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Fredede arealer i Ringkøbing amf. 1(1:\:1. NR. 191ft/. _Iv.
Borbjerg Komm. HolstebroArealets navn Holmegård Sø Sogn

Areal. 21 ha FK kendelse 1-4-75.Fredet

Form&1 ~?varelse af næringsrig sø ved ~ellegård å .

Indhold Status quo.
Der kan anlægges sti på søens øSLbred .
Søens vandspejl ~å ikke ænares.
Pleje må foretages.

" t nr. 1~. l!:'-ja r. .
Borbjerg sogns
mellemste del

Ejer. Pri va t

• P&taleret Fredningsnævnet og Danmarks Naturfrednings_
forening.

Fr. nr. J. nr. 122-02-13-67.
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Protokollen for fredningsnævnet for Ringkøbing amts fredningskreds.

År 1975 den l. april
R.A.F. 322/1974

blev i sagen
Sag angående fredning af matr. nr.
l~ og l~, Borbjerg sogns mellemste del.

afsagt sålydende

k e n d e l s e:
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Ved skrivelse af 28. oktober 1974 har Danmarks Naturfrednings-
forening rejst fredningssag for matr. nr. l~ og l~, Borbjerg
sogns mellemste Del.

Fredningssagen omfatter Holmgård Sø, der er matrikuleret som
matr. nr., la, samt de sydvest for søen liggende skov- og park-
arealer o~(ring den i henhold til bygningsfredningsloven B-fre-
dede Borbjerg præstegård, ialt ca. 21 ha.

Det hedder i foreningens motivering:

IIIforbindelse med tidligere afvandingsprojekter for engstræk-
ningerne mellem Holmgård Sø og Borbjerg Møllesø har Naturfred-
ningsrådet i en skrivelse tilstillet Statens landvindingsud-
valg blandt andet anført, at Holmgård Sø (og Borbjerg Møllesø)
er landskabeligt og geologisk karakteristiske som udfyldende
de dybeste dele af den lange nord-sydgående tunneldal, hvori
Hellegård å løber.

Afvandingen af de mellem Holmgård Sø og Borbjerg Møllesø belig-
gende engstrækninger fik imidlertid ikke nogen indflydelse på
Holmgård Sø's vandstand, idet der under afvandingssagen blev
indgået et forlig, med de interesserede i afvandingen, hvorved
vandspejlet i søen skulle bevare status quo, mod at ejeren af
søen ydede bidrag til etablering af spunsvægge og pumpeanlæg.

:'Taturfredningsrådet udtaler endvidere om Holmgård Sø: "at den
i biologisk henseende er ganske forskellig fra andre vestjydske
søer, idet den som følge af sin beliggenhed i morænelerområdet
nord- og nordøst for Holstebro er af udpræget eutrof (nærings-
rig type) medens de andre vestjydske søer i sandområderne er
oligotrofe (nærings- og plantefattige).lI

Videre i Naturfredningsrådets udtalelse hedder det:
.1

IIHolmgård Sø udgør i landskabelig og vegetationsmæssig henseen-
de en slags østdansk lokalitet i nordvestjylland og rummer en
rigt udviklet vegetation af vand- og sumpplanter (deriblandt
den meget sjældne kortskaftet skeblad) som det vil være værdi-
fuldt at bevare på dette sted. Som tilholdssted for fugle har
søen også naturhistorisk betydning. II



DaTh~arks Naturfredninesforenings naturvidenskabelige udvalg
har tiltrådt Naturfredningsrådets udtalelser om søen, og har
peget på, at mosen, der ligger på søens vestbred og vest for
præstegården, er af den sjældne paludellatype.

L
I

Fredningspåstanden går ud på, at arealet skal bevares i sin nu-
værende tilstand, herunder at søens vandspejl ikke må ændres.

Fredningsnævnet har bekendtgjort sagens genstand og oJlfangved
annoncering i Holstebro Dagblad og Statstidende den 17.januar
1975 og samtidig hermed indkaldt til møde den 7. februar 1975.

, På mødet forelagde Danmarks Naturfredningsforening sagen og
understregede, at de omhandlede arealer udgjorde en del af de
fredningsværdige områder i Tunneldalen fra Borbjerg til Hand-
bjerg.

Ejeren ønskede påstanden om forbud mod jagt ændret, såleaes at
ræve og andet rovvildt kunne bekæmpes.

