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HoJde området

fri

kendelse af 3/11 1964

for

sommerhus"?y[.geri og

bevare det i naturtilstand.
mdhold

Status quo. Alle sommerhuse fjernes efter
lo år undtagen sommerhusene omkring fyret.
Offentlig adgang

Matr: nr.

Ejer.

•
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KENDELSESPROTOKOL

afsagde

Overfredningsnævnet

følgende
k e n d e l s e

e

i sagen 1602/62 vedrørende
Holmsland

fredning

for Ringkøbing

amtsrådskreds

23. juli 1962 afsagte kendelse hedder det~
"Ved skrlvelse af ~. marts 1960 lndbragte Udvalget
bejdelse

af fredningsplaner

for Ribe og RingkJøbing

§ 38 for fredningsnævnet

af natur fredningslovens

Holmsland

til rekreative

amter i medfør

spør gsmålet

~,

følgende

omfatter

ejendomme:

195

~,

195

194

E.,

104 ~, 198, 195

196

~,

193 ab, 193 !E. , 193 r, 193

fyr på

fredningsforslaget

Matr. nr. 96 ~, 194 h, 97 h,

195 v, 196 d, 193 ~, 197 a, 196 ~, 196 ~, 102 h,

E.,

195 l

Søgaard rtovedgaard, Holmsland

og 192 f, 192 a, 192 f;. , 193 §;, 194 §;,

~,

Klit

193 71.., 193 n og 193 ~, alle af
sogn.

området grænser mOd nord til et af staten i fortsættelse
en tidligere

om

formål.

Efter sin endelige udformning
helt eller delvis

den

tll udar-

fredning af et ca. 162,5 ha stort område ved Nr. Lyngvig

e
e

fyr på

klit.
I den af fredningsnævnet

,

af arealer ved Nr.Lyngvig

frecningssag

ket med skelsten.

erhvervet

areal. Dets østg~ænse

Mod syd går grænsen

langs nordskellet

nr. 194 n, og mod vest går området helt ud· til havet.
vises til det kendelsen

vetlhæftede kort, hvorpå

af

er afmær-

af matr.
Iøvrigt hen-

området

er indteg-

net med rødt.
Med ejeren af matr. nl. 194 n og 194 k føres der af frednlllgs-

!

- 2 planudvalget
ping-plads,

stadig forhandling
spørgsmålet

hvorfor

gært henskutt

om sikring

til eventuel

Området henligger

af ejendoillfilsn
som cam-

om frednL.'1.g
af den..Ile
e jenCtom er be-

senere afgørelse.

i alt væsentligt

get smukt, og det er nu bortset

i klit og lyng. Det er me-

fra ejendommene

matr. nr. 193 m,

193 x, 193 k, 195 u samt 195 l og 192 f, på hvilke der ligger ialt

4t

5 sommerhuse,

,

ubebygget,

Qog at der på matr. nr. 193 r ligger

en

trægarage.
Bekenctgørelse

om freaningsforslnget

dende for den 27. april 1960, og mandag

nævnet møde ved Nr. Lyngvig
dre interesserede

at staten nu var interesselet
omfattede

gen blev derfor udsat til nærmere

e,l
tit

og an-

var indvarslet.

de af fleuningsforslaget

Dette resulterede

den 16. maj 1960 afholdt

fyr, til hvilket møde lodsejere

på mødet blev det oplyst,
ernverve

el inuryklcet i Statsti-

arealer

forhandling

erhvervede

omfang, de var omfattece

følgende

ved køb, og sa-

herom med lodsejerne.

i, at staten til en pris af

ha eller ved magelæg

at

i

Cd.

