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Fredet

Fredningsnævnets

Form&1

Bevarelse

Indhold

Ingen afvanding.
Ingen opfyldning. Det er
tilladt at bygge dæmning mod Husby Sø. De
omkringliggende
arealer må ikke bebygges .
Motordrevne
båce er forbudt på søen. Indskrænket offentlig adgang.

Ejer.

Privat.

P&taleret

Fredningsnævnet

kendelse

Fe nr:

60.

1956.

og enge.
af sø og omgivelser .

Matr. nr.

•

af 15/12

J. nr.

118-15-233-69.

•

REG. NR .

.,2 33~

U d s k r i f t

af
protokollen for fredningsnævnet

for Ringkøbing amtsrådskreds.

År 1956 den 15. december blev i sagen:
R.A.F. 21/1955

begæring om fredning af Aabjerg Sø
(Nørre Sø), Vedersø sogn,

afsagt sålydende
k e n d e 1 s e :
Efter begæring af 21. juli 1955 fra Vedersø sogneråd er der over for fredningsnævnet for Ringkøbing amtsrådskreds rejst fredningssag med hensyn til
Aabjerg Sø, også kaldet Nørre Sø, og dens nærmeste omgivelser. I den anledning
blev der på åstedet den 11. september s. å. afholdt et orienterende møde mellem
nævnet og blandt andet sognerådet. Under den fornyede åstedsforretning

~~

den 31.

juli 1956 var samtlige lodsejere, panthavere og andre interesserede vedrørende
~, 4Ite i begæringen omhandlede ejendomme indvarslet. Endvidere var blandt andre
tilvarslet Danmarks Naturfredningsforening,

Vedersø menighedsråd samt Det danske

Hedeselskab. Ingen af de mødte protesterede mod det fremsatte forslag gående ud
på, at søen og dens nærmeste omgivelser i en afstand af indtil 50 meter fra søen
underkastes naturfredning, og ingen fremsatte krav på erstatning. Nævnet fandt
de foreslåede lokaliteter fredningsværdige,

hvorefter sagen blev udsat, for at

det ar forslaget omfattede areal kunne blive afmærket i marken af landinspektør
hvem det blev pålagt at udarbejde et kort

i

1

overensstemmelse hermed. De mødende

og alle rette vedkommende blev herefter - sidstnævnte særskilt ved offentlig
~dkaldelse

i

Statstidende for den 24. september 195Q samt i den lokale dags-

presse - opfordret til nærmere at besigtige det nævnte kort, der skulle henligge
og henlå til eftersyn hos sognerådsformand

Bertelsen, Vedersø, i tiden fra den

•
1. oktober 1956 til 15. s.m., såladee at eventuelle
~~g

skriftligt okalle tr~~ta9

klage~ o~er den påtænkte fred-

oyer for fradningsnæ~et

tober måned. Idet nogle matr. nr. ikke var medtaget

kommende vedrørende

disse matr. nr. ligeledes

der ikke er fremsat

klager at nogen art, bestemmer

slaget omfattede areal, herunder
af landinspektør

lovens § l underkastes

lit}s , således
I

"

vandstand.

lovligt tilvarslet.

Da

nævnet herved, at det af for-

Sø, hvorom henvises

den l. november

til vedhæftede

1956 udfærdigede

kort,

er afsat som en stiplet linie, i medfør af naturfredningsnaturfredning.

Her~fter

må søen ingensinde

kunstig afvan-

har mulighed

for at kunne bevare sin nuværende

ligesom den ingensinde

må opfyldes.

Det skal dog - med henblik på en

ved den nordlige
ter foru~gående
gen amfattede

af Husby sø - være tilladt at bygge et dertil sigtende

side af Aabjerg
forhandling

sø i forbindels~

med og godkendelse

- uden for det egentlige

sinde b~by~ge4.

men skal til stadighed

med anlæg af kanaler,

af fredningsnævnet.

søterritorium
henligge

værende

grusgravning

i og anlæggelse

4I5å disse arealer

Der må således

indretninger,

af veje og diger m. v. (med ovenanførte

ligosom
undtagelser)
landterri-

1 det omfang dette kan tænkes overført på søterritoriet

dette. Færdsel på søen med motordrevne
mende tilladt på det fredede

alt ef-

De af frednin-

ikke må finde sted. Hvad der er anført som gældende

toriet, gælder.

