne i Overfredningsnævnets kendelse
kan der på hedearealer, der omfattes af denne kendelse, fore-
tages en begrænset lyngslagning. Fredningsoverenskomsten ting-
lyst i 1965 indeholder bl.a. - for de af denne overenskomst
omfattede arealer - bestemmelse om, at fåregræsning skal være
tilladt, hvor den kan være af værdi for opretholdelse af he-
den.

Fredningsnævnet kan - som Danmarks Naturfredningsforening -
tilslutte sig, at der foretages pleje af hedearealerne. Græs-
ning er efter det oplyste ikke iværksat i nogen del af Viborg
amt, men på dele af arealer i Ringkøbing amt. Fredningsnævnet
har bemærket sig, at Rita Buttenschøn i sin udtalelse vedrø-
rende den allerede stedfundne afgræsning af hedelyngen bl.a.
har anført, at det ikke kan afgøres, om det anvendte græs-
ningstryk - ca. 1 "storkreatur" pr. 1,5 ha - er tilstrækkeligt
til at skaffe en ønsket foryngelse af hedelyngen på kortere
sigt, eller om græsningen skal intensiveres på delarealer i
kortere perioder eller suppleres med andre plejernetoder, og at
dette afhænger af, hvor hurtigt man ønsker foryngelsen skal
ske. Fredningsnævnet kan herefter godkende, at der fortsat fo-
retages græsning med kvæg eller får på de hedearealer, som al-
lerede er undergivet græsning. Fredningsnævnet kan i princip-
pet også godkende, at der foretages græsning på yderligere he-
dearealer, men er af den opfattelse, at yderligere græsning
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ikke bør iværksættes uden forudgående forelæggelse for fred-
ningsnævnet i henholdsvis Ringkøbing og Viborg amter af
kortbilag, hvorpå er indtegnet områder, der måtte ønskes af-
græsset, herunder markering af de steder, hvor eventuelle hegn
i så fald skal opsættes, ligesom der skal medsendes oplysnin-

'ger om påtænkt anvendt græsningstryk, og de vurderinger, der
ligger til grund herfor. Det skal endvidere, forinden forelæg-
gelse for fredningsnævnet sker, vurderes, om afgræsning bør
ske med kvæg eller får. Fredningsnævnet kan i princippet god-
kende, at der, hvis det af hensyn tillyngens bevarelse eller
foryngelse er påkrævet, foretages en - som anført i Overfred-
ningsnævnets kendelse - begrænset lyngslagning, hvis plejefo-
ranstaltninger i form af afgræsning måtte vise sig utilstræk-
kelige, eller en begrænset lyngslagning af andre grunde måtte
være at foretrække. Ved eventuel slåning skal det af landska-
belige grunde undgås, at de slåede arealer danner store sam-
menhængende flader. Har lyngslagning fundet sted, skal der,
inden der på ny foretages lyngslagning på det pågældende are-
al, være forløbet et tidsrum af mindst 10 år. Fredningsnævnet
finder - på grund af den hermed forbundne risiko for området
som helhed - ikke, at der bør gives en generel tilladelse til
afbrænding af lyng.

Særligt bemærkes, at moserne ikke må afgræsses, men i fornø-
dent omfang må - og bør - ryddes for uønsket opvækst, herunder
løvtræer.

Overdrev.

Brejnskov - halvøen har tidligere været afgræsset, og Rita
Buttenschøn har i sin udtalelse anført, at der ikke er konsta-
teret tegn på overgræsning i form af brud eller skader på
græsdækket eller stresspåvpirkning i vegetationen. Frednings-
nævnet har bemærket sig, at Ringkøbing amt selv er af den op-
fattelse, at græsning ikke bør finde sted igen inden for de
næstfølgende ca. 2 år. Fredningsnævnet kan ikke på det fore-
liggende grundlag afgøre, om det vil være ønskeligt, at områ-
det til den tid afgræsses påny og kan derfor ikke nu meddele
dispensation til yderligere græsning af halvøen. Måtte græs-
ning vise sig påkrævet, må der derfor senere indsendes ansøg-
ning herom til fredningsnævnet iRingkøbing amt, om muligt led-
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saget af oplysninger om områdets tidligere naturtilstand, he-
runder om området har haft karakter af overdrev eller hede med
lyng og ene. Det bemærkes, at dele af halvøen er omfattet af
overenskomsten tinglyst i 1965, jfr. herved det foran anførte
om fåregræsning på hedearealer.

0,,

Ådalen

Fredningsnævnet finder på baggrund af de oplysninger, som er
indeholdt i Rita Buttenschøns udtalelse af 17. februar 1993
vedrørende Ådalen, at den iværksatte græsning vest for åen kan
tillades bibeholdt ud fra såvel landskabelige som kulturhisto-
riske hensyn.Det bemærkes endvidere, at fredningsnævnet har
tillagt Axel Bo Madsens erklæring af 18 februar 1993, hvoref-
ter græsning som den foreliggende ikke er skadelig for odder-
bestanden, betydning. Det bemærkes endelig, at en del af åda-
lområdet vest for Stubber å er omfattet af Overfredningsnæv-
nets kendelse, og at .~arp.a.lpJ p,ftpr fredningsbestemmelserne
i denne kendelse - for arealer omfattet af kendelsen - tilla-
der, at engarealer Ilsom hidtil anvendes til græsningll. Af hen-
syn til egekrattet øst for åen og under hensyn til det, der
foran er anført om egekrattene, kan fredningsnævnet ikke til-
lade, at arealerne i ådalsområdet - skrænterne - øst for åen
afgræsses. Det bemærkes, at skovtilsynet som anført i skri-
velsen af 17. marts 1992 med tilhørende kortbilag har bestemt,
at egekrattet langs åen og skrænten med virkning fra l. novem-
ber 1992 skulle udtages af græsningsarealet. Det tilføjes, at
fredningsnævnet kan tillade, at selve ådalsområdet øst for
åen, d.v.s. lave arealer, der støder umiddelbart op til åen
afgræsses, hvis hegning, der hindrer enhver afgræsning af
skrænterne og egekrat langs åen kan etableres. Fredningsnævnet
kan endvidere tillade, at skrænter langs åen i den sydlige del
af fr:edningsområdet, der i deres helhed er bevokset udelukken-
de med græs, afgræsses. Også for afgræsning i selve ådalsområ-
derne gælder, at græsningstrykket løbende skal overvåges og
antallet af dyrjgræsningsperiode i fornødent omfang regule-
res.

Randarealerne vest for Flyndersø oq nord for Skallesø.

De påtænkte plejeforanstaltninger ses efter deres art og om-
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fang ikke at kræve dispensation. Under forudsætning af, at
fredningsbestemmelserne i Overfredningsnævnets kendelse over-
holdes, har fredningsnævnet derfor ingen indvendinger mod der-
es foretagelse. Det bemærkes herved, at foranstaltningerne,
som de foranstaltninger, hvortil der ved denne afgørelse iøv-

··_~igter givet tilladelse, alene kan gennemføres med de respek-
tive lodsejeres samtykke.

Som det er fremgået af det foregående har der på dele af area-
ler i Ringkøbing amt gennem flere år været foretaget plejefo-
ranstaltninger - herunder også foranstaltninger hvis gennemfø-
relse ville kræve forudgående dispensation fra visse af fred-
ningsbestemmelserne. Fredningsnævnet skal hertil bemærke, at
det, selvom plejeplanforslaget har været under udarbejdelse
gennem lang tid, er uheldigt, at foranstaltningerne er iværk-
sat og gennemført uden indhentelse af de fornødne dispensatio-
ner, og fredningsnævnet finder det - også af hensyn til den
almene respekt for overholdelse af fredningsbestemmelser - me-
get beklageligt, at Ringkøbing amt, der som tilsynsmyndighed
måtte være klar over fredningsbestemmelsernes indhold, ikke
har draget omsorg for, at det inden foranstaltningernes iværk-
sættelse blev afklaret, om og i hvilket omfang, der kunne dis-
penseres fra fredningsbestemmelserne.

Fredningsnævnets afgørelse kan i medfør af naturbeskyttelses-
lovens § 86, jfr. § 104, stk. 3, påklages til Naturklagenæv-
net, Vermundsgade 38 B, 2100 København 0. Klageberettiget er
adressaten for afgørelsen, offentlige myndigheder, Danmarks
Naturfredningsforening, lokale foreninger og lignende, som har
en væsentlig interesse i sagens afgørelse. Klagefristen er 4
uger fra den dag, afgørelsen er meddelt. Klage indgives
skriftligt til fredninqsnævnet, der videresender klagen til
Naturklagenævnet. Tilladelsen må ikke udnyttes, før klagefri-
sten er udløbet. Rettidig klage har opsættende virkning for
den påklagede afgørelse, medmindre klagemyndigheden bestemmer
det modsatte.

dnaw C/~&C4;'~IngyJ..Nørga; rd.

Kopi er sendt til de på vedhæftede bilag anførte.
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FREDNINGSNÆVNET
FOR RINGKJ0SiNG AMT

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

T II 9722 2200
Herning, den 31. oktober 1995
R.A.F.51/95

Skov- og Naturstyrelsen
Haraldsgade 53
2100 København ø.

Hjerl Hedes Frilandsmuseum, Hjerl Hedevej 14, 7830 Vinderup, er
d.d. tilskrevet således:

"Vinderup kommune, Grønningen 1, 7830 Vinderup, ansøger på vegne
Hjerl Hedes Frilandsmuseum om tilladelse til at opføre en 1.007
m2 stor depothal pa ejendommen, matr. nr. ih, Jattrup By, Sevel,
tilhørende Hjerl Hedes Frilandsmuseum, Hjerl Hedevej 14, 7830
Vinderup - R.A.F. 23/56 - Flynder Sø.

Efter en besigtigelse den 25. oktober 1995, hvori foruden næv-
nets medlemmer deltog repræsentanter for Ringkøbing Amtskommune,
Danmarks Naturfredningsforening og ansøgeren, Hjerl Hedes Fri-
landsmuseum oplyste ansøgeren, at hallen vil blive placeret umid-
delbart vest for træbevoksningen vest for parkeringspladsen. Det
er ikke hensigten, at der skal fældes træer. Hallen forventes at
blive på højde med træerne, så den vil ikke kunne ses, hverken
fra vejen, der fører til Hjerl Hedes Frilandsmuseum, eller fra
parkeringspladsen. Hallen opføres med mørkegrønne plastbelagte
stalplader pa bade sider og tag.

Under henvisning til det saledes oplyste meddeler nævnet i medfør
af Naturbeskyttelseslovens § 50 tilladelse til det ansøgte.

Tilladelsen bortfalder, såfremt den ikke er udnyttet inden 3 ar
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-· ..... ,.,.• \ , l. •• ~
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steren eller indeholder spørgsmål, som efter nævnets vurdering
har meget væsentlig interesse i forhold til lovens formål, idet
miljøministeren afgør andre klager.

Klagen skal indgives skriftligt til dette fredningsnævn på den
ovenfor anførte adresse.

En tilladelse må ikke udnyttes, før klagefristen er udløbet. Er
klage iværksat, kan tilladelsen ikke udnyttes, medmindre klage-
myndigheden bestemmer andet.

Det bemærkes, at ansøgeren ikke herved er fritaget for at søge
eventuelle andre tilladelser, som lovgivningen måtte kræve .• Med venlig hilsen

H. Stamp"

hvilket herved meddeles til Deres orientering.

mp
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, '" FREDNINGSNÆVNET
FOR RINGKJ0B1NG AMT

RETTEN I HERNING. 2. AFD.
Nygace 1-3, 7400 Herning

Tit. 9722 2200 Herning, den 23. marts 1995
R.A.F. 16/95

Vinderup kommune
Grønningen 1
7830 Vinderup

Vinderup kommune, Grønningen 1, 7830 Vinderup, ansøger pa vegne
museums direktør Poul 8uskov om tilladelse til at opføre en 16 m2
s~or bygning til brug for Vinderup Turistforening på ejendommen,
matr. nr. 1 h, Jattrup By, Sevel, tilhorende Hj erl riedes Fri-
landsmuseum , Hj erl Hedevej 14, 7830 Vinderup. - R. p.,. F. 23/56 -
Flynder Sø.