1900,- kr. pr.

ejendo~11e helt eller i det

af fredningspåstanden:

matr. nr. 96 ~,

194 h, 195 ~, 19b d, 193 ~, 197 a, 194 b, halvdelen

af 104~,

198,

~: 195 b, 192 a, 192 g, 193 a og 194 a.
Da købsmulighederne

måtte anses udtømt,

afholdtes

lO., ll. og 12. juli 1961 nyt møde med de resterende
Herunder

blev spørgsmålet

om magelæg

ejendommene

Af privatejede

grundejere.

bragt på tale, og forhandlin-

gel' herom nar nu ført til det resultat,
erhvervet

i dagene den

at staten yderligere

har

matr. nr. 193 ab, 1~3 y og 193 n.
ejendomme

er herefter

matr. nr. 196 ~, der ligger ved fyrvejen

tilbage kun ejencommene
veL indgangen

til området,

•

- 3 -

·'

matr. nr. 193 ~, 193 E, 193 .!' 193 k og 192 f, 195 l,

og ejencommene

J;

der alle ligger

som øer i de af staten

erhvervede

195 ~, 195 ~, 196 b, 196 ~, 102 h og halvdelen
ejendomme

ligger

som smalle

strimler

arealer,

samt 97 h,

af 104 ~, hvilke

i området gående

fra dets øst-

grænse til havet.
Under sagen har fredningsplanudvalget

4t

om, at der pålægges

,

"Det fredede

hele området

område

skal fjernes.

plæ~tes, hegnes

eller foretages

fale, eller foretages
ring af boder,
ninger
"

master,

og baderet

det være tilladt
for Ringkjøbing

må der fremtidigt

ligesom

herunder
bebyggelse

ikke

henkastes

af-

samt etable-

eller andre skæmmende

for alle og enhver

i det fredede

indret-

amt og fra

kiosker

fi.

for arealernes

I den anledning

samtykke

edningsplanudvalge

sådanne

og lign.,

til at færdes og have

område.

efter forud indhentet

amter at udføre

toiletter,
vendige

og allerede

ikke skal være tilladt.

fri opholds-

kjøbing

servitut:

opfyldninger,

skure, kiosker

endelig påstand

i naturtilstand,

På området

afgravninger,

Der skal være adgang

,

en sålydende

skal henligge

sket bebyggelse

nedlagt

indretninger,

skal

fra fredningsnævnet
t for Ribe og Ring-

parkeringspladser,

samt veje og stier,

som må anses nød-

benyttelse.

Iøvrigt vil nærmere

ordensbestemmelser

for almenheaens

adgang

senere være at fastsætte.
Foranstaemde

beste~nelser

kli tmyndighe<iierne udøvel
sandflugtens

bekæmpelse

for, at

de dem ved lov nr. 84 af 25. marts 1961 om
tillagte

hegne og træffe regulerende

e-

skal ikke va~e ti~ hinder

beføjelser,

bestemmelser

berunder

om færdsel.

til at plante,

- 4 Påtaleretten

tilkommer

fredningsplanudvalget
Såfremt

bestemmelser

overgår

de beføjelser,

henhører,

amt og

amter hver for sig.

for Ribe og Ringkjøbing

er tillagt udvalget,

naturfredningen

for RL~gkjøbing

for Ribe og RingkJøbing

fredningsplanudvalget

måtte blive ophævet,

e

freuningsnævnet

amter

der efter foranståenc.e

til det ministerium,

hvorunder

eller den mync ighe d , dette ministerium

måtte bestemme."

,

De tilbageværende

private

ejere har alle principalt

ret mod, at deres ejenuom unde~kastes
påstået sig tilkendt
Ejerne

erstatning

Subsidiært

I erstatningsbeløbet

hus, bindingsværk,
Ejeren

Slotsalle

er indbefattet

40 m2 stort træhus
beklædt

31, Slagelse,

erstatning

Chri-

32.000 kr.

for et på ejendommen

samt et 10 m2 stort ud-

på betonsokkel

med eternitplader.

af matr. nr. 193 r, der består af 2 lodder,

,

har de

således:

af matr. nr. 193 ~, stor 1,1100 ha, fru Othilia

stensen og fru Ella Borberg,

værende

fredning.

proteste-

sammen 4,1830 ha, læge Aage Borberg,

Slotsalle

store til-

31, Slagelse
21.650 kr.

I erstatningsbeløbet

er indbefattet

22 m2 stor trægarage

med paptag.

erstatning

for fjernelse

Ejeren af matr. nr. 193 ,!, stor 1,5370 ha, snedkermester
ger Petersen,

Fredericiagade

12, Holstebro,

Hol-

påstår sig til-

kendt

47.800 kr.