En række lodsejere i afvandingssagen Hellegård å erklærede sig
enige i fredningen, men protesterede mod påstanden vedrørende
vandstanden, idet de ønskede vandstanden sænket, da de fandt
den for høj i forhold til det tidligere i afvandingssagen ind-
gåede forlig. De foreslog, at den øverste planke i opste~~ingen
ved afløbet fjernes - i det mindste en del af året., Ejeren ønskede ikke ændringer og påstod forligets bestemmelser
indført i fredningsbestemmelserne.

Stadsingeniør BUnger og flere lodsejere ønskede præciseret, at
spildevand stadig kan ledes til søens tilløb, idet det oplystes,
at det rensede spildevand fra Borbjerg by senere søges ledt til
andre recipienter.

Ejeren erklærede sig enig i, at der kan etableres sti langs sø-
ens østside.

Fredningsnævnet besigtigede herefter arealerne, herunder de
langs Hellegård å afvandede områder, hvor man konstaterede sæt-
ninger i engene.

Nævnet finder, at de omhandlede arealer på grund af deres natur-



historiske betydning og landskabelige værdi blandt andet i
sammenhæng med den fredede præstegård opfylder naturfrednings-
lovens betingelser for fredning. Man finder det herunder øn-
skeligt, at søens vandspejl bevares i overensstemmelse med
tidligere indgåede forlig herom.

På grundlag af det ovenfor anførte vil arealerne være at
frede efter nedenstående bestemmelser:

Arealerne skal bevares i deres nuværende tilstand, idet de
ikke må yderligere.9pdyrkes, tilplantes eller afvandes.

Vandspejlet i Holmgård Sø må ikke sænkes under den i afvan-
dingssagen Hellegård å ved forlig fastsatte kote., Der må ikke foretages yderligere bebyggelse på land og sø.
Vedligeholdelse og ombygning af den på matr. nr. l~ - i
klasse B fredede Borbjerg præstegård - må kun finde sted
efter reglerne i lov om bygningsfredning, nr. 195 af 8. juni
1966 med senere ændringer.

Terrænforrnerne må ikke ændres ved opfyldning eller afgravning.

Henkastning af affald eller etablering af bilophugningspladser,
skal ikke være tilladt. På arealerne må ej heller opstilles
sk~re, boder, master eller andre skærnrnendeindretninger., Campering eller opstilling af andre til beboelse besteQte
indretninger skal ikke være tilladt.

Fredningens gennemførelse skal ikke være til hinder for etab-
lering af en stiforbindelse øst om søen efter de påtaleberet-
tigedes nærmere bestemmelse.

Søen må ikke direkte tilledes spildevand, bortset fra eksiste-
rende afløb fra bebyggelsen på matr. nr. la..

Indenfor det fredede område må der ikke drives jagt bortset
fra bekæmpelse af rovvildt.

I.

Det skal være de påtaleberettigede tilladt - uden udgift for
ejeren - at lade foretage foranstaltninger til opretholdelse
af en ønsket naturtilstand.

l.



Påtaleret tillægges fredningsnævnet for Ringkøbing amts
fredningskreds og Danmarks Naturfredninesforening, hver
for sig.

Der er ikke under sagen fremsat krav om erstatning.

T h i b e s t e m m e s .

De i foranstående kendelse og på vedlagte kort angivne are-
aler af matr. nr. la og l~, ca. 21 ha, Borbjerg sogns mel-
lemste Del, fredes i overensstemmelse med det foran anførte.

Der udbetales ikke erstatning i sagen.

Sv. Aa. Christensen. Børge Herping. Kaj,K. Nielsen.

Udskriftens rigtighed bekræftes.

FREDNINGSNÆVNET FOR RINGKJ0BING AMTS FREDNINGSKREDS~

Sv. Aa. Christensen.
fg. ,formand.
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År 1953, den 17. oktober ~ nfou,gdc overfredningsn'Evnct p/j grund]::lC
af mundtlig og skr-iftlig voteling fole;ende

k e 11 d e l s e
i sagen nr-. 1128/53 ved r',H 0nde 8porgsmi~le t om fredning ai' Holmgas.:r.d
sø ID.n,.

I den af fl'ednin2OYHlvnet
afsagte kendelse hedder det:

for Ringkøbing amt den 24. dec8mber 195~e
"Ved skøe]e, lyst den 25. juli 1951, købte tekstilingeniør ,I" lVløllcJr

• Kristiansen, Borbjerg, ejendOJllll~(m matr. nl. la <len mcllGTI1ste Jel :..:.tfel Eorbjerg sogn, hvo:rp~'l finde(:1 ... foruden nedennævl.1te bYtjnine - den CLL.

