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OVERFREDNINGSNÆVNETS KENDELSESPROTOKOL.-----------------------------------------

Aar 1946. den 2G.september. afsagde Oyerfredningsn~-
net paa Grundlag af mundtlig og skrif.tli& Votering fØlgende

Kendelse
1 ss@en Nr. 636/45 vedrøx;ende Fl'ednini af et Eiekrat paa Ejendonunen
Matr.Nr. 3a og 30 østergaard. Lyhne Sogn.

,Den, a~ Fr:edninssnævnet t'or.Rlnikøbin& Alntsraadskreds
den 4.september 1945 afsagte Kendelse er saalydende:,' . l' •

"Efter at de~ d~n 8/3-45 var kommet til N~nets Kundskab.
at Ejeren af Matr.Nr. 3'.30 østergaerd. Lynne Sogn. Qaerdejer

~ otto Lausen. havde paabe~yndt Fældnln~ a! Løvtræerne paa nævnte Ejend-
dom. har Nævnet ved en S!'lnuneDag afs8i. foreløbig Kendelse' i Me'dfør.
af Naturfrertningeu.ovens § 9. Stk. 2 paalagt Ejeren ikke ,et trætfe
Forenstaltninger. der kan gribe forstyrrende ind i·den·bestaaende
Tilstand og derved danne Hindring for Gennemførelsen af en paa-
tænkt Frednlne; af det paa Ejendommen værende Ee;ekrat. r , '

Det fremgaar af en fra NæNnets sOine~allte Medlem 1 Eg-
nd $o&n •.Skovrider A.Flacher. Tarm. indhel]tet Redegørel.se.'at det
paegældende med Løvtræer (Eg) bevoksede Omraade.- der dækker et Areal
pea oa. 2.5 ha. med dets Vegetation af ørnebregner. Llll1ekonvaller
m.m. frembyder stor landskabelig SkÆb?ed. 0i at der fra Elnens Be-
folkning er fremsat Ønsk~ mm at fea FrednlnEen.gennemført.

Fre Danmarks Naturfredningsforening er ~et, fremh~et. at
Omrssder som det her! Sagen o~hendlede baBde'land8k8heligt~tetisk
og som botaniske Studlefelter er af stor Betydn1nl. O! ~oreningen har
henstl1~et~ ,et Fredningen iennemføres. sasledes at der indføres
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For'bud mod Bebyggelse. mod Kr'eaturi6ræ8nin~0E: Indpla'ltningaf Grantræ.
Ved et den 7/4 d.A. afholdt Møde. der har' væ>ret ind-

va r'fflt;'kjiJ/Underr-etning t11 Ejeren og Panthaverne i Ejendommen 8flmt
til RinekØbin~ Amtsread og Lyhne SOenera8d har Nævnet besigtiget
Forholdene paa stedet ob for'handlet om Fredninitens Gennemfør·else.

Ved Besigtigelsen er Nævnet. som finder Frednlngens Gen-
nemførelse som forelsaaet særdeles ønskell~ af landskahell~t skøn-
hedsmæssi~e Grunde. blevet opmær'kHom paR. at et tilstødende y.rat.
som er belig~ende paa Kristian Rikardt Pedersens Og Aksel Martinus
Pedersens Ejennorn. Matr .Nr. 3a ~8tert!:a3rd,Lyhne Sogn, og som sammen
med det ovenfor omhandlede Areal danner et naturliet Hele. hør med-• inddrages under Frednineen. Nævnet har herefter ved Forhandling med
Ejerne af MAtr.Nr. 3a opnaset disses Tiltrædelse af en af N~net af-
fattet saalydende Fredningsdeklaration:

"Underskrevne Kristian Rlkardt Pedersen o~ 'AkElelMart.i-
nus Pedersen som Ejere at Ejendommen Mrtr.Nr. 3a østergaard, Lyhne
sogn. erklær.er herved med bindende Virkning for os og senere Ejere
af nævnte Ejendom, at det paa Matr.Nr. 3a beliggen~e Areal. der er
hevokset med Egekra t. slfal være undergi vet 'N8t;urfrednin~ saaledes:

Arealet skal forblive henliE:>t\endei "ets nuværoende n8tur~
liBe Tilstand o~ maa inbensinde behy~~e8. hverken varigt eller midler-
tidiBt. ejheller oPdyrkes. oppløjes eller benyttes til Kreaturgræs-.,,--.,
nln~. Omraadet skal bevares som en Relhed og ma'a ingensinde udstykkes.

