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År 1956, den 28. november, afsagde overfredningsnævnet
på grundlag af mundtlig og skriftlig votering følgende

kendelse
i sagen nr. 1209/55 vedrørende fredning af arealer ved Kjær-
gaard Vandmølle.

I den af fredningsnævnet for Rinek~?ing, amt den 15. juni:
1955 afsagte kendelse hedder det:

"I skri vel se af 26. apl·il 1954 til fredningsnævnet for
Ringkøbing amtsrådskreds har Danmarks naturfredningsforening
fremsat begæring om fredning af nogle nærmere i skrivelsen om-
talte arealer omkring Kærgaard vandmølle lige vest for Kilen
ved Struer. I skrivelsen hedder det blandt andet:

"••••• Den,der følger vejen vestpå fra Struer, møder her,
kun 6 km fra byen, et terrain af storslået form og med rig og
afvekslende natur, der afspejler en jævn og gradvis udvikling
århundreder igennem, men kun i ringe grad er præget af de
processer, som i vor tid brat har ændret det almindelige vest-
jydske landskab totalt, opdyrkning af heder, afvanding af enge
og moser, anlæggelse af'nåletræsplantager; hvor anden udnyttel-
se ikke lønner sig, og bebyggelse af en art, der harmonerer
d~rligt med landskabets karakter." "•.••• på bakken bag mølle-
dammen ses de karakteristiske striber, der kendetegner et ny-
tilplantet lyngareal, og her vil der altså stå en nåletræs-
plantning om en menneskealder. Det er denne nyplantning, der
har givet stødet til, at Danmal'ks naturfredningsforening har
t aget tanken om en fredning op tilovervej else."

It ••••• Foruden de skønhedsmæssige værdier, der knytter sig
til landskabet ved Kærgaard mølle, er der OgS8 betydelige
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2.
værdier af naturhi stol'isk artø Der kan i denne henseende hen-
vises til hoslag~e udtalelse af 8/1 1953 fra vort naturviden-
skabelige udvalg. Endelig m~ det understreges, at såvel land-
skabets skønhed som dets naturhistoriske rigdom er af S8 meget
større almen betydning, som stedet ligger ganske nær ved
Struer by og kan udnyttes herfra også som undervisnings- og
studiefelt for struer's skoler, herunder det nylig oprettede
statsgymnasium.

Vi har ikke anset det for muligt at opn~ fredning af hele
det dalsystem, der samler sig om bunden af struer kil, uanset
at de forskellige dale hører klart sammen i landskabelig hen-
seende og hver for sig er af betydelig skønhed. Fredningsfor-
slaget er altså begrænset til••••• at omfatte hoveddalen om-
kring vandmøllen og ca. l km op fra denne, med de stejle dal-
sider og det træfrie hedeareal nordvest for dalen så langt,
at de smukke sidedaIe og de nærmest liggende kæmpehøje ikke
kan skjules af plantning, fraset en enkelt dal, hvor plantning
allerede har fundet sted. Fredningsforslaget omfatter endelig
i form af en byggelinie, de dyrkede arealer nærmest bag den
sydøstlige side af hoveddalGn.

Hovedparten af hedearealet nordvest for hoveddalon til-
hører staten."ti..... Et samlet sæt fredningsbestemmelser fol.~ såvel
statsskovvæsenets hedearealer som de privatejede områder fore-
slås udformet således:

Området fredes således, at det nuværende præg i videst
mulig udstrækning fa.stholdes, hvorundeJ'.'navnlig f01gende bestem-
melser må iagttages:

l) Der må ikke foretages afgr·avning, opfyldning eller plane-
ring. Bredkær bæk må ikke yderligere uddybes eller
yderligere reguleres, og engene omkr'ing den ikke drænes
eller udgrøftes udover det allerede skete. Dambruget
ved møllen må højst udvides 100 m opad i dalen. Vand-
standen i mølledammen skal holdes i det nuværende
niveau. Anlæggelse af nye veje og gennemgribende udbyg-
ning af de eksisterende må kun ske efter fredningsnæv-
nets godkendelse. Den ved en markvej afspærrede vand-
fyldte sænkning ved nordøsthjørnet af statsskovvæsenots
afd. 468 må ikke tappes for vandet.
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2) Hedearealerne ••••• nordvest for dalen og på dennes nord-
vestside m~ ikke gøres til genstand for gødskning, oppløj-
ning, tørveskrælning, græsning, dyrkning, beplantning eller
nogen anden behandling, hvorved hedens flora og fauna kan
lide skade. Lyngslagning og afbrænding skal derimod fortsat
kuane finde sted. For hele fredningsomr4dets øvrige udyrke-
de arealer, herunder den afgræssede hede nordvest for
møllen, skal de samme bestemmelser gælde og med det tilsva-
rende formål også her at bevare den vilde flora og fauna.
Dog skal her den hidtil stedfundne græsning kunne fortsætte
uhindret. Eventuelle selvs~ede træer på hele det fredede
omr~de ses gerne fældet. Der skal ikke p8hvile ojeren nogen
pligt til at udføre denne hugst eller til at foretage lyng-
slagning, men hvis sådanne indgreb af fredningsmyndigheder"
ne skønnes nødvendige for tilstandenes bevarelse, og ejeren
ikke ønsker selv at lade arbejdet udføre, skal det kunne
udføres ved fl'edningsnævnets foranstal tning.

3) Der må ikke på arealet placer8s bebyggelse af nogen art, ej
heller skure, boder, master, skilte eller andre skæmmende
indretninger. Ombygning af og tilbygning til den eksiste-
rende bebyggelse ved møllen kan dog find e sted UV}br- forud-
sætning af, at bebyggelsens omfang ikke forøges i væsent-
lig grad, og at nybygningerne passer harmonisk sammen med
de eksisterende og med landskabet, hvilket skal sikres ved
en af ~redningsnævnet udøvet censur m.h.t. bygningernes
udformning, omfang og beliggenhed."

Af den ovenfor omtalte udtalelse af 8. januar 1953 fra
Naturfredningsfoxeningens naturvidenskabelige udvalg skal
citeres følgende:

"••••• I geologisk henseende udgør d.alen ved Kærgaarc1
mølle den øverste ende af en tunneldal. På et tidspunkt hnder
istid~, da indlandsisen som en sammenhængende masse af bety-
delig tykkelse dækkede hele egnen, h~r smeltevandet, der var
lukket inde mellem isen og de bløde jordmasser nedenunder,
strømmet fra det nuværende Limfjordsområde langs underkanten
af isen opad til isranden, der l~ længere udvmod sydvest.
Herunder har smeltevandsstrømmen udformet både det dalstrøg,
der i dag er vanddækket og udgør struer Kil, og dets højere
liggende fortsættelse mod sydvest oven for Kærgaard mølle,
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hvor en fredning ønskes gennemført. [?ale , der på denne måde
er opstået under isen, de såkaldte tunneldale, kendetegnes
ved deres meget brede og nogenlunde flade bund, i modsætning
til de snævre, i tværsnit V-formede dale, som er dannet efter
isdækningens ophør af smeltevund eller rcgnvaud,der strømmede
under åben himmel og derfor gradvis ~kar sig ned i terrænet.~

~'hvor tunneldalens vandmassel' i hø j ere grad bortskyllede mate-
riale fra dalens side. Tunneldal-Iands~(aber tI-æffes over det
meste af Da~mark, men området oven fer Kærgcl,ardMølle, som
både viser den typiske tunneldul og dens modstykke i de snævre~
senere dannede sidedale, er et særdeles overskueligt eksempel,
så længe terrænet ligger flit og uoeplantet, som det er tilfæl-
det i dag.

