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REG. NR. ij/

Udskrift
af

OVERF~EDNINGSNÆVNETS KENDEISESPROTOYOL.-----------------------------------------

Aar 1945. den 31.0ktober afs8gde Overfredni ne:snævnet
pas Grundle8 af skriftlig Votering følgende

T i l l æ 8 s - K e n d e l s e
i sagen Nr. 531/1943 engaaende Fredning ef Skive Enge OB Karup
Aas Slyngninger:

I den ef Overf~edningsnævnet den l7.Marts 1944 eflagte
Kendelse i nævnte Sag er det oplyet, at O~rfredninBsnævnet
den l~.FebruQr 1944 besigtigede de ved Kendeise efsagt d~n
6.N.erts 1943 ef NeturfredninB~nævnet for Viborg Amtsrasdskreds fre-
dede Arealer og negen efter forhandlede med Lodsejerne o~ disses
Reprænsentanter, bl.andre med Ejeren af Metr.Nr. 61, 62 og 63 af
Skive Købstads Markjorder og Matr. Nr. 5 af Skive Jorder, Assuran-
dør C.V.Møller Hensen.

Det fremgesr endvidere af Overfrednin~snævnets Kendelse
et nævnte Assurandør bl.a. udtalte Ønske om forskellige Lempelser
i Fredningen ef hans Ejendom med Hensyn til Beplantnin~ og Be-
byggelse. De Overfrednin~snævnet erkl~ede sig villig til at lnd-
r0tlll11edisse Lempelser, lod han, efter et heve betænkt sie til den
fø'Jt:.~ndeDag, m'!lddele Over'fredninbsnævnet, at han vilde til-
træde Overfrednlnesnævnets TIlbud.

Imidlertid tilsendte hen den 26.Februar 1944 Overfrednings-
nævnet et anbefalet Brev. hvori meddeltes, at han tilbagekaldte
og ennullerede sit Tilsagn, idet hen ikke ønskede en forl1gsmæsslg
ordning med Overfrednln&nævnet. Herved er de ef Overfredningsnævnet

t 1] budt e Lempelseri Fredningen af Assurand 0'rens fornævnte Ej end om
bortfeIdet, og m8n anmodede derefter Taksstionskommlsslonen om at
vilJe fastsætte ErstatninBen for Ejendo~mens Fredning pas det ved
Naturfrednlngsnævnets Kendelse an~lvne Grundlag.
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Efter Anmodning Bf alle øvrige i Frednin~ss9gen intere3s~rede
sfsegde mal, ved ssmme Tid I<endelse i ssgen for disses vedkOmJTlende.

Teksetionskom.missionen har nu den 22.September 1945
besigtieet Forholdene i Marken sae vidt B~ligt for oversvømmel-
ser, ved hvilken Lejlighed Ejeren. Assurendør Møller Hansen, mødte
og med ham L8ndsretsBa~fzrer N.A.J2Cobsen.

Efter at disse og Fredningsmyndibhedernes Repræsentanter
havde h2ft Lejli~hed til !iltudtsle sig, for Kommissl nen, 'f8stsatte
denne Erstatningen for PaBlæg 2f Fredningsservitut pas hele
den ovennævnte Ejendom i overensstemmelse med det ved Nstur-
fredningsnævnets Kendelse af 6.Marts 1943 hl'lstemtet.il 700 Kr.

pr. he.
T h 1 b e s t e m m e s:
Ejendommen M2tr.Nl'. Sl, G2 og 63 af Skive Købstads

Markjorder og Matr.Nr. 5 af Skive Jorder fredes 1 sin Helhed
i overensstemmelse med det ved Neturfredningsna:-vnets I<endel

se

ef 6.Marts 1943 bestemte.
I Erstatning till~beB der EjendOmmens Ejer 700 Kr.

pr. ha.
P.o.v.

Frederik V.Petersen.
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-,-
Sagen er af Naturfredni~snæNnet for Viborg Amtsraadskreda

1 Henhold til Naturfredningslovens § 19 forelRBt Overfrednings-
nævnet. sagen er derhos indenket af størsteparten af Lodsejerne.

Cand. juris E. Ø3tergeard, der repræsenterer langt de fle-
ste af Fredningen omfattede Lodsejere, har kort efter Kenoelsens
Afsigelse pøa de fleste Lodsejeres Vegne pasanket Kendelsen og
kr~et denne forandret pes flere Punkter; jfr. dog h~rom nærmere
nedenfor.

Hestehsndlerfirmaet E. Thorsen har under Henvisning til,
et der allerede for flere Aar siden har været meddelt Godkendelse
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af en Udstykningsplan, bl.a. omfattende Firmaets fredede Arealer,
patlstaaet N~telse af Fredningens Fremme, subsidiæl't krævet stør-
re Erstatning.

Assurandør C. Møller-Hensen, Græsted, har rejst menge Ind-
vendinger imod seBen og krævet Ret til Vedligeholdelse af sit be-
plantede Areel og Ret til at bevere og eventuelt fornye en Bebyg-
ge:se pe8 dette. Han her derhos krævet større Erstetning end
1000 Kr. pr. ha, dog hovedsagelig beBrundet pee Forandringen i
AalØbeta Vandstand og deraf forme~iB følBende Forringelse ef Fi-
skeriet fra hans Ejendom m.v.

Endelig har Rand~lsgartner Johs. Lersen protesteret imod,
at Fredningskendelsen kun omfatter 0.09 he ef hens Ejendom, medens
hen pesstaar, et fornævnte Forlig vedrørte hele Ejendommen.

Med Hensyn hertil bemæl'kes, at der naturligvis ikke ken
gives Erstatning for mere end det, der fredes.

Overfredningsnævnet har den 16.Februar 1944 besigtiget de
fredede Qmrasder og fundet disses Fredning Øhskelig. nagen efter
den 17.Februar, her men forhandlet med Lodsejerne og disses Re-
præsentanter ved et talstærkt MØtle.

Ved denne Lejlighed udtalte cand. juris østergaard, et hen
pee de af ham repræsenterede Ejeres Vegne frafeldt P.Banke af Ken-
delsen OB tilføjede, et Lodsejerne viJde sætte megen Pris P8B en
hurtig Gennemførelse af Fredningss8gen.

e
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Hestehandler N.C.Thorsen mødte for Firmaet E.Thorsen og
tiltraadte Bestemmelserne i Kendelsen af 6.Marts 194, imod For-
højelse af Erstatningen til ialt 6500 Kr., hvilket Overfrednings-
nævnet tiltraadte under Hensyn til den alle~ede før sagens Rejs-
ning stedfundne Godkendelse af en Udstykningsplan.