Fredningsnævnet for Ringkjøbing amt har besluttet i medfør af
Naturbeskyttelseslavens § 50 at meddele tilladelse til, at Vinde-
rup kommune opfører en informationsbygning, således som ansøgt,
ved P-pladsen på Hjerl Hedes Frilandsmuseum, Hjerl Hedevej 14,
7830 Vinderup.

Tilladelsen bortfalder, såfremt den ikke er udnytte~ inden 3 år
fra tilladeisens meddelelse, jfr. Naturbeskyttelseslovens § 66,,
stk. 2.

Afgørelsen kan efter lov om Nåturbeskyttelse, § 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 ~kriftligt 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.



J

•

•

:.

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

Med venlig hilsen

H. Stamp

/GRM



FqEDNINGSNÆ\jNET
FOR RINGK"':0BiNG ;.JIJIT

REnE~J I :-lEFiNING. 2 AL:O
Nygad'? 1-'1 7·..00 herning

Tlf 9722 2200

Skov- og Naturstyrelsen
Haraldsgade 53
2100 København ø.

Herning, den 18. november 1996
R.A.F. 68/96

• vlodtager j

jkov- 0g NaTUrST'I(-o-',,;~,

"

"

Hjerl Hedes Frilandsmuseum er d.d. tilskrevet således:

"Vinderup kommune, Grønningen 1, 7830 Vinderup, ansøger på vegne
Hjerl Hedes Frilandsmuseum.om tilladelse til at opføre en hal på
1.007 m2 på ejendommen, matr. nr:. 1 h, Jattrup By, Sevel, tilhø-
rende Hjerl Hedes Frilandsmuseum, Hjerl Hedevej 14, 7830 Vinde-
rup, på en placering ca. 30 meter længere mod nord end nævnet den
31. oktober 1995 gav tilladelse til - R.A.F. 23/56 - Flynder Sø.•
Efter en besigtigelse den 7. november 1996, hvori foruden næv-
nets medlemmer deltog repræsentanter fra Friluftsrådet og ansøge-
ren, Hjerl Hedes Frilandsmuseum oplyste ansøgeren, at hallen vil
blive placeret umiddelbart vest for træbevoksningen nordvest for
parkeringspladsen. Det forventes ikke, at der skal fældes træer.
Ha 11 en for ven t'es at bli ve p å h øj de m e d t ræ er ne, s å de n vil he11 er
ikke med den ændrede placering kunne ses, hverken fra vejen, der
fører til Hjerl Hedes Frilandsmuseum, eller fra parkeringspladsen.
Hallen opføres med mørkegrønne plastbelagte stålplader på både
sider og tag.

Under henvisning til det således oplyste meddeler nævnet i medfør
af Naturbeskyttelseslovens § 50 tilladelse til det ansøgte.

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.

~':;li;1.Ol! ;:;'~PTr,imini",t~riet
~:. ,.,~'y'.•. ;; ,'iaLun;Ly.celsen
J.lir ~;N1!:j"'6· \ '2 \ \ / C . 1,)(:0 S ~
Akt. nr. '1



Klagen skal indgives skriftligt til dette fredningsnævn på den
ovenfor anførte adresse.

En tilladelse må ikke udnyttes, før klagefristen er udløbet. Er
klage iværksat, kan tilladelsen ikke udnyttes, medmindre klage-
myndigheden bestemmer andet.

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

Med venlig hilsen

H. Stamp"• hvilket herved meddeles til Deres orientering.

~
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FREDNINGSNÆVNET
FOR RINGKJ0BING Alv1T

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

Tlf. 972.2 2200 Herning, den 25. marts 1998
A.A.F. 98/97

Skov- og Naturstyrelsen
Haraldsgade 53
2100 København ø. REb. NR. oYJ.. ~. 00· Modtaget i

Skov- og Nar'lrst "'/sen

2. 6 MRS. 195d

Hjerl-Fonden er d.d. tilskrevet således:

"Hjerl-Fonden, Hjerl Hedevej 16, 7830 Vinderup, ansøger om tilla-
delse til at foretage afbrænding af mindre hedearealer i det fre-tf dede omrade ved Flynder Sø. - A.A.F. 23/56 - Flynder Sø.

Aingkjøbing amt har den 19. december 1997 hertil indsendt en an-
søgning fra Hjerl-Fonden om tilladelse til at foretage afbrænding
af mindre hedearealer i det fredede areal ved Flynder Sø, som
vist på vedlagte kort.

Fredningsnævnet for Aingkjøbing amt skal hermed give tilladelse
til det ansøgte, idet det ikke findes at være i strid med fred-
ningens formål. Tilladelsen gives på vilkår,

1. at arealet inddeles ved hjælp af brandbælter i mindre afdelin-
ger, så brandene bliver mindre voldsomme,

2. at der træffes de nødvendige foranstaltninger til at slukke en
brand, der måtte brede sig til arealer, der ikke skal afbræn-
des, samt

3. at etableringen af brandbælter og afbrændingen gennemføres,
så risikoen for sandflugt minimeres.

Nævnet har ved afgørelsen lagt vægt
digt for, at lyngklædte arealer kan
seende.

på, at det ansøgte er nødven-•bevare deres oprindelige ud-

Tilladelsen bortfalder, såfremt den ikke er udnyttet inden 3 år
fra tilladelsen s meddelelse, jfr. Naturbeskyttelseslovens § 66,

~.; \stk. 2. '. " .' '"'\.'! ~: ,I .,-i{'lt

~:, I. \ ''':~4LL(1'~c~Yf~lsen
~'."~":.~;~L,~o- /2,///0- 000:;;- Bil.



Afgørelsen kan efter lov om Naturbeskyttelse, § 78, stk. 3, jfr. tt\
§ 87 inden 4 uger fra den dag, afgørelsen er meddelt, påklages
til Naturklagenævnet.

Klagen skal indgives skriftligt til dette fredningsnævn på den
ovenfor anførte adresse.

En tilladelse må ikke udnyttes, før klagefristen er udløbet. Er
klage iværksat, kan tilladelsen ikke udnyttes, medmindre klage-
myndigheden bestemmer andet.

Det bemærkes, at ansøgeren ikke herved er fritaget for at søge
eventuelle andre ~illadelser, som lovgivningen måtte kræve. •Med venlig hilsen

H. Stamp"

hvilket herved meddeles til Deres orientering.

/~-H. tamp
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FREDNINGSNÆVNET
FOR RINGKJ0BlNG AMT

RETTEN I HERNING. 2. AFD.
Nygade 1·3. 7400 Herning

Tf!. 9722 2200
Herning, den 6. maj 1998
R.A.F. 20/98

Skov- og Naturstyrelsen
Haraldsgade 53
2100 København ø.

Modtaget j
Skov- og Naturstyrelsen

~ 7 MAJ 1998
REGI! NR.o'i.l'i ·GO.

Hjerl Hede Frilandsmuseum er d.d. tilskrevet således:

"Hjerl Hede Frilandsmuseum, Hjerl Hedevej 14, 7830 Vinderup, ansø-
.. ger om naturgenopretning af Vadsø. - R.A.F. 23/56 - Flynder Sø.

Efter en besigtigelse den 30. april 1998, hvori foruden nævnet
deltog repræsentanter for Ringkjøbing Amt, Vinderup kommune, Dan-
marks Naturfredningsforening samt ansøgeren Hjerl Hede Frilands-
museum, skal nævnet meddele, at det i medfør af Naturbeskyttel-
seslavens § 50 kan tillades, at der nedenfor gadekæret i Fri~
landsmuseet ved Vadsø som ansøgt etableres en lagune, hvor van-
det fra gadekæret føres igennem med henblik på udfældning af gød-
ningsstoffer m.v., idet dette ikke er i strid med fredningens
formål. Den nærmere placering af lagunen fremgår af vedlagte
kort og luftfoto.

.. Nævnet har ved afgørelsen navnlig lagt vægt på, at det ansøgte
ikke har nogen indflydelse på de fredede naturområder, ligesom
det ikke vil medføre ændringer i vandtilførslen til Flyndersø.

Tilladelsen bortfalder, såfremt den ikke er udnyttet inden 3 år
fra tilladeIsens meddelelse, jfr. Naturbeskyttelseslovens § 66,
stk. 2.

Afgørelsen kan efter lov om Naturbeskyttelse, § 78, stk. 3, jfr.
§ 87 inden 4 uger fra den dag, afgørelsen er meddelt, påklages
til Naturklagenævnet.

Klagen skal indgives skriftligt til dette fredningsnævn på den
ovenfor anførte adresse.

,)_\~\,\\\_ ~:~"l';,}: ~ ~

er'r



En tilladelse må ikke udnyttes, før klagefristen er udløbet. Er t'
klage iværksat, kan tilladelsen ikke udnyttes, medmindre klage-
myndigheden bestemmer andet.

Det bemærkes, at ansøgeren ikke herved "er fritaget for at søge
eventuelle andre tilladelser, som lovgivningen måtte kræve.

Med venlig hilsen

H. Stamp"

hvilket herved meddeles til Deres orientering.
~~.-------.......
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FREDNINGSNÆVNET
FOR RINGKJØSING AMT

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

n. 9722 2200

Modtaget i
Skov- of{ Nat.l1rstyrf'l·'pn

~ 7 JUNI 199E
Herning, den 16. juni 1998
R.A.F. 33/98

Skov- og Naturstyrelsen
Haraldsgade 53
2100 København ø. Kt.u. "Ko O~ .211. Ge>

Ringkjøbing Amt er d.d. tilskrevet således:

"Ringkjøbing Amt, Damstrædet 2, 6950 Ringkøbing, ansøger om tilla-
delse til at afgræsse 3 hede-indhegninger på østsiden af Flynder
sø, matr. nr. 2 b, del af øster og Hjelm Heder m.m. - R.A.F .
23/56 - Flynder Sø.•
Ringkjøbing Amt søgte den 18. december 1995 blandt andet om til-
ladelse til afgræsning af område III omfattet af en fredning da-
teret 25. marts 1934. Det pågældende område var også omfattet af
en plejeplan, Fredningsnævnet får Viborg Amt vedtog den 10. maj
1993. Da det pågældende område befandt sig i Ringkjøbing Amt,
blev det i samråd med Fredningsnævnet for Viborg Amt besluttet,
at Fredningsnævnet for Ringkjøbing Amt behandlede ansøgningen.
Nævnet meddelte herefter den 27. august 1996 tilladelse til det
ansøgte, idet et vilkår for tilladelse var, at græsningstrykket
blev 1,0 storkreatur pr. 1,5 ha.

Ringkjøbing Amt har den 5. maj 1998 søgt om tilladelse til at
forøge græsningstrykket i visse perioder af 1998, men dog såle-
des at græsningstrykket for hele græsningssæsonen 15. maj till.
november ikke overstiger det tilladte samt udvide arealerne, der
afgræsses til også at omfatte område I og II.

Fredningsnævnet skal hermed i medfør af Naturbeskyttelseslovens §

50 give tilladelse til, at Ringkjøbing Amt lader område I, II og
III på det vedlagte kortbilag afgræsse. Tilladelsen gives på vil-
kår, at græsningstrykket i græsningsperioden gennemsnitligt ikke
overstiger 1,0 stor~~~atur pr. 1,5 ha.

f' .. , I.. :1' 1 ,. ':''''~~·l·'/'~''·let

l.. '.' iLll.l.,:,L \frelsen
, •• <- J -8'1
J r ll' ~_I l 'I .:)\;o - / 2> /1 /u - 000 J \ .
,".:',l. nr. ? / ~
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Nævnet har ved afgørelsen lagt vægt på, at det ansøgte anses for
at være en naturlig fortsættelse af den plejeplan, der blev ved-
taget den 10. maj 1993, hvorefter det ansøgte ikke findes at være
i strid med formålet bag fredningen. ,

•
Tilladelsen bortfalder, såfremt den ikke er udnyttet inden 3 år
fra tilladeisens meddelelse, jfr. Naturbeskyttelseslovens § 66,
stk. 2.