19,14 ha store, ikke over 2 ID dybe, Holmgård 8Øj ved hvis 3yovestlige
bred og umiddelbart op til denne er opfør't Borbjerg gamle P.l::Bct;ogGl'u)

hvis hovedfløj er fredet i kla~1rJe L jfr. lov af l~~. mal'tB 1938. Det er
oplyst, Cl. t hovedflø j en er opf'JI' t p8. nodratr.rr:ede egep:Ble i sumpet
terrain.

Mellem søenE.\ vestbr'ed og sognGvejen B.yde mølle - I30rbjerg kirkeby
find es endnu i nærhc den af ll'Evn te gamle prJ:lst egi~:r d en Inos e-str::Bknine l

beliggende delvist pI mutr. nl', Id og 81:1 ibidem, tilhørOllrJG hGnhold,s-
ViR Borbjerg IDE..'1'1ighedur:':\dor.; r,:-1.n1.ejer Christen Sørunsen J3r0db'Bk.
DalstT':ekningen øst fol' søen - og syd for det fredede "Kjold8GJtu'k bU~1kGI!-el f.;ennemstr:'lmmes af den fra Borbjerg møllesø komn'ende IIel10(;3Td ::t, der
har sin UdIlJLmdine; }, ('(;'lons ont,side. N::uvnte ~ afvundex- cøen mod nord.

Ved skrivelse (l,f <-'J. d.Ucuat l~}~il til fredl1in0~m-evnet fOr ldng-
k0binr; amtsr:!1dskrells o~ ved senere ILunutltg t Llkendegi v'31st:; har
ovennovnte ineeni!?lr Møller Krtstiansen f.r.emsat bec:erint, om, at Hollll-
g~rd S0 og dens n::urmecte omgivelse, herunder moson, m~tte blive fre-
det, idet han p:'i fOl-~l{ind flafaldt krav p/1 erstt1.tning 1.'01' gCH1Ylem['0l:'el-

sen tif en fredning i det omfang eu 8~~!dan kom til at berøre hU.nD (.;jen-
dom. Som den dir ekte u.nl edning til b eg~-eli11gun anfø rte in::;en1('11' Møller
Kristiansen, at det dansl,.(; l1edeselslt, ...b havde udarb0jde-t projekt til
afvanding bl. a. af u.r'eslerne mellem Holmg:~rd S0 og BOY'bjerG rnøllosø,
og :,t dette projekt havde til foruds''3tnlnl~s, at vandspejlt:t i Ho1.D1c;:~rd
[.,0 blev s'lmket C~J,. l Il1cter-, hvorved hun befrygtc:de, dels al; f:'l0Gni~.e
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ur'enl viII e bI i.. ve VD~~e11tlig l~e<luceY'ot og d ens l'0ste reno t} del, tillige-
æed mosen ville ud~~ntt8f1 fOl' i 10be't af kort tid at udtørre fuldst:.Jn-

dtg, til ?Jkadu fox' o.z;nens n" tursk,Jnhl:d, del s at f)j endomm8u:3 hovedfIl?' j
ville lidE:: overLls't .i fOl'Ill af r(~vnedmm ..)18el' m. Vj, id ot ecel1ælene,
hV01'p~i dUYl er opført, an ta,jelig vil L'.idue del vi st op, wh' d issen
"hovE~der" kom over vand8'~andGhøjd(~4

Dannwrko naturfr:~dning:3for'ening 1 dor' har få et forelagt sagen, har
i skriveluo af 5. r..lOV8J::lbcr1951 U1 n"~~vnot ud t:-1.lt , at aet i høj grad
var ønskeli[:, i;, om Holmog,h'd sø ved en :i.'l'l:dnil1.0 blev sikret mod hel
elll3Y' (lelvis tør'l:egning. I skrivlJI[:en h0ddor det bl.a. n':8!.more: "Med
hensyn til 80ens Lm(~:3k,')"bcl'lgo v:erdi har vi i f0.L Dta om:~ang foreLl,ete- f:1t;,gcnfor vor lokalkf);lli te for lIol.:;t eLco oe om'agn, og dcmne har DvCl. l:'et

'. med følcende udtnJ.()l::.::e: "Søen er nu:ukt beligcendl3 ved BorbjerG pr~""Bste-
e;~ird, og fl'n den off(:ntli~e vuj og 'terl'~,:.inet nordøst for' søt:)n sl_~mt

e,fr:l det nOl?,"otsydlir;o.c',) li'0tE:-mde i'T\~'dede omJ'r:ldo "Kj'3ldsmLtrk buske"
har man en smuk udsiL;t over O(JTIrw.................. .............~........