I erstatningsbeløbet

værende nyopført

_-

af en

er indbefattet

erstatning

for et på grunden

33 m2 stort træhus med en 4 m2 stor veranda.

Huset

er anbragt på en sokkel af hulbloksten,

og taget er belagt med eter-

nit. Værdien

har ejeren sat til 26.800,-

kr.

af huset med fast inventar

- 5 Ejeren af den af freaningsforslaget

omfattede

196 ~, stor ca. 0,7000 ha, Mogens Nielsen,

dEl af matr. nr.

Nr. Lyngvig

4.000,-kr.

bing, påstår sig tlkendt
Parcellen

pr. Ringkø-

er ubebygget.

Ejerne af matr. nr. 193 h, stor 2,)480 ha, fru Astrid Bjerregaard, Allegade

31, Holstebro

og fru Jenny A. E. Lund, Bakketoppen

14, Virum, har påstået sig tilkendt

4t

for et på grunden
på cementsokkel

1IthUS

værende

en erstatning

sommerhus,

og med tjærepaptag

af træ

af ejerne i 25 år, og at der

adgang til et areal beliggende

en radius af 30 m fra husene.
stået sig tilkendt

stort ca. 64 m2, bygget

samt for et ca. 15 m2 stort ud-

af træ, mod at huset må benyttes

ikke gives offentligheden

på 25.000,-kr.

I erstatning

inden for

for jorden har ejerne på-

7.000 kr. pr. td. land.

Ejeren af matr. nr. 92 f og 195 l, store tilsaIDlllen
0,2710 ha,
~ og i det hele beliggende
bech, Skovleddet
te ejendommen,
fttlet,

tt,

på hvilken

let flyttelig

Rør-

til i 25 år at benyt-

der i 1957 er anbragt et fabriksfremstil-

sommerhus,

stort med tilbygning

en erstatning

Ejeren af matr. nr.
Danmarksgade

område, flu Lise Agnethe

5, Virum, har mod tilladelse

stået sig tilkendt

4tdahl,

i klitfredet

ca. 39 m2, på-

på ialt 30.000,- kr.

97 h, 195 ~ og 195 2, farvehandler

23, Fredericia,

K. Løn-

har under sagen med frist for an-

tagelse af tilbud senest l. februar 1962 tilbudt staten at overtage
de nævnte matrikelnumre
værende nyopført,

med et samlet

grundmuret

72 m2, samt yderligere

rødstens

ham tilhørende

areal på 1°13090 ha med derpå
sOIDnlerhusmed rørtag,
parceller

stort

af matr. nr. 97 b,

195 f og 195 ~ af areal ialt ca. 4,6 ha, for en pris af 100.000 kr.

...

- 6 Da tilbudet
under

ikke er blevet

ingen omstænC'igheder

accepteret,
længere

De af fredningsforslaget

har ejeren

erklæret,

føler sig bundet

omfattede

arealer

at han

ved sit tilbud.

af matrikelnumrene

97 h, 195 u og 195 v er store ialt 9,9952 ha, og indenfor dette område ligger
Ejeren
4t,skel,

det forannævnte

af matr. nr. 102 h og 196 ~, hvilke

og hvoraf

ønskes

Fænø pr. Midcelfart,
pr.

af stat~n.

Ejeren

'

begæret
....

sig tilkendt

og afgifter

fabrikant

har påstået

ligger

A. Horsens,

en erstatning

af arealet

i

på 2 kr.

fremtid.ig af-

er ubebygget.

af matr. nr. 196 b, af hvilket

fredet,

benhavn,

at skatter

Området

ejendomme

ialt 7,4087 ha, godsejer

fredet

har påstået

m2 samt krævet,

holoes

på matr. nr. 195 u.

sommerhus

Bent Bondo

sig tilkendt

matr. nr.

Gravesen,

erstatning

4,7840 ha er
90, Kø-

Tesdorphsvej

på linie med godsejer

Horsens.
Ejerne

af den nordlige

perne Niels Madsen
forslaget

i denn0

KnUd

Madsen,

erstatning

forbindelse

i 1956 har købt

at farvehandler

af matr. nr. 104~,

del af dette matr.

sig tilkendt

Det skal

4t) Petersen

og Villy Holger

omfattede

des påstået

halvdel

har for den af

stort 1,7605 ha, ligeJe-

nr.,

på linie med godsejer

oplyses,

Sln grund matr.

