
Afgørelser – Reg. nr.: 

Fredningen vedrører: 

Bemærkninger: 

Domme: 

Taksationskommissionen: 

Overfredningsnævnet: 

Fredningsnævnet: 

Forslag: 

Dispensationer: sidst i filen med nyeste til sidst 

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

Tryk her for at komme direkte til den vejledende fremhævning af bestemmelserne
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Arealets navn Troldebakke Sogn Dejbjerg v f\I:.U. i ru <v
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Areal, Ca. 5 ha
hede.

Fredet Overfredningsnævnets kendelse af 12/l2 1935.

Form&1 Bevarelse af oldtidsagre .

• Indhold Status quo. Ejeren fjernes selv selvsået
bjergfyr, al anden vegetation bevares urørt .
Offentlig adgang .••

Matr. nr. 2§. ~ilbæk.

Ejer. Privat.

P&taleret Fredningsnævnet .

•
Fr. nr. 9. J, nr. 121-03-718-68,
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REG. NR. ~dP~

U d s k r 1 t t----~--~-~-------af
OVERFREDNINGSNÆVNETS KENDELSESPROTOKOL.------~-----_.---------~----------------

Aer 19}5 den 12.December afsagde overfrednIngsnæwnet
pea Grundlag af skriftlIg Votering tø.lgende

K e n d e l s e
1 seg Nr.226135 om Fredning ef nogle 01dtldssgre pep Ejendommen
Matr.Nr.2 ~ ef LIlbæk. Dejbjerg sogn m.v.

Den ef Fredningsnævnet for RingkØbing Amtsrsøds-
kreds den lo.September 19}5 afsøgte Kendelse er forelagt Overfred-
n1ngsnævnet 1 Henhold til § 16 i Lov om Naturfredning ef S.Maj
1917.

Da overfrednln@Bnævnet 1 det væsentlige ken tiltræde
de 1 ~rredningsnævnets Kendelse anførte Betragtninger. vil Ken-
delsen 1 Henhold t11 de deri anf~te Grunde være 8t stadfæste.

Det bemærkes. at Ejendommens rette Betegnelse erter
den under sagen fre~lagte Timgbogssttest er Matr.Nr.2 a ar...
Ll1bæk. Dejbjerg Sogn. Matr.Nr.}} Ganer. Skjern sogn. og Matr.Nr.
46 g Mærsken. Skjern Sogn.

Endvidere bemærkes. at der af den Ejeren tillagte Er-
statning vil være at udbetsle et BelØb af 160 Kr. med pas lØbne
Renter til Den vest- og sønderjydske Kreditforening som Pant-
haver 1 Ejendommen.

Fredningssagens Omkostninger udredes med Halvdelen at
statskassen og Halvdelen at RingkØbing AmtsrepsrtIttonsfond.

\
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T h i b e s t e m m e 8:

Den at Fredningsnævnet tor Ringkøbing Amtsraadskreds

den lo.september 19}5 atsagte Kendelse stedtæstes.

At den Ejeren, Landmand Jeppe Christlan Jeppesen tll-

legte Erstatning af laIt .375 Kr. udbetales 160 Kr. med paslAbne

Renter til Den vest- og set1derjydske Kreditforening.

Ji'rp:1liin(""Sf'9ir>ns orrIko,tnin--rr udredes med halvdr.len af

st~trk322cn ar h21vd~len af Rin~købing a~tsrenart1tionsfond.

P. o. v .

Hilb·"rt, Se1:r.
(s i,"'n)•



FREDNINGSNÆVNET>



U D S K R I F T REG.NR. ~,~
Vv- ~~j~af

l"ce.ar.jlin~~sprotokollen for l"redn1ng~nb..vnet for R1ngkøb1n[: A~tsraadskreds.
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har 1935 den 10. Septe~1er Kl. l6~2 holdt Fredn1nEsnavnet

for Rir•.~kc'J1na A:::t l':øde paa Do:n:::erkontoret i Hin;:z,kc:)in.:.>

:'oretaset blev :ic..g :;Y. 3/l93S: ang. }"reclni~.ii af et Areal i

Ja!litliz:e ~\~vnets Ledle:::l:;,er var til 3tede. Bjeren Jeppe

C::·.ristiar~ Jt:psen var I:10Jt.

l~or:..:aL(:i.enof1yste, at han har forh2.ndle t r.Jed Kredi torerne

i Jepsans 3jen~0~ og frem1a:de 3krive1se

l. fr~ vest- og sonder~~n.'k Kreji tforeni!:::,

fre:. 3 ..::;r~1enes V:.-rGe .~::.i3tic.n Kri3tia:1sen,

:::.~:erin.:~)etCllt et ~ie~-:st[;:.nls'vE:1;)b160 Kr. meJ p[;:.alø~e~-.je ~enter, IJe-

dens de øvrize ~o KreJitorer i~ke ønsker n06en Afbet~lin~.