Udover sognots bu bo er's b ,)2 ,1~~E;EJ [;,)omr-;~G8t n:nppe af IYl~A.nC:Jmrmn nr31{er.

Hvo~vidt der Lar 80e88 geanemf~rt en frodninr nf Gøen, m~ efter loka1-
komi teens IT'Dning af1:~1;nGe uf, om den 1-,:1t t'nkte afvundin2, af (~l;) S1..w:pt~de
arealer' langs ar:,ens hov~d t.L11Clb med fr,):l:er en :1bsolut ov,n'v.1;ldende oko-
norr:isk fordel for cJl3 r~cl,.Bldende 10cJ~,Jn~.

Det bem-erkes, at det ov(~rfol' lol.:alkon:iteen er udtalt, at en meget
et o.'! del af Borbjerg t;i0b'ns b~boer-e C1nd':GY':J0en b8val'et." Skl'ivelsen
f()I'ts:ettcr:er "Videre f'ol'eli2:c';r::c for OEl 1 €-.::,;lpa:ct on ~lkl-iVt-;18e,
~.:..,. ........r-3 <1 "'J + ho"" +';10t·.,-)],:>+- ~~t!-lt.(:>t)q l ',nr1vi n,':!'; n)'T'" l'rJ V"IJ r.l.L-L..LJ.6.,;;) 'A ""'"u .l..\..ollI. V J v.__ v .J __ _L.!.. __ ~•• ~ _. -' _1.- t:- • ~~. t - ~ i

:,om n;, '~uTfY'ed'"
() C h vo r i Clet

hedde!:
"Holmgård r.ø (oG 10rtjerg Ui011(80) 81" ln:nrl;::l'::abeligt ae ,?;(~ologisk,e karakteristiske Dom udfyldende de dybeste dele at' den :Lmge N-S gr:lence

tunn81dal, hvori Helle:}lrd ;~ loben. Nordvestjylland vil blive en land ..
skabeli[:: sk0nhed og 6n eeolof.:;if,k ejcmrlomrr;elighed fat ti t':'.:rl:l, hvis
Rolmg~l1"'dS{~ ud tø rre s •

Holmz~rd sø Cl' (Jnc:virJerEJ i bi~)loCisk henseende 2:'oNnskeforskellig
fra nndre vef.Jtjydske rJlJcr, idet (len SOli) følge af sin bcligc;euhed i
mor':nnelerområdet .N og U3 for Hole 'LI"; bdJ el af uopnngct Gutrof (d. v. :.3.

nJ3:r.i.ngsr:i.g type), men(-) de r"ndre v~.:Dtjy',h·dw s(~er i 8andomr!~derne er
0li0otrof~ (d.v.z. n'-r)l"ing..::'- og pl'lD~e.t'.:.:,ttiGe)."le Holmg:-';rd sø udg(3r "i. l:'Hld"-1,k~...belig og ,reecta tionsm -e::j nig hGnf~eende (det

,Q
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__ samme gælder sikkert feokvo.l1dsfaunaen) en slags 0dunsk lokalitet i

1'TordvestjjTlland og rumllier en riet udvndct vegetation af vund- og
~umpplnn ter (deri bland t den meget f3j'Bldne kOY't8kaftet Skeblad), som
det vil være 'l.13rdii'Lllrlt at bevare p:~ dette ot€:d. Som tilholdssted for
fugle har 30011 ags:) no.turbi otoI'i sk bl~tydning."

Endelig har vi u.nn,odet vort ngtul videnszfJ.b!:;lige UdVIllg om selv D,t
lade søen bep,istige, [J/ll(-;llCBsom 0n8ket af det ..l3rGdef:cedningsnævn og
fremkomme Cled ,m udtD,lelsc J't, gI'u,,1cl~g h~raf. Det n~,J..turvidemJkabelige
udvalgs udt'1.Ir-lige Gl'l::J.'Dl'ing modfø1ce,L'." I denne erkl:'BI'ing, datdJ'et
den l. november l':)~l, udt~:tler n''Bvnto udv:...I.le, at det kan l~'i.ViJ :Jin fulde
tilslutnine til ønnket Olli fredningen af HolmgtlY'd sø og lI:OE.lOnved dennes