Løndahl

Esbjerg,

fiskeskip-

at snedkermester

sine grunde

i 1959 har købt

sine grlmde matr.

Gravesen

~~

lille,

beboelse,

til et beløb

i 1960 har købt

hvoraf kun ca . halvdelen
stående

nr.

i 1957 har

matr. n~. 196 p og 102 h for ialt 2.500 kr. med

tillæg af grundværdistigningsskyld
at Bent Bondo

Ho~ger

nr. 193 x for 250,- kr.,

197 h, 195 u og 195 v for 9,500 kr., at godsejer Horsens
købt

Horsens.

gammelt,

for 22.000 kr.

er induraget
stråtækt

hus,

af ca. 1.700 kr.,

sin ejenoom
under

og

matr. nr. 196 b,

fredningssagen

der kan benyttes

9

med på-

til sommer-

- 7 Fredningsplanudvalget

har til grund

der forud for sagens rejsning
alle arealerne

på Holmsland

hed en af at finde

,

med de nu nord
formålet,

gelser.

Iøvrigt

til havet eller

Af de private

:

protesteret

uden

være hjemmel
virker

hertil,

vidtgående,

tion.

at

offentlige

strækning

offentligheden

iøv-

adgang

iøvrigt.
fru Othilia

i at bevare

deres

under

sommerhusejere
fjernet

idet man ikke finder,

Christen-

de nu fore-

e jend OIDlll e som
har særligt

og begrundet

dette

§ 13 skulle

at der i naturfredningslovens

der følger

i sin helhed

af den påståede

end fredningsloven

ikke alene

ler, men direkte

."

findes

samt far·vehandler Løndahl

har grundejerne

indskrænkning,

hvilken

arealer

at de pågældende

huse

skæmmende.

IØvrigt

tutten

eller ophold

at deres huse kræves

med, at de ikke finder,

egnet til i for-

ikke på den nævnte

for dem selv. TIe øvrige
mod,

nogetsteds

der er sikret

interesse

områ-

kun findes så få bebyg-

ejere er læge Aage Borberg,

Borberg

forhold

sommerboliger

hvorover

som i det hele

af staten erhvervede

til Nymindegab

til badning

sen og fru Ella

fundet

af

til, at der ikke fra den offentli-

og at der heller

fincws arealer,

liggende

for området

Klit

at

til nødvendig-

Det her omhandlede

også fordi der på området

ge bivej fra Søndervig

rigt

formål.

anført,

gennemgang

store områder,

på Holmsland

nar man henvist

veje til havet,

en omfattende

også under hensyn

til rekreative

de er som det nordligste

opfylde

Klit,

frem til passende

fandtes anvendelige

bindelse

ligger

for sin ~åstand

overførsel

forhindrer
overfører
man

indeholder
grundejerne

brugsretten

finder kun kan

anført,

at den rådigheds-

servitut,
hjemmel

er langt mere

til, idet servi-

i at benytte
herover

deres area-

til det offentlige,

finde sted ved ekspropria-

- 8 Med hensyn

til erstatningsberegningen

hver for sig henvist
gende, og ejerne
stykning
2

klo

til, at deres ejendowne

af de større grunde

samt til, at prisen

værdigt

og derhos

herfor

velegnet

i medfør

freoning

anførte

påstand

burde indrømmes

.

for mindre

sommerhusgrunde

til ud-

nu er ca.

til rekreative

i sig selv er fredningsformål,

værende

og da betingelser-

§ l jfr. § l] og § 37

af naturfredningslovens

se af de på området
kaste

velbelig-

at aisse er velegnede

finder, at området

skønnes at være til ste~e,
~

er særdeles

pr. m 2 •
Da fredningsnævnet

4tne

har 211e grunaejerne

også for så vidt angår kra~et
sommerhuse,

i overensstemmelse

med

og med påtaleret

vil området

om fjernel-

være at under-

fredningsplanudvalgets

som påstået,

foran

dog at der findes at

sommerhuse jerne en frist på 10 år til husenes

f jer-

nelse •

"

