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Arealets navn Dybe

I '(o IO--Fredede arealer i Ringkøbing amf. 1/15;; Sv'

Højomgivelser Sogn Komm. Lemvig

Areal. Ca. 8 ha
agerjord

Fredet Overfredningsnævnets kendelse af 5/12 1947.

Formål Bevarelse af højgruppe og omgivelser.

Indhold 100 m fra højenes fod må der ikke bygges.

Matr. nr. 23c Den vestlige del.
23~, 23f øster Herup.
29b Rammedige.

Ejer. Privat.

P&taleret Nationalmuseet.

Fr.nr. 38. J. nr. 125-01-111-69.
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Aar 1947, den 5.December, afsagde uverfredningsn~vnet
paa GrutJdlag af sk.ciftlig og mUtLtlif3;Votering følgende

K e I~ d e l s e

i Sagen Nr. 718/46 vedrørende Fredning af Omgivelserne af en
Højgruppe i Dybe Sogn.

Den af Fredningsn:evT,etfnr Ringkøbing Amtsraadskreds den 31.
Gkt'1ber1946 afs8;;te Kende] se er saalydende:

"Vest for det fredede Ha:nmeDige i Dybe Sogn og i umiddelbal
Tilknytning til det~e li6ger en meget smuk og anselig Gruppe Cld-
tidsminder, besta~ende af ialt 13 Høje, hvoraf de to vestligsteliRgel'~aa Matr.Nr. 230 Dybe 'S~~ns vestlige .Der, tilhørende Holger Jensen ~Øhderoy, d~ to nordøstllgste
paa Matr.Nr. 23f iZster Herup, Dybe Sngn, tilhørende Senius
Andreasen, den sydligste paa Matr.Nr. 120 Brunsgaard, Dybe Sngn,
tilhørende Viggo Nielsen, de tre syd,østligste i SI:elletmellem Matr.
Nr.29b Rammedige og 23a 0.Herup, Dybe Sogn, tilhørende,henholds-
vis Fru Mariane Katrine Vendelbo og Malermester Andreas Aksel
Andreasen, mens endelig de øvri6e 5 ligoer paa fnrnævnte Matr.
Nr. 23a.

Nationalmuseet har ved Skrivelse af 17/1 1946 f'lverfor
Frednin2snLvnet rejst Jpør~smaalet 0m Iv~rks~ttelse af Fredning

af Højenes l)mgivelser i Wedfør af Uaturfrednin~sl,vens § 2, Stk.
l, Pkt. 3, saaledes at der indføres Fnrbud mod, at der i en om-
kreds af lut)m fra hver af Højen~ fnreta6es Bebyg,;else, Beplant-
ning ng Jrustagning, men med fnrtsat Adgang til Dyrkning af
Højomgivelserne, der alle for Tiden er under Dyrkning.

Ved en den 26/9 1946 f'rctagen Besigtigelse af Omraadet
har Nævnet fnrhandlet med ~jerne af de paag~ldende Arealer.

Ved Besigtigelsen af Bøjen paa Viggo Nielsens Ejendom
knnstateredes, at denne Høj, der iøvrigt li0ber 1 ret betydelig
Afstand fra den øvrige Gruppe, fr~ hvilken den tilmed er adskilt
ved et L~hegn af lrantrÆer, er beliggende ~anske tæt ved Byg-
ningerne paa Matr.Nr. 120, og at der under den tyske Besættelse
har været indrettet to Bunkers ved Bøjens Fod. Ejeren oplyste,
at han staar umildelbart for at skulle fnretage en Cmbygning.
Under Hensyn til det saaledes fnr81iggende fandt N~vnet ikke til-
strækkeligt Grundlag for at tage Begæringen om Fredning til Følge,
for saavidt angaar (jmgivelserne af Højen paa Matr.Nr. 120.

Fru Vendelbo oplyste, at hun staar i Begreb med at af-
hænde sin EjeI1dnm til en Svitersøn, S1m paatænker at opføre nye
Bygninger 0g i Forbindelse hermed Anlæ~ af en Have.