evestbred. Ang8ende raosen '!'lud.der d et n'BlmeT'0 i arkl rn'iu2:øn: "Denw~ ILOGe
tilruJrer dem sj-eldnc type, der betebnos Paludellaillose, og som er str-(;:;ngt

ekY.tyttet til fladt terr:BTI IHjel opf~tiCGnlle fl'Ul1~·]vc~,nd.Hvor 8;~d',mt (ypsti-
eG:ende 'l:.o"ud U:ke sacller' f3ig til U.lci c:l' , men sive:r diffust frem ('vor e't

større are[~l, tr:efful' m,u.nen s..Er<.181r~se,:;enartet flor&, hviD til~,: tede-
v:B:cclse dels er b(:;tLnget cd', at de kUf..1:lske fox'hold i gruncJil:~Ll1(J, aer
stadig fOI'nyes, er hel t Gnocl'ledcs end b:ld.e i stilll.:G't;':!ende ae; i fltrøm-
mende over'fladevand, dels - og vistnoli: ønenu mer~- af, a t grundvandet
oæ vinteren er VarIDE::re oe om sor;;meren betydeligt koldere end overflade-
vi:l,ndet. Under s.?td~:..nne vl11.\/l]' klarer man[;::: sumpplanter Gig dårligt,
bl.a. store u.rter com rfacro!' og Dunhammer, og andre triv0s til geng~ld
31'Jrlig godt. Til de fJidGt(' hører Mos-Arten Palud(;lla squarrosn, og du
den danner store pudea2: tlsa bevaksnineor I-);~l do sted8r, hvor elen trives,
men overhovedet 'lkke fox'e::wlJ.iIr,eri andre n~osetYPi3r end den nævnte, hureman valgt ligefrem at beteene t~rpen som Paludella-N!ose. Antallet ['l,f
1)"',,,~,," ""''''''''0''' .; T"<:''''y'",''''rk h~11' r,l 111"; G' ~T''I''Y'(>t. q+.ny,'/: "p)\ "':-;'011 "iTICl hwr 0C:'1".J.G-L"""'UV .......... f.,AoI ..... V'J""" ......... .,j.J"" ....~ ... ". ........... ~ ....J..AI L·~--........o ....__...,......~...__ J= _i::t .... v·_· __ r.~_=~ """"_ ... ~_

tidlige:rc vc.eret 6, Dom dOG :.!lle var tCffiLelig cm:1. Af dif~3e el' i dO,g
kun to bevare t; to andre e.l' total t fol. Gvundet og ,:10 to 8i d ste er· Si~l n:.131edE:rV8d, at de iJd:c ct~h ttl at l'()dde. D8 jydøke Paludellamoser' har man
ikke fuldstændigt tal p~. De var tidlie~re flere og større end de sjBl-
landske og hoveds::J.guligt lmyttet til de 6.ybe nordjJTdske Tunneld.ale.
Men de fleste af dem eT nu helt fOL svundet [Jom fJlgo af s.i..dste mennol:~ke-
[,lders udGl'?Jftningel'. hn en 1<: (:1t, som .ind,~:·h' i et større r.1oseomr;~(6eved
Boddum i Thy, blev for nOBle ;'l[ tiiden redc:et for ufv!).,nding ved en fr'ed-
ningskondelst:, IDe::l uden iøvr i u;t ut b11ve 'fred et. Det vil v.ero af s tor
v''(ndi, om ~;fvand.ing ELfIi':o::::enved Holmez::,rd T):~ SI.:l.TfJf.jf)ml:lde hm hindref3,
hvilket vil f~.lge af', at S0~ns v~.m(:s tand siKres ved fJ:'tJdn.i.YlC:.M(;n bedre

ttvil det V'l'l I'°, om der bertil knyttes en 82;e~tlitS frGdninc; af 8()lve mosen.
:~;
l~
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En s:ldan m.1g::i ud p:1 at hindre afcravning, dr:ening, udgrøftning
og uddybning af eksist~n'end\J grøftGr, beplantning og enhver landbI'ug[~-
m'l3ssig behandling, og da den grundvundsbevægalse, der er for'udsætnin-
gen for' mosens til st edev1.Jrelse, k~n 8 t:::.ndnos ved af.l edning af vandet
oven fOl' mosen, må fredni.ngen dække arealet helt ind til sognevojen.