De botaniske interesser knytter sig overvejende til den
våde dalbund. Lyngarealerne har ingen særlige fortrin frem for
Nordvest jyllands tidligere fredede hedeområder, men fra lokal
side har man, som det er bleyet fremhævet, en naturlig interes-
se i at se e-tlyngoIDråde beVCll'etogså i nærhed en [tf Struer,
både ud fra landskabelige og undervisningsmæssige synspunkter.
Det botanisk set mest karakteristiske er i denne forbind0lse
de smukke bevoksninger af kambregne (Blechnum Spicant) i bunden
af nogle af ~e ellers lyngbevoksede sidekløfter. Den int0res-
san teste Plantevækst finder man imidlertid i de vådeste partier
af dalbunden omkring Bredkær Bæk, især i den øverste halvdel
af den strækning, der omfatteo af fredningsforslaget.:-Disse
sumpede, for en stor del vældpræe;ed8 arealer har en varieret
og artsrig flora med flere mindre almindelige urter som små-
bladet Milturt (ChTy~osplenium oppositifolium), Tæppegræs
(Catabrosa aquatica), Tandet Sødgræs (Glyceria declinata),
Vedbendbladet Vandr-anunkel (J3atrachium hederaceum), Bæk··Vand-
arve (Montia lamprosperma) og Vinget Perikon (Hypericum acutum~
Det i botanisk henseende vigtigste punkt i den påtænkte fred----
ning er derfor bevarelse &f tilstanden på disse områder, det
vil sige en hindring af dræning og udgrøftning og af stærkere
afgræsning 8nd den på de fleste parceller uhyre b0skedne, der
finder sted i dag. Det må i denne forbindelse understreges, at
man naturligvis både ved undervisning i det fri og ved nærmere
undersøgelse af plantevæksten har de letteste vilkår, hvor der
ikke er græsset for nylig"" men engens planter vokser frit i
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vejret og blomstrer, men at på den anden [dde (m sådan t il-
stand sjældent er stabil i det lange løb. Hvor ingen græsning
finder sted, vil der de fleste steder vokse pilekrat op og
kvæle urtevegetationen, og den bedste tilstand er derfor den
sjældne og lejlighedsvise græsning, som den finder sted i dag.
En sådan kan ikke defineres præcist, men fredningsservitutten
kan muliggøre en løbende kontrol med regulerende indgreb i til-
fælde af, at græsningen bliver for stærk.

Endelig knytter der sig den zoologiske interesse til lokali~
teten, at den er et af de fJ1danske tilholdssteder for den
sjældne Birkemus (Sicista betulina). Denne museart holder iføl-
ge sit navn ofte til i birkebevoksninzer. Inden for Dauffiurks
grænser lever den kun på et meget beskedent antal lokaliteter,
alle i Jylland, og den er overalt knyttet til steder, hvor den
naturlige plantevækst ikke som i det meste af landet er høj og
tæt skov, men derimod lyse arealer med åbent krat. Dens 8idste
tilholdssteder trues nu af opdyrkning og beplantning, og den
foreslåede fredning vil OgS8 være værdifuld ved at sikre et af
disse mod ødelæggelse.

Af disse grunde giver det naturvidenskabelige udvalg med
glæde det foreliggonde forslag sin anbefaling."

De til fredningen foreslåede arealer er følgende, idet eje-
rens navn anføres umiddellJart efter opregningen:

Matr. nr. IIi, l2~, 12~, 122. V. 01by, Ølby sogn, 18~ og 18~
Fousing by og sogn (Aage Buhl Pedersen).

Matr. nr. 23 F..avnbjergj II! Fousinggaard, begge af Fousing
sogn (enke Ane Chri stensen f. Ni elsen) .

Matr. nr. lIg V. Ølby, 01by sogn, 18~ Fousing by og sogn
(Niels Simonsen).

Matr. nr. llQ og 12~ V. 01by, Ølby sogn (Jens Knudsen).
Matr. nr. 2~, 3b,4g, 7~ Resen by, 6~ hesenborg, l4~, 17,

26, 37, 38, 42~ og 44 hesen hede, l~ Ørgaarde, alt af Resen
sogn ~statskassen, statsskovbruget).

Matr. nr. 16 Resenhede, Resen sogn (J~~ob Jensen).
Matr. nr. l~ 0rgaarde, Resen sogn (Jens Ørgaard Havskov).
Matr. nr. lQ Ørgaarde, hosen sogn (Ejnar Pedersen).
Den 15. juni 1954 blev afholdt en foreløbig åstedsforret-

ning i overværelse af en repræsentant for Danmarks naturfred-
ningsforening.

•



r• 6 •

I

Den 15. oktober s.~. blev der påny foretaget åstedsforret-
ning, til hvilken samtlige interesserede parter var ind varslet.

Samtlige ejere huvde givet møde med undtagelse af Niels
Simonsen og statsskovbruget.

Danmarks naturfredningsforening mødte ved sin lokale komite
i Struer.