Assurandør Møller-Hansen, med hvem man ligeledes forhand-
lede, og hvem det blev tilkend~givet, at Indvendinger imod Foran-
dring af Vandstanden i Aaen ved hans Areal og imod deraf mulig
følgende Forringelse af hans Fiskeri Bamt imod Aaens fremtidige
Tilstand meatte rettes til Vandllii)smyndighederneog var Frednings-
sagen uvedkommende, har efter Mødet i Skive ligeldes til-
traadt Kendelsen, efter at Overfredningsn~net her tilladt, et
den pas hans Areal værende Beplantning maa vedligeholdes og for-
øges, dog saaledes, at den ikke derved hindrer TTdsigt.forholdene,
og at der pas Arealet kan bygges eller anbringes og fremdeles
bibeholde; et Sommerhus efter Godkendelse ef FredningsnæNnets
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Formand.
Senere har Assurandøren ved anbefalet Brev tilbagekaldt

sin Tiltræd6lse, hvorefter de ham tilsB~te Lempelser i Fredningen
er bortfaldet. "

Erstetningen til Assurandøren vil herefter blive fastsat
af Taksationskommissionen paa Grundlag ef de ved Nævnets Kendelse
trufne Bestemmelser.

paa Foranledning ef Henvendelse fra en lodsejer vedtog
OverfrednirJgsnæNnet et tillade, at Ændring af Beplantning 1 be-
steaende HBveanlæg kan finde Sted efter Godkendelse af Frednings-
nævnets Formand.

Da Overfrednlngsnævnet: 1øvrigt i det væsentlige kan til-
træde det i Frednlngsnævnets Kendelse anførte, vil Kendelsen
være at stadfæste med de af det foransteeende følgende ~dringer.

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

Iel
I,

Den af Naturfredningsnævnet for Viborg Amtsraadskreds den
6.Marts 194, afsagte Kendelse angaaende Fredning af Skive Enge



og Ksrup Aes Slyn~ninger stadfæstes med de af det forensteaende
følgende Ændringer.

Nasr denne Kendelse træder i Kraf~, vil de af Kendelsen
omfattede Arealer, som ikke udgør et helt Metr1kulsnummer, være
at matrikulere s~8k1lt.

P.O.V.
Frederik V.Petersen.
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REG. NR. <f1?/

Udskrift
af

OVERFREDNING SNÆVNET S EENDELSESPROTOKOI .•-----------------------------------------

Aar 1944, den 17 .Marts, afsAgde Overfredningsnævnet paa
Grund18g af mundtlig Votering fø1gende

K e n d e 1 B e
i Sagen Nr. 5.31/4.3angll8ende Fredning af Skive Enge og Karup Ass
Slyngninger.

Efter at der ved Foransteltning af Statens landvindingsud-
valg var udarbejdet et Projekt til 4fvanding af Ar'ealer ved Farup-
Skive Aa, ifølge hvilket Aeen pes Strækningen fra lund Jernbanebro
til et Punkt i Aalejet ca. 1.300m øst for Broen skulde forlÆEges
til en Kanal l6n~s Jernbanen, blev der, da Forl~ningen vilde med-
føre en ~ennemBribende Ændring i Landskabsbilledet, sarlig set fre
Kirkebakken udover Engene, idet Aaens smukke og karakter'1stiske
Slyngnin~er gennem Engene vilde forsvinde, fre Byraadets Side med
støtte ef Denmarks Naturfrednin€.,sforening fremset 2lnskeom, et der
msstte træffes Forsnstaltninger til Bevarelse af Udsigten, og
Spørgsmee let her'om blev af Landbr'ugsministeriet forelagt Fredninga-
myndighederne, hvorefter stat sminlst eriet, da de Arealer, pea hvil-
ke der kunde blive Tale om, at las8e Fredningsservitut, laa dels i
Viborg Amt. dels i Ringkøbing Amt, henviste Sagen til Behendling
ved Fredningsnævnet for Viborg AmtsraAdskreds.

Forhandlinger om Spørgsmsalet her ført til en Overenskomst
vedrørende Vand1Øbsspørgsmaaet samt Naturfredning af visse om-
raader mellem Skive Byrae4,: den væsent l1gste Del s f de Lodsejer'e,
gennem hvis En8e den paagæ1dende Del ef Aaen lØber, Danmarks Na-
turfredningsforening og Det danske Hedese1skeb.

Ifølge denne Overenskomst aka1 Vandet fra Karup Møllebæk
fremdelea f~ea gennem den gamle Ae. 1ige8om Vandet fra Koho1m Ae

l
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skel føres ind i denne.
Paa Grundlag af denne Overenskomst har Naturfredningsnævnet

for Viborg Amtsraadskreds den 6.Marts 1943 afssgt en Frednings ken-
delse i Sagen, som i HovedsSBen gear ud pes, at de ef Frenningen
omfattede Are~ler ikke maa bebygges h~erken varigt e1aer mid-
lertidigt, ej heller mae der paa disse anbrin~es Boder, Skure,
Mester, Broer eller andet, der efter Fredningsnæwnets Skøn kan virke
ska:mmende for Udsynet. De paB Ar'ealerne nu vær-ende Skure og Byg-
ninger maa opretholdes, men ikke ændres eller udvides. Arealerne
maa ikke beplantes, og der maa paa disse kun dyrkes Havre og Græs,
og eventuelle HavreafgrØder skal slaas, men~Hevren er grøn, dog
at muligt Forbud mod at slaa Kornet ~rØht skel respekteres.

Der till~ges Lodsejerne er Erstatning paa 1000 Kr. pr. ha.
Det er dog en Forudsætning for Fredningens Fremme, at Pro-

jektet til AfvandlnE!en S~rc'lfor Lund Jernbanebro bringes til
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Udføre lse.
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ikke oversti~e 52.000 Kr. og Amternes ikke 11.000 Kr., medens
eventuelle Overskridelser bæres af Skive Byraad.

Peata1eret har Skive Byraad, Danmarks Naturfredningsfor-
ening og Fredningsnæwnet for Viborg Amtsrasdskreds.
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KENDELSE

afsagt den 6. Marts 1943 af

Fredningsnævnet for Viborg Amtsraadskreds

Sagen angaaende Fredning af Skive Enge og

Karup Aas Slyngninger.
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Ved en for Statens Landvindingsudvalg verserende Plan om
Afvanding af Arealer ved Skive-Karup Aa paatænkes det at for-
lægge Aaen paa Strækningen fra Lund Jernbanebro til et P~nkt i
Aalejet ca. 1300 m. øst for Broen, idet Aaen paa denne Strækning
skulde føres i en Kanal langs Jernbanen.

