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Fr.nr. p 5 - 1100 Fr. 2.

: ca. 407,2 ha. Fredet: FNK 30.11.1940
OFNK 28.4.1941

Sikring af landskabeligt og naturvidenskabeligt værdi-
fuldt område.

Fredskoven NV for Kås og Brigsbjerg Krat skal såvidt
muligt bevares som egeskov i den nuværende udstrækning.
Til foryngelse må kun anvendes agern fra skoven.
Naturfredningsrådet skal godkende planer om hugst og
kul turarbe'jder. Søndehøj-bakkerne og slugterne mellem
disse skal bevares i deres nuværende tilstand. Dog har
ejeren ret til at plante en læplantning.
For hele området gæ1der& at der ikke må udstykkes arealer
og ikke opføres bygninger, bortset fra de til gårdens
drift nødvendige. Ejeren må dog efter godkendelse fra
fredningsnævnet opføre bygninger til eget brug. Det er
forbudt at opgrave eller plukke hornskulpe. Søen må
ikke forurenes ved tilløb og vandstanden ikke sænkes. Der
er ikke off. adgang til arealet efter denne kendelse.
Privat.

Frednirlgsnævnet og naturfredningsrådet.

FREDNING



REG.NR.);;-

Udskrift

af

OVE RFRE,DNINGm~,~~VNL']' S Yl NDELST.: S PR()'P()Y()L •

Aor 1941. den 28.APt'il, afRf,/::de ()verfrodnin~sr ..:eVI"'et pas

Grundle~ bf skrlftlib Voterin~ føl~end&

I~ e n d e l s e

i S8e,en Nr. 421/40 vedrørende Fr6dnlng. af f1rea1er af Ejendomrren N:ntr.

Nr. la' m.fI. af KeeC/ HoveclgBnr·u. I,lme Sogn.

Den af Frednln~snavntlt for' Vi1'or/6 Amtsre!1dskreds d8n 30.

Novem'her 1140 DfS8cte YG:,.]e 1se er fortllagt Over frennin~iOn<evnet i

Medfør EJ f Naturfrednint:-slovens ~ 19.

De Ov~r 1'rednin€:snævntlt 1 det væsentJlge l-::r.n tllt rr::rle det

i FredningskenrJt·] sen anf;~'te, vi l denne v,;>::re et ct:'ldl\~ste.

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

Den e f Fre dningsn:cvnet for Vi' org Amtsra "d ak re nS dan

,O.November 1740 afs!li,te Kendelse vellr""'rende F'reiJning el' .~realer

af r.:,jendommt'n Matr.Nr. la m.f!. n1' Kuae Hovede!>aerd, Lime Sogn,

s tarJfas te s.

P.O. V.

Fr·e cl \3 r ik V. Pe t. e r s e n •
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UD~),\HIFT

af

ForhanJ.1inl~sprotokollen for FredningsnDvnet

fOl'

Aur 1940, L~rdJg Jan 50.NovJ~ber ~1.l0 afholdt Nevnet Møde

raa Ki:iaS IIoved.c;u.ard..

Der foreto~,eG:

pafJ Kuas.

Mult Vdl' l!'u!' Jbnden, Civi] tlornmc:ren Kiørboe, Viborg, i1.'otuvej-

inspektør D~lberg, Vibor~, samt det steJlige ~edlem, GaurdeJer

Ingvc.:.rd 1adel'oced, Jute!' !1urup.

Der i'reml:.1gde,,:

Ejeran, GoJsejar E.Myhlcrtz var til Jtede.

Af de ind v'H~11eda PurthL:vere huvde in!:;en Givet Møde.

ladet sig rerr~8~nt8re.

Godsejer r,:yh18rt2> 021 'Y'keje, at han tjl ;jH~ens .I!'orberedelrJe,

100J Kr., hvorfor h:..'n :JI1~n.od8rom, :.lt Jette! Beløb maa blive ham

tillagt som Erst:ltning for J~n tilbudte Fredning, idet han henlcj~r

Opmmrk..;omht'dcm [laa, at jenne iøvrigt tilbydes uden Erstatning.

N~vnet dr0ftede Ja~en.