Je~sen erk1~reJe, &t har. var ind~ors~aaet med, at Kredit-

i'ore:::in;en fik uu ".:;etalt det øns~~ede 3eløb direkte af .h~vnets FOrL'iand

af den h~b tilko~~ende ~rstatning •

Der afsluttedes derefter ~el1em K~vnet og Jeppe Clrristian

Jepsen saalydende

F o r l i g o ID F r e d n i n g.
:\~ellem Frednini.sn~vnet for Rir"gkøbing Al:lt og La.l1drnandJeppe

C~;.ristian Jepsen af Dejbjerg, der er ~jer af Ejendom::,en :.:atr. l\r.

2a 1i l b:...k , 33 ~aner og 460 ~~rsken, alt i Dejbjerg Sogn, afsluttes

herved følgende OverenskoIst om Fredning.



:Lt Areal p<:.:.uca. 5 !JU af J epseIl~5 Ejenu.om, al t hørende under

Uatr. ~r. 2a Lilb~k, vil v~re at frede. Arealet, der kaldes "Trolde-

b<:ikken" er tyJ.eli[;t af.;ru:nset i II:2r}r;:en, idet dets Vestgra.:nse Og l';ord-

gl'I;;.,nse falcier sam::len rrled L2eY.do:TI~,jar.s3-:r,....;:lser. Are2.1et ucleør en 13akke-

~Lr8.8.Ylil;'?L'lO:l 1': OYd, Og de ts 8Y(11i:;e oc: øs t lige Gr!i,l1se dan~es af 13ak-

kel1~ Fodlinie, hvor der paa n~sten hele Skraaningen løber en ~arkvej.

~8r vaJlag~as ~8rli~et u~ekr~ftet Kopi af Kortet over

:.:c: tr. ~':r. 28, :;:ed Jirealet ino tegnet.

Are~lets Jordoverflade skal stedse forblive henliggende i
uforandret ..Jtand efter <:.:.tbjeren først har fjernet den 13jer.;fyrbe-

plantnin::;, clsr i'ind~s i Are&lets 3~TJ.ligste .0al, SclEit de selvsaaedeI 3jerfSi'yr, der find'2s p3.a den øvrice .J-sl af Arealet, sæ:!t 11ar tilka-

stet de Euller, der findes i Arealet, hvor der har v;~ret s0~t efter

Grus.

jO::1 F01~e ;:.eraf GlaBArealet in[en8in:5..e beb~TSses, beplantes,

dn::l1Gs, griZftcs eller opd,"r~~es, o;', der :ll8."::likke i Arealet graves efter

Grus, Ju~J eller Sten.

Lyngbevoksnin~en p~~ Arealet mau ikke sl~as eller afbr&r-
)

des •
.......

.:..jeren 31-..8.1mi:::dst en Gc:..n:;hvert 5 te Aar a=hug~)e de Træer

• Bjer~fyr eller andet - der ~a~tte vokse op i Arealet. ).
lovrigt sl:c.l den nuvG.-rende Ve,;etation paa Arealet saavi4 . -

.. muliGt bevares urzrt, og det er forbudt paa Are~let at foretaGe !nd~

samling af Dl vefoe. (Lycopodi um c la vat u:.,) •

Det er forbud.t pac:. Arealet at anbringe l.=aster til elek-

triske Ledningen af enhver Art.

Arealet gøres tilgwn~eligt for Offentligheden, dog at al
K~rsel, rarkering og ~eltslagnin~ eller Henkastning af Affald er

forbudt.

Undersøgelser af videnskabelig Art, der udføres under Na-
tionalmuseets eller Naturfredningsraadets Ansvar, er tilladt.