Da der herved vilde ske en gennemgribende Ændring i Ud-
~igtsforholdene fra Skive By, særlig fra Kirkebakken udover Engene
syd for Byen, idet Aaens smukke og karakteristiske Slyngninger
gennem Engene vilde forsvinde, er der fra Byraadets Side med
Støtte af Danmarks Naturfredningsforening fremsat Ønske om, at
der maatte træffes Foranstaltninger til Bevarelse af Udsigten, og
Spørgsmaalet herom er af Landbrugsministeriet forelagt Frednings-
myndighederne, hvorefter Statsministeriet, da de Arealer, hvorpaa
der kan blive Tale om at lægge Fredningsservitut ligger dels i Vi-
borg Amt og dels i Ringkøbing Amt, ved Skrivelse af 24. Sept.
1942 har henvist Sagen til Behandling ved Fredningsnævnet for
Viborg Amtsraadskreds.

Der har om Spørgsmaalet været ført Forhandlinger, der har
ført til en Overenskomst af 28. August 1942 mellem Skive Byraad,
en væsentlig Del af de Lodsejere, 'gennem hvis Enge den omhand-
lede Del af Aaen gaar, Danmarks Naturfredningsforening og Det
danske Hedeselskab.

Overenskomsten er saalydende:

"Landvandskanalen fra Lund Bro og nordpaa bygges i l g
Meters Bredde.

Vandet fra Krarup Møllebæk føres fremdeles gennem den
gamle Aa.

Naar Spørgsmaalet om Jern banens Forlægning er afgjort, le-
des ogsaa Vandet fra Koholm A;\ direkte ind i den gamle Aa
eventuelt ved en Underføring under Banen.

3



Skive By paatager sig Forpligtelse til, at Byens Hovedvand-
ledning i Frederiksdals Alles Forlængelse i Tiden, indtil Koholm
Aa er ført ind i den gamle Aa, skal være ført saa langt mod Vest,
at det til enhver Tid er vestligere end det vestligste Kloakafløb til
Aaen fra Beboelsesbygninger.

Senest ved Afvandingsarbejdets Afslutning skal den ovenfor
omtalte Indføring af Koholm Aa eller en tilwarendc Vandmængde
fra den gamle Aa være gennemført. Til denne Foran~taltning maa
paaregnes en Udgift paa ca. 25,000 Kr., ~om er Lodsejerne uved-
kommende.

Det tillades Lodsejerne at anlægge lokale Afvandingsanlæg,
dog ikke med Vindmotorer som Drivkraft. Digerne maa ikke være
højere end 60 cm. over Aabredden. Til Nyanlæg skal der anvendes
Jordkabler, og Egeris Enge skal fremtidig som nu afvandes ved
een Pumpe~tation beliggende omtrentlig paa den nuværende Pumpe-
stations Plads. Pumpestationorne paa Nordsiden af Aaen ~kal skju-
les bedst mulig.

Lodsejerne har Ret til at dyrke Havre og Græs, men Havren
skal slaas, medens den er grøn, dog at Krigstidens Forbud mod at
slaa Kornet grønt selvfølgelig skal respekteres.

Udgifter ved fremtidig Oprensning af den gamle Aa deles lige
mellem Skive By og Lodsejerne, og Arbejdet skal udbydes i Licita-
tion.

Arealet skal fredes mod Bebyggelse, Beplantning og i det hele
mod skæmmende Foran~taltninger saasom Skure, Boder og Master.
Paataleret har saavel Skive By som Danmarks Naturl'redningsfore-
ning, hver for sig elle r i Forening.

Det Areal, c1er skal fredes, er det samme, som vilde have
faaet godt af Hedeselskabets Forslag I, beliggende mellem Liselund
og Lund Bro fraset Byggegrundsarealer i 40 Meters Dybde langs
Frederiksdal AJle.

Det er en Forudsætning for Lodsejernes Tiltræden af nærvæ-
rende Forlig, at der ydes dem en Erstatning paa 1000 Kr. pr. ha.,
samt at Arbejdet ikke paabegyndes, før dette Beløb er sikret.

Gartner Andersen, Ve~terfælled, forbeholder sig Ret til at
dyrke grønne Afgrøder paa de ham tilhørende Arealer Matr. Nr.
67 og 69 af Skive Købstads Markjorder."

Paa et den 21. November 1942 afholdt Lodsejermøde var
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der i det væsentlige Enighed om Fredning i Overensstemmebe med
Overenskomsten.

Der blev dog af Marius Stephansen fremsat Protest, idet
han oplyste, at han paa sit Areal Matr. Nr. 102a m. fl. Skive
Købstads Markjorder har opført en Lade, idet hans Arealer ik ke
egner sig til grønne Afgrøder.

G. Højlund J. Kjeldbjerg, hvis Areal Matr. Nr. 32s
Skive Købstads Markjorder ikke paatænkes fredet, protesterede
mod, at Arealerne ovenfor hans Areal fredes. En Del af hans
Areal er sumpet, og han faar hverken Erstatning eller M ulighed for
Afvanding.

N. J. M. Jensen, Matr. Nr. 32r Skive Købstads Mark-
jorder fremsatte tilsvarende Bemærkninger.

Assurandør C. V. Møller Hansen protesterede mod Fred·
ningen 'Om hensigtsløs. Han har derhos paastaaet sig tilkendt en
Erstatning, der er forholdsmæssig større end de øvrige Lodsejeres.

Hestehandler Thorsen, hvis Arealer agtes udlagt til Have-
grunde, hævder, at den Erstatning, der omtales i Overenskomsten
er for lille for hans Vedkommende.

) >

Fra Jydsk Husmandskreditforening, StatskassC'n, Statsbolig- / f
fonden og Kongeriget Danmarks Hypotekbank blev nedlagt Paa-
stand om, at en eventuel Erstatning ikke maa udredes uden Sam- ' I
tykke fra de paagældende Institutioner, for saa vidt de er Pant- > \

havere.
A f Det dan~ke Hedeselskab er der udarbejdet et Projekt til

Indførelse af Koholm Aa i det nuværende Aaleje saaledes at Aaen
ledes gennem et exis.terende Rørgennemløb under Jernbanen vest for
Lund Jernbanebro. Dette Projekt med Oprensning af Aalejet og An-
læg af nødvendige Sluseindretninger m. v. er kalkuleret til 40,000 Kr.

Fredningsnævnet har skønnet, at dette Projekt paa tilfreds-
'itillende Maade løser Spørgsmaalet om Indførelse af Koholm Aa i
Aalejet nord for Jernbanen.

Efter en af Hedeselskabet foretagen Beregning vil der gennem
Koholm Aa og Krarup Møllebæk ved normal Afstrømning tilføres
Aalejet ca. 24 % af den Vandmængde, der nu ved normal Af·
~trømning tilføres det fra Skive-Karup Aa.