Paa Arealet maa ikke fældes LØ'Vtr'~r af nni:en Art uden
efter forudgaaende Anvisninb fra l"redning,snævnetfor Rin8kø"oing
Amtsra~dskreds, eller hvem Nævnet udp~Ber. Gren OB Fyr maa ikke ind-
plantes. og den besteaende N8aletræsbevoksning vil i videst muligt
Omfang være at fjerne ved Ejerens FOl'anst8ltnln~.

Plantelivet pes Arealet fredes, saaledes ~t der tntet
- maa f j erne s s f Bundfloraen •

I det fredede Omraade ma8 ikke graves efter Orus, Send
eller andet.

Der Bives Almenheden Ad~anB til FÆrdsel overalt paa
det. fr'edede Areal.

Det fredede Omraade kort1æcgee, event. tillige afm~kes
ved Frednin~snævnets Foranstaltning.
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Nærværende Deklaration v,ilvære at tinthlys8'pse den

ovennævnte Ejendom med prioritet forud for Pantehæftelser. men med
Respekt.sf allerede tinglyste Servitutter og endre Byrder.

For servitutPsalæg~et ydes et Vederls~ een Geng for elle
stort 200 Kr.

Paatsleretten tilkommer Fredningsnævnet .".
Ejendommen Matr.Nr. 30. ~s.som ifØlge Tingbogen til-

hører otto Lausen. er ved utinglyst Skøde overdrAget til,Gaardejer
Emil Pedersen af Norrlenskov. der har givet .M~e under Sqgen. hvori-
mod otto Lausen trods lovlig Tilsigelse ikke har været m~t.

Det har ikke v~et muligt at opnaa nogen forligsmæssi~
Ordning med Emil Pedersen.

Hans oprindeli~ passtand.for Nævnet gik ud pas. at
Fredningssaien alene burde nyde Fremme mod en Erststning af 2.000
Kr., men hån her efter sa~ens opta~else til Kendelse skrlftli~_ med-
delt Nævnets Formand. at han ønsker at "trække sit Erstatnlngskray
tl1hage". hvilket under Hensyn til hans Henyisning til, ~t .Arealet
efter' sagkyndigt Udssin skal eine sig fortrinligt som PrugtplAntage,

og til Skriveisens Formulering i det Hele nærmest synes at'maatte
forstaas saaledes. at han protesterer mod Fredningens Gennemr~else
overhovedet.

Da de paa Matr.Nr. 3a. 3c.'3~ yærende Esekret ved deres
Skønhed og under Rensyn til' den paa Egnens sjældne Forekomst af
L~træer skønnes at have væsentlig Betydning for'Almenheden, for
hnm ogssa Adgangen ti'lat færde s paa Arealerne e'fHehsyn til Re-
folknlngens Friluftsliv skønnes at være ef væsentlig Bet~dning.
findes omraaderne at burde ~nderglveB NaturfrednlO!. Fredningens
Omfeng findes for begge Areelers Vedkomm~nde at burde fastsættes Bom
1 fornæNnte Deklaration f~8 Ejerne af Matr.Nr. }a 8nf~t, dog at den
Almenheden tilkommende Fær'delsesret beS.rænse s til Ret t·ll.laaende

, t

De fredede Omraader ~r kortlagt. Der 'skønneø:ikke· fore-
lØb1g at være Grund til Afmæ~kning.

