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MATRI KE L FORTEG NE L S E

(ajour pr. (1/ I 1940))
Fredningen omfatter (helt eller delvis ) følgende
matrikelnumre:

,a 6& L,.:§ t.:.: a. 5 b / ~ C2 So (L. ~ Al 't Bv tJauv-
l \ l v l l 10 l o l .. S \r(.;)p (l

1~ Døes ~~v-ek. ~øj" J \--lotst-elov-o Jov-dev-

Gældende matrikulært kortbilag: '\~L k. øt+ to) 40; (R,"1- (O I)

7903.00
Se også REG. NR.:



REG. NR. 01069.000 -

INDHOLDSFORTEGNELSE
- Afgørelse af 24/02-93 (nævn 4/93) - tilladelse til

nedlæggelse af fjernvarmeledning.

- Afgørelse af 25.03.1997 (nkn) om fredning af Oøeshøjenes omgivelser
ophæver og erstatter Ofn. kendelse af 11.01.1949.- se reg.nr. 7903.00

•

Se også REG. NR.:



Fredede arealer i Ringkøbing amt. ,; REG. NR. 4J,'
Arealets navn Højgruppe Sogn Naur og Måbjerg Komm. Holstebro

Areal. Ca. 20 ha
agerjord.

Fredet Fredningsnævnets kendelse af 9/12 1946.
Overfredningsnævnets kendelse af 11/1 1949.

Formal Bevarelse af højgruppe.

Indhold §2-fredning. Ingen grusgravning eller
beplantning •

•Matr. nr. l~, 3~,
l,!! Døes

4~, 5~, 5b, 6~, 8~, 14a ,Alstrup,
og Gårdhøje, Måbjerg sogn.

Naur sogn.

Ejer. Privat.

P&taleret Fredningsnævnet og Nationalmuseet.

Fe ne 37. J. nr. 122-11-116-69.
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10r~an11in~s~r~tokollen for Fradnin~sn3vnet for 3in~købing Amtsr~ajs-
kreJs.

'rr l04r ~en g/l? ~l l"... 1. '_ ~/ o, ~ ..._ , _ _. v

2/1946~ s.n,32aende !!'rednin~ SI f Højomgi ve Is er i
Faur og -;aabje:,g S08ne..~ sd~lyde~de ved Onsecdelse vedta3en

X e n d e l s e

e
e

l)8.a 3-rænsen 11elle:11 :1<.,abjerg og ~,Taur ::::o{3neli -,~er

be;ge Sidep af det ~a~le V~dested over ~lleb~~ken an stor

ejendo~~elig Høj~ruope.
Paa ~:c:::abjergsiden liS; "er paa ll~,tr •. :r. la, Døes, :1'_abjer.::;, til-

•

høre ,-,de 8-10 a -rce j er V.:mrids .?edeY'sen, nu hElns Zn1{e, F-ru '\Tagda Pede-rs ey!- , 10

3ronze:::lderl1øje, ':'lvn'iblandt den rne:;et anseli;:se :3redhøj.
Vest for SIlebækken lig~er i ~~ur SOGn føl~ende Høje.

Jer hører til S8~me ~ru~De:
P9a =,~8tr. Tr. Eia. ;~lstrup, ":ilhorel1de !vldeps TI10 Aaberg,

li1~er en noget usnselig qøj i eller OP til S~ellet til X8rl Vejs-
~sards nedt:n.:evnte ~jendorn. I ~Tdl{anten sf Hujen er i 1etning m'Jd
,Sydøst pl2:.ntet Gn B.::JX:/~e }rsnt.t::eer, c .• 6 Stkr., og syd :f:or Højen -

og stødende ul1idJelb:::rt JP til den::.e - findes en s::m1 ~I'av •
Paa ]'btr.:n. 5b, smst., nu tiP10renle Xsrl Vejs:-scrd, fi'1des

2 Høje, b~~ge beli3~enje umiddelbart øst !or ~øjen p8a Sa, sHmt en
Jel af en -::'s.nshøj, der far .s.estens n2d.~{c):'!lC1ende2-i '-"'7er p~u :',:"'tr._-r.
8a, tilh71r,':;:1,Je :I;:IY'inus .?røjk. ~idstn_~vnte TI2lj li,,:"ger urnid3elbar-s

ind til 3v:nin~erne og 3~ven p~a ~~tr.Nr. Sb.
l?08 fJrnwnte ~'i~tr.~\lr. 8a lio:;:~er ialt 7 :løje - heribl:::mdt

(l-engst mod Zst) Isr:ghøjen ":::"::mge ~ettell - samt, sam anført, yderli-
gere den sydligste Jel af de~ tilliae paa fC)rn~vnte ·~tr.~r. 5b

lio;.;;eflde Høj. Alle disse Høje ligrer n-Drmest i Flu<;tlinie, umiddeloart
nord for dan frivste Vej, der fører fra Alstrup til St. Jøes, i
J.etning Vest->-ost, dog med Undtal::;Glse ol en Gnkel t ~Jøj, der lig:::e1'
Syd for Vejen umiddelbart 'lest far ~lleba~ken, som d~nner Skel m~d jen
'ost for li~zende 3jendom, "i'. tr.Yr. la, Døes, r".::abjer::;.