Naar de nedennævnte Matr. Nr. inddrages under Fredning
med et samlet Areal af ca. 63 ha., vil dette efter den ovennævnte
Overenskomst forudsætte en Erstatning til Lodsejerne af 63,000 Kr.
og den samlede Udgift til Fredningen vil da andrage 103,000 Kr.
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Til Dækning af dette Beløb foreligger der Tilbud fra Skive
Byraad om 40,000 Kr. til Bestridelse af Udgifterne ved Indførelse
af Koholm Aa, hvorhos Byraadet har paataget '>ig at ville inde~
staa for eventuelle Overskridelser ved disse Arbejder.

T Henhold til Meddelelse underhaanden til Formanden vil der
kunne regnes med, at Statsministeriet er indforstaaet med, at ca.
50 % af de samlede Udgifter paalægges Statskassen.

Fra Viborg og Ringkøbing Amter foreligger intet Tilbud om
Deltagelse.

[det Nævnet finder, at den smukke Udsigt fra Skive By, sær-
lig Kirkebakken, mod Syd og Vest udover Engene med Aaen~
karakteri~tiske Slyngninger bør bevares, har Nævnet besluttet at
fremme Fredningssagen.

Det er en bestemt Forudsa;;tning for Fredningens Fremme, at_____ • - - - I ~_._

Afvandingsproje~~~~ ~yd for Lund Jernbanebro bringe~ !il_1)dJgJ~e,
idet Nævnet, hvis dette ikke sker, under d~ foreliggende Forhold
maa finde Fredning overflødig, og den nedenfor paalagte Servitut
og de iøvrigt nedenfor. trufne Bestemmelser til Fredningens Fremme
bortfalder saaledes, hvis Afvandingsrrojektet ikke gennemføre~.

Til Fremme af Fredningen har Nævnet hesluttet at paalægge
de nedennævnte Engarealer s,utlydende Servitut:

Arealet maa ikke bebygges hverken varigt eller midlertidigt, og
der maa ikke anbringes Boder, Skure, Master, Broer eller andet,
der efter Fredningsnævnets Skøn kan virke skæmmende for Ud·
synet. De paa Arealet nu værende Skure og Bygninger maa opret-
holdes, men ikke ændres eller udvides.

Arealet maa ikke beplantes.
Paa Arealet maa kun dyrkes Havre og Græs, og eventuelle

Havreafgrøder skal slaas, mens Havren er grøn, dog at muligt For-
bud mod at slaa Kornet grønt skal respekteres.

Ejerne har Ret til at anlægge lokale Afvandingsanlæg, dog
ikke med Vindmotorer som Drivkraft. Digerne maa ikke være
højere end 60 cm over Aabredden. Til Nyanlæg skal anvendes
Jordkabler, og Egeris Enge skal fremtidig som nu afvandes ved
een Pumpestation heliggende omtrent paa den nuværende Pumpe-
stations Plads. Pumpestationerne skal skjule~ bedst mulig efter Be-
stemmelse af Fredningsnævnets Formand.

Denne Servitut paalægge~ de nedennævnte Matr. Nr., hvor-
hos der tilkendes Ejerne de vedføjede Er~tatninger:
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Matr. Nr.e Skive Købstads
Markjorder

()l) Gammelgaardem
Ejer Areal Erstatning

ha Kr.

(j(j
H5gel H5f
H5i

0,17 \
0,56 f

Ejeren af Mat!'. Nr. 69 og 67 har endvidere
Ret til at dyrke lave gTørulP lIavebrug'sprodukter

Chr. Kjær 1,9()
0,57
0,2(j
0,28

Andersen 7:30,00

4320,00

I

l'

(j5d
65c
(j5a Emma Stolpe (Thorsen)
75as .1/
74. II Skive Kommune
78 v Aksel Th. Nielsen
81./ Skolegaarden
75n ,1/ Ida Laursen
94a
95a
75m J C. J. Trillingsgaard
102a If Marinus Stephan sen
103a lo-

.. 108bl.
• 10Hh C. V. Petersen

103d"
I08a v Jens Fogh
64 ... Emma Thorsentit (l3 v C. V. Møller Hansen
62 ~

61 ....
(jOe ,- Oluf Malmberg
4 v Manfred Pedersen
108k v

e (lOb v
(lOc v' Erik Worm Lind

0,59
0,66
1,24 l

2420,001,18 f
0,17 170,00
0,20 200,00
0,12 120,00
0,1~
0,12 340,00
0,10
0,2(j 2GO,00
0,18 l} 0,52

700,00

} 0,2() ~(l0,00

0,05 50,00
1,72 1720,00
0,94

t0,28
0,73

J

2890,00

0,94
0,55 550,00

0,721
1570,000,09 f

0,76
0,37 370,00

16,67 16670,00
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Matr. Nr. Ejer Areal Erstatning

Skive Købstads -Markjorder ha. Kr.
Transport 16,67 Hl670,00

60a Gert Møller 0,81 e
59 0,29
58 0,57 3020,00
57 0,49
56 0,30 el55 0,56

J

54 Skive Kommune 1,54 1540,00
53 Chr. Hansen 0,53 } 1490,00 ti)
52a 0,96
52b Chr. Thomsen 0,50 500,00
52c Skive Kommune 0,25 250,00
52d Magda Andersen 0,25 :150,00
52e Else K. Bundgaard 1,99 1 !)!)(),OO

51 Laust P. Assersen 0,73 } 1380,00
50 0,65 e49 Kirken 1,72 1720,00

Jægeris m. m.:
3g Emma Thorsen 0,2a 230,00
aa

, Kristian Hedegaard 5,99 5990,00
130 Morten Mortensen 1,(i6 \

1800,00 e,
10m 0,14 f
2d Søren E. N. Thougaard 2,11 2110,00
10f Peder Antonsen 1,33 1330,00
la Thorvald Madsen 4,99 4990,00
2e J. O. Stilling og Niels Petersen 1,81 1810,00 fil
11ae Kr. Morsing Nielsen 1,56 1560,00
,4a S_~verill_:e._Krog1L-_ 0,80 5800,00
2c Søren Espersen N. Thougaard a,26 4570,00
2<1 1,31
10a Mathias Johs. Nielsen 0,08 80,00
Skive Købstads
Braarup Jorder: e4 Søren Espersen N. Thougaard 0,84 840,00

59,92 59920,00 I

'!
8 .l



MBtr. Nr. Ejer Areal Erstatninge He~selbjerg-
gaarde: ha. Kr.