dige

- arealer må ingen-

i naturtilstand.

ikke opsættes skure, boder, master eller andre skæmmende

-'1,

fortegnelse,

at den til stadighed

eventuel afvanding

t},

af ok-

1956, hvortil alle rette ved-

er blevet

selve Aabjerg

L. Edens, Ringkøbing,

hvor fredningsgrænsen

i den oprindelige

møde den 6. december

blev der afholdt et afsluttende

inden udgangen

- også

både er forbudt, men det ar rette vedkom-

område at drive jagt og fiskeri og at foretage rør-

skær. Det kan ved tillægskendelse

bestemmes,

om og i hvilket omfang offentlig-

heden skal have adgang til det fredede.
nærværende

kendelse

nævnte ejendomme,
Vedersø

vil være at tinglyse

alle • med undtagelse

forud for gæld og byrder på neden-

af den sidstnævnte

sogn, idet der med hensyn til fredningsgrænsen

- af Hovedejerlavet,

henvises

til ovenfor om-

talte kort:

l,

,!"

l

l

i,

l k, l

l

~, l ~,

Anders Ebbensgaard

1~

!l.,

-

l e

83 i!,, 25, l ~

og l .!.q

Mikkel Borgensgaard
Jens Kirkeby Larsen

\~

II

I

Ejnar Marius Pedersen

78 !.

,§.,

81 b

Elvin Sørensen

106 b

Hans Sønderby

82 a

Karl Kristian

84 d

Niels Egon Larsen

84 c

Jens Jensen

69 a

Præsteembedet

t, 79

Thorup

Nielsen

80

.1,

87

b

Anders Knudsen

1417

f

Niels Nielsen

87

a

Elise Marie Munk

l

t,

80

l

Kirstine

a

ir' l h, l

.!i og

Johannes

l !.P

Marie Jensen Degn

Skytte

Thomsen

Tarpgaard

l ak

Chr. Jensen Aaberg

l !E,

Kristen

l

Jørgensen

Kristian

ah

Jensen Gravsholt

Kirkeministeriet,

69 .&.

matr. nr. 138 den største del, Staby sogn, tilhørendo

Vang

samt

Jens Larsen.

1
~leret

tillægges

fredningsnævnet
T h i

Aabjerg
Edens

I

b e s t e ro ro e s

Sø og dens nærmeste

Ringkøbing,

udfærdigede

stiplet linie, underkastes
Påtaleret

tillægges

for Ringkøbing

omgivelser

amtsrådskreds.

:

jvfr. vedhæftede

af landinspektør

kort, hvor fl!"edningsgrænscn er markeret

naturfredning
fredningsnævnet

af indhold som nærmere
for Ringkøbing

H. Richter

Emil Clemmensen

(sign. )

(sign. )

med cm

ovenfor fastsat.

amtsrådskreds.
Knud V. Larsen
(sign. )

j
Udskriftens

rigtighed

FREDNINGSNÆVNET

FOR RI

bekræftes.
AMTSRÅDSKREDS,

den 18/12 1956.

KORT>

02335.00

DISPENSATIONER>

Afgørelser - Reg. nr.: 02335.00
Dispensationer i perioden:

I

e

06-02-1995 - 14-12-1995

FREDNINGSNÆVNET
FOR RINGKJØBING AMT
REnEN I HERNING, 2. AFD.
Nygade 1-3, 7400 Herning
TIf. 9722 2200

Herning,
R.A.F.