SamtliGe øvriGe ~rundejere har psastaaet sig tilkendt en
8rstatning een }ang f'1ralle af leA)Kr. PI'. Høj. Fru Vendelbo
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har nedlagt tilsvarende l'aastand, og under F·)rudsmtning af at
der ikke gives :B'redningenet sa3dant iJmfang, at det paatænkte
By,~ge- og Plantningsf'lretagende hir,dres.

N~vnet er med Nationalmuseet enig i, at der maa til-
læGges Højgruppen s..erligBetydning, navnlig under Hensyn til,

at den danner Baggrund fnr det særegne lJldt:hdsminde,Ramme
Dige, og l~useets Be[;teringfindes derf'Jr at burde tages til
Følge, dog at Høj0mgivels8rne pea Matr.Nr. 120 af f0rnævnte
Grunde und tages fra Fredninoen, hv,)rhos Gmraadet f.,rFredningen
under Hensyn til de af Fru VelJG.elbl}fremsatte Anbringel1der, for-
saavidt angaar Matr.Nr. 29b Rammedige findes at burde begrænses
mod ust af en Linie i 4u Meters Afstand fra de tre sydøstli6e
Høje, rebnet fra Bøjenes østlige Kant.

Idet Større~sen af de fremsatte Erstatningskrav skønnes
rimelig, vil disse være at tage til Følge, 11g Erstatningerne
vil vere at Qdr8de S0m nærmere nedenflr bestemt.

Med de anførte Flrhl)ld bestemmer N:llvnetherefter, at
der indenfl}r en umkreds af l')()Meter fra hver af de wenn.llVnte
Høje ikke mad I}pføres n1gen Bygning, f1retages Beplantning eller
graves Grus eller andet, medens del' intet er til Hinder for
Arealernes Dyrkning.

Der tillæg6es 11dsejerne Erstatning saaledes;
l) Holger Jensen Sønderby som Ejer af Matr.Nr. 230
2) Senius Andreasen som Ejer af Matr.Nr. 23f
3) Andreas Aksel Andreasen snm Ejer af Matr.Nr. 23a
4) Fru Mariane Katrine Vendelbo snm Ejer af Matr.Nr.

ialt

20CJ Kr.
Kr.
Kr.
Kr.
Kr.

65CJ
29b =1",,-5O~=-:..

1. 2 (JU

hv)rved bemærkes, at sidstnevnte to Grundejere 0verfor Nævnet
har erklæret sig enige i, at Erstatningerne for de tre sydøst-
1igste Højes ()mgivelser tilfalder dem til li6e Deling.

Erstatninbebeløbene udr8ues i uverenstemmelse med Natur-
fredningslIvens § 17, stk. l, af Statskassen og Ringkøbing
Amtsf md med Halvdelen af hver. De f'1Trentes med 4% p.a. fra
nærvÆrende Kendeises Afsigelse at reGne, indtil Udbetaling sker.
Da ingen af Panthaverne i de af Fredningen 'mfattede Ejendomme
har indstillet Krav om Andel i Erstatningerne, vil disse ubeskaa-
ret være at tillægge Ejerne.

Ntlrv,erendeKendelse vil - efter stedfunden Forkyndelse -
i Medfør af Naturfredningslovens § 19, Stk. 3, være at f·)rela3gge
for Gverfredningsnævnet, liges1ffider vil være at iværksætte Ting-
lysning og f)ff~ntlig Bekendtgørelse i Uverenesteolmelse med Lo-
vens § 16 ved N..evnetsF Iranstaltning. Der findes ikke tilstrække-
lig An~edning til Afmærkning af Gmraadet."
Kendelsen er forelagt for (NerfredningsniJvnet i Henh·,ld til
Naturfredningsl~vens § 19, Stk. 3.

uverfredninbsn..evnethar dt:n19. September 1947 besigtiget
Arealet.