Transport G9,20 G9920,00,e 14 And. Sørensen Møller 0,57 570,00
13 Jens Chr. Jensen 0,G7 670,00
12 Johs. Christensen 0,7:3 730,00
11 Gerhard Ibsen 0,75 750,00
10a Peter Johs. Kjærgaard ogel Kr. Johs. Kjærgaard O,:3G :3()0,OO
4f Alfred Fristrup O,O!) 90,00

II Lundhedegaard:
() Johs. Larsen O,O!l 90,00

63,18 63180,00

Aaen maa indenfor det fredede Omraade ikke reguleres i ho-
risontal Retning, og en Ændring i de regulativmæssige Bestemmelser
om Aaem, Dybde maa kun ske med Fredningsnævnets Samtykke.

Saafremt det i Overenskomsten omtalte nye Aaløb fra Lund
Jernbanebro til Liselund bringes til Udførelse, bestemmer Nævnet,
at Vandet fra J(oholm Aa skal føre~ til det gamle Aaløb i Over-
en~stemmelse med Hedesel~kabets Forslag, og at den deri indehold-
te Mulighed for i vandrige Tider eller under Højvande i Fjorden
at kunne begrænse, eventuelt helt udelukke Tilløbet fra Koholm
Aa til det gamle Aaløb, maa benyttes.

I Henhold til oftnævnte Overenskomst har Skive By paataget
~ig Forpligtelse til, at Byens Hovedvandledning i Frederiksdals Alles
Forlængelse i Tiden, indtil Koholm Aa er ført ind i det gamle
Aaleje, skal være ført saa langt mod Vest, at det til enhver Tid er
vestligere end det vestligste Kloakafløb til Aaen fra Beboelsesbygninger.

Ifølge Overenskomsten er det. endvidere en Forudsætning, at
Udgifterne ved den fremtidige Vedligeholdelse af det gamle Aaleje
skal deles lige mellem Skive By og Lodsejerne, og at Arbejdet skal
udbydes i Licitation.

Sammen med det gamle Aaleje passes og vedligeholdes den
n~derste 001 af Koholm Aa fra og med Gennemløbet under Jern-
banen og Kanalen derfra til den gamle Aa, endvidere Slusen i Dæm-
ningen over den østlige Ende af det gamle Aaleje.

Saafremt Jerbanen nedlægge~ eller flyttes, skal den nu god-

9



kendte Ordning, hvorefter i vandrige Tider en 001 af Kohom Aas
Vand føres til det gamle Aaleje, medens Resten over et Overfalds-
bygværk føres til Skive- Karup Aa syd for Jernbanebroen, opret-
holdes.

Foranstaaende Bestemmelser vil være at optage i Regulativet
for Vandløbet.

Af de samlede Udgifter ved Fredningen, herunder Udgifterne
ved Indførelse af Koholm Aa m. v., udredes 40 °/0 af Skive By-
raad og 50 °/0 af Statskassen, medens de 10 0/0 findes at kunne
paalægges Viborg og Ringkøbing Amter mod Fordeling af Inden-
rigsministeriet,. idet bemærkes, at dette Beløb er ikke uvæsentlig la-
vere end det, der vilde blive at paalægge Amterne, hvis Udgifterne
skulde fordeles efter Fredningsloven~ Bestemmelser. Dog kan Stat~-
ka~sen~ Udgift ikke overstige 52,000 Kr. og Amterne~ ikke 11,000
Kr., medens eventuelle Overskridelser bæres af Skive Byraad.

Dc til Etablering af Vej- eller Baneanlæg nødvendige Dispen-
sationer fra Fredning~be~temmelserne kan meddeles al' Fredning~-
nævnet.

Fredning~"ervitutterne vil være at tinglyse paa de anl'ørte
Matr. Nr.

Paataleberettiget er Skive Byraad, Danmarks Naturfrednings-
forening og Fredningsnævnet for Viborg Amt~raadskreds.

De med Servitut belagte Arealer vil om fornodent være at
udstykke.

Thi bestemmes:
Der vil være at etablere Fredning i Overensstemmelse med

foranstaaende.

.'

(J//O /(lorboc. Cllr. Hoil;t:,({(lrtl. j. l/o!!{:rllJ!.
j. Vc.I·!er.t:·(J((nl. N. (;i7)S/~07) Lk/II.
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00871. 00

DISPENSATIONER>

Afgørelser - Reg. nr.: 00871.00

Dispensationer i perioden: 12-08-1952 - 30-08-2004



REG. NR. ~;/
11~-1'ts"~

U D S K R I F T---------------af
OVERFREDNINGSNÆVNETS KENDELSESPROTOKOL.

År 1952, denl2. august, afsagde overfredningsnæ'lnet på grundlag af
skriftlig votering følgende

t i l l æ g s k e n d e l s e
til overfredningsn~vnets kendelse af 17. marts 1944 vedrørende fredning
af Skive enge og Karup ås slyngnineer (ofn. 531/43).

~ Ved overfredningsn~vnets forn~vnte kendelse, som med enkelte ændrin-
ger stadf~stede en af fredningsn~vnet for Viborg amt under 6. marts

tt 1943 afsagt kendelse, pålagdes der de p~g~ldende arealer servitut om,
, at arealerne ikke må bebygges hverken var'igt eller ltidlertidigt, ej
• heller må der på disse anbringes boder, skure, m5.ster, broer eller

andet, der efter fredningsn~vnets skøn kan virke sk'13mmendefor udsynet.
De på arealerne værende skure og bygninger må opretholdes, men ikke
ændres eller udvides. Arealerne må ikke beplantes, og der må på disse
kun dyrkes havre og gr'l1s,og eventuelle havreafgrøder skal slås, mens
havren er grøn, dog at muligt forbud mod at slå kornet grønt skal
respekteres. Endvidere bestemtes, at åen indenfor det fredede område
ikke må reguleres i horisontal retning, og at en ~ndring i de regulativ- I

mæssige bestemmelser om åens dybde kun må ske med fredningsn~vnets til-
ladelse.

Fredni~gsnævnet for Viborg amt har den 21. februar 1952 fremsendt
~, et andragende fra Skive byråd om dispensation fra fredningsbestemmelser-

ne i anledning af, at det i forbindelse med flytningen af Skive station
m.v. vil v~re nødvendigt at udføre et vejanlæg, der berører de fredede

I ,~, arealer, hvorhos projektet muligvis nødvendiggør en forlægning af
Skive. å på en mindre strækning. Vejanlægget skal tjene til forbindelse
mellem det sydlige byområde og den ny Skive H station samt den nuværende
bykerne.

Fredningsn:evnet har i et den 19. februar 1952 afholdt møde vedtaget
en udtalelse, hvorefter der ikke haves noget at indvende mod det fore-
liggende vejprojekt, specielt ikke mod den mulige forlæ~ling af
Ski ve-Karup å. Danmarks naturfredningsforening har afgivet en tilsvaren-
de udtalelse.