Afgørelsen kan efter lov om Naturbeskyttelse, § 78, stk. 3, jfr.
§ 87 inden 4 uger fra den dag, afgørelsen er meddelt, påklages
til Naturklagenævnet.

Klagen skal indgives skriftligt til dette fredningsnævn på den ti!
ovenfor anførte adresse.

En tilladelse må ikke udnyttes, før klagefristen er udløbet. Er
klage iværksat, kan tilladelsen ikke udnyttes, medmindre klage-
myndigheden bestemmer andet.

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

Med venlig hilsen

H. Stamp"

hvilket herved meddeles til Deres orientering.
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FREDNINGSNÆVNET
FOR RINGKJØBING AMT

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

Tlf. 97 22 22 00
Herning, 13. januar 1999

R.A.F. 88/98
Skov- og Naturstyrelsen
Haraldsgade 53
2100 København 0.

Modtaget i
Skov. Ol! Naturstyrelsen

1 5 JAN. 1999

Ringkjøbing Amt, Damstrædet 2, 6950 Ringkøbing, er d.d.
tilskrevet således:

"Ringkjøbing Amt, Damstrædet 2, 6950 Ringkøbing, ansøger
om tilladelse til i 1999 og 2000 at fortsætte afgræs-
ningen af de 3 hede indhegninger , I, II og III på østsi-
den af Flynder Sø. - R.A.F. 23/56 - Flynder Sø.

e

Ringkjøbing Amt søgte den 18. december 1995 blandt andet
om tilladelse til afgræsning af område III omfattet af
en fredning dateret 25. marts 1934. Det pågældende om-
råde var også omfattet af en plejeplan, Fredningsnævnet
for Viborg Amt vedtog den 10. maj 1993. Da det pågæl-
dende område befandt sig i Ringkjøbing Amt, blev det i
samråd med Fredningsnævnet for Viborg Amt besluttet, at
Fredningsnævnet for Ringkjøbing Amt behandlede ansøg-
ningen. Nævnet meddelte herefter den 27. august 1996
tilladelse til det ansøgte, idet et vilkår for tilla-
delse var, at græsningstrykket blev 1,0 storkreatur pr.
1,5 ha.

Ringkjøbing Amt søgte den 5. maj 1998 om tilladelse til
at forøge græsningstrykket i visse perioder af 1998, men
dog således at græsningstrykket for hele græsningssæso-
nen 15. maj til l. november ikke oversteg det tilladte
samt om udvidelse af arealerne, der afgræsses til også
at omfatte område I og II.

Fredningsnævnet gav den 16. juni 1998 tilladelse til det



Ringkjøbing Amt har den 8. december 1998 fremsendt an-
søgning om, at tilladelsen af 16. juni 1998 forlænges,
så den også gælder i 1999 og 2000.

Sagen har på ny været forelagt Danmarks Naturfrednings-
forening, der ikke har indvendinger mod det ansøgte.

Fredningsnævnet skal hermed i medfør af Naturbeskyttel-
seslovens § 50 give tilladelse til, at Ringkjøbing Amt
lader område I, II og III på det vedlagte kortbilag af-
græsse. Tilladelsen gives på vilkår, at græsningstrykket
i græsningsperioden gennemsnitligt ikke overstiger 1,0
storkreatur pr. 1,5 ha.

• Nævnet har ved afgørelsen lagt vægt på, at det ansøgte
anses for at være en naturlig fortsættelse af den ple-
jeplan, der blev vedtaget den 10. maj 1993, hvorefter
det ansøgte ikke findes at være i strid med formålet bag
fredningen.

Tilladelsen bortfalder, såfremt den ikke er
inden 3 år fra tilladelsens meddelelse, j fr.
skyttelseslovens § 66, stk. 2.

udnyttet
Naturbe-

Afgørelsen kan efter lov om Naturbeskyttelse, § 78, stk.
3, jfr. § 87 inden 4 uger fra den dag, afgørelsen er
meddelt, påklages til Naturklagenævnet.

Klagen skal indgives skriftligt til dette fredningsnævn
på den ovenfor anførte adresse.

En tilladelse må ikke udnyttes, før klagefristen er ud-
løbet. Er klage iværksat, kan tilladelsen ikke udnyttes,
medmindre klagemyndigheden bestemmer andet.

Det bemærkes, at ansøgeren ikke herved er fritaget for
at søge eventuelle andre tilladelser I som lovgivningen
måtte kræve.

Med venlig hilsen

H. Stamp"



hvilket herved meddeles til Deres orientering.
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Udskrift
af

forhandlingsprotokollen for fredningsnævnet
for Viborg amt

Den 15. februar 1999 holdt fredningsnævnet for Viborg amt møde på dommerkontoret i Thisted.

Mødt var fonnanden, dommer Knud S. Lund, Thisted.

Der foretoges:

Sag nr. VaF 8/99

• Ansøgning om tilladelse til etablering af udstilling i og anlæg af P-plads ved Flyndersø MøDe,
matr. nr. 1 b Estvad Hede Estvad, omfattet af O.F.N.K. af 24. november 1967 vedrørende
fredning omkring Flyndersø.

Der fremlagdes:

1. Ansøgning af 8. februar 1999 fra Viborg amt, Miljø og Teknik, med bilag.

Formanden meddelte, i medfør af forretningsordenens § 9, stk. 4, tilladelse til etablering af
udstilling og anlæg af P-plads som ansøgt.

Tilladelsen bortfalder, hvis den ikke er udnyttet inden 3 år efter, at den er meddelt, eller ikke har
været udnyttet i tre på hinanden følgende år.

Afgørelsen kan efter naturbeskyttelseslovens kapitel 12 indbringes for Naturklagenævnet af blandt
andet den, der har begæret fredningsnævnets afgørelse, og forskellige myndigheder.

Klage indgives skriftligt til Fredningsnævnet for Viborg amt, Skovgade 30, 7700 Thisted, der
sørger for videresendeise af klagen til Naturklagenævnet.

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

En tilladelse må ikke udnyttes før udløbet af klagefristen. Er klage iværksat, må tilladelsen ikke
udnyttes, medmindre den opretholdes afNaturklagenævnet.

Sagen Slu~ttet.

rø~()~vet,
~Lund,
formand.

Udskriftens rigtighed bekræftes.
Fredningsnævnet for Viborg amt, rlt:\"

l 5 FEB.1999

Q~'-L <70//9 9C- /-0//~-oooS-
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\, Udskrift

af
forhandlingsprotokollen for fredningsnævnet

for Viborg amt

f'
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Den 16. august 2004 holdt Fredningsnævnet for Viborg amt møde på dommerkontoret i Thisted.

Mødt var formanden, dommer Knud S. Lund, Thisted.

Der foretoges:

Sag nr. VaF 28/2004

Ansøgning om tilladelse til opførelse af shelter på matr. nr. 11 f Rønbjerg by, Rønbjerg,eomfattet af fredningen omkring Flyndersø.

Efter en telefonisk drøftelse med det nye kommunalrådsvalgte medlem Ivar Kjær, Skive, meddelte

•
fredningsnævnet tilladelse til opførelse af shelter i overensstemmelse med det i udskrift vedrørende
den 8. juni anførte.

Tilladelsen bortfalder, hvis den ikke er udnyttet inden 3 år efter, at den er meddelt, eller ikke har
været udnyttet i tre på hinanden følgende år.

Mgørelsen kan efter naturbeskyttelseslovens kapitel 12 indbringes for Naturklagenævnet afblandt
andet den, der har begæret Fredningsnævnets afgørelse, og forskellige myndigheder.

Klage indgives skriftligt, med angivelse af vores sagsnummer, til Fredningsnævnet for Viborg amt,
Skovgade 30, 7700 Thisted, der sørger for videresendeIse af klagen til Naturklagenævnet.

Det er en betingelse for Naturklagenævnets behandling af Deres klage, at De indbeta1er et gebyr på
500 kr. til Naturklagenævnet. Nævnet vil sende Dem en opkrævning på gebyret, når nævnet haremodtaget klagen fra Fredningsnævnet. Naturklagenævnet vil ikke påbegynde behandlingen af
klagen, før gebyret er modtaget. Vejledning om gebyrordningen kan findes på Naturklagenævnets
hjemmeside www.nkn.dk.

Gebyret tilbagebetales, hvis De far helt eller delvis medhold i Deres klage.

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

En tilladelse må ikke udnyttes før udløbet af klagefristen. Er klage iværksat, må tilladelsen ikke ud-
nyttes, medmindre den opretholdes afNaturklagenævnet.

Sagen sluttet.

,Mødtfffæjt;

Yt~~d,
fmd.

Udskriftens rigtighed bekræftes.
Fredningsnævnet for Viborg amt. den

1 6 AW:. 2CU~,

Vø~

http://www.nkn.dk.


Udskrift
af

forhandlingsprotokollen for fredningsnævnet
for Viborg amt

Sk MOdtageti'- ov- og Naturstyrevser»
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ltJh--- Den 8. juni 2004 holdt Fredningsnævnet for Viborg amt møde på nedennævnte ejendom.

Mødt var formanden, dommer Knud S. Lund, Thisted, og det amtsrådsvalgte medlem Anton Kirk
Toft, Redsted.

Der foretoges:

Sag nr. VaF 28/2004

.. Ansøgning om tilladelse til opførelse af shelter på matr. nr. 11 f Rønbjerg by, Rønbjerg,

.. omfattet af fredningen omkring Flyndersø.

• Der fremlagdes:

1. Brev af 12.5.2004 fra Viborg amt, Miljø og Teknik, med bilag.

For Viborg amt mødte Ebbe Vang-Pedersen.
P. E. Rasmussen var mødt som ansøgerrepræsentant.

Det oplystes, at det kommunaIrådsvalgte medlem Anders Mikkelsen, Skive, er syg.

Der foretoges besigtigelse, hvorunder ansøgerrepræsentant P.E. Rasmussen oplyste, at der ikke ville
ske fjernelse af beplantning af betydning.

Det aftaltes, at shelteren skal trækkes så langt tilbage i den bestående udgravning som muligt.

tit Det er ikke tilladt at fjerne nogle af egetræerne mellem shelteren og Flyndersø, og shelteren skal
fjernes efter 10 år.

Sagen udsat.
Mødef hæver
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Herning, den 9. marts 2006
R.A.F. 09/06

Skov- og Naturstyrelsen
Haraldsgade 53
2100 København ø.

Modtaget i
Skov. fl'1 Naturstyrelsen

1 O MRS. 2006

Ringkjøbing Amt er d.d. tilskrevet således:

"Ringkjøbing Amt, Damstrædet 2, 6950 Ringkøbing, ansøger om tilladelse til at etablere af-
mærkede stier og parkeringsplads inden for det fredede område ved Flynder Sø, Sevel sogn,
Vinderup kommune. - R.A.F. 23/56 - Flynder Søs omgivelser.

Efter en besigtigelse den 2. marts 2006, hvori foruden nævnet deltog repræsentanter for Dan-
marks Naturfredningsforening, Hjerl Fonden og ansøgeren, Ringkjøbing Amt, skal nævnet i
medfør af Naturbeskyttelseslovens § 50 meddele tilladelse til det ansøgte, da dette ikke findes
i strid med fredningens formål. Nævnet giver endvidere tilladelse til, at der på skrænten ned til
åen etableres en trappe, der forbinder stien med den lave bro hen over ådalen. Trappen skal
dog sløres af egnstypisk beplantning.