Fra statsskovbruget forelå skrivelse af G. f8bruar 1954,
hvori dette - efter at være gjort bekendt med det fremsatte
fredningsforslug af Danmarks naturfredningsforening - erklærer,
at der ikke vil blive rejst indsibelse mod frednin~en i det
foreslåede omfang, og at krav om erstatning frafaldes.

Samtlige de mød ende ejere indtog samme standpunkt dog med
visse over for nævnet fremsQtte forbehold, dog at EjnRr Peder-
sen ønskede erstatning for s~ vidt augBr ca. 2 hR.

Under en fOl'nyet åstedsfolretning dEm 23. november 1954
tilbød Niels Simonsen at gå med til fredning i foreslået omfang
mod i erstatning at få udbetalt 400 kr. pr. ha hede og 600 kr.
pr. ha eng - alt for så vidt ung~r den udyrkede del og 200 kr.
pr. ha for den del af arealerne, der nu er dyrket.

Nævnet beså under begge åstedsforretninger en del af de
pågældende arealer. Dels af økonomiske, dels af praktiske
grunde foreslog nævnet i skrivelse uf 24. november 1954 Danmarks
naturfredningsforening en indskrænkning af fredningen, således
at matr. nr. 18Q og ll~ samt arealerne sydv~st herfor helt udgår.

Danmarks naturfredningsforenings besvarelse forelå i skri-
velse af 30. s. m., hvoraf skal citeres følgende:

"••••• Selvon; området ved en sådan beskæring fremdelos vil
være meget smukt, vil dog 8t væsentliGt lllndskabeligt træk
blive svækket, hvis matr. nr, 18~ beplantes. Som geologisk
undervisningsobjekt vil omI'ådet også blive forringet, selvom
det fremdeles på instrukti v må'ie kan vise karakteren af Cieto
forskellige daltyper. I botanisk henseende vil beskæringen dog
virke stærkest, idet de i vort naturvidenskabelige udvalgs er-
klæring" omtal te plan tesumfun(l n etop findes i den nordø stlige
del af matr', nr. 18§;. Skrivelsen fortsætter således:

tf ••••• Det skal dog påny anføres, hvad udvalget allerede
har anfø rt i sin erklærings f0rste afsni t, at frednine;on vel
er anbefalelsesværdig ucfra videnskabelige synspunkter, men at
de landskabelige momenter dog er hovedsagen. De ommeldte bevoks-
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ninger rummer adskillige plantearter, som ikke er almindelige,
men egentlige sjældenheder er der ikke tale om. Det stedlige
behov - skolens, gymnasiets og iøvrigt botanisk eller entomo-
logi sk interesse:r'edes- m:3 spille 8n væs entlig rolle for,
hvilken værdi man vil tillægge bevarelsen af en sådan flora.

Fra Danmarks naturfredningsforenings side kan man dog
tiltræd e den omtal te beskæl'ing, dersom andre væsentlige grunde
taler derfor, ••••• "Skrivelsen udtaler videre:" ••••• Da de to
protesterende lodsejere formentlig OgS8 man have en vis erstat-
ning selv efte! den ommeldte beskæring, skal vil tillade os til
det ærede fredningsnævn at henstille tilovervej else, cm mun
med en rimeligere erstatningsydeIse kan medtage under frednin-
gen noget mere af matr. 'nr. 18.§: omfattende dalbunden". Her
følger en nærmere redegørelse for, hvilken del af matr. nr.
l8~, man gerne ser medtaget under fredningen, og skrivelsen
slutter med at udtale:" ••••• Ved en sådan mindre uuvidelse vil
de beklagelige følger af beskæringen blive betydeligt formind-
sket. "

Efter alt det forelig~ende finder nævnet - med samme be-
grundelse som Danmarks naturfl ...;dningsforening- at samtlige
de af det oprindelige forslag omfattede arealer er frednings-
værdige, men at matr. nr. 23 Ilavnbjerg og llf Fousinggaard,
begge af Fcusing sogn, af praktiske grunde tilligemed ll~
0lby by og sogn samt en del af mutr. nr. 18.§:Fousing by og
sogn af praktiske og økcnOILiske grunda ej bør underkastes fred-
ning. Derimod vil de restdrende af forslaget omfattede arealer
i medfør af naturfrednincslovens § l af skønhedsmæssige og
naturvidenskabelige grunde være at undergive fredning i neden-
for angivne omfang, idet der med hensyn til udstrækningen af
fredningen henvises til vedhæftede kort, hvor de således fred0-
de arealer er ind tee:,'TIet,og hvor den del af disse, der nu GI'

beplantet eller kultiverede, er særskilt markeret. Med hensyn
til matr. nr. l8a skal bemærkes, at nævnet i væsentlig grad
har imødekommet det af Danmarks naturfredningsforening i
skri velsen af 30. november 1954, udtal te ønske.

