
01058.00
le

Afgørelser - Reg. nr.: 01058.00

Fredningen vedrører: Stendis Hede, Tinghøj~

• Domme

Taksations kom miss ionen

Naturklagenævnet

Overfredningsnævnet 04-12-1947

Fredningsnævnet 17-10-1946

Kendelser

Deklarationer



OVER FREDNINGSNÆVNET>



•

i

r~
I

-.~

U D S K R I F T
af

Aar 1947, den 4.D~cember, afsa~de 0verfredningsn~vnet
paa GruL1Jlag af skriftliG 'g mUJlut1ig V'tering følgende

K e n U e + s e
i 3aL;en Nr. 717/46 vedrør0nde Fr..;dning af l,ffigivelserne af en
HøjGruppe paa Stendis Hede, Ryde 3,sn.

Den af Fredningsn.0vnet f'lr Rin.;købing Amtsraadskreds den
17.!,kt'lber 1946 afs80te KendeJse er sa~J;7dende:

"Pas 3tendis Hed," i Ryde S l;:;n umiddelbar~ Vest f'1r Sngne-
vejen fra Skave til Sevel J igscr cm uulmindelig smuk Gru[!pe (ild-
tidslllinder, besta28nde af 5 Høje, llVlraf den ene lig::,er paa i"atr.
Nr. 70a Stelld is, T1yde, j i llHH'Uld e J aurd,; jer ~e')rg Bøge, Jedskr)V,
de fire [l(ldre p8a dem tilsLJd"'l,de Ejet~d lm, Matr.Nr. 45 smst., til-
h0rende Pr~stem~edet. En illindre Del af en af de sidstnæv~te Høje
ligger dng pas Matr.Nr. 70a.

Nati,mulmuseet har ved Skri valse af 17/1 1946 f1verf'1r
Fredningsn~vnet rejst Spørgsmaal 'lm Iværks~ttelse af Fredning af
Højenes umgivclser i r,~edfør af NaturfrednilJ,;sl 'vens § 2, Stk. l,
Pkt. 3, idet det d"g samtidig har f 'rcJs1aaet, at der træffes Be-
stemmelse 11m, at Iledestykl,et , hv lrpaa Højene ligger, ikke maa op-

dyrkes, idet Høj _f Jes st lrsluaede laLJdskalJelig!3 3kr.mhed for en st'lr
j~el ber lI' paa, at de lio.,cr i Hede. Museet har i denne F 'rbindelse
frernh_vet, at det paD~eldl~nde Hejeareal er den sidste Rest af LynJ-
hede paa c;gJlen.

Ved et af Nevnet Jen ?6/9 1946 afh01dt rlIøde paa Aastedet
knn:::Jtateredes, at der Syd fIJI' Højen paa 7(18, ljer er den sydlicste
af de tn Sj8 ,df1ffil1e, fi Jes en }ru.s.~rGv, tildels bc.']iggende paa
r:atr. Hr. 71J11.

Ryde S )gner ads nepreSe'~todlt har erkLeret, at det er Af
væsentlig Betydninc; f'lr Krlinmunt.Jn,at Grus taGLlin..;srcltten ikke bi3-
sk"res, idet ::ler i1,ke 8r:cletsteds i S 'c;net fIrefindes til[;,.engelige
Vejmaterinler.

F'lrnBvl te Ge lrt~ T30c',e, Sl1m iøvrigt ifølge en paa Mødet f lre-
vist Slutseudel, dateret 3ept. 1946, har s 'lc;t m'3tr.lJr. 7 (J:3 til
Ejeren af JÆndeje.Jd 'm:len paa elen mldsatte Jide af S 'gncvejen,
Villads PeeJersen, for 3.2Ul; Kr., har, saafremt der indføres F,rbud
m)d r,pdyrkning, p88stanet sig 'wilkct:dt en Erstatning po.a 3()(J

Kr. pr. 1d. Land af Matr.Nr. 70a.
flJelli ghedsraadets Repr.,-,se,(,tant :i: Mødet, Past'lr Knudsen, Ryde

har ark1'flret, at d3r ikke f 'rdres "Srstatning f lrsaavidt angaar
Matr. Nr. 45, s el v i)ffi der ind føre s {)[ldyL'lc:-lil1G,sf"rbud.