Ved SXrivelse af 17/1.194') har I'T[;tlon21museet overfor
Fred~in7sr ,vnet rejst Spørgsnaal om Ivpr~s~ttelse af Fredniflg

8f .fløjenes Oc?;ivelser i -1e1:ør af :la+ urfr2dnine;sl'JVens § 2, Stk. l
Pkt. 3, s',81ejes 8t der indfø~es :!r)rbud i;n'Jd, at der i en lnkreo.s
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I, ~ FREDET RREf:/J.

NaturfredningskonsuJentens kontor
København d. 20 -/2 -48
By: m.st ....u.rz.
Sogn: N a.ur

1:4000,
Plan nr. R in.. 10/



OVER FREDNINGSNÆVNET>



.- U D S K R I F T--------------
r.f

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

Ar 1949, den ll. januar, afsagde overfredningsnævnGt på

grundlng r.f skriftlig og wundtlig votering følgandc

k e n r: o l s o

i sagon nr. 729/47 vejrøren~e fre1ning af en højgruppo i Ncur

og Måbjorg sogne.

Den af fredningsnævnet for Ringkøbing 2~tsradskreds r.en9.

1Gce~ber 1946 cfsagto kendelso er såly~cndo:

"1'2.2. Grænsen 001100 Maab jerg og Naur Sogne liggor pe.e.begge
•

Si~er ef ~at g20le Vadested over Elle bækken en stor og 3~endoocc-

lig Højgruppe.

Pe.aMaabjorgsi~en ligger P2~ Matr. Nr. la, Døes, Maabjerg,

• tilhøran~e Gaardejor L2urins Pedersen, nu hans Enko, Fru Magda

Pe1orscn, 10 Bronzealderhøjo, hvoriblan~t ~cn meget anseligc

BrJdhøj.

Vost for Ellcbækkon ligger i Naur Sogn følgence Høje, dor

hører til snoee Gruppe:

Paa Matr. Nr. 6a, Alstrup, tilhøron~o Anders No Aaberg,

liggor en noget u~nsclig Høj i ollcr op til Skellet til Karl

Vojsg' ar~s nodenn~vnt~ Ejonr.oc:.I Udkanten ef Højen er i Retning

4t wo~ Sydøst plantat en Række Grantræer, ca. 6 Stkr., og sy~ for

Hajon - og stødon~e uDi~dGlbnrt op til donne - fin~es on Se.n~gr~v.



tt- 2 Høje, begge baliG60n~o uwi~~~lb?rt øst for Højon P~~ 6a, S8~t

en Del af ~n Lenghøj, ~or for Restons V~~kow~cn~o liggor pP.8

MRtr. Nr. 82, tilhøron~~ Nnrinus Frøjk. Sidstn~vnt: Høj ligger

uoi~~olb2rt in~ til Bygningerne og H~von p~~ M2tr. Nr. 5b.

P~2 fornævnte Matr. Nr. 8~ liGgor ie.lt7 Høje - horiblenr.t

•
(l::mgst~o"!.e'st) L2nghøjen "Lnngo Matt.:)"- S8r::lt,SOLi2.nført,

yderligere ri.ansy11igstG Do l c.f rl. an tillige p'.P..forn:zvnt:lM2tr. Nr·

5b liggende Høj. Allo ~isse Høje liggor n~rcost i Flugtlinio,

uoir.~olb2rt nor~ for ~on priv~to Vej, ~or før:r fre Alstrup til st.

Døos, i Rotning Vest-øst, ~og con Un~t2go1sa ~f en Qnk~lt Høj, ~Qr

liggGr Sy~ for Vojen ucir.~clb~rt Vest for EIIDbækkon, sor-~~nner

Skal co~ ~on øst for ligg3n~o Ejon~oc, Mctx. Nr. le, DøGs, M22bjcrg.