Ringkjøbing

cen 6. februar

1995

82/94

amtskommune

Vandmiljøafdelingen
Damstrædet
2
6950 Ringkøbing

Ringkjøbing
nets

amtskommune

kendelse

ansøger

af 15. december

pulationsprojekt
dispensation

om dispensation

1956 til at gennemføre

med tilhørende

til at færdes

fra fredningsnæv-

med

forbindelse
med amtskommunens
R.A.F. 21/55 - lb. 60.

undersøgelser

et biomani-

samt tids ubegrænset

båd med påhængsmotor
lovpligtige

på Nørre

miljøtilsyn

sø i

-

Eft er en be si gt ig e ls e d e n 2 7. j a n u ar 19 95, h V'O r i f or u d e n næ v n et s
medlemmer
Danmarks

deltog

repræsentanter

Miljøundersøgelser,

for Ringkjøbing
skal

nævnet

Amtskommune

i medfør

og

af Naturbeskyt-

telseslovens
§ 50 godkende, at Ringkjøbing Amtskommune
i forbindelse med forsøg med biomanipulation
af Aabjerg Sø (Nørre Sø),
Vedersø

sogn:

1. I en kortere
en platform
2. I foråret

periode

1995

laver
pæle

3. I 1995 foretager
afviklingen

af forsøgene

og brasen,

4. Lejlighedsvis

at platform

i søen

på

ca. 2 måneder

hver på ca. 10 x 10 meter

med motorbåd,
med

sejlads

dels i forbindelse

målestationen
i forbindelse

med

og indhegningerne,
med opfiskningen

af

samt

sejlads

skal

gennem

og trådhegn.

sejlads

og dels en intensiv

~

en målestation

et indhegningsforsøg

af 6 indhegninger,

med almindelige

mellemrum

opsætter

ca. 2 x 2 meter.

ved etablering

skalle

i 1995

i forbindelse

ske miljøtilsyn

og indhegningerne

med, at der med få års

af søen,
fjernes

på følgende

fuldstændig

vilkår:
efter

afvik-

lingen

af forsøgene,

at sejladsen
Tilladelsen

og

med motorbåd

bortfalder,

fra tilladeIsens

begrænses

såfremt

meddelelse,

den ikke er udnyttet

jfr.

stk. 2, idet det skal tilføjes,
der vedrører
overføres

1995 ikke uden

til senere

Afgørelsen

eller

har meget

indeholder

væsentlig

ovenfor

anførte

En tilladelse
klage

myndigheden

§ 66,

udtrykkelige

tilladelse

kan

§ 87 in-

indbringes

for Na-

er meddelt,

der er indgivet

spørgsmål,
andre

§ 85, jfr.

af miljømini-

som efter nævnets

i forhold

til lovens

vurdering

formål,

idet

klager.

skriftligt

til

dette

fredningsnævn

på den

adresse.
før klagefristen

kan tilladelsen

bestemmer

Det bemærkes,

klager,

må ikke udnyttes,

iværksat,

eventuelle

nævnets

interesse

afgør

skal indgives

3 år

at den del af dispensationen,

afgørelsen

der afgør

miljøministeren
Klagen

Naturbeskyttelseslovens

kan efter lov om Naturbeskyttelse,

turklagenævnet,

inden

ar.

den 4 uger fra den dag,
steren

mest muligt.

ikke

udnyttes,

er udløbet.
medmindre

Er

klage-

andet.

at ansøgeren

ikke

andre tilladelser,

herved

er fritaget

som lovgivningen

Med venlig

for at søge

måtte

kræve.

hilsen

H. Stamp
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FREDNINGSNÆVNET
FOR RINGKJOBING J\MT
REnEN I HERNING. 2 AFD.
Nygade 1-3, 7400 HernlnQ

Herning,

TIl. 9722 2200

Skov-

den 14. december

R.A.F.76/95

og Naturstyrelsen

Haraldsgade
53
2100 København

Ringkjøbing
tilskrevet

ø.

amtskommune,
således:

"Ringkjøbing

amtskommune

Damstrædet

ansøger

2, 6950 Ringkøbing,

om dispensation

er d.d.

fra fredningsnæv-

nets kendelse af 15. december
1956 til i 1996 at gentage et biomanipulationsprojekt
med tilhørende
undersøgelser
samt tidsube-

tI)

grænset

dispensation

til

at færdes

med båd med påhængsmotor

Nørre sø i forbindelse
med amtskommunens
- R.A.F. 21/55 - lb. 60
Efter

en besigtigelse

den 27. januar

lovpligtige

1995,

hvori

på

miljøtilsyn

foruden

nævnets

medlemmer
deltog repræsentanter
for Ringkøbing
Amtskommune
og
Danmarks Miljøundersøgelser
meddelte
Fredningsnævnet
for Ringkøbing Amt den 6. februar 1995 i medfør af Naturbeskyttelseslovens
§ 50 tilladelse til, at Ringkøbing Amtskommune i forbindelse
med
forsøg
blandt

med biomanipulation
andet:

1. I en kortere

periode

en platform

af Aabjerg

i 1995

sø (Nørre

opsætter

Sø),

Vedersø

en målestation

sogn

i søen

på

ca. 2 x 2 meter,

2. i foråret 1995
ved etablering
med almindelige
3. i 1995 foretager

laver et indhegningsforsøg
gennem ca. 2 måneder
af 6 indhegninger,
hver på ca. 10 x 10 meter
pæle og trådhegn,
samt
sejlads med motorbåd,
dels i forbindelse

med

~
~ ~:afviklingen
af forsøgene
med målestationen
og indhegningerne,
• ',.:
• .~og d el s e n i n t e n s i v s ej l a d s i f or b in de ls e m e d o pf i s kn i n ge n a f
lSi ,u ~. .~"
s ka11 e

-

o g br a s e n p å f øl g e n d e vil k å r :

E\ -- -.

-

.,

,- -at platform
.'.

O

~

o _

e~..
II

lingen af forsøgene,
og
at sejladsen
med motorbåd

Ringkøbing
delvist
~.

og indhegningerne

amt har nu meddelt,

lykkedes,

hvorfor

fjernes

begrænses

fuldstændig
mest

efter

muligt.

at biomanipulationsprojektet

projektet

skal

afvik-

gentages

i 1996.

kun

1995

(la

En tilladelse

må ikke

udnyttes,

før klagefristen

klage iværksat,
kan tilladelsen
myndigheden
bestemmer
andet.

ikke udnyttes,

Det bemærkes,

herved

eventuelle

at ansøgeren

andre

ikke

tilladelser,

medmindre

er fritaget

som lovgivningen

Med venlig

er udløbet.

Er

klage-

for at søge

måtte

kræve.

hilsen

H. Stamp"

•

hvilket

herved

meddeles

til Deres

orientering

.

/GRM

FREDNINGSNÆVNET FOR MIDTJYLLAND, VESTLIG DEL
Herning, 7. november 2017
FN-MJV-37-2017
Vedersø Idrætsforening
ks@vie.dk

Ringkøbing-Skjern kommune ansøger på vegne Vedersø Idrætsforening om tilladelse til at anlægge
sti samt etablere 2 bord/bænkesæt på matr. nr. 23a, Hovedejerlavet, Vedersø. – Lb. nr. 60 – Aabjerg
Sø (Nørresø).
Efter en besigtigelse den 30. oktober 2017, hvori foruden fredningsnævnet deltog repræsentanter for
Ringkøbing-Skjern kommune, Danmarks Naturfredningsforening, Friluftsrådet, og ansøgerne, skal
nævnet meddele, at der efter Naturbeskyttelseslovens § 50 kan gives tilladelse til det ansøgte, da
dette ikke findes at være i strid med fredningens formål.
Fredningsnævnet har navnlig lagt vægt på, at der alene anlægges en sti ved at slå græsset og uden,
at der foretages andre ændringer i naturtilstanden. Rørslåningen sker i et samarbejde med kommunen som led i plejeplanen for Natura 2000-området.
Tilladelsen til opstilling af borde/bænkesættene er på vilkår, at disse holdes i naturfarver.
Fredningsnævnet har samtidig vurderet, at det ansøgte ikke er til skade for udpegningsgrundlaget
for habitatområdet ”Husby Sø og Nørresø”. Der henvises her til, at navnlig rørslåningen sker som
led i kommunens plejeplan og, at græsslåning og opstilling af bord/bænkesæt ikke påvirker faunaen
nævneværdigt.
Der kan klages over denne afgørelse til Miljø- og Fødevareklagenævnet. Klagefristen udløber 4
uger efter, at afgørelsen er meddelt. Er afgørelsen offentligt bekendtgjort, regnes klagefristen dog
altid fra bekendtgørelsen. Klagen skal ifølge lov om naturbeskyttelse § 87 afgives via Miljø- og Fødevareklagenævnets digitale selvbetjening, jf. vejledning på klagenævnets hjemmeside
www.naevneneshus.dk. Klagefristen udløber ved midnat på dagen for klagefristens udløb. Hvis klagefristen udløber på en lørdag eller en helligdag, forlænges fristen til den følgende hverdag.
Klageberettigede er, jf. naturbeskyttelseslovens § 86:
•
•
•
•
•
•