Med Ren syn t 11 SpørgsmeA let om den Ejeren· t11kommende
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Erstatning godkenner Nævnet, at der ydes Ejerne af Metr .Nr. 39 den

i fornævnte Deklaration fastsatte Erstatning. ~edrørende Erstatningen

til Ejeren ef 3c, 3g, bemærkes, et der ikke er forelagt Newnet

Grundlag for at vurdere Bjerens AnbrinEende om Arealets E~nethed til

Frugtplanta~~, en Muli~hed som iøvri~t ikke blev fremfØr-t 'under Mødet

den 7/4-45, ,hvor der alene var· Tale om Ejerens Tab af Fortjeneste

ved en af hem paatænkt Fældnin~ med Henblik paR Fremstilling af ~e~ns-

pæle o~ om Ejendommens eventuelle Værdi forringelse i Alminnellghed

som Følee af en event. Frednin~sservitut.

Efter Omfanget af den TnflskrEUlknine i Ejerens Adean~ t.il

Udnyttelse af Arealet, Som er en FØI~e ef den iværksatte Fredning •

finfles Er'stetnine,en at burde fastsættes til 1200 Kr.

IfØlge den pr. 10/,-45 udstedte Genpart af Ejendomsbladet

er Ejendommen behæftet med tin~lyst Pantegæld .til Statskassen, den

vest- og sØhderjydske Kreditforening samt Pantebrev til I,andy!!~nd Aa~e

Mivkelsen, Zlgod. Sidstnævnte Pantet>rev er aflyst under SR~ens BehF.nd-

ling og afløst af Pantebr'ev fra den tine;lyste Ejer'. Otto Lflusen. t.1l

den utinilyste Ejer, for'nævnte Emil Pedersen, for 5.000 Kr. Me'dens

Kreditf'orenineclI1 ikke har i:ivet M0'de eller nedlae:t Paastand under

Sagen, har Finansministeriet ved Skrivelse af ~i4-45 forheholdt sl~
/--., )

I
\

I
at kræve en D~l af den eventuel le El"stotnine anvendt tilIndfriels"

af Ststslaanet. Da Frednin~en iml?le~tid skønnes at være uden Ind-

virknin~ paa ~tatskassens Sikkerhed, og da heller intet P.ensyn til

Efter'panthavernes Interesser skØ'tmes at kunne bee,runde, at nOeen

Del af Erstatningen ti1læe.=.es Panthbverne, findes Erstetnini,en udl'ln

Afkortnin~ at burde tilfalde den nuv~enrle Ejer, Emil Pedersen.

Under Hensyn til. at Fr'ednin~tln sk0hnes at fr'embyde

overvejende Ford~le for Lyhne Kommunes Beboere, findes denne Kommune

i Medfør ef NDtur·frenninBslovens ~ 17. sidste St.k •• at burde udrede

den fulde ErstatninB' 200 Kr., til Ejerne ef M~tr.Nr. 3a, samt 200

Kr. af ErsHtnineen til Ejer·en af Matr.Nr. 3c, )Q;. med~ns Resten af

den sidstnævnte Erstatning. 1.000 Kr •• udredes af Statskassen o~

Rinekø'bine, Amtsfond med Hal vde len ti 1 hver. Beløbene for·rente s

med 4% p.D. fn; na"Jaåend~ lv::mJelses J..i'8io(:;1:J~ st r'egne.

Den for'e li b l::.el'" de Deklar'a tion om Fredllin~ paa Matr.

l~r. 3e vil ved lJævrlet s ForfInst!' lt.nine. vær'e et for·e læbbe Pl'nthaverne
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. i Ejendommen med OPfor:drini\.til eventue ..~~,~,ed.t,ini.~ys,~e.pa:at.~,ifl.i.n~er

\ ..' ~~. "" ~ , f • •

'pea de respektive Pantebreve at ind6aa pElSat respektere Frednings-
bestemmelserne."

I

Kendelsen er indanket for Overfredningsnævnet af Ejeren
af Matr.Nr. ~c 0i'3i, aaardejer Emil Pedersen, med Paastamd om

•visse Ændringer i Frednin~sbestemmelserne samt Forhøjelse af den til-
kendt~ Erstatning.

Overf!ednin~8nævt'let har besie,tiget.Forholdene pea
,Stedet og forhandlet med Ejeren.