Da overfredningsn~vnet ikke mener at burde modsætte sig gennemførel-
II' sen af de omhandlede arbejder, vil overfredningsn~vnets kendelse være

)
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at ændre således, at de kan bringos til udførelse.
T h i b e s t e m m e s :
Overfredningsnævnets kendelse af 17. marts 1944 vedrørende fredning

af Skive enge og Karup ~s slyngninger 'skal ikke VlJre til hinder for
udførelsen af det ovenfor n~vntc vejanlæg eller for en derved nødven-
diggjort forlægning af Skive å.

Udskriftens rigtighed bekræftes.

~
_..__. ~.f!:

.~......./...'» .rJfi.'jlil< ...<::..-- ...
~ l..._~

F. Grage~
overfredningsnævnets sekretær



Natu~frednin9sn~~net
, for Viborg Amts sydlige fredningskreds

~
~ ,~ Gravene 2, 8800 Viborg
{ :.) Tlf. 06 62 12 28I Kontortid 9-12, lØrdag lukket

Modt8getr REG.Nl
Skov- og Naturstyrelsen

2 1 JUNI 1988

--Viborg ,-den 20. juni; 1988.
Fred.j.nr. E 10/1988.
Deres j.nr. 01.05.00 P28

Skive Kommune,
østergade 13,
7800 Skive.

I skrivelse af 15. marts 1988 har De ansøgt fredningsnævnet om
tilladelse til forlængelse af Arvikavej i Skive. Af ansøgningen
fremgår:

•
"Vejen ligger inden for beskyttelseszonen omkring vandløb (Skive Å)
og placeres dels hvor eksisterende vej til Hotel Hilltop forlØber,
dels på nyt areal .

Vejen omlægges p.g.a. en udbygning af hotellet hvor den nuværende
vej forløber samt for at undgå udkørsel til Søndre Boulevard, idet
der her bliver udkørsel forbudt.

Samtidig med at vejen anlægges, agtes der udført kanalisering på
SØndre Boulevard samt en ændring af parkeringslommen umiddelbart nord
for den nye vej."

Fredningsnævnets tilladelse er således nødvendig, jfr. naturfred-
ningslovens § 47 a, og kræver tillige tilladelse efter lovens
§ 34, idet det berører fredningen ved Skive A, jfr. nedennævnte.
Sagen har været forelagt Viborg Arntskornmunesfredningskontor, der
i skrivelse af 30. maj 1988 har udtalt bl.a.:

"Ved projektet forlænges Arvikavej og fØres over i en eksisterende
vej, der ligger delvis på den gamle jernbanedæmning, som udgør fred-
ningsgrænsen .

Som det fremgår vil der blive tale om en mindre sideudvidelse
af den eksisterende vej, overvejende med retning bort fra det fredede
område.

Den landskabelige virkning af den del af projektet, der forløber langs
fredningsgrænsen, må derfor vurderes at være af begrænset og mindre
væsentligt omfang. Det egentlige nyanlæg og deraf følgende terrænind-
greb ligger uden for fredningen.

I øvrigt kan det til fredningsnævnets orientering oplyses, at projek-
tet umiddelbart må vurderes at være i strid med regionplanlægningen,
hvilket kommunen snarest muligt vil blive underrettet om."

på nævnets forespørgsel har Viborg Amtskommune, teknisk forvalt-
ning, derefter i skrivelse af 10. ds. udtalt, at man ikke har be-
mærkninger til forlægningens gennemførelse.

Miljøministeriet
Skov- og Naturstyrel~~
j.nr·F./?A~/ ~~.

,;:J(/ /,/3- 3./
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Efter det således oplyste og efter formålet med det ansøgte fin-
der fredningsnævnet herefter at kunne give den efter naturfred-
ningsloven nødvendige tilladelse til det ansøgte.
Der er herved alene taget stilling til, om tilladelse kan gives
efter bestemmelserne i naturfredningsloven. -
Opmærksomheden henledes på, at tilladelsen bortfalder, såfremt
den ikke er udnyttet inden 5 år fra dato.
Opmærksomheden henledes endvidere på, at fredningsnævnets af-
gØrelse i medfør af naturfredningslovens § 58 kan påklages til
Overfredningsnævnet, Slotsmarken 15, 2970 Hørsholm, bl.a. af
Danmarks Naturfredningsforening og miljøministeren. Klagefristen
er 4 uger fra den dag, man har fået meddelelse om afgørelsen,
og tilladelsen kan ikke udnyttes, før klagefristen er udløbet.
Er klage indgivet, må tilladelsen ikke udnyttes, medmindre den
opretholdes af klagemyndigheden.

Kopi af denne skrivelse er sendt til:
Bent Jensen, Egevej 5, Lem, 7861 Balling,
Børge Quist Olesen, Grønningen 16, 7800 Skive,
Viborg Amtskommunes fredningskontor og plankontor, Postboks 21,
8800 Viborg, j.nr. 8-70-53-4-779-1-88,
Skive Kommunes vurderingsråd, østergade 13, 7800 Skive,
Skov- og Naturstyre~~ent~otsmarken 13, 2970 Hørsholm,
Danmarks Naturfredn1ngsforening, Nørregade 2, 1165 KØbenhavn K.



FREDNINGSNÆVNET
FOR RINGKJ0BING AMT

RETIEN I HERNING, 2 AFD.
Nygaae '-3. 7400 Herning

TIt 97222200 Herning, den 24. november 1997
R.A.F. 69/97Skov- og Naturstyrelsen

Haraldsgade 53
2100 København ø.

Modtaget'
Skov- og Naturstyrelsen

Rtll. NR. o~l\.oo. 2 5 NOV, 'J997

Fårbæk Borgerforening v/Roger Koldkur, Karup, er d.d. tilskrevet
således:

"F~rbæk Borgerforening v/Roger Koldkur, Fårbækvej 5, 7470 Karup,
ansøger om godkendelse af en spang over Karup A. - R.A.F. 26/62 -
Skive-Karup ådalen.

Efter en besigtigelse den 6. november 1997, hvori foruden nævnet
deltog repræsentanter for Viborg Amt, Aulum-Haderup kommune, Dan-
marks Naturfredningsforening, Friluftsrådet, ejerne af arealet
og ansøgerne skal nævnet i medfør af Naturbeskyttelseslavens §

50 give tilladelse til, at ansøgeren, beboergruppen i Fårbæk,
som ansøgt anlægger en spang over Karup A i tilslutning til Får-
bæk Natursti, idet det ansøgte ikke vil være i strid med fred-
ningens formål.