Nævnet har navnlig lagt vægt på, at det ansøgte er nødvendigt for at forbedre offentlighedens
muligheder for at opleve området med dets særegne 11atm.Endvidere lægges cl ('7' '.'~gt på. Gt

hverken parkeringspladsen, trappen eller broen virker unødigt skæmmende.

Tilladelsen bortfalder, såfremt den ikke er udnyttet inden 3 år fra tilladeisens meddelelse, jfr.
Naturbeskyttelseslovens § 66, stk. 2.

Afgørelsen kan efter lov om Naturbeskyttelse, § 78, stk. 3, jfr. § 87 inden 4 uger fra den dag,
afgørelsen er meddelt, påklages til Naturklagenævnet.

Klagen skal indgives skriftligt til dette fredningsnævn på den nedenfor anførte adresse.

Det er en betingelse for Naturklagenævnets behandling af Deres klage, at De indbetaler et ge-
byr på 500 kr. til Naturklagenævnet. Nævnet vil sende Dem en opkrævning på gebyret, når
nævnet har modtaget klagen fra fredningsnævnet. Naturklagenævnet vil ikke påbegynde be-
handlingen af klagen, før gebyret er modtaget. Betales gebyret ikke inden for den fastsatte
frist på 14 dage, afvises klagen fra behandling. Vejledning om gebyrordningen kan findes på
Naturklagenævnets hjemmeside www.nkn.dk

Gebyret tilbagebetales, hvis der gives helt eller delvist medhold i klagen.

En tilladelse må ikke udnyttes, før klagefristen er udløbet. Er klage iværksat, kan tilladelsen
ikke udnyttes, medmindre klagemyndigheden bestemmer andet.

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

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

http://www.nkn.dk
mailto:f-naevn@mail.dk
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Det bemærkes, at ansøgeren ikke herved er fritaget for at søge eventuelle andre tilladelser,
som lovgivningen måtte kræve",

hvilket herved meddeles til Deres orientering.

Med venlig hilsen

H. Stamp

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

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

mailto:f-naevn@mail.dk
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Den 22. sept. 2006 holdt Fredningsnævnet for Viborg amt møde i Rønbjerg

Mødt var formanden, dommer Knud S. Lund, Thisted, det amtsrådsvalgte medlem Anton Kirk Toft,
Redsted og det kommunalvalgte medlem Ivar Kjær, Skive.

Der foretoges:

Sag nr. VaF 28/2006

Ansøgning om opstilling af mindesten på Hjelm Hede i Skive Kommune for Jens Toldstrup
øst for Flyndersø.

Der fremlagdes:

Ansøgning med bilag

For Viborg Amt mødte Ebbe Vang-Pedersen.

Efter en drøftelse meddelte Fredningsnævnet dispensation til placering af mindestenen som ansøgt.
Det er oplyst, at der ikke udføres andre foranstaltninger i naturen end placering af stenen, som
bliver placeret på selve nedkastningslinien på Hjelm Hede.

Tilladelsen bortfalder, hvis den ikke er udnyttet inden 3 år efter, at den er meddelt, eller ikke har
været udnyttet i tre på hinanden følgende år.

ti Mgørelsen kan efter naturbeskyttelseslovens kapitel 12 indbringes for Naturklagenævnet af blandt
andet den, der har begæret Fredningsnævnets afgørelse, og forskellige myndigheder.

Klage indgives skriftligt, med angivelse af vores sagsnummer, til Fredningsnævnet for Viborg amt,
Skovgade 30, 7700 Thisted, der sørger for videresendeIse af klagen til Naturklagenævnet.

Det er en betingelse for Naturklagenævnets behandling af Deres klage, at De indbetaler et gebyr på
500 kr. til Naturklagenævnet. Nævnet vil sende Dem en opkrævning på gebyret, når nævnet har
modtaget klagen fra Fredningsnævnet. Naturklagenævnet vil ikke påbegynde behandlingen af
klagen, før gebyret er modtaget. Vejledning om gebyrordningen kan findes på Naturklagenævnets
hjemmeside www nkn.dk.

Gebyret tilbagebetales, hvis De rar helt eller delvis medhold i Deres klage.

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



En tilladelse må ikke udnyttes før udløbet af klage fristen. Er klage iværksat, må tilladelsen ikke ud-
nyttes, medmindre den opretholdes afNaturklagenævnet.

Sagen sluttet.

tlC~
fmd.
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Den 22. sept. 2006 holdt Fredningsnævnet for Viborg amt møde på ejendommen, Præstevejen 31,
7800 Skive.

Mødt var formanden, dommer Knud S. Lund, Thisted, det amtsrådsvalgte medlem Anton Kirk Toft,
Redsted og det kommunalvalgte medlem Ivar Kjær, Skive.

Der foretoges:

Sag nr. VaF 25/2006

Ansøgning om dispensation til rydning af løvtræ-bælte ved Rønbjerg Hede nord for
Flyndersø.

Der fremlagdes:

Ansøgning med bilag

For Viborg Amt mødte Jens Baggesen og Ebbe Vang-Petersen.

Efter besigtigelse godkendte Fredningsnævnet rydningen i løvtræsbæltet.

Tilladelsen bortfalder, hvis den ikke er udnyttet inden 3 år efter, at den er meddelt, eller ikke har
været udnyttet i tre på hinanden følgende år.

Afgørelsen kan efter naturbeskyttelseslovens kapitel 12 indbringes for Naturklagenævnet af blandt
andet den, der har begæret Fredningsnævnets afgørelse, og forskellige myndigheder.

Klage indgives skriftligt, med angivelse af vores sagsnummer, til Fredningsnævnet for Viborg amt,
Skovgade 30, 7700 Thisted, der sørger for videresendeIse af klagen til Naturklagenævnet.

Det er en betingelse for Naturklagenævnets behandling af Deres klage, at De indbetaler et gebyr på
500 kr. til Naturklagenævnet. Nævnet vil sende Dem en opkrævning på gebyret, når nævnet har
modtaget klagen fra Fredningsnævnet. Naturklagenævnet vil ikke påbegynde behandlingen af
klagen, før gebyret er modtaget. Vejledning om gebyrordningen kan findes på Naturklagenævnets
hjemmeside www.nkn dk.

Gebyret tilbagebetales, hvis De mr helt eller delvis medhold i Deres klage.

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

akt 27-



En tilladelse må ikke udnyttes før udløbet afklagefristen. Er klage iværksat, må tilladelsen ikke ud-
nyttes, medmindre den opretholdes afNaturklagenævnet.

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

                                                                                                                 Herning, 3. juli 2017   
                                                                                                                             FN-MJV-26-2017 
Peter Neergaard 
pn@estvadgaard.dk 
 
 
 
Skive kommune ansøger på vegne Peter Neergaard om dispensation til rydning af opvækst på matr. 
nr. 1b, Estvad Hede, Estvad og 1b, Estvad By, Estvad, ved Flynder Sø. – R.A.F. 23/1956 – Flynder 
Søs Omgivelser. 
 
Efter en besigtigelse den 30. juni 2017, hvori foruden fredningsnævnet deltog repræsentanter for 
Skive kommune, Danmarks Naturfredningsforening, Friluftsrådet, Dansk Ornitologisk Forening 
samt lodsejeren Peter Neergaard, skal nævnet i medfør af Naturbeskyttelseslovens § 50 meddele, at 
der kan gives tilladelse til det ansøgte, da dette ikke er i strid med fredningens formål.  
 
Nævnet har navnlig lagt vægt på, at en fjernelse af krattet giver bedre muligheder for at offentlighe-
den kan få kig ud over søen fra Herningvej og naturstien langs søen. Der er også lagt vægt på, at der 
ikke er tale om en naturlig opvækst og, at denne kun har en begrænset naturmæssig værdi. 
 
Fredningsnævnet anbefaler, at man ikke rydder bevoksningen tæt på ejendommen Flyndersøvej 24, 
da den skaber læ for besøgende. Endvidere anbefaler nævnet, at der bevares enkeltstående træer og 
buske for at give en variation i landskabet. 
 
Der kan klages over denne afgørelse til Miljø- og Fødevareklagenævnet. Klagefristen udløber 4 
uger efter, at afgørelsen er meddelt. Er afgørelsen offentligt bekendtgjort, regnes klagefristen dog 
altid fra bekendtgørelsen. Klagen skal ifølge lov om naturbeskyttelse § 87 afgives via Miljø- og Fø-
devareklagenævnets digitale selvbetjening, jf. vejledning på klagenævnets hjemmeside 
www.naevneneshus.dk. Klagefristen udløber ved midnat på dagen for klagefristens udløb. Hvis kla-
gefristen udløber på en lørdag eller en helligdag, forlænges fristen til den følgende hverdag.  

Klageberettigede er, jf. naturbeskyttelseslovens § 86: 

• Adressaten for afgørelsen, 
• ejeren af den ejendom, som afgørelsen vedrører, 
• offentlige myndigheder, 
• en berørt nationalparkfond, 
• lokale foreninger og organisationer, som har en væsentlig interesse i 

afgørelsen, 
• landsdækkende foreninger og organisationer, hvis hovedformål er beskyttelse 

af natur og miljø, og 
• landsdækkende foreninger og organisationer, som efter deres formål varetager 

væsentlige, rekreative interesser, når afgørelsen berører sådanne interesser. 

mailto:pn@estvadgaard.dk
http://www.naevneneshus.dk/
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Det er en betingelse for Miljø- og Fødevareklagenævnets behandling af en klage, at den, der klager 
indbetaler et gebyr på 900 kr. for privatpersoner og 1.800 kr. for virksomheder og organisationer 
(2016-niveau). Klagegebyret reguleres den 1. januar hvert år efter den af Finansministeriet fastsatte 
sats for det generelle pris- og lønindeks som løbende offentliggjort i forslag til finanslov med 
virkning for klager, der modtages i nævnet fra og med den 1. februar 2017. Nævnet offentliggør 
størrelsen af klagegebyret på sin hjemmeside www.naevneneshus.dk.   

Gebyret opkræves i forbindelse med klagens oprettelse i Miljø- og Fødevareklagenævnets digitale 
selvbetjening. Klagen behandles først, når gebyret er betalt. Vejledning om gebyrbetalingen kan 
ligeledes findes på Miljø- og Fødevareklagenævnets hjemmeside www.naevneneshus.dk.   
 
Gebyret tilbagebetales, hvis  
1) klagesagen fører til, at den påklagede afgørelse ændres eller ophæves,  
2) klageren får helt eller delvis medhold i klagen, eller  
3) klagen afvises som følge af overskredet klagefrist, manglende klageberettigelse eller fordi klagen 

ikke er omfattet af Miljø- og Fødevareklagenævnets kompetence.  
 
Det bemærkes, at hvis den eneste ændring af den påklagede afgørelse er forlængelse af frist for 
efterkommelse af afgørelse som følge af den tid, der er medgået til at behandle sagen i klagenævnet, 
tilbagebetales gebyret dog ikke.  
 
Miljø- og Fødevareklagenævnet kan også beslutte at tilbagebetale klagegebyret, hvis  

1) der er indledt forhandlinger med afgørelsens adressat og/eller førsteinstansen om projekttilpas-
ninger, og disse forhandlinger fører til, at klager trækker sin klage tilbage, eller  

2) klager i øvrigt trækker sin klage tilbage, før Miljø- og Fødevareklagenævnet har truffet afgørelse 
i sagen.  

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

 
 

 

http://www.naevneneshus.dk/
http://www.naevneneshus.dk/
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                                                                                                                 Herning, 29. september 2017  
                                                                                                                                   FN-MJV-33-2017 
Naturstyrelsen 
hjn@nst.dk 
 
 
 
Naturstyrelsen, Bjørnkærvej 18, 7540 Haderup, ansøger om dispensation til at opføre et madpakke-
hus ved P-pladsen ved Flyndersøvej, matr. nr. 6 c, Estvad by, Estvad. – R.A.F. 23/1956 – Flynder 
Søs Omgivelser. 
 