N(,vnet er med Nati '1DaJmLUleet c: l i8 i, at der maa till:ngges
de i S,-,gen lml1andl~"e E' lrtidsmiml r s:JL'l iu Betydnino, og fidder

d8rh lS, Elt ,ier m'Ja c:ives Lluti'ItJ:1],nl<~)e,,,t TlIedh',ld i, at Høj"ruppen
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i de nuv.Drende i;mgivels.:r fremb"der saa st·)r land3kabelig Skønhed,
at det skønnes a t v..are af ve.jen Lli6 Betydning, at den best8aende
Tilstand bdvares.

Efter ()mst.Bndighederne fi ndes der d <1g at burde gives r.1u-
lighed f"r f )l'tsat Udny t tel:..;e af 'J-rllS :raven, r>g (;mraadet f)r D'red-
ninG~n be~r~ns8s derf0r m,d Syd af en linie vinkelret paa S)~ne-
vejen i en AfsLand af 50 m regnet fra den sydli~e Kant af den syd-
lic;ste Høj, qg sCloledes at l,inien ud fra f.1ellemrummet mellem de
tf) vestlisste Høje slaur et Knnk m0d ~'rdvest. Det af Frednin~en
()mfattede Cmr::i[lde af Mntr.Nr. 7(;a anslaas herefter til en StøtTeI-
se af g-,dt 6 -:~dr. Lmd. Li[;eledes findes en i ()mra.'dets n )rdlige
Skel .s"aende T\1arkvej at lJrude respelete. es, li:.,es')m der ikke fL.des
at burde c::;ures n';ct Illd..or,;b i ~'.::tten t.il f-'rts8t (J[ldyrkning nf
eLJ f')r Tiden med Ki;(,t,fler tilsflaet smrJI <T'rdstrim""ellallG's
S .~g[leve j G n.

Med de ·wenfnr n,evnte F ,rbeh lId bestemmer N.;vnet herefter
at der pela det fr'r riden lyn~kl.ldte H8deareal af de f,'rnwvtlte r.18ir.
1'Jr.e i·.denf\)r en i;mhreds Df liJl) m fru hver af de n·..;;vnte 5· IJøje
ikke maa "pføres n 'l·:en BY'J:Jing, f 'retD :.;es Bcplantnine;, sraves Grus
eller 8t det, c;jh.::ller f',ret8...,es (Jpdyrkning.

(Jm(,~l'Jdet ')[Hn' [lles '<': k 'rtlq,,' es, evt. tillige afmærkes
ved Fredningsn 'vnets F lra(lstaltning.

F)r den ved Fredningen indførte Be~rænS1Jing i Raadigheden
findes der at bur'le 1,111e:...,,,;esEjeren af Matr.Nr. 70a en.Erstat-
ning paa 125 Kr. pr. rpd. tand, silC:11edes at ErsLatningens ni:rrncre
Støerelse afh::lJGer af BertJ;snillc.Sen af d·"t ved n,l3I'Vcrellde K2n.:i.else
fredede Areal. Erstatningen uar(;:des i <Jverenssternmelse med Natur,l~' J

fredningsl'lvens § 17, stk. l, af Statskassen og Ringk0bing Amtsf'lDd
med fblvdtJlen af hver. r~rstatnin~sbel"bet f lrr(Jy1tes med 4% p.a.
fra nJJvnte K03tldslses i\fsi~el se at r8Clle, indtil Udbetaling sker., _
Da i n.::;en af Panthaverne i Mc:ltr.Nr. 7()u ha'r givet Møde under 30Ger; I

tr0ds l-,vlig Tilvar3Iin~, findes Erstatnin~en ubeskaaret at bur-
de tilfalde Ejeren.

N.DrverelJde :~elJdelse vil efter stedfundBn F'lrkyndelse i
Henhnld Lil NaturfredninCsl.vens § 19, Stk. 3, v~re at f ,relæ~~e
for 0verfredninBsn~vnet, ligee 'm der vil v~re at iværksætte Ting-
lysning f)g nffentlig Heke dt~ørelse i 0verensstemmelse med Natur-
frednifl""sl 'vens § 16 ved Frt.ldninr.:,sn wnets F 'ranstal tning.

Sagen er f lr\jlaGt (,verfreuninC::;f3n vnet i llenh·)ld til Natur-
frednincsl wens § 19, Stk. 3, hVolrh lS \.len ~r indanket af nC:lardejer
Gef)rg Bøge med PaastC:lnd ()mTilkellClt::lse af højere Erstatnin[';.