Da man kan tiltrede d.eti Fredningsnwvnets Kendelse anførte,
vil denne v'ere at stadf·'ste.
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T h i b e s t e m m e s;

Den af Fredningsn~vnet f,r Ringkøbing Amtsraadskreds
den 31. Ckt')ber1946 afscl~teKende1 se ve'lrørende Fredning af Om-
givelserne af en Højgruppe i Dybe S0gn stadf~stes •

.PoulAndersen.
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FREDNINGSNÆVNET
FOR RINGKJØBING AMT ,o(Ot.OO

Retten i Herninq, 2. afdeling
Nygade 1-3, 7400 Herning

Tlf. 97 22 22 00 Herning, den ~. januar 1994
R.A.F. 63/93

Nordvest jysk Elforsyning
Skive vej 120
Postboks 1330
7500 Holstebro

Vedr. ansøgning om tilladelse til kabelnedlægning på Thorsminde-
vej, Ramme, Lemvig kommune gennem det fredede område Rammedige.

Nævnet meddeler herved i medfør af Naturbeskyttelseslovens § 50
fornøden tilladelse til kabelnedlægning som ansøgt, idet det
forudsættes, at der efter nedlægningen sker fuldstændig reetab-
lering.

Tilladelsen bortfalder, såfremt den ikke er udnyttet inden 3 år
fra tilladeisens meddelelse, jfr. Naturbeskyttelseslovens § 66,
stk. 2.

Afgørelsen kan efter lov om Naturbeskyttelse, § 85, jfr. § 87 in-
~e~ 4 uger fra den dag, afgørelsen er meddelt, indbringes fer Na-
turklagenævnet, der afgør klager, der er indgivet af miljømini-
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

/GRM
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Naturklagenævnets afgørelse
af 11. december 1998

om fredning af Rammedige og omgivelser ved Ramme
i Lemvig Kommune, Ringkøbing Amt

(sag nr. 97-111/650-0002)

Fredningsnævnet for Ringkøbing Amt har den l. oktober 1996 truffet afgø-
relse om fredning af oldtidsdiget Rammedige og omgivelser. Rammedige er
beliggende ved Ramme i Lemvig Kommune.

Formålet med fredningen er at forbedre den eksisterende beskyttelse af
oldtidsdiget og de omkringliggende gravhøje og derved bevare de betydeli-
ge landskabelige, natur- og kulturhistoriske værdier, der knytter sig til
området. Fredningen har endvidere til formål at forbedre offentlighedens
muligheder for at opleve Rammedige og omgivelser.

Fredningsnævnets afgørelse er forelagt Naturklagenæ~net til efterprøveise
i medfør af naturbeskyttelseslovens § 42 og er tillige påklaget til Na-
turklagenævnet af 9 lodsejere i medfør af naturbeskyttelseslovens § 43.
Dog har 2 af lodsejerne senere frafaldet anken og accepteret erstatnings-
fastsættelsen.

Fredningsområdet
Rammedige er resterne af en forsvarsvold fra oldtiden tværs over et æld-
gammelt vej forløb fra Viborg til Vesterhavet ved Trans. Diget, der oprln-
deligt var ca. 1800 meter langt, består idag af en vold og en grav og har
en længde på ca. 410 meter. Volden er ca. 7 meter bred og ca. 1,2 meter
høj, mens graven, som ligger på voldens østside, tilsvarende er 7 meter
bred og 1,2 meter dyb. Når man står på diget kan man ane konturerne af
diget mod nord og syd og derved opleve, at diget har været væsentligt

.længere end i dag.

Den bevarede del af Rammedige og de omliggende gravhøje er fredede ved
tinglysning i 1879 og i 1937. Endvidere er højenes omgivelser fredede ved
kendelse afsagt af Overfredningsnævnet i 1947, der indeholder forbud mod
bebyggelse, beplantning og grusgravning.

IMiljø- og i':pr~~".~lnlm;:::~qr~t
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