Efter en besigtigelse den 22. september 2017, hvori foruden fredningsnævnet deltog repræsentanter 
for Danmarks Naturfredningsforening, Friluftsrådet, Skive kommune og ansøgeren, Naturstyrelsen, 
skal nævnet i medfør af Naturbeskyttelseslovens § 50 meddele tilladelse til, at der som ansøgt 
opstilles et madpakkehus og 3 borde/bænkesæt som markeret på vedhæftede kort. 
  
Tilladelsen gives, da dette ikke er i strid med fredningens formål.  
 
Fredningsnævnet giver derimod afslag på ansøgningen om opstilling af højskilte, da dette vil være i 
strid med fredningens formål. 
 
Fredningsnævnet har ved afgørelsen lagt vægt på, at madpakkehuset og borde/bænkesættene 
forbedrer offentlighedens muligheder for rekreativt at udnytte naturen omkring Flynder Sø, uden at 
dette i væsentlig omfang påvirker den særprægede natur. Fredningsnævnet finder derimod, at 
højskiltene med deres informationstavler vil virke som et dominerende fremmedelement, som vil 
skæmme naturen, og som vil kunne ses på afstand. 
 
Tilladelsen til opstilling af madpakkehus og borde/bænkesættene gives på vilkår, at disse holdes i 
mørke naturfarver. 
 
Der kan klages over denne afgørelse til Miljø- og Fødevareklagenævnet. Klagefristen udløber 4 
uger efter, at afgørelsen er meddelt. Er afgørelsen offentligt bekendtgjort, regnes klagefristen dog 
altid fra bekendtgørelsen. Klagen skal ifølge lov om naturbeskyttelse § 87 afgives via Miljø- og Fø-
devareklagenævnets digitale selvbetjening, jf. vejledning på klagenævnets hjemmeside 
www.naevneneshus.dk. Klagefristen udløber ved midnat på dagen for klagefristens udløb. Hvis kla-
gefristen udløber på en lørdag eller en helligdag, forlænges fristen til den følgende hverdag.  

Klageberettigede er, jf. naturbeskyttelseslovens § 86: 

• Adressaten for afgørelsen, 
• ejeren af den ejendom, som afgørelsen vedrører, 
• offentlige myndigheder, 
• en berørt nationalparkfond, 
• lokale foreninger og organisationer, som har en væsentlig interesse i 

afgørelsen, 

mailto:hjn@nst.dk
http://www.naevneneshus.dk/
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• landsdækkende foreninger og organisationer, hvis hovedformål er beskyttelse 
af natur og miljø, og 

• landsdækkende foreninger og organisationer, som efter deres formål varetager 
væsentlige, rekreative interesser, når afgørelsen berører sådanne interesser. 

Det er en betingelse for Miljø- og Fødevareklagenævnets behandling af en klage, at den, der klager 
indbetaler et gebyr på 900 kr. for privatpersoner og 1.800 kr. for virksomheder og organisationer 
(2016-niveau). Klagegebyret reguleres den 1. januar hvert år efter den af Finansministeriet fastsatte 
sats for det generelle pris- og lønindeks som løbende offentliggjort i forslag til finanslov med 
virkning for klager, der modtages i nævnet fra og med den 1. februar 2017. Nævnet offentliggør 
størrelsen af klagegebyret på sin hjemmeside www.naevneneshus.dk.   

Gebyret opkræves i forbindelse med klagens oprettelse i Miljø- og Fødevareklagenævnets digitale 
selvbetjening. Klagen behandles først, når gebyret er betalt. Vejledning om gebyrbetalingen kan 
ligeledes findes på Miljø- og Fødevareklagenævnets hjemmeside www.naevneneshus.dk.   
 
Gebyret tilbagebetales, hvis  
1) klagesagen fører til, at den påklagede afgørelse ændres eller ophæves,  
2) klageren får helt eller delvis medhold i klagen, eller  
3) klagen afvises som følge af overskredet klagefrist, manglende klageberettigelse eller fordi klagen 

ikke er omfattet af Miljø- og Fødevareklagenævnets kompetence.  
 
Det bemærkes, at hvis den eneste ændring af den påklagede afgørelse er forlængelse af frist for 
efterkommelse af afgørelse som følge af den tid, der er medgået til at behandle sagen i klagenævnet, 
tilbagebetales gebyret dog ikke.  
 
Miljø- og Fødevareklagenævnet kan også beslutte at tilbagebetale klagegebyret, hvis  

1) der er indledt forhandlinger med afgørelsens adressat og/eller førsteinstansen om projekttilpas-
ninger, og disse forhandlinger fører til, at klager trækker sin klage tilbage, eller  

2) klager i øvrigt trækker sin klage tilbage, før Miljø- og Fødevareklagenævnet har truffet afgørelse 
i sagen.  

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

http://www.naevneneshus.dk/
http://www.naevneneshus.dk/
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                                                                                                                               FN-MJV-13-2018 

Lemvigegnens Landboforening 

lg@lemvig-landbo.dk 

 

 

 

 

 

Estvadgård Plantage A/S ansøger om dispensation til at etablere indhegning til afgræsning med får 

på matr. nr. 12 og 14, Estvad Hede, Estvad, Hjelm Hede. – R.A.F. 23/1956 – Flynder Søs Omgivel-

ser. 

 

Efter en besigtigelse den 2. juli 2018, hvori foruden Fredningsnævnet deltog repræsentanter for 

Skive kommune, Friluftsrådet og ansøgeren, Estvadgård Plantage, skal nævnet i medfør af Naturbe-

skyttelseslovens § 50 meddele tilladelse til det ansøgte, da dette ikke findes i strid med fredningens 

formål.  

 

Nævnet giver derfor tilladelse til, at der som ansøgt foretages den nødvendige indhegning af hede-

arealerne, således at disse kan plejes ved afgræsning med får. Nævnet har især lagt vægt på, at na-

turplejen i form af afgræsning med får er en hensigtsmæssig måde at sikre hedearealerne. Endvidere 

har nævnet lagt vægt på, at hegnene ikke virker unødigt skæmmende eller dominerende i hedeland-

skabet. 

 

Indhegningen kan ske med de hegn, Miljøstyrelsen anbefaler og herunder også hegn med ulvesik-

ring, hvis dette bliver nødvendigt.  

 

Der kan klages over denne afgørelse til Miljø- og Fødevareklagenævnet. Klagefristen udløber 4 

uger efter, at afgørelsen er meddelt. Er afgørelsen offentligt bekendtgjort, regnes klagefristen dog 

altid fra bekendtgørelsen. Klagen skal ifølge lov om naturbeskyttelse § 87 afgives via Miljø- og Fø-

devareklagenævnets digitale selvbetjening, jf. vejledning på klagenævnets hjemmeside 

www.naevneneshus.dk. Klagefristen udløber ved midnat på dagen for klagefristens udløb. Hvis kla-

gefristen udløber på en lørdag eller en helligdag, forlænges fristen til den følgende hverdag.  

Klageberettigede er, jf. naturbeskyttelseslovens § 86: 

 Adressaten for afgørelsen, 

 ejeren af den ejendom, som afgørelsen vedrører, 

 offentlige myndigheder, 

 en berørt nationalparkfond, 

 lokale foreninger og organisationer, som har en væsentlig interesse i afgørel-

sen, 

 landsdækkende foreninger og organisationer, hvis hovedformål er beskyttelse 

af natur og miljø, og 

mailto:lg@lemvig-landbo.dk
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 landsdækkende foreninger og organisationer, som efter deres formål varetager 

væsentlige, rekreative interesser, når afgørelsen berører sådanne interesser. 

Det er en betingelse for Miljø- og Fødevareklagenævnets behandling af en klage, at den, der klager 

indbetaler et gebyr på 900 kr. for privatpersoner og 1.800 kr. for virksomheder og organisationer 

(2016-niveau). Klagegebyret reguleres den 1. januar hvert år efter den af Finansministeriet fastsatte 

sats for det generelle pris- og lønindeks som løbende offentliggjort i forslag til finanslov med virk-

ning for klager, der modtages i nævnet fra og med den 1. februar 2017. Nævnet offentliggør størrel-

sen af klagegebyret på sin hjemmeside www.naevneneshus.dk.   

Gebyret opkræves i forbindelse med klagens oprettelse i Miljø- og Fødevareklagenævnets digitale 

selvbetjening. Klagen behandles først, når gebyret er betalt. Vejledning om gebyrbetalingen kan 

ligeledes findes på Miljø- og Fødevareklagenævnets hjemmeside www.naevneneshus.dk.   

 

Gebyret tilbagebetales, hvis  

1) klagesagen fører til, at den påklagede afgørelse ændres eller ophæves,  

2) klageren får helt eller delvis medhold i klagen, eller  

3) klagen afvises som følge af overskredet klagefrist, manglende klageberettigelse eller fordi klagen 

ikke er omfattet af Miljø- og Fødevareklagenævnets kompetence.  

 

Det bemærkes, at hvis den eneste ændring af den påklagede afgørelse er forlængelse af frist for ef-

terkommelse af afgørelse som følge af den tid, der er medgået til at behandle sagen i klagenævnet, 

tilbagebetales gebyret dog ikke.  

 

Miljø- og Fødevareklagenævnet kan også beslutte at tilbagebetale klagegebyret, hvis  

1) der er indledt forhandlinger med afgørelsens adressat og/eller førsteinstansen om projekttilpas-

ninger, og disse forhandlinger fører til, at klager trækker sin klage tilbage, eller  

2) klager i øvrigt trækker sin klage tilbage, før Miljø- og Fødevareklagenævnet har truffet afgørelse 

i sagen.  

Gebyret tilbagebetales dog ikke, hvis nævnet vurderer, at der er forhold, der taler imod at tilbagebe-

tale gebyret, f.eks. hvis klagen trækkes tilbage meget sent, herunder efter at klager har haft et afgø-

relsesudkast i partshøring. 

 

En tilladelse må i henhold til naturbeskyttelseslovens § 87, stk. 3, ikke udnyttes før klagefristen er 

udløbet, eller behandling af en eventuel klage måtte være afsluttet. 

 

Det følger endvidere af naturbeskyttelseslovens § 50, stk. 1, jf. § 66, stk. 2, at en tilladelse bortfal-

der, hvis den ikke udnyttes inden 3 år efter, at den er givet. 

 

 

http://www.naevneneshus.dk/
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Ansøgning om opstilling af naturtårn ved Flyndersø på matr. nr. 1b, Estvad Hede, Estvad. – R.A.F. 
23/1956 – Flynder Søs Omgivelser. 
 
Efter en besigtigelse den 3. december 2018, hvori foruden fredningsnævnet deltog repræsentanter 
for Dansk Ornitologisk Forening, Friluftsrådet, Skive kommune og ansøgeren, skal nævnet i medfør 
af Naturbeskyttelseslovens § 50 meddele tilladelse til, at der som ansøgt opstilles et naturtårn som 
markeret på vedhæftede kort.  
 
Tilladelsen gives, da dette ikke er i strid med fredningens formål.  
 
Fredningsnævnet har ved afgørelsen lagt vægt på, at naturtårnet forbedrer offentlighedens mulighe-
der for rekreativt at udnytte naturen omkring Flynder Sø, uden at dette i væsentligt omfang påvirker 
den særprægede natur. Der henvises her især til, at faciliteterne for offentligheden holdes samlet, og 
med den ansøgte placering er tårnet delvist skjult af bevoksningen, så tårnet ikke skæmmer unødigt. 
 
Tilladelsen til opstilling af naturtårnet gives på vilkår, at disse holdes i mørke naturfarver. 
 