De af fredningen omfattede arealer' underkastes de af Dan-
marks naturfredningsforening i skrivelsen af 26. april 1954 i
slutningen foresIBede fr~dningsbestemmelser 1-3 med påtaleret
for Danmarks naturfredningsforening eller fredningsnævnet for
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hingkøbing nmtsrådskreds alt med de ændringer, der følger af,
at fredningen er indskrænket i fOl'hold til det oprindelige
forslag o, med de nedenfor angivne særlige modifieationer:

Ad matr. nr. IIi, l2a, l2b og 12c 0lby by og sogn og 18b
og l8e Fousing by og sogn. Ejeren af denne ejendom og efter-
følgende ejere har ret til at udvide det nuværende dambrug
yderligere 225 meter mod sydvest, ligesom de skal have ret
til i samme omfcillgsom hidtil at dyrke den del af ejendommen,
der ligger nord fOl' ve jen, som går gennem Kjærgaard Vandmølle.
De skal endvidere have ret til at ombygge stuehuset, dog
naturligvis med pligt til for'inden at forelægge tegning hertil
for fredningsnævnot og til at føles nævnets geokendte te&~ing.
Endelig skal de have r-et til i forbindelse med stu\::husetat
anlægge have med læbælte.

Ad matr. nr. 16 Rosen hede, R~sen so&n.
Nuværende og fremtidige ejere har ret til at efterplante

de arealer, der nu er beplantet.
Ad matr. nl. la 0rgaar'c!e,Resen sogn.
Nuværende og fremtidige ejere skal ligeledes være beretti-

get til at efterplante de nuværende beplantede arealer, ligesom
de skal have ret til at dyrke de arealer, com inden for de
sidste 20 8r har været dyrket. (Om udstrækningen af dette areal
henvises til k0rtet). Arealerno fra bakkeskrænternes overkant
ned i dalen til de foromtalte dyrked.e arealer underkastes
derimod ubetinget fredningsb0stemmelserne. Derimod skal ejerne
være berettiget til at regulere huller efter tørvegravning
nord for vandmøllen efter fnrudg8ende tilladelse af frednings-
nævnet.

I tilslutning til det i slutningen af fredningsbestemmel-
sernes punkt 2 anførte skal tilføjes, at de her nævnte arbej-
der udføres ved fredningsnævnets feranstaltning uden udgift
for ejerne. Omfanget af den i samme punkt omtalte græsning
fastsættes i tvivlstilfælde af fredningsnævnet.

Endelig skal tilføjes følgende:
Der gives ikke offentliehedcn adgang til de fredede area-

ler, idet fredningen er baseret i særlig grad på udsigtsmæs-
sige og videnskabelige hensyn, dog skal ejerne af de fredede
arealer t81e, at disse står ~bne for execurtioner af natur-
videnskabelig -eller uddannelsesmæssig art, således at der

,
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tillægges frednincsnævnet ret til nærmere at fastsætte regler-
ne for en sådan besøgsadgang.

Gennemførelse ~f den horomhandlede fredning sker uden
erstatning, dog vil der, efter at 0pmåling har fundet sted
af en landinspektør~ være at udrede følgende erstatninger:
l. Ejeren af foromtalte matr. nr. 18~

3.8250 ha a. 300 kr 1147 kr. 50 øre

a

og
2. Ejeren af ligo~es foromtalte matr. nr. lQ

af l. 5310 ha EJ. 200 kr..................... 306" 20__'~ _
1453 kr. 70 øre,

hvilke beløb udredes med 2/3 af st::ltBkaGsEln:)g1/3 af Ringkø-
bing amtsfond, når denne kendelse, der vil være at forelæege
overfredningsnævnet, er endelig.