B
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B213360
Linje  
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Langs Are~lets vestliGe o~ n0yl1i~~ Jr~nse vil der

et 15 o breJt 3randb~lta.
~iedeselukabets flantør, ~ors:a53istent ...Jloch,~H:lrlovet

ai; anl~g0~ og vedliGeholde dette 3rali.'l0-,,1te, o.; wlJer::>~c::iveri sc::.a

Henseende J8klarationen.
30m VejerlaG for Frednin~~n ~l~e:~lds j~r Jn JJn~ fer alle

til ~jeren et ~eløb af 375 Kr., hvoraf 25J ~r. er Vejerlag for Jen
f~a~agne Forpligtelse, meJens 125 Kr. ~r lederlag for Ar~ejdet ~~j

:::.t f jerne Plan tagen oJ ..)pore!~e af Jru3:~ya'l!li::_~ i Are:l1~ t.

o':ennu;vnte~.:u.tr.i'r. 2a af Lil:J.Lk, j)ejb~erg Joen, af :~J.rtkorn 5 3::p.

F:.. a tale beret t i8e t :11ed11e21synti l .:5--.:rvitu ttens Overholde lse
er Fredningsn~vnet for ~ingkøbing A~t.

den 10. September 1935.

Jrum-Schwensen
Lers ~ikkelsen Jeppe Kristian Jepsen

G. 310ch

:E'ornmnden oplyste, c..tForliget vil Vb;;:reat for81~g3e Over-
frednin8sn~vnet, og at det kun tr:;.;jeri Kraft, saafreut det sliver
godkendt ctf dette.

Jer afsa2des derefter af N~vnet saalvdende
'-' "

K e n d e l s e -:

:Foranførte me lle1:.1 J:.j:..:.vnet 03 J eppe Christ i8.n J epsen
afsluttede Frednin~sfor1ig godkendes.

B213360
Linje  
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~a Frednin~en udelukkende ~ker som videns:.abelig Fredning,
forJi der paa Arealet er furefundet Spor af Oldtidsagre, der ifølge

'-----
de afGivne Erkl~ringer fra Vidensl~absm~nd skal have betydeli~ V~rdi
for Oldtidsforsknin~en·, saa vil Udeifterne til Fredninsen v~re at
bi;i"rer:..f St8.ts!~assen :~ledde to 'l'reJ.ieuele o.; Cif iingkø'uillg Amts
Lasse r:;eden :;"rediedel.

Saaled spesseret.

Grur:l-S ChVlcY1S ell ju:clr.C';ristiansen
Lars l.;H:l\elsen Jep~e Kristian Jepsen
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DISPENSATIONER>

Afgørelser - Reg. nr.: 00486.00

Dispensationer i perioden: 05-05-1999
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FREDNINGSNÆVNET
FOR RINGKJØBING AMT

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

rlf. 97 22 22 00

Modtaget i
Skov- og Naturstyrelsen

- 6 MAJ 1999

Skov- og Naturstyrelsen
Haraldsgade 53
2100 København ø.

RE~Nit o'1~lo· 00

Herning, den 5. maj 1999
R.A.F.75/98

Ringkjøbing Amt er d.d. tilskrevet således:

"Ringkjøbing Amt, Damstrædet 2,6950 Ringkøbing, anmoder om dispensation fra Overfred-
ningsnævnets kendelse af 12. december 1935 angående naturpleje af Troldebanken. - R.A.F.
3/35 - Oldtidsagre i Dejbjerg.

Efter en besigtigelse den 28. januar 1999, hvori foruden nævnet deltog repræsentanter for
• Skjern kommune og Friluftsrådet, skal nævnet meddele Ringkjøbing amt permanent tilladelse

til med års mellemrum at afbrænde eller afslå lyngbevoksningen i det fredede areal "Troldbak-
ken" , Dejbjerg, da dette ikke er i strid med fredningens formål.

Tilladelsen gives på vilkår, at afbrændingen eller afslåningen kan ske uden forstyrrelser af de
underliggende jordlag, som kan indeholde vigtige informationer om fortidens landbrug og are-
alanvendelse. Derfor må der heller ikke køres med tunge maskiner i området til optrækning og
rydning af bevoksning.

Nævnet har navnlig lagt vægt på, at det fredede areal er dækket af lyng. Hvis ikke lyngen ple-
jes enten med afbrænding eller afslåning, villyngbevoksningen ikke kunne bevares. Med de
fastsatte vilkår vil sporene efter oldtidssagerne på arealet blive bevaret.

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.

En tilladelse må ikke udnyttes, før klagefristen er udløbet. 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,
som lovgivningen måtte kræve.

Med venlig hilsen

H. Stamp"
hvilket herved meddeles til Deres orienterin .

e ~!.:',J- J[; ~nrm:riminiRteriet
", ~,y- C(~ Naturftyrelsen
V.ll

r
. ~~.~I!'~6·\~\\\\\-OOO\
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