Vod Skrivals~ ef 17/1.1946 he.r Netionplousect overfor Frerl-

ningsn~vn:t rejst Spørgsc2e.l oc Iv~rks§ttalso ~f Fro~ning sf Højo-

nJS Ongivolsor i Mo1før ~f N2turfro~ningslovons § 2, Stk. l, Pkt. 3,

.. s~alo~os 2t r.or in1førcs Forbu~ ico~, Gt ~Gr i an O~kro~s 2f 100 c.

frn hvor af Hø~ene foretagos BebyggGlse, BoplLntning og Grust2g-

ning, con cer. fortsat Adge.ng til Dyrkning 8f Hojocgivolsorne, r.er

8110 cc~ Undtagolse 2f Aroelot P2~ Matr. Nr. 6r, for Tir.en ar un~cr

Dyrkning.

Vo~ an ~on 26/9.1946 forot2gon Bosigtidolso 2f Ocr2e.det h8r

Nævnet forh2n~lot oo~ Ejorn~ ~f ~Q p~2g~1~Qn~e Ar8clor. Mo~uns

s~:-:tligCiøvrigo Lo:::sujera h2.r tilbu"~t 2'. t inflga2 p:~~Freiningon r'or~

:n Erst~tning Gon Gang for ~llQ 2f 100 Kr. for hvor Høj, - for for-

nxvnto Fru M~gr.~ Po~orsons Vc~kor:ucn~o 10g eod en s2~lJt Erst~tning



af BOO K~.

har Ejeren af Matr. Nr. 6a, Anders Aaberg, modsat sig Fredningen,

der vil afskære ham fra fortsat Udnyttelse af den omtalte Sand-

grav. For Marinus Frejks Vedkommende er Tilbudet gjort betinget

af, at der kun gives Fredningen et Omfang af 50 m. fra hver af

Højene Nr. 3 fra øst og Nr. 2 fra øst, idet han paatænker at

afhænde til Bebyggelse et Areal beliggende mellem de 3 østligste

Høje og den fornævnte private Vej.
-• Nævnet er med Nationalmuseet enigt i, at Højgruppen danner

et særdeles imponerende Oldtidsminde, men finder dog, at den

Omstændighed, at Højene henligger græsklædte og i opdyrket Land,

bevirker, at en Fredning af saa begrænset Betydning som den fore-

slaaede staar i Misforhold til de dermed forbundne økonomiske

Ofre, hvorved bemærkes, at Nævnet finder det betænkeligt at fast-

sætte Erstatningerne til mindre Beløb, end de af Lodsejerne frem-

satte Krav, der ikke overstiger, hvad der i tilsvarende Tilfælde

har været godkendt af Nævnet.

Som Følge af det anførte kan den fremsatte Begæring ikke

tages til Følge."

Denne kendelse er af nationalmuseet indanket for overfred-

ningsnævnat, som den 18. september 1947 har besigtiget de om-

handlede arealer og forhandlat med de i sage~_interasserede.

Overfrodningsnævnot bestemte herefter i medfør af naturfred-

ningslovens § 2, at dor indenfor en omkreds af 100 m fra de om-

moldto højo, dog med dG bJgrænsninger at srcalerno, dar fromgår

3f dot til nærværendo kendelse hørende kort, ikke må opføres nogen



bygning, foretagGs beplantning olIer anden foranstaltning, her-e- under grusgravning, uden at overfr~dningsnævno~og nationalmu-

SCJts godkendelse forud er indhentet, jfr. dog nedonfor.

De frodeda arealer skal kunne dyrkes som hidtil.

Fredningen omfattor delo af,nedonnævnte ejendomme:

matr. nr. 5a af Alstrup, Naur sogn, tilhørende Laurids Oddenhedo

Nielsen

II " 6u " " " grd. Anders Aaberg
,

" " boelsmand Karl Vejs-e " " 5b,4e,3e "
gaerd

" " Bu " " " grd. Marinus Frøjk

" " la " " " grd. Mads C.L. 0stor-

geard

" " l4a " " " grd. Christen M.

Bjerre

" " ID.af Døes og Gaardhøjo, " enke fru MD.gda Pedcr-

Naur sogn, sen

Efter at man havde anmodet forme.nden for fredningsnævnet

om på ovorfredningsnævncts vcgnJ et ville forhandlo om orstet-

ningsspørgsmålet mod de pågældende lodsejero samt mod eventuelle

panthavere, har formandon opnåot onighod mod lodsojorne om føl-

gonde orstatninger, som overfrodningsnævnet ken tiltræde:

gårdejor Lnurids O. Ni81son: 50 kr.