Under Forhandlingerne enedes man med denne om, at.han

"

ikke skal være forpli~tet til at fjerne den pa8 Ejendommen i
Øjeblikket værende NsFlletr·æsbevoksnini!.,samt at han skel have Til-
lMelee til at lade sine Heste o~ ~reatur-er færdes indenfor det Om-
raade af Arealets sydøstlige Hjørne, som nu er indhegnet. Regnet
skal forsynes med Møller eller andre Indretninger til fri Passage
for Fodgængere.

Under Hen syn til den ret betydelige Indskrænkning i
Ra~d1~heds- og Udnyttelsesretten, som Frednin~en medfører, par
overfredningsnæronet kunnet tiltræde, at der ydes Ejeren en noget

~ ; større Erstatnin@. end den af Fredningsnævnet fastsatte. og man enedes
herefter med Ejeren om, at Erstatningen fastsættes til 1800 Kr. med

r-\ Renter heraf 4 % aarlig fra den 4/9-45 at regne, Dette Erstatnings-
beløb bør udredes af Lyhne K~mmune, Stat.skassen .og Ringkøbing Amts-
fond i ss~e Forhold som den af Fredningsnævnet fastsatte Erstat-
ning. Lyhne Kommune betaler' herefter' 300 Kr., statskassen 750 Kr. og
Riniikøbin@,Amts fond 750 Kr.

Det er under Forhsna~in~erne oplyst, at i~en Del af
Krattet li~eer pes Matr.Nr. 3i' hvorfor dette MAtr.Nr. udgaar ef
Frednln~en.

D~ Overfredninttsnævnet i ;~r1bt kan tiltr~e det 1 Fred-
ninBs~ævnets Kende~se ~nførte, vil denne være at stadfæste med de
ef det foran anfør-te følE,epde Ænnr.ing.er.

T h i ~ e s t e m m e s:
Den af Fredningsnævnet for RingkØbing Amtsraedskreds den

4. September 1945 ef Bagte Kendelse vedrørende Frednin~ af et ~gekrst
pas Ejendoml'T'enMp.tr.Nr. ~e 0E ;c ~tergeFlrd, Lyhne S08n, vil VÆf'e
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\ et stadfæste med de af net foran anførte f~l~enne Ændringer.

P.o.v.
Poul Andersen.
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.,; , J.N ~r :.i.: h Ringkøbing ·Amtl!lraadekreds~

, .' , -'~.
~ ,t \

• J"'~ "O,.. ,I' .. ,.".. tj'\.· .. o,: . ..... p" j ,~(,·:t;:I'1.·~~f'tl· ~
':" .\,.~'Aar'-ig45,~ de'h 4'.S·eptember Kl.17 foret'og formanden Sagen

, ~". w Ir). '~""';" t . I Å'~ '" t~ }t~jh':'~:L"1"/i94~': '0' .. ' • ,. r. . anga~ende Fredning af Egekrat i østergaard,
o,> '.,;.~ ~ ;',;'l r," •...,', tYhn~'Sogn. o~ •• o .J",:" ~q,) .~ ,

. , , 1'~'DePtr~mlagde~ f.' ",'" .1,. ' , l' ;". ~ d,' i:.,.

,!-: . l', ", ,.

,"X'E N 'D"E L S E! t'" .' ",' 'J~l, ;. ~;',:.-:,

,o _. • .' .' •• ,~t"\ ",1- {, rf~.,. ,~, 'ff"'$ J~:
'r:' , ,,,,' :,,t; Efter at d.et o dfm e/., 1945' var kommet' til NæVnets Kundskab,

I l, J I • .' ':" ~ J , \1 .:t l:' 6

f i.\.:l·'åt, Ej~~en ·a.f' M~tr'hir':'3g, 3d øster'gaard, Lyhrie Sogn, Gaardejer

"~~,l"':o~t'dLåu~en;'havde"paåbegyndt 'Fæidni~g at i~~træ~~~' paa nævnte
I '/ . ': t;t"+( ~ L·.\'-:. ,
':' .. Ejendom,. har Nævnet ved en samme Dag afsagt foreløbig Kendelse i

• • ." r ~ ,~ ,.,y. Jo
r.):t .t· U~. 'Me'd:tiiP'af Natutfi"e'd'n11igsl~o~ens'f'~:St~~ I 2;' 'p~ai~gt Ejeren ikke