Nævnet har herved især lagt vægt på, at spangen styrker almenhe-
ttl dens muligheder for at få glæde af de rekreative områder på begge

sider af Karup A. Spangen er udformet, så den ikke skæmmer land-
skabet unødigt.

Tilladelsen gives på vilkår, at spangen males i en afdæmpet mørk
naturfarve.

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

..1
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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.

/GRM
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Udskrift
af

forhandlingsprotokollen for fredningsnævnet
for Viborg amt

Den 24 november 1997 holdt fredningsnævnet for Viborg amt møde på nedennævnte ejendom.

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

Der foretoges . REG.NR. 0~l\· 00

Sag nr. VaF 25/97

Ansøgning om godkendelse af spang over Karup Å.

Der fremlagdes:ej
1. Ansøgning af26. august 1997 modtaget her den 8. september 1997.

2. Skrivelse af 23. oktober 1997 fra fredningsnævnet for Ringkøbing amt med bilag.

3 Skrivelse af 1. oktober 1997 fra Danmarks Naturfredningsforening.

4 Skrivelse af 14. november 1997 fra fredningsnævnet for Ringkøbing amt med bilag.

Sagen har været drøftet med det amtsrådsvalgte medlem Aage Koch-Jensen, Bjeningbro
forbindelse med et tidligere afholdt møde.

Efter drøftelse med det kommunalbestyrelsesvalgte medlem P.E. Møller, Karup, meddelte frednings-
nævnet tilladelse til etablering af en spang i overensstemmelse med ansøgningen, idet spangen skal
males i en afdæmpet mørk naturfarve.

l· e Afgørelsen kan efter naturbeskyttelseslovens kapitel 12 indbringes for Naturklagenævnet af blandt
andet den, der har begæret fredningsnævnet s 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 sluttet.
~ Møde! hæv~t.

l KnUd S LuAd,

\
ft>rmhdd. J \ '

" J' i'Jl'iJ -\.
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Udskrift
af

forhandlingsprotokollen for fredningsnævnet
for Viborg amt

Den 25. april 2002 holdt Fredningsnævnet for Viborg amt møde på dommerkontoret i Thisted.

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

Der foretoges:

Sag nr. VaF 13/2002

Ansøgning om tiDadelse til opsætning af storkerede på en 16-12 meter høj mast i en
grøftekant ved parcel nr. 198 i et område i Skive omfattet af fredningen af Skive enge og
Kamp å 's slyngninger.

Der fremlagdes:

l. Skrivelse af ll. marts 2002 med bilag fra Skive kommune.

Formanden bemærkede, at der ikke var fremkommet protester mod det ansøgte.

Efter en telefonisk drøftelse med det amtsrådsvalgte medlem Anton Kirk Toft, Redsted og det kom-
munalvalgte medlem Anders Mikkelsen, Fur, meddelte fredningsnævnet tilladelse til at opstille en
storkerede som ansøgt, dog således at reden skal opsættes på en træmast.

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 naturbeskytteJseslovens kapitel 12 indbringes for Naturklagenævnet afblandt
andet den, der har begæret Fredningsnævnets afgørelse, og forskellige myndigheder.

Klage indgives skriftligt til Fredningsnævnet for Viborg amt, Skovgade 30, 7700 Thisted, der sør-
ger 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 ud-
nyttes, medmindre den opretholdes afNaturklagenævnet.

Sagen sluttet.
roo\Jjvet.

wMJ
fmd'Udskriftens rigtighed bekræftes.

Fredningsnævnet for Viborg amt, den

2 9 APR. 2G~~2
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Udskrift
af

forhandlingsprotokollen for fredningsnævnet
for Viborg amt

8ko-'V_~ODTAGET
g Naturstyrelst!t::

fJ,~ MRS. JOI/E

Den 27. februar 2004 holdt Fredningsnævnet for Viborg amt møde i Resen.

Mødt var formanden, dommer Knud S. Lund, Thisted, og medlemmerne, det amtsrådsvalgte med-
lem Anton Kirk Toft, Redsted, og det kommunalvalgte medlem Ernst Nielsen, Stoholm.

Der foretoges:

Sag nr. VaF 3/2004

e Ansøgning om tilladelse til opførelse af spang over Karup å på matr. nr. 9a Resen by, Resen,
omfattet af fredningen af Skive-Karup ådalen.

•

Der fremlagdes:

l. Brev af21.1.2004 fra Viborg amt, Miljø og Teknik, med bilag.

Tilsted var tillige Ebbe Vang-Pedersen, Viborg amt.

Efter en drøftelse meddelte Fredningsnævnet tilladelse til dispensation til opførelse af spang 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, med angivelse af vores sagsnummer, 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 klagebereuigede.

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

Sagen sluttet.
Mødet hævet.

, ) ,I \

i1 N" j'" ~L'~d\u . UD"

J8J~r1ftens rigtighed bekræftes.
Fredningsnævnet for Viborg amt, den

200~
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FREDNINGSNÆVNET FOR RINGKJØBING AMT

Herning, den 12. august 2004
R.A.F.49/04

Skov- og Naturstyrelsen
Haraldsgade 53
2100 København ø

Modtaget i
Skov- ,... "'., t, ~"i' ""Æ'lse~

Sdr. Resen og Omegns Borgerforening v/Bo Andersen er d.d. ti-lskrevet således:

"Sdr. Resen og Omegns Borgerforening v/Bo Andersen, Bavnevej 32, Sdr. Resen, 7470
Karup J., ansøger om tilladelse til at bygge en spang over Karup Å på matr. nr. 9 a, Resen by,
Resen. - R.A.F. 26/62 - Skive-Karup ådalen.

Fredningsnævnet for Viborg amt gav ved kendelse af 27. februar 2004 tilladelse til, at der
opføres en spang over Karup Å på matr. nr. 9 a, Resen by, Resen. Fredningsnævnet for Ring-
kjøbing Amt skal i medfør af Naturbeskyttelseslovens § 50 tillade, at Sdr. Resen og Omegns
Borgerforening bygger spangen som ansøgt og i overensstemmelse med kendelsen fra
Fredningsnævnet for Viborg Amt. Tilladelsen gives, da heller ikke Fredningsnævnet for Ring-
kjøbing Amt finder, at det ansøgte er i strid med fredningens formål.

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

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 en klage, at der indbetales et gebyr
på 500 kr. til Naturklagenævnet. Nævnet vil sende 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 Naturklage-
nævnets 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.

Skov- og Naturstyrelsen
J.nr. SN2001-(LlI/t\-Ooo\
Akt. nr.62... --, Bil.