" Anders Aeborg: 100 kr. Don på ejendommen vær~nde

grusgrav kan udnyttes som hidtil til

ejerons priv2tc forbrug.



b~clsmand
umiddelbart ~p til en langhøj, kan beva-
res s~m hidtiL

g~rdejer Marinus Frøjk: 9f)(J kr. Såfremt en bebyggelse af'area-
lerne til.sin-tid måtte blive nægtet,
vil erstatningsspørgsmålet være at 0ptag
til f~rnyet behandling.

l(JV kr.gårdejer Mads C.L.0stergaardi
gårdejer Christen M. Bjerre;
enkefru Magda Pedersen:

50
1000 De på arealet stående hegn

må blive stående~
Det bemærkes, at ~verfredningsnævnet ikke har ment at burde

imødekomme en af finansministeriet ned~agt påstand ~m s~m panthgver I

i gårdejer Marinus Frøjks ejend0m at få udbetalt erstatni:'lgenvedro
rende nævnte ejend~m~

T h ~ b e s t e m m e s
De ~vennævnte, p~ det til nærvæ~ende kendelse hørende k,..,rt

nr. Rin. lvI angivne arealer fredes i ~verensstemmelse m~d det
f ')ranstående.

I erstatning till~gges der
gårdejer Laurids (J, Nielsen ...........••.••• 5(.1 kr.

Anders Aaberg ••..••......•..•••..•• l()l)
b"'elsmandKarl Vejsgaard .........••...••..• 4(jf,

gårdejer Marinus Frøjk •••.•....•...•..••••• 9VJ
• Mads C.L. øste~gaard •••••;.;;••••• lOO·r.~ v"

Christen M. Bjerre •..••~••••• r~ •• ~ 50
enkefru Magda Pedersen •....•.•.•••.•..•••• l (j()(;

Erst~tningsudgiften 260V kr. u~redes med halvdelen af stats-
kassen ~g halvdelen af Ringkøbing amtsfnnd.

,.'

•

rigtighed

"i-J /~f'~"·
~ I~ '.

(Nerfredningsnævne~ sekretær.
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FREDNINGSNÆVNET
FOR RINGKJØBING AMT

n _.........L • I' . _ _.-n~L~en ~ nern~ng, ~. arael~ng
Nygade 1-3, 7400 Herning

Tlf. 97 22 22 00 Herning, den24. februar 1993
R.A.F. 4/93

Holstebro kommune
Rådhuset
7500 Holstebro

Vedr. Ansøgning om tilladelse til at nedlægge fjernvarmeledning i
Holstebro gennem det fredede område Døeshøjene. - Fjernvarmefor-
syning af Krunderup.

•
Nævnet meddeler herved i medfør af Naturbeskyttelseslovens § 50
fornøden tilladelse til nedlæggelse af fjernvarmeledningen som
ansøgt, idet det forudsættes, at der efter nedlæggelsen sker
fuldstændig reetablering.

Tilladelsen bortfalder, såfremt den ikke er udnyttet lnden 3 år
fra tilladeIsens meddelelse, jfr. Naturbeskyttelseslovens § 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-
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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REu. NR. )ob\. 00-

Naturklagenævnets afgørelse
af 25. marts 1997

om fredning af Døeshøjenes omgivelser
i Holstebro Kommune, Ringkjøbing Amt

(sag nr. 111/650-0003).

Fredningsnævnet for Ringkjøbing Amt har den 28. februar 1995 truffet
afgørelse om fredning af Døeshøjenes omgivelser. Fredningssagen er.
rejst af Holstebro Kommune, Ringkjøbing Amt og Miljø- og Energimini-
steriet v/Skov- og Naturstyrelsen.

Fredningsnævnets afgørelse er ikke påklaget, men er i medfør af natur-
beskyttelseslovens § 42 forelagt Naturklagenævnet til efterprøveIse.

Fredningsområdet

Fredningen omfatter et privatejet areal på ca. 20 ha, hvoraf ca. 13,3
ha allerede er fredet, samt et allerede ~redet areal tilhørende Hol-
stebro Kommune. Selve højene blev fredet i 1885. I 1949 blev ved over-
fredningsnævnets kendelse fredet et område på op til 100 meter fra hø-
jene. Højenes omgivelser h~r endvidere siden 1961 i en afstand af 100
meter været beskyttet efter naturfredningslovens § 53, nu naturbeskyt-
telseslovens § 18. Overfredningsnævnets kendelse er ophævet ved fred-
ningsnævnets afgørelse.

Fredningsområdet gennemskæres af Ellebækken. Ifølge regionplanen for
Ringkjøbing Amt er området vest for Ellebækken jordbrugsområde, mens
området øst for bækken er en del af Holstebro byområde. I amtets fred-
ningsplanlægning er området vurderet til at være af største kulturhi-
storiske interesse. I kommuneplanen for Holstebro Kommune er området
øst for Ellebækken udlagt som offentligt grønt område, der skal beva-
res uden bebyggelse og tekniske anlæg. Området vest for bækken er ud-
lagt til fortsat landbrugsmæssig udnyttelse.


	Forside
	FREDNINGSNÆVNET>
	OVER FREDNINGSNÆVNET>
	DISPENSATIONER>