Beløbene forrentes med 4% ~l'libt fra datoen for nærværende
kendeIses afsigelse. De med fredningens gennemførolse, her-
under opmålinG i marken, for'bundne omkostninger, vil være at
udrede af de namme kasser i forangivne forhold."

Konklusionen er sålydende:
"Matr. nr. IIi, 12§:, 12,E, 12Q Ølby by og sogn, 18E, 18Q

Fousing by og sogn tilhøronde Aage Buhl Pedersen, 18g Fousing
by og sogn tilh0rcnde Niels Simon~en, llQ, 12~ 01by by og sogn
tilhørende Jens Knudsen, 2~, 3Q, 4g, 7b Resen by, 6b Resenborz"
l4Q, 17, 26, 37, 38, 42~, 44 Rosenhede, lQ Ørgaard, alt af
Resen sogn tilhørende statskassen (statsskovbruget), 16 Resen-
hede, Resen sogn, tilhørende Jacob Jensen, lQ Ørg~ardo, Resen
sogn, tilhørende Jens Ørgaard Havskov (Hauskov) s~mt lQ ibid.,
tilhørende Ejnar Pedersen undergives naturfredning i ovenfor
angivne omfang, idet der med hensyn til gl~nserne for det frede-
de henvises til Vedhæftede kort.

Der tillægges i erstatning Niels Simonsen, Fousing, 1147 kr.
50 øre og Ejnar Pedersen, øreaard,Resen, 306 kr. 20 øre, der
tilligemed nedennævnte renter udbetales, n8r denne kendelse,
der skal forelæeges overfredningsnævnet, er endelig, alt med
renter 4% ~rlig heraf fra nærværende kendeIses afsigelse,
indtil betaling sker.

De nævnte er·statningsbeløb med renter tilligemed de metj
fredningssagens gennemfølelse forbundne omkostninger udredes
med 2/3 af statskassen og 1/3 af Ringkøbinf amtsfond.

Påtaleret tillægges Danmarks naturfredningsforening, Sølv-

,



10.
gade 26, København, og fredningsnævnet for hingkøbing amts-
rådskreds hver for sigo"

Kendelsen er forelagt oV8yfredningsnævnet i henhold til
naturfredningslovens § 19, stk. 3, hvorhos den er indanket
af lodsejerne A:3.geBuhl Pedersen, J8.1wb Jensen og Jens Ørgaard
Havskov.

Overfrednin6snævnet har den 4. juli 1956 besigtiget de
pågældende arealer og forhandlet med de ankende lodsejere og
andre i sagen interesserede.

Med Aage Buhl Pedersen opnåede man enighed om fredningen,
idet overfredningsnævnet imødekcm hans ønske om tilladelse til
at bygge oe nødvendige bygninger til driften og til egen bebo-
else uden forudg~ende forelæggelse af tegninser og beliggenheds-
plan for fredningsnævnet.

Med Jakob Jensen opn~edes ligeledes enighed, idet overfre1-
ningsnævnet imødekoffihans ønske om at f4 fastslået, at kendeI-
sens bestemmel se om f jernel se :"tf selvså ede træer ikke kOmffiE:r
til anvendelse p~ dun beplantning, som nu forefindes.

Endelig opn8ed8 overfredningsnævnet enighed med Jens
Ørgaard Havskov, idet overfr6dningsnævnet imødeknm hans øneke
om ret til at pl~nere de gumle mosehuller og at dræne engen
ned til Bredkjær Bæk; om fornørJent LLddybe denne.

Med hensyn til den fredningsmyn0igheo8rne tillagte beføjelse
vedrørende fjernelse af selvsåede træer samt lyngslagning
bestemmer overfredningsnævnet, at hertil medgående udgifter
udredes af stRtskussen og Rin&købing amtsfond hver med halvde-
len.

Kendelsens bestemmelse om fordeling af erstatningsudgiften
med 2/3 p~ statskassen og 1/3 på amtsfonden findes ikke at
være forenelig med naturfredningslovens § 17, stk. 2. Erstat·-
ningsudgiften vil derfor være at fordele efter § 17, stk. l.

Endvidere finder overfredningsnævnet, at kendeIsens bestem-
melse vedrørende udgifter ved fredningssagens gennemførelse
bør ophæves, idet disse udgifter må afhcldes i overensstemmel-
se med naturfredningslovens § 33, jfr. § 16.