Fredningen af selve søen mfi gI-)ud på at hindre ændring al vand-
standen, opfyldning i søen og regulering af bredden, herunder specielt
den rørfrie østbred, hvor den i naturt:redningsr!.tdets skrivelse n~vnte
meget sj.'Bldne pLmte, kOl,tskaftet Skeblad, er fundet.

Siden ønsket om on G U~Ting af 80 en samtidig har sin grund i dennes
landskabeligt smukke belig~:enbed, vil det ondel i.gt v-ere naturligt at

e'lade søfredningen lodGat:;e af en sikring ogsa uf de o1lJgiv~lser, på hvil".
dens skønhed beror."

,e Der har under sagen v13ret a:fholdt en række :1stedsfoxretninger,e nemlig den 10. og 24. npvember 1951, den 25. april, 13. og 26. juni
1952 und8!" tilvarsling bl. L1.. af nntul'i'r'edningsr~det, det danske hede-
selskab, det i forbindelB8 med afvandingssagen nedsatte loknle lodsejer-
udvalg og 8tatens l;:mdvindingsudvalg.

Naturfredn ingsr-;;;de t hal:' t ilsl utt et slg det af Danmarks naturi'rcd-
ningsfo!'ening fremsatte øn;;ke om frt.:mm8 af fI'Gdnings~-3ag(m efter at
r~det gennem flere ~r ved forhandling med statens landvindingsudvalg
har s~gt at tilvejebringe en tilfredsstillonde løsning.

Det danske hedeselskab , der hor b0kr.eftet a t have udnr'b0 jdet et
afvandingsp! ojekt, som af ingeni2'I' Møll er Kr'istiansen oplyst, har
undvl sagens gang for nÆvnet p:~ opfordrine; udarbejdet forskelligee andre pr'ojektor, indeholdende oplYGninger om, hvorledes en afvanding
af urccler'ne mellem Bor'bjerg illOlllof3Ø og H()lmg:~rd 80 kunne afvundcs
effokti vt uden s'·nnkning af vandspejlet i r.ddstn:evnte 80. F'-elles for
disee projekter var dog, at udgiftGl.no til afvandingen var godte 100.000 kr. og væsentligt mere bekostelirt i::mddet oprindelige proj c'kt,
der reenede med en sm1k~ing af vandepejlet i Holmg8rd S~.

Det lokale lodsejeruevalg er uf akonomiske grunde VG[3ct tilbage
fol' at søge gennemf'3rt nogo t af de s en(~ste pro j ekt er og har ind taget
d.et standpunkt, at dGt vil gå ind fOl' gennl:::mførelsen af det opr'ind81ige
projekt.

statens landvindingr:;udvalg ved undorud,valgct for Jylland har i
skrivelse af 15. rr.aj 1952 herefter udtalt, at det "ikke menar, at det
vil V'Ere muligt at E':onnemfø:ro on c'~ro nogunlunde tilfx'-:;dsstillonde

__ afvanding af de vandlidende arealer ovunfor Holmg;~rd sø, hvis vandstander
QI

l,
r
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~e i St'len Ekal holdes væsentligt højere end foresl~et i heoesleskubets
oprindelige afvandingsforslag. Såfremt det besluttes, at søen skal
fr'edes, m:~af'vandingssagen derfor efter und.erudvalgets skøn opgivus. II

Fredningsnævnet h.a' i fa rste række bootr"8bt sig p:~, lic,:;som ntJ tur'-
fredningsr~det, at tilvejebringe en for alle parter tilfredsstillende
løsning, og ingeniør Møller Kristianf38n hur P~I "forskellig vis vad til-
bud om betaling af bl.;lob ind til 8.000 kr. ::.::øgt Cl t lette n'l.wnet s bcstr::s-
belser i n:evnte henseend.e. Da disso imidlertid hul' v'Brct resultatløse,
har n:'Bvnet herefter set sig n0dsaget til at t[J.ge stilline; til ae frem-
satte b0g'Bringer om fredniue samtidig med a t ingeniør 1bller Kri stian-
sen hUl' forbeholdt sig at rejse erstatningskrav, St~fr8mt ufvi:md ines-