Ved fastsættelsen
tuttens belastende
ejenuommes

~

karakter

størrelse,

samt til de priser

af erstatninger

henset

og egnethed

for jord, der må antages

For sommerhusenes

man fra statens

vedkommende

side tilbød at købe.

vil deres almindelige

til faste installationer,

findes at burde bortses

af, at de private
statsejede

Foreløbig
fremtidige
~

'.

bemærkes,

skatter

enkelte

være

idet der herved

og

deL må følge

som øer eller strimler

i de

arealer.

at påstanden

og afgifter

og at det samme gælder

tt" ligheden

tilgængelige

handels-

vand- og afløbsforhold

fra den værdinedgang,

ejendonmle nu ligger

offentlige

for udstykning

at have været gældende

at lægge til grund for erstatningsberegningen,
iøvrigt

til sElvi-

være at tage llensyn til de forskellige

dereS beliggenhed

i området på det tidspunkt,

4t værdi

vll der udover

om, at staten

ikke findes at burde
grundejeres

ikke færdes nær deres huse.

past311Q

skal udrede
tages til følge,
Oll,

at offent-

,

r)

- 9 Herefter

findes erstatningen

burde fastsættes

således, hvorved

i ce tilfælc1e, hvor e jendommen

,

statning

for fjernelse

Til fru Othilia
Slagelse,

er bebygget,

•

Til snedkermester

Slotsalle

o

•

•

•

•

•

Holger

omfatter

er-

Slotsalle

31, Slagelse,

•

•

•

•

•

•

•

31,

huse 18.000 kr.

som ejer af

som nr. 193 r med på•

•

•

Petersen,

•

•

•

•

•

•

a

o

o

•

o

•

•

o

ø

Fredericiagade

•

•

•

•

•

21.600 kr.

•

o

21.000 kr.

•

12,

som ejer af matr. nr. 193 x med derpå væ-

rende bebyggelse

•

•

o

•

•

•

o

•

Til fru Astrid Bjerregaard,

•

•

•

•

•

•

o

•

•

Allegade

fru Jenny A. Lund, Bakketoppen

o

•

Til fru Lise Agnethe Rørbech,

••••

Til farvehandler

o

o

•••••

O'

•

•

•

o

•

•

o

o

o

o

o

•

•

og

bebyggelse

Skovleddet

1:

26.000 kr.

5, Virum,

som

med derpå værende
o

••••••••••••••

K. Løndahl,

o

14, Virum, som ejere

ejer af matr. nr. 192 f og 195
o

•

31, Holstebro,

af matr. nr. 193 ~ med derpå værende

somm.erhus

tillige

og fru Ella Borberg,

begge matrikuleret

stående garage

at

at eratatningsbeløbene

som ejer af m~tr. nr. 193m med pastående

to parceller

:

bemærkes

grundejere

af bebyggelsen:

Christensen

Til læge A. Borberg,

Holstebro,

til de private

••

Danmarksgade

o

•

~

•

o

fil

•

o

o

o

15 .000

kr.

•

••

•

•

•

•

80.000 kr.

•

•

•

•

22.000 kr.

23, Frederi-

cia, som ejer af matr. nr. 97 h, 195 v samt 195 ~
med derpå værende
Til godsejer
102

h

sommerhus

A. Horsens,

•

o

•

•

o

•

•

o

•

•

o

•

o

•

•

•

•

•

•

•

•

Fænø, som ejer af matr. nr.

og 196 p, der er ubebyggede

•

•

•

•

D

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

~

~.
".

Til fabrikant Bent Bondo Gravesen,
København
ubebygget

Tesdorphsvej

F., som e jer af matr. nr. 196
00

E,

90,

der er
14.500

kr.