()verfredningsnævnet har d8n 19. September 1947 besigtiget
Arealet f)g fnrhandlet med de i Sa~en interesserede Parter. Der
opnaaeJes Enighed med Gaardejer Genrg Bøge nm føl~ende Ordning:

Arealet af Matr.Nr. 7Ga maa lpdyrkes, medens der ikke
maa "'pføres BygninGer paa det, forelages n1gen Beplantning af Træer
r1g Buske eller graves Grus og li6n •. \.f Hensyn til Udnyttelse af den
paB Ej end "mmen v.:erende ::::"us:;;rav ~ndres Af..,l'.Bl1sningen mld 3yd af
det fredede (;mraade, idet Grw!1sen drll_.es s',m en ret Linie mellem
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de paa det Kendelsen vedlagte Kort anGivne Yderpunkter mod Sydøst
ng Sydvest. Der ydes in~en Erstatnin~ fnr Fredningen.

De fredede Arealer vil V8re at afmærke i Marken. Frednings-
nævnet lader udarbejde Kr)rt (wer d~"t fredede (JmralJde,ændret i
(verensstemmelse mJd fnranst1::lcende,'e; tilstiller (jVerfrednin~sncvn
et Eksemplar 'af dette K0rt.

Da (;verfredningsn<~vnet iøvrigt kan tiltræde den af Fred-
nin~sn~vnet afsa~te KenJelse, vil denne v~re at stadf~ste med de
af det fnranstanende fø1.geYlde!Lndringer.

T h i b e s t e m m e S;
Den af Fredningsn~vnet fnr ~inGkøbing Amtsraadskreds

den 17. Ikt')ber1946 afsac;;teKendelse vedrørende Fredning af (;mgi-
velserne af en Højgruppe pua 3ter,dis Hede, Ryde SI)gn, stadf,:stes
med de af det fQranstu8ende følger.de Ændringer.

P.c.v.
Prml Andersen.
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OVBhPhEDNINGSNÆVNb'1'8 KENDELSESPhOTOK01.------------------------------------~--

År 1960, den 13. december, afsagde overfrednin[';s'lævnetp8
g~undlag af mundtlig og mriftlig votering følgende

tillægskendelse
til overfrednin~snævnGts kendelse nr. 717/46 af 4. december
1947 vedrørende fredning af omf,ivelserne af en højgruppe p~
Stendis hede, hyde sogn.

l den fornævnte kendelse, hvorved en ~f fredningsnævnet for
hingkø bing amtsr8.dskrods den 17. oktoter 1946 ufsaet kendel se
med visse ændringer stadfæstedes, hedder det:

"Arealet af Mat!'. Nr. 70a maa opdyrkes, medens der ikke
maa opføres Bygninger paa dot, foretages nogen Beplantning af
Træer og Buske eller graves Gros og lign."

Den 17. maj 1960 har fredningsnævnet fremsendt et andragen-
de fra ejeren af matr. nr. 70a af Stendis by, Eyde sogn, om
tilladel se til a t plan te et læhegn p8 4 rækker træer langs
vejen Sevel-Skave i overensstemmelse med en andr,..gendet vedlagt
skitse.

Det el' [.',nf0rt,at et læhegn er særdeles påkrævet p~ nævnte
strækning, idet vestenvinden især efter, at det tidligere lyng-
areal nu er oppløjet, fører store mængder af sand med sig, dels
over markerne \Jst for vej en og dels ind i gardens bygninl:jer,
hvor sandet udgor en stadig gene, ligesom flugten modf0rer, at
en sto r Clel 8,f det 88.ede frø føres bort fra markerne.

Ved fremsendelsen har fredningsnævnet anbefalet dels, at
det i andragendet omhandlede læhegn tillades plantet, rJels at
der yderligere overensstemmende med ejerens ønske tillades
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tværs
plantet en enkelt række træer/over matr. nr. 70a lidt vest
for den vestligste af høj ene.

Nationalmuseet har godkendt teplantningen.
Under hensyn til det i sagen anførte mener overfrednings-

nævnet at burde tillade den ommeldte bepl~ntning.
T h i b e s t e m ID e s :
Overfredningsnævnets kendelse nr. 717/46 af 4. december

1947 vedrørende fredning af omgivelserne af en højgruppp p8
Stendis hede, Ryde sogn, skal ikke være til hinder for, at der
plantes et læheb~ p~ 4 roækker træer p8 matr. nr. 70a af Sten-
dis by, hyde soen, l~ngs vejen Sevel-Skave og p,nenkelt række
træer tværs over ejendommen lidt vp,st for den vpstligste af
højene.
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Udskriftens rigtighed
bekræfteS.
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F. Grage
overfredningsnævnets s6kretær
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