Endelig bør erstatningsbeløbene i overensstemmelsw med
overfredningsnævnets praksis forrentes med 4'/2%.

Da overt'redningsnævne"{iiøvrigt kan tiltræde det i kendel-
sen anførte, vil denne være at stadfæste med de af det foran-

,

,.'
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stående følgende ænd~inger. Et kort nr. Rin. 109, hvorpå
de fredede arealer m.m. er indtegnet, er vedhæftet nærværende
kendelse.

T h i b e s t e m ID e s :
Den af fredningsnævnet for R.ingkøbing amt den 15. juni

1955 afsagte kendelse vedrørende fredning af arealer ved
Kjærgaard Vandmølle stadfæstes med de af det foranstående
følgende ændringer.

I erstatning tillægees del':
Niels Simonsen, Fousing ••••••••••••••••••••• 1147 kr. 50 øre
Ejnar Pedersen, ø rgaard , Resen. ••••••••••••• 306 II 20 tt

al t med renter 4'/2~ p. a. fra den 15. juni 1955 at reBne j til
betaling sker.

Erstatningsudgiften udredes med halvdelen af statskassen
og halvdelen af hingkøbing amtsfond.

"

.'

,
Udskriftens rigtighed
bekræftes.

~~

~:::'~~;'? a..z---.,·\ L/ '-'
F. G ge

overfredninesnævnets sekretær
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Fredningsnævnet for Ringkøbing amtsrådskreds
kendelse af 15-6-1955 citeret i sin fulde ordlyd
i Ofn. kendelse af 28-11-1956
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UDSKRIFT
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OVERFREDNINGSNÆVNETS KENDELSESPROTOKOL.

År 1965, den 17.august ,-afsagde Overf'redningsnævnet følgende
k e n d e l s e

i sagen nr. 1793/65 vedrørende fredning af en del af matr. nr. l~
Resen sogns sydlige del.

Ifølge udskrift af protokollen for fredningsnævnet for
Ringkøbing amtsrådskreds har gårdejer Jens 0rgård Hauskov, "0rgård",
Resen pr. Struer, i fortsættelse af et andragende om udstykning til
sommerhusbebyggelse efter stedfunden forhandling med f'redningsnæv-

; net fremsendt følgende fredningstilbud:
,I "Jeg tilbyder at lade det på det fremlagte målebordsblad
,I

Ingen del af arealet må tilplantes, og den del af arealet,

med grønt farvede areal indgå under fredning og således, at der for
arealet skal gælde følgende f'redningsservitut:

På det fredede område må der ikke foretages afgravning, ej
heller for sand og grus, opfyldning eller planering.

der nu henligger uopdyrket, skal fremdeles henligge i naturtilstand.
Eksisterende beplantning kan ejeren til enhver tid fjerne, og fred-
ningsnævnet kan kræve den og selvsåede træer fjernet mod selv at
afholde udgifterne derved.

Der må ikke på det fredede anbringes bebyggelse af nogen
art, og ej heller opsættes skure, boder, master, skilte eller andre
skæmmende indretninger. Der må heller ikke sættes hegn om det frede-
de, udover hvad kreaturhold måtte gøre nødvendigt.
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Påtaleretten tilkommer fredningsnævnet for Ringkøbing
amtsrådskreds.

For fredning på de anførte betingelser, og idet bemærkes,
at arealet er ca. 5 tdr. land stort, kræver jeg mig tillagt en
erstatning på 9.600 kr. samt tilladelse til at afgrave for grus
og derefter at jævne det på fornævnte målebordsblad med r~dt viste
område, der er en del af et ved Overfredningsnævnets kendelse af
28.november 1956 fredet areal, hvorved jeg bemærker, at afgravnin-
gen ikke vil medføre, at overfladen sænkes mere end l - lt meter."

Det omhandlede tilbud om fredning blev på fredningsnævnets
møde anbefalet af formanden for Resen-Humlum sogneråd.