Fredningsnævnet giver samtidig tilladelse til, at der etableres en adgangsvej i form af en sti fra par-
keringspladsen ved Flyndersøvej 24 frem til tårnet. 
 
Det ansøgte er beliggende i Natura 2000-område nr. 41 (Fuglebeskyttelsesområde nr. 29 og habitat-
område nr. 41). Miljøstyrelsen har i et brev af 28. november 2018 til fredningsnævnet skrevet, at det 
ansøgte efter styrelsens vurdering ikke medfører en væsentlig negativ påvirkning af Natura 2000-
områdets udpegningsgrundlag eller beskadigelse/ødelæggelse af plantearter eller yngle- eller raste-
områder for de dyrearter, der fremgår af habitatdirektivets bilag IV. 
 
Fredningsnævnet er enig i denne vurdering. 
 
Der kan klages over denne afgørelse til Miljø- og Fødevareklagenævnet. Klagefristen udløber 4 
uger efter, at afgørelsen er meddelt. Er afgørelsen offentligt bekendtgjort, regnes klagefristen dog 
altid fra bekendtgørelsen. Klagen skal ifølge lov om naturbeskyttelse § 87 afgives via Miljø- og Fø-
devareklagenævnets digitale selvbetjening, jf. vejledning på klagenævnets hjemmeside 
www.naevneneshus.dk. Klagefristen udløber ved midnat på dagen for klagefristens udløb. Hvis kla-
gefristen udløber på en lørdag eller en helligdag, forlænges fristen til den følgende hverdag.  

Klageberettigede er, jf. naturbeskyttelseslovens § 86: 

• Adressaten for afgørelsen, 

http://www.naevneneshus.dk/
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• ejeren af den ejendom, som afgørelsen vedrører, 
• offentlige myndigheder, 
• en berørt nationalparkfond, 
• lokale foreninger og organisationer, som har en væsentlig interesse i afgørel-

sen, 
• landsdækkende foreninger og organisationer, hvis hovedformål er beskyttelse 

af natur og miljø, og 
• landsdækkende foreninger og organisationer, som efter deres formål varetager 

væsentlige, rekreative interesser, når afgørelsen berører sådanne interesser. 

Det er en betingelse for Miljø- og Fødevareklagenævnets behandling af en klage, at den, der klager 
indbetaler et gebyr på 900 kr. for privatpersoner og 1.800 kr. for virksomheder og organisationer 
(2016-niveau). Klagegebyret reguleres den 1. januar hvert år efter den af Finansministeriet fastsatte 
sats for det generelle pris- og lønindeks som løbende offentliggjort i forslag til finanslov med virk-
ning for klager, der modtages i nævnet fra og med den 1. februar 2017. Nævnet offentliggør størrel-
sen af klagegebyret på sin hjemmeside www.naevneneshus.dk.   

Gebyret opkræves i forbindelse med klagens oprettelse i Miljø- og Fødevareklagenævnets digitale 
selvbetjening. Klagen behandles først, når gebyret er betalt. Vejledning om gebyrbetalingen kan 
ligeledes findes på Miljø- og Fødevareklagenævnets hjemmeside www.naevneneshus.dk.   
 
Gebyret tilbagebetales, hvis  
1) klagesagen fører til, at den påklagede afgørelse ændres eller ophæves,  
2) klageren får helt eller delvis medhold i klagen, eller  
3) klagen afvises som følge af overskredet klagefrist, manglende klageberettigelse eller fordi klagen 

ikke er omfattet af Miljø- og Fødevareklagenævnets kompetence.  
 
Det bemærkes, at hvis den eneste ændring af den påklagede afgørelse er forlængelse af frist for ef-
terkommelse af afgørelse som følge af den tid, der er medgået til at behandle sagen i klagenævnet, 
tilbagebetales gebyret dog ikke.  
 
Miljø- og Fødevareklagenævnet kan også beslutte at tilbagebetale klagegebyret, hvis  

1) der er indledt forhandlinger med afgørelsens adressat og/eller førsteinstansen om projekttilpas-
ninger, og disse forhandlinger fører til, at klager trækker sin klage tilbage, eller  

2) klager i øvrigt trækker sin klage tilbage, før Miljø- og Fødevareklagenævnet har truffet afgørelse 
i sagen.  

Gebyret tilbagebetales dog ikke, hvis nævnet vurderer, at der er forhold, der taler imod at tilbagebe-
tale gebyret, f.eks. hvis klagen trækkes tilbage meget sent, herunder efter at klager har haft et afgø-
relsesudkast i partshøring. 
 
En tilladelse må i henhold til naturbeskyttelseslovens § 87, stk. 3, ikke udnyttes før klagefristen er 
udløbet, eller behandling af en eventuel klage måtte være afsluttet. 
 

http://www.naevneneshus.dk/
http://www.naevneneshus.dk/
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Det følger endvidere af naturbeskyttelseslovens § 50, stk. 1, jf. § 66, stk. 2, at en tilladelse bortfal-
der, hvis den ikke udnyttes inden 3 år efter, at den er givet. 
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Skive Kommune 

laje@skivekommune.dk 

 

 

 

Skive kommune ansøger om dispensation til at lovliggøre eksisterende heste-pausefold samt til 

etablering af endnu en heste-pausefold på matr. nr. 19e, Estvad By, Estvad. – R.A.F. 23/1956 – 

Flynder Søs Omgivelser. 

 

Efter en besigtigelse den 12. marts 2019, hvori foruden fredningsnævnet deltog repræsentanter 

for Danmarks Naturfredningsforening, Dansk Ornitologisk Forening, Friluftsrådet og ansøge-

ren, Skive Kommune, skal nævnet i medfør af Naturbeskyttelseslovens § 50 meddele tilladelse 

til, at der som ansøgt opstilles yderligere en hestepausefold, ligesom nævnet tillader, at den ek-

sisterende fold bliver stående.  

 

Placeringen af de to hestefolde er markeret på vedhæftede kort.  

 

Tilladelsen gives, da dette ikke er i strid med fredningens formål.  

 

Når fredningsnævnet skal give tilladelse til noget, som allerede er opstillet, skal nævnet tage 

stilling til, om nævnet ville have givet tilladelsen, hvis der var søgt på forhånd. Nævnet har i den 

konkrete sag vurderet, at man ville have givet en tilladelse. 

 

Fredningsnævnet har ved afgørelsen lagt vægt på, at hestefoldene er placeret på den modsatte 

side af vejen i forhold til søen og ved siden af campingpladsen. Nævnet har også lagt vægt på, 

at Skive Kommune har erklæret at stå for driften af folden. Endelig er der lagt vægt på, at det 

ansøgte forbedrer offentlighedens muligheder for rekreativt at udnytte naturen omkring Flynder 

Sø, uden at dette i væsentlig omfang påvirker den særprægede natur. Der henvises her især til, 

at der er tale om et beskedent indgreb i naturen i form af naturstolper med tråde.  

 

Nævnet stiller følgende vilkår for tilladelsen 

 Den yderligere hestefold skal være mage til den allerede opstillede hestehold 

 Skive Kommune skal sikre, at hestefoldene holdes vedlige og fjernes, når de ikke læn-

gere er i brug 

 

Det ansøgte er beliggende i Natura 2000-område nr. 41 (Fuglebeskyttelsesområde nr. 29 og 

habitatområde nr. 41). Miljøstyrelsen har i et brev af 31. januar 2019 til fredningsnævnet skrevet, 

at det ansøgte efter styrelsens vurdering ikke medfører nogen negativ påvirkning af Natura 

2000-områdets udpegnings grundlag eller beskadigelse/ødelæggelse af plantearter eller yngle- 

eller rasteområder for de dyrearter, der fremgår af habitatdirektivets bilag IV. 

 

Fredningsnævnet er enig i denne vurdering. 

mailto:laje@skivekommune.dk
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Der kan klages over denne afgørelse til Miljø- og Fødevareklagenævnet. Klagefristen udløber 4 uger 

efter, at afgørelsen er meddelt. Er afgørelsen offentligt bekendtgjort, regnes klagefristen dog altid fra 

bekendtgørelsen. Klagen skal ifølge lov om naturbeskyttelse § 87 afgives via Miljø- og Fødevarekla-

genævnets digitale selvbetjening, jf. vejledning på klagenævnets hjemmeside www.naevneneshus.dk. 

Klagefristen udløber ved midnat på dagen for klagefristens udløb. Hvis klagefristen udløber på en 

lørdag eller en helligdag, forlænges fristen til den følgende hverdag.  

Klageberettigede er, jf. naturbeskyttelseslovens § 86: 

 Adressaten for afgørelsen, 

 ejeren af den ejendom, som afgørelsen vedrører, 

 offentlige myndigheder, 

 en berørt nationalparkfond, 

 lokale foreninger og organisationer, som har en væsentlig interesse i afgørelsen, 

 landsdækkende foreninger og organisationer, hvis hovedformål er beskyttelse af 

natur og miljø, og 

 landsdækkende foreninger og organisationer, som efter deres formål varetager 

væsentlige, rekreative interesser, når afgørelsen berører sådanne interesser. 

Det er en betingelse for Miljø- og Fødevareklagenævnets behandling af en klage, at den, der klager 

indbetaler et gebyr på 900 kr. for privatpersoner og 1.800 kr. for virksomheder og organisationer 

(2016-niveau). Klagegebyret reguleres den 1. januar hvert år efter den af Finansministeriet fastsatte 

sats for det generelle pris- og lønindeks som løbende offentliggjort i forslag til finanslov med virkning 

for klager, der modtages i nævnet fra og med den 1. februar 2017. Nævnet offentliggør størrelsen af 

klagegebyret på sin hjemmeside www.naevneneshus.dk.   

Gebyret opkræves i forbindelse med klagens oprettelse i Miljø- og Fødevareklagenævnets digitale 

selvbetjening. Klagen behandles først, når gebyret er betalt. Vejledning om gebyrbetalingen kan li-

geledes findes på Miljø- og Fødevareklagenævnets hjemmeside www.naevneneshus.dk.   

 

Gebyret tilbagebetales, hvis  

1) klagesagen fører til, at den påklagede afgørelse ændres eller ophæves,  

2) klageren får helt eller delvis medhold i klagen, eller  

3) klagen afvises som følge af overskredet klagefrist, manglende klageberettigelse eller fordi klagen 

ikke er omfattet af Miljø- og Fødevareklagenævnets kompetence.  

 

Det bemærkes, at hvis den eneste ændring af den påklagede afgørelse er forlængelse af frist for efter-

kommelse af afgørelse som følge af den tid, der er medgået til at behandle sagen i klagenævnet, 

tilbagebetales gebyret dog ikke.  

 

Miljø- og Fødevareklagenævnet kan også beslutte at tilbagebetale klagegebyret, hvis  

1) der er indledt forhandlinger med afgørelsens adressat og/eller førsteinstansen om projekttilpasnin-

ger, og disse forhandlinger fører til, at klager trækker sin klage tilbage, eller  

http://www.naevneneshus.dk/
http://www.naevneneshus.dk/
http://www.naevneneshus.dk/
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2) klager i øvrigt trækker sin klage tilbage, før Miljø- og Fødevareklagenævnet har truffet afgørelse i 

sagen.  

Gebyret tilbagebetales dog ikke, hvis nævnet vurderer, at der er forhold, der taler imod at tilbagebetale 

gebyret, f.eks. hvis klagen trækkes tilbage meget sent, herunder efter at klager har haft et afgørelses-

udkast i partshøring. 

 

En tilladelse må i henhold til naturbeskyttelseslovens § 87, stk. 3, ikke udnyttes før klagefristen er 

udløbet, eller behandling af en eventuel klage måtte være afsluttet. 