Nævnet ~fsnc;jG derp~a sualydende

KENDCLJ8-----------------
Det af Godsejer Myhlert~ frRmsatte Ti1bud sua1edes som Jet ~r

fremsat til Nævnets Protokol den 22.Junu· r 1940 modtages, sU3ledes

at der p8alæ~ges de deri nævnte Matr.Nre. ~ervitut som i Tilbudet

nævnt.

PuntaleberettiGeJe er FreJningsnevnet for Viborg Amtsrar,ds-

kr'eds og Nsturfrednin,;srautlet.

Der tillx,~ges efter den Clf Godsejeren frem~:1tte Anmodning

";jeren af K:3."u en Brstu tnin:s for d8n p..wl:.lgte Fredningsuervi tut



af 1000 Kr.

Det fremsatte Tilbud er sualydende:

"Undertegn,'de GodBejcr ~rik l1yhlertz tilbyder herved at lade

tinglæse føleende Prcdnin~sJeklarution paa den mig tilhørende

~jendom Kaas HovudG:.lard, 1btr. Nr. l.!,! rn. fl. af KaFu3 llovedguard, Lil!l~

Sogn.

l. Predakoven nordvest for K~as o~ Briesbjerg Krat øst

skal sU:.lvidt mulic';t bev:..l'eu som nel turlig .G6eskov i sin

Uustr Jming. Til eventu",l Forynl~ulse meta kun anvendes Agern,

i Jkoven eller KrRttet. flaner om dulgshucst og Kultururbejde

~odkendes cif Naturfrelininosraadet, før de bringes til Udforel
l

? Sønderhoj-.!3c:~)cerne og Jlugterne mellem disse (syd for Gewr

3kal forblive hunli~Jende i den Ttlstdnd, bevoksningsillflssigt

t~::Jtetisk, som de befiiluer 31~ i nu. Dog fOI'beholder ~jeren si

Ret til ~1Ver3t o:,p<.:: l:H1C::J Wuc):erno at plante en Brernrnu Le;)lan

ning til J-d-vn for JOl'liel'ne (1sten fOL'.

). P:JfJ Are:llerne vest for en Linie, der n,'rmere afgr:mses sa

Sønderhøj-lløjen - Lejet ti1 Heden - Brigsbjerg Krattets 0stsi

0sten for Jø8n - Soens Udlob, rnd,a Jer ikke udstykkes Arealer

ikke opf0res Bygninl,er, bortset fr8 de til Gaardens Drift

di,.:;e. Dog skal Ejeren derudover til personlict Brug kunne

By~ninGer efter for\l(lC;daen-ie Godkendelse Clf NutlufredningsnBv

for Viborg Amt.

4. Dot forbyu8C3 Vest for elen unJer ::> niJvnLe Linie at opgruve

"lukke Hornd"ulpe (Gl:iuciurn fluvum).

5. For Søen::; Vc"d:cornmende gJ~lcler, at den ikke maa forurenes ve

Tilløb, og V8ndst:inden ikke sænkes.

6. Bortset fru, hvuu Jer frcmg~~r af ovenstaaende Bestemmelser, sker

der ved n Drv ',runde 1!'redni n,;sti 1bud int~en Inds],r enkninger i E j tJ rens

Ret til at udnytte Gu'rdens Area]~r som hidtil.

7. FreJnin,';stilbudet er givet til Gavn for de naturhistoriske og

'cstetiske VlOrdier, Jer her finucs, hvori'nod der ikke herved hjemles

tllmenheden net til Ji'''rdsel og Ophold pua Arealerne.

B. Pa:italeret har sa~vel Naturfrednin~snevnet fo~ Viborg Amt som

Nuturfredl; in,~sruude L.

N,r..rv1)renue }'redIlinL,lJLil b,l.J, dur u.uen Kr~v om VeJe:rl~g Llfgives

B
es
te
m
m
el
se
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B213360
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•

•

til Naturfredtlin~sraudet, vil v~re at forelæ~3e NaturfredninJs-

n~vnet ti] Indførelse i Nævnets Proto\ol.

'~I'ik r.1yhlel't'"'"

Det fOl'uJsett0C3, at irJ,;en tidli,"ere ur\l\ervat Je.cvitut-

reLti~hed over ~jendommen præjuJicdrds.

De freusde AreJler vil ved Ihvnets ForanstLdtninG v!~re ~lt

•afrnJ3rke, hvorhos C0 for,HlleJit';0l3 indte(jnet pas et rautrilmlRkort.