Adressaten for afgørelsen,
ejeren af den ejendom, som afgørelsen vedrører,
offentlige myndigheder,
en berørt nationalparkfond,
lokale foreninger og organisationer, som har en væsentlig interesse i
afgørelsen,
landsdækkende foreninger og organisationer, hvis hovedformål er beskyttelse
af natur og miljø, og

RETTEN I HERNING, Haraldsgade 28, 7400 Herning
Tlf. 93 56 40 48 – E-mail: midtjyllandvest@fredningsnaevn.dk

FREDNINGSNÆVNET FOR MIDTJYLLAND, VESTLIG DEL
•

landsdækkende foreninger og organisationer, som efter deres formål varetager
væsentlige, rekreative interesser, når afgørelsen berører sådanne interesser.

Det er en betingelse for Miljø- og Fødevareklagenævnets behandling af en klage, at den, der klager
indbetaler et gebyr på 900 kr. for privatpersoner og 1.800 kr. for virksomheder og organisationer
(2016-niveau). Klagegebyret reguleres den 1. januar hvert år efter den af Finansministeriet fastsatte
sats for det generelle pris- og lønindeks som løbende offentliggjort i forslag til finanslov med
virkning for klager, der modtages i nævnet fra og med den 1. februar 2017. Nævnet offentliggør
størrelsen af klagegebyret på sin hjemmeside www.naevneneshus.dk.
Gebyret opkræves i forbindelse med klagens oprettelse i Miljø- og Fødevareklagenævnets digitale
selvbetjening. Klagen behandles først, når gebyret er betalt. Vejledning om gebyrbetalingen kan
ligeledes findes på Miljø- og Fødevareklagenævnets hjemmeside www.naevneneshus.dk.
Gebyret tilbagebetales, hvis
1) klagesagen fører til, at den påklagede afgørelse ændres eller ophæves,
2) klageren får helt eller delvis medhold i klagen, eller
3) klagen afvises som følge af overskredet klagefrist, manglende klageberettigelse eller fordi klagen
ikke er omfattet af Miljø- og Fødevareklagenævnets kompetence.
Det bemærkes, at hvis den eneste ændring af den påklagede afgørelse er forlængelse af frist for
efterkommelse af afgørelse som følge af den tid, der er medgået til at behandle sagen i klagenævnet,
tilbagebetales gebyret dog ikke.
Miljø- og Fødevareklagenævnet kan også beslutte at tilbagebetale klagegebyret, hvis
1) der er indledt forhandlinger med afgørelsens adressat og/eller førsteinstansen om projekttilpasninger, og disse forhandlinger fører til, at klager trækker sin klage tilbage, eller
2) klager i øvrigt trækker sin klage tilbage, før Miljø- og Fødevareklagenævnet har truffet afgørelse
i sagen.
Gebyret tilbagebetales dog ikke, hvis nævnet vurderer, at der er forhold, der taler imod at
tilbagebetale gebyret, f.eks. hvis klagen trækkes tilbage meget sent, herunder efter at klager har haft
et afgørelsesudkast i partshøring.
En tilladelse må i henhold til naturbeskyttelseslovens § 87, stk. 3, ikke udnyttes før klagefristen er
udløbet, eller behandling af en eventuel klage måtte være afsluttet.
Det følger endvidere af naturbeskyttelseslovens § 50, stk. 1, jf. § 66, stk. 2, at en tilladelse bortfalder, hvis den ikke udnyttes inden 3 år efter, at den er givet.

RETTEN I HERNING, Haraldsgade 28, 7400 Herning
Tlf. 93 56 40 48 – E-mail: midtjyllandvest@fredningsnaevn.dk