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

Tlf. 97 22 2200 E-maiI: f-naevn@mail.dk

http://www.nkn.dk
mailto:f-naevn@mail.dk


FREDNINGSNÆVNET FOR RINGKJØBING AMT

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
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Modtaget i

Skov- og Naturstyrelsen

31 AUG. 2004

Udskrift
af

forhandlingsprotokollen for fredningsnævnet
for Viborg amt

Den 30. 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 40/2004

Ansøgning om tilladelse til etablering af 3 handicapfiskepladser ved Skive-Karup å på kom-
__ munale arealer i Skive by.

Der fremlagdes:

l. Brev af27.7.2004 fra Viborg amt, Miljø og Teknik, med bilag.

Efter en telefonisk drøftelse med det amtsrådsvalgte medlem Anton Kirk Toft, Redsted, og det
kommunalrådsvalgte medlem Ivar Kjær, Skive, meddelte fredningsnævnet tilladelse til etablering af
handicapfiskepladser 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.

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 videresendelse 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 får helt eller delvis medhold i Deres klage.

Klagefristen er 4 uger fra den dag, afgørelsen er meddelt den pågældende klageberettigede.
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En tilladelse må ikke udnyttes før udløbet af klage fristen. Er klage iværksat, må tilladelsen ikke ud-
nyttes, medmindre den opretholdes afNaturklagenævnet.

Sagen sluttet.
Mødet hævet.

Knud S. Lund,
fmd.

Udskriftens rigtigheo bekræftes.
Fredningsnævnet for Viborg amt, den

3 O AUG. 2004
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Anmodning om samtykke til regulativændring for Skive Å. – R.A.F. 26/1962 – Skive-Karup Ådalen. 

 

Skive Kommune har søgt om Fredningsnævnets samtykke til ændring i regulativ for Skive Å, som 

ligger inden for fredningen Karup Å. 

 

Ansøgningen 

”… 

Skive Kommune har oplyst, at de ved regulativrevisionen har valgt at tilpasse de regulativmæssige 

dimensioner til de faktiske forhold i vandløbet, der naturligt har udviklet sig til generelt at være lidt 

smallere og dybere.  

 

Tilpasningen medfører ingen fysiske ændringer i vandløbet eller den nuværende afvandingsevne, som 

den har været til stede i mere end 10 år.  

 

Den teoretiske tilpasning betyder, at der ved en vintermedianmaksimumafstrømning, er et teoretisk 

vandspejlsfald på op til 50 cm på den øverste kilometer af vandløbet, mens der er en mindre teoretisk 

vandspejlsstigning på 2-3 cm på den øvrige del af Skive. Sådan som det også er i virkeligheden i dag. 

Den nuværende grødeskæringspraksis videreføres. 

 

Fredningen 

Af Fredningsnævnets kendelse af 6. marts 1943 fremgår, at fredningens formål er at bevare den 

smukke udsigt fra Skive By, særligt Kirkebakken, mod syd og vest ud over Engene med åens karak-

teristiske Slyngninger. 

 

Af fredningsbestemmelserne fremgår: 

”… 

Aaen må indenfor det fredede Omraade ikke reguleres i horisonal Retning, og en Ændring i de 

regulativmæssige Bestemmelser om Aaens dybde kan kun ske med Fredningsnævnets samtykke. 

…” 

 

Natura 2000 

mailto:kkbe@skivekommune.dk
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Skive Kommune har foretaget en vurdering af, om Natura 2000 området Karup Å eller arter på habi-

tatdirektivets bilag IV vil påvirkes væsentligt af den administrative revision af regulativet for Skive 

Å. Skive Kommune har udtalt, at regulativrevisionen er en tilpasning af regulativets dimensioner til 

vandløbets faktiske forhold, og at der ikke sker fysiske ændringer i vandløbet. Frem for lovliggørelse 

af regulativet ved fysiske indgreb er det Skive Kommunes vurdering, at den administrative revision 

er den mest skånsomme for naturområdet og de tilknyttede dyr og planter. Kommunen vurderer så-

ledes, at der ikke vil ske en væsentlig forringelse af naturtyper og levesteder eller, at projektet i øvrigt 

vil medføre forstyrrelser, der har betydelige konsekvenser for de arter, området er udpeget for. Skive 

Kommune har samlet set vurderet, at regulativrevisionen ikke vil medføre en væsentlig påvirkning af 

Natura-2000 området eller bilag IV-arter.  

Fredningsnævnets sagsbehandling 

Fredningsnævnet har besluttet at behandle sagen på skriftligt grundlag. 

Fredningsnævnet har fået forelagt Direktivforslag 2020 og et illustreret længdeprofilplot af stræknin-

gen af Skive Å, der er omfattet af arealfredningen fra Lundbro til Sdr. Boulevard. Af plottet fremgår 

den opmålte bund fra 2017, regulativbunden fra det gældende regulativ af 1998 samt forslag til ny 

regulativbund 2020. 

Skive Kommune har supplerende oplyst, at de nye regulativdimensioner skal tilpasses i forhold til 

den nyeste opmåling af vandløbet, så regulativdimensionerne afspejler de faktiske forhold i vandlø-

bet. Skive Kommune har i forbindelse med udarbejdelse af regulativforslaget for Skive Å lagt den 

nye regulativmæssige bund nær den faktiske bund, som det fremgår af længdeprofilplottet. Årsagen 

til, at den nye regulativbund ligger ca. 15-20 cm lavere end den gældende regulativbund, er, at vand-

løbet naturligt har ændret sig til generelt at være smallere og dybere, og dermed mere selvrensende 

for sandaflejringer.  

Kommunen foretager ikke aktiv fysisk regulering af vandløbet i forbindelse med regulativrevisionen. 

Ansøgningen har været forelagt for Danmarks Naturfredningsforening og Skive Kommune. Ingen af 

de hørte har haft bemærkninger til ansøgningen. 

Fredningsnævnets afgørelse 

Fredningsnævnet har efter votering i medfør af naturbeskyttelseslovens § 50, stk. 1, og stk. 2, besluttet 

at meddele samtykke til regulativændringen, hvorved regulativdimensionerne vil afspejle de faktiske 

forhold i vandløbet fra Lundbro til Sdr. Boulevard, således som disse er oplyst i det nedenfor gengivne 

længdeprofilplot.  

Fredningsnævnet har vurderet, at regulativændringen, som ikke medfører fysisk regulering af vand-

løbet, ikke er i strid med fredningen formål. 

Fredningsnævnet har lagt Skive Kommunes vurdering til grund, hvorefter regulativændringen ikke 

vil medføre en væsentlig påvirkning af Natura-2000 området eller bilag IV-arter.  
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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  

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

sagen.  

http://www.naevneneshus.dk/
http://www.naevneneshus.dk/
http://www.naevneneshus.dk/
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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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