_sagen fremmes og derved p;1frH'or ham tab, lieE.lsom statenfJ f~:Brlige tyg-
ningstilsyn, hvorunder tilsynet med den fredf~de Pl":e::jt()c~rd hort::r, hu!'e fOI'beholdt sig sin stilling.e Et Rf n'1lvnets medlorumer hrn' inrJtagc:t det flta..'Y1dpunkt,at dot o:mske
vist erkender, at der til ~fv~ndingens gennemf)relse er knyttet øko-
nomi.ske in teresser, men er dog af d0n opfat telse, flt n:svn t~ int orosser
ikke b~r hindre den be~~rte fredning, idet Holmg~rd S0 oe dens omgiv81-

\~ ser E:r frcdningsv'nrdi[;e s:)vt:l lA grund G.f der'es naturok'lnhGd oe; v:Bt'3cnt-
lige betydning for almenhtJd(.m, som af naturvidenskabelig;; gl"un~~E;.Til

~I støtte for denne flin opfattc;1se har n'Bvut,) modlem bl. <-.l.. anf0rt, .':lt det
drejer sig om fm fJ:'(;;c~JtbYGning, der ant:J.t.?;olig i høj t;l'ad vil bli ve
skemmet og v~re udsat for at lide overl~st, såfr8mt den nfvanaing, d~r
foruds'Bttor' 811 sænkning af vandspejlc:t i Holmg;ird S "'l , gennemføros. Det
andet n--evn8medlemdelo!' don forn'Evnte opfattelse, dog b.m i d(m hEms\;;-

_emde, at h'ln finder du r~:10t~.lden(]E: lokali tet(ir fr\:}dning:::;V'~I'di6(;<:.tf sk,:'n-
·hecsr.]fJssi~e Grunde oe c orr; f ~lgc 0.1' den'es v'.B8(:;ntligc betydning for' almen-

heden, medens dette nedleill - i lighed med d8t tredie medlem, dor mener,
at de horomhl:lndlede omr~1der ikke er' f~edningsv;nrdigu af nOG~n af de

e~mf''Hte el unde - ikke st()mrner for frodning, uno,er hC;TIsJ"l1 til do økonomi-
ske int8I l';; Sser , der lC1Y t't ~l' sig til a'fvundingssagens cenn emforels0. Den
fre;msatte bcg.:ering om f!'(;dning vil herefter ilcl:t:::være at tage til fJlge.

;

Sagens omkostninJer vil V'1lrøat udrede som nedenfor b(3stemt."
Konkl us ion~n ur sålydende:
"Den a.f inp:enic.n J. M""llel''-'

forening fr(~mcuttc beg:ering om
e,er tU~.3e5 ikl<:E::tilf:.,lge.

Sagens omkostnineer udredes af amtsr(:;parti tionsfond:,m. "
Kaudels en er indankot for oV8rfr'odningsn -evnet 8.1:' Danmarkr:l

Kristi.ansen og Danmarks natul'fl'udnings-
frednine af ilolmgård S~ og dans omeiv~l-

naturi'red-

\
~.
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ttningSfOrCning samt af ejeren J~ Møll(:;)r Kristi.·~,lH:1On, som imidlortid ikko

efter ovr-.:r·frøctntngsn.t)vnots opfat~()lGe k~m <"nses fOl' ~.mkGber'ettl.get,
idet kendelsen r/3r ud p:~, a t fredning ikke skal find (.; ~)t'.::dø I dunne
for-bindelse bOIIlBI'kfjs p:1 d0rtil i kendulDen 6iven foranlf)rlniuG, at

ojeren ojhellor med nogan bindende viI~ning har kun~0t frdms~tt8 b0uæ-
ring om f'rr.:dningssaguns l'ej uuinZ, mon at Danmarks n~ turfrljdningsforoning
i con i kendEd~-lGn n-uvntu skriv~lGf,; af ~. novombor 1951 ud.tl'ylckolie hrn'
frumsat b-:.gBI·ing hl:jI'OITI.

Overfrednine;s n BVYH~t ht ...r don 23. IDfll'tS 1953 bes ig~ic-:;et d ~ p;lt~J31d.E..nd0
arealer ob fo l'handlet !T l:ld repr',:Eoontant,)1" fo r Danmarks na turfredningsfoTa-