( , f"ill.,'.ilt ~"J~'f iNti'il por'~~lartriihge"r;; ~"e1-·,ii:tlrij~·~i~·e~b'f6~~i·~~;:Ji:ind t den

~ ,H.}~II li,,;0i' be,·~ttue'dde' T'iie~~rid 'o~' de'rved' 'd'~rih'~I~Hi~d;lig1Lf~r~tf:~:mførelsen

" I, ;~.'~ "":"8f 'eri' paatænk1/Fredning at d~i: pa~():j'e~d~~~~ ·';~~~~d~"',Bgekrat.
I~o X ~ .flP))j ;l 'i,r ~11\;

;0 l. Det fremgaar af en fra Nævnets eognevalgte Medlem 1 Egvad

I.." :;~.~~ I,' sbgn,rl'Sk~vrider Å.·.·Fisoher, Tarmj~',lindhentet' i~de~~~else, at det
• •• .' ~'\' ~ " " J ' , J .-.1 ;~.r\r·-~" :~: t...~';J~b\<)lil$~l,"t~l': "

~.~: ,1. : .~.ps"agæbi'ende .medL~vt~æer (~g) ~~ev~~~,~d.e~a~t~~~:'t:::~J.~~kker 'et
'~., ...., '. A'real~ p'aao'ca'2;5 hå~ med det e Vegetation af 0rnebregner, Llllie-

1, ·~~··".i.·1: '1, i:" konv~hi'er 'm';m~:'frembyder eto'r iahd~'kabelfgll S~~~h~d~'~'~grat der fra
...... ;. ol", r . J ~~I", ., ~ IoJ ~ • ' •• 1 IJ~ I' •• ' '4~\~\··.jlt ....) ~;~i!tlJ ,ti

'Egn'ens"13ef6lkning er'" fremsat Ønske om at faa Fredningen gennem-

~.
I.'

I'

• I' ' i'", (, .,",. , ført. ,. >
• ' j ,t.· .• • I t ~I' • ::.. to

,t,.l' r ' 'l (';";'1:1 "1'1;\ 1!:~!:!1'{,;;"
'ra Danmarks Naturfredningsforening er det fremhævet, at

"\ • l f

.'.""°Omraader.l··somdet Jher;"i Sagen omhandlede' b~~de) l~dekabeligt-
. '''! '., •.' '.

æstetisk' og 80m botaniske Studietelter er at et~r Betydning, og

,:':l' ~Fore1f:ffigeiiliåi<' herist1tlet~' at' '~~;dJi~~~n;~';uigmf~~e, saaledes
.Lh~l~ ~t.~w' .

at der indføres Forbud mod Bebyggelse, mod'Kreaturgrisning og
,:. ' o 11laJjl'azhiriill'g':af ';G~aritræ.'·' "I '(.> u:-''' .:.,..' ., '~~bt\"1~ .r~O,

; • 1 f .' -. fjj'>, t, p'" '·<:tEH1'Y.«.~..h'f1f,,.,,,
'Ved et d'en '7/4 d~A: afholdt 'Møde, der har været~'indvar8let

- .\ " Ivetdtsairllilcl1t ·tiride"rretning 't11"ij'~;"~ri)~(ip~t';::v":::e i Ejendommen
" ~ ... ~ :, . o: . l';' '. lI- ~,' 1"'~ '" t ti

"'samt 'til' Ringkøbing Amtsraad og Lyhne Sogneraad har Nævnet beaig-• <

, ~iget' Forholdene paa Stedet og' forhandlet om Fredningena Gennem-



førelse.
Ved Besigtigelsen er Nævnet, som finder Fredningens Gennem- ~

førelse som foreslaaet særdeles ønskelig af landskabeligt ekøn-
hedsmæsaige Grunde, blevet opmærksom paa, at et tilstødende Krat,
som er beliggende paa Kristian Rikardt Pedersens og Aksel Martinus
Pedersens Ejendom, Matr.Nr.3a østergaard, Lyhne Sogn, og Bom
sammen med det ovenfor omhandlede Areal danner et naturligt
bør medinddrages under Fredningen. Nævnet har herefter ved
handling med Ejerne af Matr.Nr.3a opnaaet disses Tiltrædelse ~~'

