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tf t!ueue arealer I Kmglføbmg amf.

Arealets navn Bro i 0rre Sogn Ørre Komm. Herning

Areal. 5 m bred og Fredet
3 ID lang
kampestensbro.

Fredningsnævnets kendelse af 10/2 1949.

Form&1 Bevarelse af kampestensbro.

Indhold Status quo.

Matr. nr.•
Ejer. Herning kommune.
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U D S K R I F T
af

f0rhandlingspr0t0kollen for fredningHnævnet i Ringkøbing
amt.

Ar 1949, den l8.februar
8/1948; af en kampe-

Ringkøbing amt,

blev i sagen
spørgsmål om fredning
stensbro i Ørre sogn,

afsagt sålydende
K e n d e l s e ;

Ved skrivelse af 13/7 1948 fra dyrlæge A.L.Andersen, Aulum,
er nærværende sag indbragt f0r nævnet. Det hedder bl.a. i skrivelsen;
,,------ I Ørre s ·'gn-------- Ringkøbing amt er der nver en bæk mellem
Nybro vandmølle og g~.rden "Ørrevad" en kampestensbro, som er bygget
efter samme princip s,m br,en ved Immervad---------- af tilhuggede
kampesten med bærepiller midt i strømmen----"

Efter at sagen har været f,relagt nationalmuseet, København,
og dette i skrivelse af 9/11 1948 havde udtalt sin interesse for
gennemførelsen af en fredning, afholdt n~vnet åstedsforretning den
15 s.m. ~

Ud I')verdet f0ran omtalte m.h.t. broens beliggenhed skal til-
føjes, at den li~ger ca. 75 m sydvest for gården "Ørrevad" og 100 m
øst fnr Nybrl'lvandmølle. K1mmunevejen Ørre-Simmelkjær fører over
brnen i øst-vestlig retning.

Brnen er 5 m. bred ng ca. 3 m lang. Dens sydlige og væsemt~igste
del er bygget af tilhuggede ]eampesten med fire bærepiller,. t midten,
nver hvilke er lagt i nnrd-sydlig retning en række kampesten "overliggere
Henover disse. ()gi vejens retning er lagt ca. 14 kampesten "broklapper",
der hver kun har halvdelen af broens længde, således at de, hvor
de støder sammen i midten holdes oppe af "'1verliggerne", medens "bro-
klapperne" i br'ens østlige og vestlige side støttes af en række
vandrette, 2-3 ovenpå hinanden liggende kampesten.

Broens nlrdlige del består af en betontilmuring. Broens overflade
er grusbelagt. Kampestenskonstrukti1nen er kun synlig set fra syd.

Uanset nævnte betontilmuring fandt næv'net br',en - i det omfang
den består af kampesten - værdig til fredning.

Ørre sngneråd som ejer af vejen ng dermed br'en, har ved sin
formand overværet åstedsfnrretningen. Sngnerådet er efter n1gen fnr-
handling indgået på uden erstatning at underkaste brnen naturfredning.

I overensstemmelse med det fnran anførte, og idet betingelserne
i medfør af naturfredningsl,'wens § l ses at fnreligge, vil den fornævnte
kampestensbro være at und0rgive naturfredning.

3nm en følge heraf må ingen ændring foretages af kampestensbrnens
tilstand uden fredningsnævnets samtykke. Vedligeholdelsesudgifterne
m.h.t. den del af brnen, der er fredet; afholdes med halvdelen af stats-
kassen ')ghalvdelen af amtsfnnden med den begrænsning, at de udgifter
der naturligt henhøre r under k0mmunen (8 ås·'mve jbelægning, vedligeholdel_
se af og tilsyn med rækv~rk m.v.) er fredningsmyndighederne uvedkommende.
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Thi bestemmes;

Den i sagen omhandlede br~ i 0rre s0gn, Ringkøbing amt, under-
gives i det ~mfang, den består af kampesten, naturfredning af indhold
som f,ran gengivet.

H.Richter Søren Kjærsgaard Marius ottesen.
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