.ing SLU1Jt med ejeren oe andrc: i ~of:1,genint,]rest:H:~redø, hvorhos man har
~oY'ctaget en ydorlit;0re be~3il:tiO:.;lsu dun J. juli 195::5.e Ovc:l:L:frf'.:dnlngsl1-Xlvnet find Cl', a t dut omhandlede omr';lc1e eT af v:noent-

li~ landskabelig v.:erdi og 0LtJ3 i et viot omfang af naturvidenskabelig
eæI'di, men m:) dog, oc;oå under hensyn til, G•.t udsigten oVtJr Doen kun fra

en ret bObr:enset str-Bknine Ur' tilr;Tme;elig for almcmhedfJn, nJ3re overve-
j ende bl3tænkt~l ighod vucl b. t gcmneæfore frudn i uGen :LIDO d de lanrl bl'ugEJmæs-
Gige interesser i a:r'ea10rnon Ltfvo.nd in~;, :;.ur (}r blrjV8t cjort ,:::Bld,:mde

'
''1'1' overfor ove:cf1"edning:m·uvnut.
1 Fredningonevnets .bmde18e vil derfor v:ere at stadf:este.

T h i b e s t Q ID li e s :
Den at' fredniuCS11'Bvnet for Ringkøbing l.\mt den 24. cl8Clr-}[:lber1952 af-

S3.~.:to ken delse v8dr'Jr':Jnde spe':! i:-Srr.?:tl et om fredn in6 af Holmi3;3.r d S0 m.m.
stadf11st os.

.:' l~': ..;.,,,.( ~
,:...." j "'...---

-/
Ji'. Grn.~y

oVGrfrcdningGnB~DGts ~ekrut~r
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REG. NR /Qb'1.o0

FREDNINGSNÆVNET FOR MIDTJYLLAND, VESTLIG DEL

SCANNET Herning, den 16. maj 2007
R.A.F. 105/06

Skov- og Naturstyrelsen
Haraldsgade 53
2100 København ø.

Modtaget f
Skov-o~Naturst,relJeø

21 MAJ 2007
Holstebro kommune er d.d. tilskrevet således:

"Holstebro kommune, Rådhuset, 7500 Holstebro, ansøger på vegne ejeren af Borbjerg Hol-
megård, Bukdalvej 52, Borbjerg, 7500 Holstebro, om tilladelse til at opføre en 363 m2 to eta-
gers kontorbygning i en afstand af ca. 50 m fra det eksisterende stuehus. - R.A.F. 322/74 -
Holmgaard Sø.

Efter en besigtigelse den 8. maj 2007, hvori foruden nævnet deltog repræsentanter for Holste-
bro kommune, Danmarks Naturfredningsforening, Dansk Ornitologisk Forening samt bygher-
ren skal nævnet meddele, at det i medfør afNaturbeskyttelseslovens § 50 ikke kan tillades, at
der som ansøgt på Bukdalvej 52, Borbjerg, bygges en større kontorbygning, idet dette findes
at være i strid med fredningens formål.

Nævnet har især lagt vægt på, at formålet med fredningen var at bevare Holmgård Sø og de
omkringliggende arealer i deres daværende tilstand. Et større byggeri som det ansøgte kan ik-
ke undgå at påvirke hele landskabet. Nævnet tilføjer, at der heller ikke kan gives en dispensa-
tion fra en fredning til et byggeri af denne størrelse. Dette kræver, at fredningen ophæves del-
vist eller ændres, jf. reglerne i Naturbeskyttelseslovens § 50 stk. 3.

Endelig skal nævnet opfordre tilsynsmyndigheden, dvs. Holstebro kommune til nærmere at
undersøge, om der er foretaget terrænændringer i området i strid med fredningen.

Afgørelsen kan efter lov om Naturbeskyttelse, § 78, stk. 3, jfr. § 87 inden 4 uger fra den dag,
afgørelsen er meddelt, påklages til Naturklagenævnet.

Klagen skal indgives skriftligt til dette fredningsnævn på den nedenfor anførte adresse.

Det er en betingelse for Naturklagenævnets behandling af Deres klage, at De indbetaler et ge-
byr på 500 kr. til Naturklagenævnet. Nævnet vil sende Dem en opkrævning på gebyret, når
nævnet har modtaget klagen fra fredningsnævnet. Naturklagenævnet vil ikke påbegynde be-
handlingen af klagen, før gebyret er modtaget. Vej ledning om gebyrordningen kan findes på
Naturklagenævnets hjemmeside www.nkn.dk

Gebyret tilbagebetales, hvis De rar helt eller delvist medhold i Deres klage", hvilket herved
meddeles til Deres orientering.

Med venlig hilsen

RETTEN I HERNING, 2. AFDELING
Nygade 3,7400 Herning

Tlf. 97 22 22 00 E-mail: f-naevn@mail.dk

http://www.nkn.dk
mailto:f-naevn@mail.dk
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