, <,

• ~\.lI'j ","~

en af Nævnet affattet saalydende Fredningsdeklaration: ''f~:>..",
~ ~"Underskrevne Kristian Rikardt Pedersen og Aksel MartinuB~~~~'~\"'..I~,

Pedersen som Ejere af Ejendommen Matr.Nr.3a østergaard, Lyhn
'~~

Sogn erklærer herved med bindende Virkning for os og senere ~)
<'~':
I ',l. \,1
[k~f',rll}j'

der er bevokset med Egekrat, skal være undergivet Naturfred 'ii~.,
'~I~~

af nævnte Ejendom, at det paa Matr.Nr.3a beliggende Areal,

saaledes:
Arealet skal forblive henliggende i dets nuværende nat

Tilstand og maa ingensinde bebygges, hverken varigt eller mi
tidigt, ejheller opdyrkes, oppløjes eller benyttes til Kreat
græsning. Omraadet skal bevares som en Henhed og maa ingensi
udstykkes.

Paa Arealet maa ikke fældes Løvtræer af nogen Art uden
forudgaaende Anvisning fra Fredningsnævnet for Ringkøbing A
raadskreds, eller hvem Nævnet udpeger. Gran og ~yr maa ikke

Iindplantes, og den bestaaende Naaletræsbevoksning,vil 1 vide~
muligt Omfang være at fjerne ved Ejerens Foranstaltning.

Plantelivet paa Arealet fredes, saaledes at der intet
fjernes af Bundfloraen.

I det fredede Omraade maa ikke graves efter G~s, .Sand
eller andetf~

Der gives Almenheden Adgang til Færdsel overalt paa det
fredede Areal.

net fredede Omraade kortlæggea, evt. tillige afmærkes ved
Fredningsnævnets Foranstaltning.

Nærværende Deklaration vil være at tinglyse paa den oven-
nævnte Ejendom med Prioritet forud for Pantehæftelser, men med
Respekt af allerede tinglyste Servitutter og andre Byrder.



y~jd.: V"· -;~. ,'-:d ":;-,~/.i-~lt3~ndoiJU'Den1fatr~Nr;"o,' ,g:eomr'ifølge T1ngb6gei1::'-~illlører

; 'I ;:,'~ ·:::,OttcgLalisenj erived utinglystl.'SlClIde~''Overdra~et"li11 Gaardejer

~,>t",;"~Em1:1;'P'edersenlaf' Nordenskov';/,der·1har :g1vet Jløde,;Wid~r Sagen,
. '.
,', '. ('hvorimod., otto' Laut!len,:trods.lovlig·"T11s1gelee·1ikke':,fHlr været mødt.

l • '~1).-.. :",;..:nirlgi.med~.'Emil,\peaer8en~,'," t",' ,,,;' '\.:" :j ;,r,.,q':,(I"'VI 'l'

'I: ',r •••• , ~;.';l,,~~, Bane,,;opr1ndeI1ge Paastandl for"Næv~etl'gik';u(!'Ipiå~' at l'red-

, ,;, , :" n:1:ng8Eiagen~allene,fburde ,nyde PrE.lIlIi1e'mdd':eri::Erstat'iiing"af 2000 Kr.,
, I • I •• .. ' r "',. I: : ~:' ,men .•han 'lfhar'·efte'r~;Sagen8 ,Optagelse --til Kende'lse sk'rf1tligt med-
'.

"1.- , .L·,,"'! delt;·Iæv:nets '.po·rmandt _at 'han ønsker ,at', ..træl[}[Er"st~: 'Er'statn1ngs-
" I •

-;~'j.~.~,.{..'.krav 't>:'tiI.bage!'iFllvilket 'undei-'"Henøyn :·til Jhane .He>rtv':i'~n1ngtil, at
\ ••••• l ." . l

" ":" ,!, :'1' ~" t-Arealet '''''efter tsagqnd1gt: tJd8agJi4l:iaJ!'~egne !ls1!~tidrt"F§iligt som