 

Det følger endvidere af naturbeskyttelseslovens § 50, stk. 1, jf. § 66, stk. 2, at en tilladelse bortfal-

der, hvis den ikke udnyttes inden 3 år efter, at den er givet. 
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                                                                                                                                   FN-MJV-42-2021  
Holstebro Kommune 
Jorgen.bjerre@holstebro.dk 
 
 
 
Ansøgning om dispensation til opførelse af 1196 m² lagerbygning samt 545 m² overdækning på matr. 
nr. 1h, Jattrup By, Sevel, på adressen Hjerlhedevej 14, 7830 Vinderup – R.A.F. 23/1956 – Flynder 
Søs omgivelser. 
 
Holstebro Kommune har på vegne lodsejer, Hjerl Hedes Byggefond, søgt om dispensation fra fred-
ningen Hjerl Hede, Flyndersø, til at opføre en lagerbygning på 1196 m² samt en overdækning på 545 
m², på ejendommen Hjerlhedevej 14, 7830 Vinderup.  
 
Ansøgningen 
Af ansøgningen fremgår: 
”… 
Den nye lagerbygning ønskes udført med en bygningshøjde på 11,3 m over terræn i nordgavlen, hvor 
sammenbygning sker. Med det nuværende stigende terræn på ca. 1,5 m fra nord mod syd, vil det 
betyde en visuel bygningshøjde på 9,8 m over nuværende terrænniveau i sydgavlen. 
 
Nedenstående begrundelse danner grundlag for ansøgningen: 
 
1. Bygningens geometri er nøje fastlagt i forhold til anvendelsen aht. påtænkt oplag, reolsystemer mv. 
2. Bygningen indplaceres med samme gulvkote som eksist. lagerhal aht. samhørigheden. 
3. Bygningens rektangulære form giver en klassiske ladeformet bygningskrop, som vil indpasse sig 
harmonisk blandt Hjerl Hedes øvrige bygninger fra flere forskellige tidsaldre. 
4. Bygningens grundform er primært inspireret af den klassisk danske byggeskik med sadeltagskon-
struktion og udhæng. Sadeltaget med store udhæng sikrer en velafprøvet klimaskærm med minimal 
risiko for svigt samt god beskyttelse af vægfladerne. De store udhæng på 1,2 m mindsker endvidere 
bygningens facadehøjde. 
5. Taghældningen på 25° sikrer en selvstændig, markant bygning, der tager magten over den gamle 
og mere anonyme lagerhal både i form, arkitektur og materialitet. 
…”  
 
Fredningen 
Af frivillig fredning af 26. marts 1934 fremgår, at området rummer dels store naturskønheder, dels 
betydelige naturvidenskabelige, kulturhistoriske o.a værdier, som fredningen har til formål så vidt 
muligt at bevare for eftertiden. 
 
Af fredningsbestemmelserne fremgår blandt andet 
”… 
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§ 3  
De fredede arealer må ikke bebygges med andre bygninger, hverken permanente eller midlertidige, 
end dem, som nødvendigvis skal anvendes i landbrugsøjemed, og sådanne bygninger skal anbringes 
i tilslutning til de nuværende bygninger, ligesom deres størrelse og udseende skal godkendes af Hjerl-
Fondens bestyrelse i forening med Danmarks Naturfredningsforening og under appel i Frednings-
nævnet i tilfælde af uenighed. 
…” 
 
Af brev af 1 november 2002 fra Fredningsnævnet til Vinderup Kommune fremgår, at Fredningsnæv-
net har godkendt nedennævnte forslag til lokalplan, således at der for dette område kan administreres 
efter lokalplanens bestemmelser uden høring af Fredningsnævnet. 
 
Lokalplanen 
Af lokalplanen fremgår blandt andet: 
”… 
Intet punkt af en bygnings ydervæg eller tagflade må være højere end 8,5 m over terræn og bebyg-
gelsen må ikke opføres med mere end en etage med udnyttet tagetage. 
…” 
 
Det ansøgte projekt overskrider lokalplanens bestemmelser. 
 
Natura 2000 
Området omkring Flynder Sø og Skalle Sø er udpeget til EF- fuglebeskyttelsesområde og EF- habi-
tatområde. 
 
Projektet ligger i kanten inden for Natura 2000 området 
 
Holstebro Kommune har foretaget en vurdering af projektets mulige påvirkning af Natura 2000 om-
rådet. Det fremgår heraf: 
”… 
Der skal ikke foretages en nærmere konsekvensvurdering af projektets virkninger på Natura 2000 
områder eller bilag IV-arter, jf. bekendtgørelse nr. 1383 af 26. november 2016 om administration af 
planloven i forbindelse med internationale naturbeskyttelsesområder samt beskyttelse af visse arter. 
Det skyldes, at projektet ikke i sig selv eller i forbindelse med andre projekter vurderes at kunne 
påvirke Natura 2000-områder eller konkrete bilag IV-arter væsentligt.  
 
Lagerbygning og overdækning etableres indenfor EF-habitatområde nr. 41 Hjelm Hede, Flyndersø 
og Stubbergård Sø samt EF-fuglebeskyttelsesområde nr. 29 Flyndersø og Skalle Sø.  
For EF-habitatområdet er udpegningsgrundlaget:  
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Området, hvor de nye anlæg placeres, er præget af forstyrrelse og beplantning og rummer ikke habi-
tatnatur. Nær placeringen er kortlagt fire områder med habitatnatur fra udpegningsgrundlaget: To 
rigkær, et surt overdrev og en næringsrig sø.  
 
Afstanden til de fire lokaliteter er mellem ca. 150 og 180 meter. Der er på grund af afskærende vand-
løb eller grøfter ikke hydraulisk kontakt mellem byggeområdet og de tre områder med våd habitatna-
tur. På denne baggrund vurderer Holstebro kommune, at en negativ påvirkning kan udelukkes.  
 
Kommunen har kendskab til forekomst af stor vandsalamander i to vandhuller ca. 600 og 1000 meter 
fra byggeområdet, men venter ingen negativ påvirkning af arten. Odder ventes kun at forekomme 
sporadisk ved vandløbet vest for byggeområdet.  
 
For EF-fuglebeskyttelsesområdet er udpegningsgrundlaget AO21 rørdrum, AO 94 fiskeørn, AO70 
stor skallesluger. 
 
De tre arter lever tilknyttet åbent vand eller rørskov, som ikke forekommer nær byggeområdet.  
Vedrørende forstyrrelser for arterne på udpegningsgrundlaget lægger kommunen i øvrigt vægt på, at 
lagerhal og overdækning etableres meget tæt på et i forvejen trafikeret område ved museets modta-
gelsescenter.  
 
Holstebro Kommune har ikke kendskab til forekomst af bilag IV-arter nær byggeområdet.  
 
Sagsbehandling 
Fredningsnævnet har foretaget besigtigelse den 23. marts 2022. 
 
Tilstede foruden nævnet var: 
Jørgen Bjerre, Holstebro Kommune 
Niels Henrik Ross Petersen, Holstebro Kommune 
Jens Daasbjerg, Danmarks Naturfredningsforening 
Uffe Sckerl, Hjerl Hede 
Preben Pagh, Hjerl Hede 
Egon Løgsted, Hvam Arkitekter 
Lars Nymann, Hvam Arkitekter 
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Holger Hedegaard, Formand for Byggefonden, Hjerl Hede 
 
Egon Løgsted redegjorde for projektet og forklarede, at der er tale om, at Hjerl Hede har behov for 
en udbygning af den bygningsmasse, de har. Der ønskes opført en høj bygning med sadeltag, som er 
typisk for den tid og de øvrige bygninger, der er på stedet. Bygningen skal bruges til magasin.   
 
Bygningen er projekteret til en højde på omkring 11 meter men vil på grund af hældningen i terrænet 
kun syne af 9 meter, når man ser det fra frilandsmuseets parkeringsplads. 
 
Taghældningen er sænket til 25 grader på grund af bygningens højde. De ønsker en selvstændig byg-
ning, som skal stå markant i forhold til bygningen ved siden af. Der vil være 6 meters afstand til 
denne bygning, som er 8,25 meter høj. På den anden side af vejen ligger en bygning på højere terræn. 
Den vil være i højdeniveau med den, der ønskes opført. 
 
De skal have et stort rum, der passer til de reolsystemer, de skal bruge. De vil gerne udnytte højden, 
da det er billigere at bygge i højden. 
 
Der bliver tale om en let konstruktion i træ og tag af sort tagpap. Facaden af træ vil falde ind i omgi-
velserne. De to trekanter i gavlene, som bliver synlige fra vejen, bliver også af træ. 
 
Den vestlige side, der vender ud mod terrænet, vil blive af beton med fritlagt sort granit. De har brug 
for en betonvæg til den side, da der ikke bliver tale om en opvarmet bygning. De genstande, der skal 
opbevares, kan tåle temperaturudsving, men ikke hvis det går for hurtigt. Beton er ideelt, idet det 
medvirker til, at opvarmning og nedkøling går langsommere. Det er derfor kun nødvendigt at styre 
luftfugtigheden i bygningen. 
 
Hvis der skulle træbeklædning på hele bygningen, ville det blive dyrt, ligesom der ville være store 
vedligeholdelsesudgifter til det. De har vægtet, at facaden skulle være pæn. Der er derimod ingen veje 
eller stier på den anden side af bygningen, der vender ud mod naturområdet, og den vil derfor ikke 
genere nogen. 
 
Ingen af de fremmødte havde bemærkninger til projektet. 
 
Fredningsnævnets afgørelse 
Fredningsnævnet har efter votering truffet følgende afgørelse: 
 
Fredningsnævnet meddeler i medfør af naturbeskyttelseslovens § 50, stk. 1, og 2, dispensation til 
at opføre en lagerbygning på 1196 m² samt en overdækning på 545 m², på ejendommen Hjerlhedevej 
14, 7830 Vinderup, som angivet på nedenstående kort, da det ansøgte ikke er i strid med fredningens 
formål. Dispensationen meddeles på det ansøgte grundlag, herunder særligt nedenstående vilkår.  
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Fredningsnævnet har lagt vægt på, at det ansøgte projekt placeres i forbindelse med den øvrige byg-
ningsmasse, og at bygningen vil fremstå pænere og mindre iøjnefaldende end den eksisterende byg-
ning ved siden af, som bygningen vil skærme for. 
 
Ingen interessegrupper har haft indvendinger mod projektet. 
 
Bygningen placeres inden for Natura 2000 området. Fredningsnævnet lægger efter Holstebro Kom-
munes vurdering til grund, at projektet ikke i sig selv eller i forbindelse med andre projekter kan 
påvirke Natura 2000-områder eller konkrete bilag IV-arter væsentligt. Nævnet lægger efter kommu-
nens redegørelse endvidere til grund, at der ikke er kendskab til forekomst af bilag IV-arter nær byg-
geområdet.  
 
Dispensationen meddeles på følgende  
Vilkår 
 Bygningens tag skal være af sort tagpap 
 Bygningens vestlige side skal være af fritlagt sort granit 
 Bygningen skal i øvrigt være i overensstemmelse med oplysningerne i ansøgningen. 
 
Fredningsnævnet anbefaler, at der beplantes afskærmende bevoksning foran betonmuren, i det om-
fang, områdets status i henhold til naturbeskyttelsesloven i øvrigt giver mulighed herfor. 
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Der kan klages over denne afgørelse til Miljø- og Fødevareklagenævnet. Klagefristen udløber 4 uger 
efter, at afgørelsen er meddelt. Er afgørelsen offentligt bekendtgjort, regnes klagefristen dog altid fra 
bekendtgørelsen. Klagen skal ifølge lov om naturbeskyttelse § 87 afgives via Miljø- og Fødevarekla-
genævnets digitale selvbetjening, jf. vejledning på klagenævnets hjemmeside www.naevneneshus.dk. 
Klagefristen udløber ved midnat på dagen for klagefristens udløb. Hvis klagefristen udløber på en 
lørdag eller en helligdag, forlænges fristen til den følgende hverdag.  