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

FreJniIlf~ i Overens::.; t0 'l[flcL58 !fled fOc'JIlstaaende vil v'.r.:re :.lt

cl. c dpaal,lJt';i2;e Nr.l , l , l , 2,3 Kau,J jlovedg:J,~rd, lime Jogn.

Der til1:JJ2:GeD ~jeren en Er~:t~tning .-J! leOa Kr •

Mødet h,evet.

Otto ,(iorboG A. Du,lLeI'(\ Ingvurd Ladefoged,

• '!tl&;,.,

B213360
Linje  
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DISPENSATIONER>

Afgørelser - Reg. nr.: 00777.00

Dispensationer i perioden: 22-03-2000 - 20-09-2004
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REG. HR. 0717.00
Modtaget i

Skov- og Naturstyrelsen

2 2 MRS.2000'Udskrift
af

forhandlingsprotokollen for fredningsnævnet
for Viborg amt

Afgørelsen kan efter naturbeskyttelseslovens kapitel 12 indbringes for Naturk1agenævnet af blandt
andet den, der har begæret fredningsnævnet s afgørelse, og forskellige myndigheder.

Den 17. marts 2000 holdt Fredningsnævnet for Viborg amt møde på nedennævnte ejendom.

Mødt var formanden, dommer Knud S. Lund, Thisted, det amtsrådsvalgte medlem Harry Hjaltelin,
Thisted, og det kommunalvalgte medlem Michael E. Grønvaldt, Ramsing.

Der foretoges:

Sag nr. VaF 56/99

e Ansøgning om tilladelse til bekæmpelse af Rynket Rose inden for fredningen på Kås.

Der fremlagdes:

l. Brev af 15. december 1999 fra Viborg amt, Miljø og Teknik, med bilag.
2. Foto af plantens stand.

For Viborg amt mødte Jesper Stenild.

Lodsejeren mødte ved bestyrer Claus østergaard.

Claus Østergaard foreviste en del af det omhandlede område og forklarede om områdets vegetation,
og om udnyttelsen af området.

Nævnet gav tilladelse til, i en periode på 3 år, at fjerne alle Rynket Rose på de kyststrækninger der
ligger indenfor fredningen.

Fjernelsen af planterne skal ske under størst mulig hensyntagen til det fredede areal, specielt i det
omfang fjernelsen ikke sker på selve kystvoldene.

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.

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

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

S
Mil]",.og 1!;n~rbl:n1JllIr.lteriet
kov- og NaturstYl'elsen

J.nr. SN 1996·12 II;; .
Akt. nr. c3L. I!>··O,)D } ~



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

Udskriftens rigtighed bekræftes.
Fredningsnævnet for Viborg amt, den



.. " ' "

RE6.NR. o '77T. (JJg
MOdtaget I

Skov~ og Naturstyrelserr
~ V qt:i; 'l'"lr;/!o

<"", B::l.;,filUdskrift
af

forhandlingsprotokollen for fredningsnævnet
for Viborg amt

Den 20. september 2004 holdt Fredningsnævnet for Viborg amt møde på dommerkontoret i Thisted.

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

Der foretoges:

Sag nr. VaF 39/2004

Ansøgning om tilladelse til fortsat bekæmpelse af Rynket Rose inden for fredningen af Kås.

Der fremlagdes:

1. Brev af 14.7.2004 fra Viborg amt, Miljø og Teknik, med bilag.

Efter en telefonisk drøftelse med det amtsrådsvalgte medlem Anton Kirk Toft, Redsted, og det
kommunalrådsvalgte medlem Søren Kristensen, Lihme, meddelte fredningsnævnet tilladelse til be-
kæmpelse af Rynket Rose som ansøgt

Tilladelsen kan til enhver tid tilbagekaldes af nævnet, såfremt bekæmpelsen giver anledning til
problemer i fredningen.

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 rar helt eller delvis medhold i Deres klage.

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

e
~ \- )"Ln I\~-~=.p l

81

http://www.nkn.dk.


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

Sagen sluttet.

JU
fmd.

Udskriftens ngtl~lledoeKrætte~.
Fredningsnævnet for Viborg amt, den

2 O SEP, 200~

., - - - - -------- -----------...--------
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