••~~: ;;,~~r.,,~'.F~,p1:ånta·ge ~~tog ,lt:fr:J:;:Skri:Vefs'ens~:pamif'.iii~ ri;~e-e't)fele nærmest

.: ~ ,,;;' ; ..;z \~ :eyne'l":~1lmaatte:"fo~'8tfias saalij'deEt,.1~a~rli~';~'i-dtelltte~~~ mod ]!lred-
I '. • . . . ~

,.... '.,; ; .:;.~;n1ngetts !qenne!liførelse .'overhovede1f,~::/'~~'".v:',\,:: :n,~·~!Y.tr!.b~"lJ.
, ,

, ..•. "":." .•.~.~.1),~.i;,::*::~~dDa'.:de.'paa<·Matr. Nr~'3a:tl':'0 '<'~3g·,~vlB~erid'e':i!:giicril\"%'Cl'" deres
l ......... • ~ .. ~ •

. 11 ~":"~11:).rJ:'·:;~ Skønhed )og.:und'er Hensyn ..ti1·.~den:: p'8a 'EgntSrl;-1Ijæ"I({d'e'HlP1)'Pekomstaf

:. : .... ': :.,' Løvtræer. 'skønnes~ lat· have væ8en'tld.'g~'BetYdnin8 'f/)'lW'Alfn~hheden, tor

.... I .:. hvem' o~Baa.Adgarlgen til. at 'færdeS':paei,,'A:teal'e''riiei ~~·1{E!hsyn til

" .,.1,. Befolkn1ngenB' J.IIrllufts11 v skønnest 8.t :være" å.f:rVæW~ntlig Betydning,. .
"., I.:,. findes',OInraaderne ,·at···burde. Underglve'e~ Natu~fr'Eldn\nstt~ Predningens

I ' ", ,"'. Omtal1g·~findesr for'l begge.' Arealerå') V~'d'1(omm~nd\~~~bttrt~.tfastsættes

.'1 ·L·~,·,1s~m'ti fOrnlllvnte, DekI8ra,tion:.;fratE~erne'..~~f'!·Ma~r~Nr~~i.i Knført ,dog

c:' ,;. • ~": at~· c1eii_.Almenheden·,tilkcnDmende,·'ærdeelsret b'eiræll$e'$1lltil Ret til

. t:; ':1., gaaende :1I'æ~d.&1fog"jpåa,~ieget·.Anevi1l'~') n:- ,!~•.!:J"t1': f~"'. '1"H,t~
. .

.'ro\-De ,'frededek,Omraader erpkottlagt.·" Derf'lsttøhnei\tfftk'El' fore-

'. '. '.l ".(i,lØb1-g';,at J..,væreGrt1nd,~tU· Afmærk'ning~il'··:~,l.{~·~<~.'H..-.l'o;'~if

'Med Hensyn til Spørgsmaalet om'deD~Eja~'et~'i~~endi Er-

f. 1 ',.' /~~: '>r'.:,.~1;atnt-n~ godkeJid er· .:Bævnet.' -:s:t 'l~de'r';~Ydr.s.E 5~~El i:t<'Ma tr. Ur. 3a den i

..:~>:~.:..l 'l:"r~ornårv·iite·D',k.lår8tionrfast8att·e'r~r's'tatning. ~'~4rri~ehl/Erstatning

'-:;' .t'('~:,!:. ~1i~l:~je.;t"~n -·af tJc', ~''g..bemærkes,Ua:t tdez. :1ltite~e~~"fore~~' Nævnet

,"1:' ...."i' ..Grundlag ·,tor1:a1i,'.vurdere Ejerens' 'Ainbringeldtt"J':'om'1Ar~Bfiet'BEgnethed



til Frugtplantage, en Mulighed som iøvrigt ikke blev fremført
under Mødet den 7/4 1945, hvor der alene var Tale om Ejerens
Tab af Fortjeneste ved en af ham paatænkt Fældning med Henblik
paa Fremstillihg af Hegnspæle og om Ejendommens eventuelle Værdi-
forringeIse i Almindelighed Bom Følge af en evt. Fredningsservitu1