Klageberettigede er, jf. naturbeskyttelseslovens § 86: 

 Adressaten for afgørelsen, 
 ejeren af den ejendom, som afgørelsen vedrører, 
 offentlige myndigheder, 
 en berørt nationalparkfond, 
 lokale foreninger og organisationer, som har en væsentlig interesse i afgørelsen, 
 landsdækkende foreninger og organisationer, hvis hovedformål er beskyttelse af 

natur og miljø, og 

http://www.naevneneshus.dk/
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 landsdækkende foreninger og organisationer, som efter deres formål varetager 
væsentlige, rekreative interesser, når afgørelsen berører sådanne interesser. 

Det er en betingelse for Miljø- og Fødevareklagenævnets behandling af en klage, at den, der klager 
indbetaler et gebyr på 900 kr. for privatpersoner og 1.800 kr. for virksomheder og organisationer 
(2016-niveau). Klagegebyret reguleres den 1. januar hvert år efter den af Finansministeriet fastsatte 
sats for det generelle pris- og lønindeks som løbende offentliggjort i forslag til finanslov med virkning 
for klager, der modtages i nævnet fra og med den 1. februar 2017. Nævnet offentliggør størrelsen af 
klagegebyret på sin hjemmeside www.naevneneshus.dk.   

Gebyret opkræves i forbindelse med klagens oprettelse i Miljø- og Fødevareklagenævnets digitale 
selvbetjening. Klagen behandles først, når gebyret er betalt. Vejledning om gebyrbetalingen kan li-
geledes findes på Miljø- og Fødevareklagenævnets hjemmeside www.naevneneshus.dk.   
 
Gebyret tilbagebetales, hvis  
1) klagesagen fører til, at den påklagede afgørelse ændres eller ophæves,  
2) klageren får helt eller delvis medhold i klagen, eller  
3) klagen afvises som følge af overskredet klagefrist, manglende klageberettigelse eller fordi klagen 

ikke er omfattet af Miljø- og Fødevareklagenævnets kompetence.  
 
Det bemærkes, at hvis den eneste ændring af den påklagede afgørelse er forlængelse af frist for efter-
kommelse af afgørelse som følge af den tid, der er medgået til at behandle sagen i klagenævnet, 
tilbagebetales gebyret dog ikke.  
 
Miljø- og Fødevareklagenævnet kan også beslutte at tilbagebetale klagegebyret, hvis  

1) der er indledt forhandlinger med afgørelsens adressat og/eller førsteinstansen om projekttilpasnin-
ger, og disse forhandlinger fører til, at klager trækker sin klage tilbage, eller  

2) klager i øvrigt trækker sin klage tilbage, før Miljø- og Fødevareklagenævnet har truffet afgørelse i 
sagen.  

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

http://www.naevneneshus.dk/
http://www.naevneneshus.dk/
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Herning, 27. februar 2023                                                                                                                                                                                                                                          

                                                                                                                                   FN-MJV-27-2022 
Skive Kommune 
macr@skivekommune.dk 
  
 
 
 
 
Ansøgning om tilladelse til at udvide en hegnslinje på matr. nr. 5b Estvad by, Estvad, beliggende 
Præstevejen 11, 7800 Skive – R.A.F. 23/1956 – Flynder Søs omgivelser 
 
Skive Kommune har på vegne lodsejer søgt om dispensation til at udvide en hegnslinje på matr. nr. 
5b Estvad By, Estvad, beliggende Præstevejen 11, 7800 Skive, inden for fredningen Hjerl Hede, 
Flyndersø.  
 
Ansøgningen 
Af ansøgningen fremgår, at ansøger ønsker at udvide det eksisterende hegn, så et areal, der ligger ud 
til vandet i forlængelse af den eksisterende indhegning omfattes af indhegningen. Hegnet ønskes flyt-
tet, så området ikke lukkes mod søen i syd. Hvis det ikke er muligt, ønskes hegnet flyttet så langt ud 
mod søen, som det er muligt. 
 
Der er tale om beskyttet § 3 mose.  
 
Fredningen 
Af overfredningsnævnets kendelse af 24. november 1967 fremgår, at det er fredningens formål at 
bevare områdets tilstand. Det fremgår videre, at der på arealerne ikke må anlægges flere hegn, og at 
offentligheden skal have adgang til gående færdsel ad de i området værende stier og ret til ophold ved 
disse. 
 
Natura 2000 
Området ligger inden for Natura 2000-område nr. 41 ”Hjelm Hede, Flyndersø og Stubbergård sø”, 
og omfatter fuglebeskyttelsesområde F29.  
 
Skive Kommune har besigtiget mosen, der er tilgroet med høje græsser, brombær og træer, og kom-
munen vurderer, at det vil være naturforbedrende for mosen at blive plejet, idet den gror hurtigt til 
med tagrør, og da der ligger et tykt førnelag i bunden, som begrænser lyset og dermed hindrer en 
højere artsvariation i mosen. 
  
Sagsbehandling 
Fredningsnævnet har foretaget besigtigelse den 21. februar 2023. 
 

mailto:macr@skivekommune.dk
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Til stede foruden nævnet med nævnsmedlemmerne Bjørn Westh og Anette Torp, var: 
 
Maria Criado, naturplejer Skive Kommune,  
Gorm Währens, Dansk Ornitologisk Forening,  
Verner Hansen, Danmarks Naturfredningsforening og  
Anni Oppelstrup, Friluftsrådet. 
 
Maria Criado foreviste området, hvor hegnet ønskes ført ned til søen. Kommunen har etableret hegnet 
om det beskyttede areal i 2021 med en græsningsaftale. Ejendommen skiftede ejer sidste år, og den 
nye ejer spurgte, om de kunne udvide hegnet, så kreaturerne kan afgræsse arealet helt ned til søen, da 
vegetationen er blevet meget høj. De har også overvejelser om at have islandske heste på arealet. 
 
Kommunen vurderer, at det vil være en fordel, at arealet afgræsses, da området ellers gror til. 
 
Flyndersø er med Rørdrum som udpegningsgrundlag, som har brug for tagrør. Det giver mening, at 
kreaturerne efterhånden kan trampe jorden op, og at der kommer mere lys ned i bunden i stedet for at 
fælde rørene. Det vil ikke påvirke habitatnaturtyperne. 
 
Stien, der forløber henover ejendommen langs søen, er en del af et længere stiforløb omkring søen. 
Rønbjerg by har også etableret nogle vandrestier, som går denne vej, og det er vigtigt, at de bliver 
bevaret. Kommunen vil derfor opsætte klaplåger i hver side af indhegningen, så man kan gå igennem. 
De bliver så brede, at man også kan komme igennem med maskiner. 
 
Bunden ned mod søen er fast, selvom den er registreret som mose. Ejeren er indstillet på enten at 
sætte hegnet nede ved søen eller at lade det være åbent. 
 
Ingen af de fremmødte havde indvendinger mod projektet på de skitserede vilkår. 
 
Friluftsrådet har henvist til deres mail af 21. januar 2023, hvoraf det fremgår, at de er enige med Skive 
Kommune om, at en udvidelse af det eksisterende dyrehegn vil være en fordel for naturen i området, 
og at de er glade for at erfare, at den eksisterende vandresti langs Flyndersøs nordside fortsat vil 
kunne bruges. Friluftsrådet har opfordret til, at det af tilladelsen kommer til at stå, at der fortsat skal 
være adgang til den gennemgående vandresti via låger i hver ende af indhegningen. 
 
Fredningsnævnets begrundelse og afgørelse. 
Fredningen har til formål at bevare områdets tilstand, idet især områdets botaniske værdier er frem-
hævet som bevaringsværdige.  
 
Fredningsnævnet har efter votering vedtaget i medfør af naturbeskyttelseslovens § 50, stk. 1, og 2, at 
meddele dispensation til at udvide hegnet på ejendommen ned til søkanten, så det er åbent mod syd-
siden, da nævnet vurderer, at det ansøgte ikke er i strid med fredningens formål.  
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Nævnet vurderer endvidere efter Skive kommunes oplysninger, at det ansøgte ikke må antages at 
indebære forringelse af naturtyper og levesteder for arter eller betydelige forstyrrelser af arter, som 
området er udpeget for. 
 
Dispensationen meddeles på følgende  
 
Vilkår 
Skive Kommune skal sørge for at sætte klaplåger i hver side af hegnet, så offentligheden sikres ad-
gang ad stien. 
 
Der kan klages over denne afgørelse til Miljø- og Fødevareklagenævnet. Klagefristen udløber 4 uger 
efter, at afgørelsen er meddelt. Er afgørelsen offentligt bekendtgjort, regnes klagefristen dog altid fra 
bekendtgørelsen. Klagen skal ifølge lov om naturbeskyttelse § 87 afgives via Miljø- og Fødevarekla-
genævnets digitale selvbetjening, jf. vejledning på klagenævnets hjemmeside www.naevneneshus.dk. 
Klagefristen udløber ved midnat på dagen for klagefristens udløb. Hvis klagefristen udløber på en 
lørdag eller en helligdag, forlænges fristen til den følgende hverdag.  

Klageberettigede er, jf. naturbeskyttelseslovens § 86: 

 Adressaten for afgørelsen, 
 ejeren af den ejendom, som afgørelsen vedrører, 
 offentlige myndigheder, 
 en berørt nationalparkfond, 
 lokale foreninger og organisationer, som har en væsentlig interesse i afgørelsen, 
 landsdækkende foreninger og organisationer, hvis hovedformål er beskyttelse af 

natur og miljø, og 
 landsdækkende foreninger og organisationer, som efter deres formål varetager 

væsentlige, rekreative interesser, når afgørelsen berører sådanne interesser. 

Det er en betingelse for Miljø- og Fødevareklagenævnets behandling af en klage, at den, der klager 
indbetaler et gebyr på 900 kr. for privatpersoner og 1.800 kr. for virksomheder og organisationer 
(2016-niveau). Klagegebyret reguleres den 1. januar hvert år efter den af Finansministeriet fastsatte 
sats for det generelle pris- og lønindeks som løbende offentliggjort i forslag til finanslov med virkning 
for klager, der modtages i nævnet fra og med den 1. februar 2017. Miljø- og Fødevareklagenævnet 
offentliggør størrelsen af klagegebyret på sin hjemmeside www.naevneneshus.dk.   

Gebyret opkræves i forbindelse med klagens oprettelse i Miljø- og Fødevareklagenævnets digitale 
selvbetjening. Klagen behandles først, når gebyret er betalt. Vejledning om gebyrbetalingen kan li-
geledes findes på Miljø- og Fødevareklagenævnets hjemmeside www.naevneneshus.dk.   
 
Gebyret tilbagebetales, hvis  
1) klagesagen fører til, at den påklagede afgørelse ændres eller ophæves,  
2) klageren får helt eller delvis medhold i klagen, eller  
3) klagen afvises som følge af overskredet klagefrist, manglende klageberettigelse eller fordi klagen 

ikke er omfattet af Miljø- og Fødevareklagenævnets kompetence.  
 

http://www.naevneneshus.dk/
http://www.naevneneshus.dk/
http://www.naevneneshus.dk/
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Det bemærkes, at hvis den eneste ændring af den påklagede afgørelse er forlængelse af frist for efter-
kommelse af afgørelse som følge af den tid, der er medgået til at behandle sagen i klagenævnet, 
tilbagebetales gebyret dog ikke.  
 
Miljø- og Fødevareklagenævnet kan også beslutte at tilbagebetale klagegebyret, hvis  

1) der er indledt forhandlinger med afgørelsens adressat og/eller førsteinstansen om projekttilpasnin-
ger, og disse forhandlinger fører til, at klager trækker sin klage tilbage, eller  

2) klager i øvrigt trækker sin klage tilbage, før Miljø- og Fødevareklagenævnet har truffet afgørelse i 
sagen.  

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