Fredningsnævnet afsagde herefter den 8.marts 1965 følgende
kendelse:

"Da nævnet finder det tilbudte areal, der ligger i skel
med det ved Overfredningsnævnets kendelse af 28.november 1956 fre-
dede område, i allerhøjeste grad fredningsværdigt, også således at
den tidligere fredning herved får en langt rimeligere afgrænsning
mod øst og nord, og da nævnet finder ejerens krav om erstatning og
ret til afgravning rimeligt og er enigt i servituttens indhold,

b e s t e m m e s :

l
\

Den på vedlagte kort viste del af matr. nr. la den sydlige
del, Resen sogn, undergives fredning således, at der for fredningen
skal gælde de ovenanførte servitutbestemmelser med påtaleret for
fredningsnævnet for Ringkøbing amtsrådskreds.

Der tillægges ejeren, gårdejer Jens 0rgård Hauskov, Rasen
pr. Struer, en erstatning på 9.600 kr., der forrentes med 5% årlig
fra den 8.marts 1965 at regne til betaling sker. Af erstatningen
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udredes 3/4 af statskassen og resten af Ringkøbing amtsfond og de i
amtsrådskredsen beliggende købstadkommuner i henhold til den senest
offentliggjorte folketælling."

Kendelsen er forelagt Overfredningsnævnet i medfør af na-
turfredningslovens § 19, stk. 3.

Overfredningsnævnet har den 7.maj 1965 foretaget besigti-
gelse i sagen og har herved forhandlet med ejeren, samt med repræ-
sentanter for fredningsnævnet, Ringkøbing amtsråd, Resen Hurnlum kom-
mune, fredningsplanudvalget for Ribe og Ringkøbing amter og Danmarks
Naturfredningsforening, der alle kunne gå ind for en fredning med
det ved fredningsnævnets kendelse givne indhold.

Overfredningsnævnet har herefter besluttet at stadfæste
kendelsen.

Et kort nr. 109A visende grænserne for det fredede areal
er vedhæftet nærværende kendelse:

T h i b e s t e m m e s
Den af fredningsnævnet for Ringkøbing amtsrådskreds den

B.marts 1965 afsagte kendelse vedrørende fredning af en del af matr.
nr. l~ Resen sogns sydlige del stadfæstes.

Den fastsatte erstatning på 9.600 kr. forrente s med 6%
p. a. fra B.marts 1965 til betaling sker.

Erstatningsbeløbet udredes med 3/4 af statskassen og 1/4
af Ringkøbing amtsfond og de i amtsrådskredsen beliggende købstæder
efter folketal i henhold til den senest foreliggende folketælling.

Udskrift~ r~tighed bekræftes.ti {f/~",
J. Fisker
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T ~ l l æ g s k e n d e l s e •

År 1965, den l7.august, afsagde Overfredningsnævnet
følgende

t i l l ro g s k e n d e l s e

i sagen nro 1209/55 vedrørende fredning af arealer ved Kjærgård
Vandmølle e

Ved kendelse af 28.november 1956 stadfæstede Over-
~redningsnævnet med enkelte ændringer en af fredningsnævnet for
Ringkøbing amt den 15.juni 1955 afsagt kendelse,der bl.a.vedrørende
den ved kendelsen fredede del af matr. nr. l~ Resen sogns sydlige del,
bestemte, at afgravning, opfyldning eller planering er forbudt.

Ved en under dags dato af Overfredningsnævnet afsagt
kendelse i sagen nr. 1793/65 vedrørende fredning af en del af matr.
nr. l~ Resen sogns sydlige del, hvorved ovenstående fredning af

arealer ved Kjærgård Vandmølle udvides, er bestemt, at ejeren af
matr. nr. l~ Resens sogns sydlige del, gårdejer Jens Ørgård Hauskov,
"0rgaard", Resen pr" Struer, får tilladelse til at afgrave for grus
og derefter at jævne det på vedhæftede kort angivne område af den
i 1956 fredede del af matr. nro l~, hvorved bemærkes, at afgravnin-
gen ikke vil medføre, at overfladen sænkes mere end l - li meter.

T h i b e s t e m m e s :
Den af Overfredningsnævnet under 28.november 1956

afsagte kendelse i sagen nr. 1209/55 vedrørende fredning af arealer
ved Kjærgaard Vandmølle ændres som ovenfor angivet.

Udskriftens rigtighed

Jrz;~
J. Fisker

bekræftes.

~ Ofn. 1209/55.
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