Efter Omfanget af den Indskrænkning i Ejerens;Adgang til~r~
Udnyttelse af Arealet, som er en Følge af den, iværksatte Frefif:.~,;;~

~~j~il,
ning, findes Erstatningen at burde fastsættes til 1200 Kr. '1'\~'

\,1
Ifølge den pr. 10/3 1945 udstedte Genpart af" Ejendomsbl "

p I _ •

er Ejendommen behæftet med tinglyst Pantegæld ,til Statskasselt{ 'r I,.- '

den vest- og sønderjydske Kreditforening samt,et Pantebrev t~l" 1
Landmand Aage Mikkelsen, Ølgod. Sidstnævnte Pantebrev er af1:~i
under Sagens Behandling og afløst af Pantebrev fra den ting1,-'~t:

"Ejer, Otto Laussn, til den utinglyste Ejer, fornævnte Emil '~~1i'
Pedersen, for 5000 Kr. Medens Kreditforeningen ikke har givel~i<""

'''IMøde eller nedlagt Paaetand under Sagen, har Finansminister1 .
t

ved Skrivelse af 4/4 1945 forbeholdt sig at,kræve en'Del af ;
-;;.;,

eventuelle Erstatning anvendt til Indfrielse af Stats~aanet.
Fredningen imidlertid skønnes at være uden Indvirkning paa S
kassens Sikkerhed, og da heller intet Hensyn til Efterpantha e

Interesser skønnes at kunne begrunde, at nogen.Del af Erstat n
'I~l.,~~.r.

tillægges Panthaverne, findes Erstatningen uden 'Afkortning a' '~;,t~:~,I
, I j it"J,,1;::\~,)

burde tilfalde den nuværende Ejer, Emil Pedersen, r"!'/;~)'I
~ r li

'"\'J' 'Under Hensyn til, at Fredningen skønnes at· frembyde ovelll./!.'::;·~;fl
vejende Fordele for Lyhne Kommunes Beboere, findes denne Ko~ ,l

~ii"lli ,~,J

i Medfør af Naturfredningslovens § 17, sidste Stykke, at bur~"~'
W":t'~l

J!~, ~

udre~e den fulde Erstatning, 200 Kr., til Ejerne af,;Matr.Nr. '.':'
samt 200 Kr. af Erstatningen til Ejeren af Matr.Nr.3c,3g, me~~r

~Resten af den sidstnævnte Erstatning, lOOO'Kr; udredes af Stats-
kassen og Ringkøbing Amtsfond med Halvdelen for hver.

Beløbene forre~tes med 4 ~ p.a. fra nærværende -KendeIses
Afsigelse at regne. • '~ j

Den foreliggende Deklaration om Fredning paa Matr.Nr.3a vil
ved Nævnets Foranstaltning være at forelægge Panthaverne i Ejen-
dommen med Opfordring til - eventuelt ved tinglY9~Paåtegninger
paa de respektive Pantebreve - at indgaa paa at respektere Pred-
ningsbestemmelserne.
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.! h 1 b e s t e m m e s t

De paa Ejendommen Matr.Nr;3a ~stergaard, Lynne Sogn, 'og
'o, ;8 smst., bør fredes i ovennævnte Omfang;.,. ." ~

'Der"tilkendes Ejerne af Matr.Nr.'a, GaardejemW'Kristian
Rikardt Pedersen og Aksel Martinus Pedersen en Er~tatning pas

, .
200 Kr. og Ejeren af Matr.Nr.,o, 'g, Gaardejer Emil Pedersen, "
Nordenskov, en Erstatning paa 1200 Kr. med Renter.af Beløbene

• •. j •4 ~ p.a. fra denne KendelsBs Afsigelse at regne, inatil Betaling
• ~ h· .sker;

~rstatningen til Ejerne af Matr.Nr~'. udredes 1 sin Helhed
af Lyhne Kommune, medens Erstatningen til Ejeren af Måtr.Nr.'c,
'g udredes af Lyhne Kommune med 200 Kr., af Statskassen med
500 xr~ og af Ringkøbing Amtafond med 500 Kr~ .~

" ,
H.R10hter Søren Kjærgaard

. I :.
Aage Uhre
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