- 10 Til fiskeskipperne

Niels Madsen

og Villy Holger Madsen,

Kronprinsensgade

87, Esbjerg,

som utinglyste

af den nordlige
Til fisker Mogens

af matr. nr. 104 ~

halvdel
Nielsen,

Nr. Lyngvig,

som ejer af matr. nr. 196 ~
De fornævnte

4t

•

•

erstatningsbeløb

årlig fra kendeIsens

ejere

•

•

•

•

o

5.500 kr.

pr. Ringkøbing,
•

•

•

c

a

O

O

•

•

o

•

•

•

O

•

•

•

4.000 kr.

•

vil være at forlente med 5%

dato til betaling

sker.

Da ingen andre har fremsat krav om andel i erstatningsbeløbene,
vil

disse være at udbetale
I medfør

'

til grundejerne

af lovbekendtgørelse

stk. 2, vil erstatningsbeløbelle
af statskassen

og en fjerdedel

Nærværende
omfattede

kendelse

ejendomme

,

af Ringkøbing

~,

amtsfond.

vil være at tinglyse

på de af kendelsen

forud for pantegæld

og servitutter."

er sålydende:

"Ejend.ommene matr. nr. 96 ~,

196 d, 193

nr. 106 af 21. marts 1959 § 17

være at udrede med tre fjerdedele

med prioritet

Konklusionen

som ovenfor anført.

194 h_, 97 h, 195 ~,

195 u, 195 X,.,

197 a, 196 b, 196 .:E, 102 h, 194 b, 104 ~,

198,

195 b,

195 l, 192 f, 192 §;, 192 g, 193 §;, 194 §;, 193 E, 193 ab, 193 k, 193

193 1..' 193 m, 193 E og 196 ~ alle af Søgaard Hovedgaard,

e Klit

sogn , bør fredes som foran bestemt

og som afgræns8t

Holmsland
på ved-

hæftede kort.
påtaleretten

tillægges

fredningsplanudvalget
hed, dettes beføjelser

fredningsnævnet

for Ribe og Ringkøbing
efter vedkommende

for Ringkøbing

amt og

amter eller oen myndig-

ministeriums

bestemmelse

måtte overgå til, hver for sig.
I erstatning

cificeret,

betales

til de private lodsejere

eller ialt 22,.600,-

som ovenfor

spe-

kr. tillige med renter 5% årlig af

~,

- 11 -

de tilkendte

beløb fra nærværende

Af erstatningerne

udredes

en f jerdedel af Ringkøbing
Kendelsen

tt Lund,

1It

Fru Lise Rørbech,

Othilia

Holger

Christensen

samt af fabrikant
ejer ubebyggede
med undtagelse

fruerne

Petersen,

Bent Bondo Gravesen
De ankende,

af læge Borberg

ønsket husene bevaret,
protesteret

Overfredningsnævnet

og Ella Borberg,

arealer.

Astrid

og fruerne

Bjerregård

læge Aage Borberg

og godsejer

og Jenny E.A.
og fruerne
grunde,

A.Horsens,

der ejer bebyggede
Christensen

til na-

af følgende

der alle ejer bebyggede

og de har endvidere

Læge Borberg

og

i henhold

den er indanket

og fruerne

mod fredningsservituttens

erstatning.

af statskassen

sker.

amts fond ."

er forelagt

snedkermester

dato til betaling

tre fjerdedele

§ 19, stk. 3, hvorhos

turfredningslovens
lodsejere:

kendeIses

der begge

grunde, har -

og Borberg -

ligesom de øvrige ankende

udformning
Christensen

samt påstået

større

og Borberg har ønsket

(~'

at afstå deres ejendomme

til det offentlige.

Overfredningsnævnet
arealer

og forhandlet
A.

har den 8. juli 1963 besigt~et

med de ankende

Overfredningsnævnet

de frede-

og andre i sagen interesserede.

har herved

opnået mindelige

ordninger

med nedennævnte:
l.
snedkermester

Med advokat
Holger

Knud Dalgaard-Knudsen

Petersen

som repræsentant

som ejer af matr.nr.

193x, fruerne

for
Bjerre-

gård og Lund som ejere af matr.nr.

193k og fru Rørbech som ejer af matr.
sommerhuse
nr. 1951 og 192f er opnået forlig, hvorefter de nuværende/, der alle
ligger forholdsvis
ombygges

_.

nær fyret,

eller genopføres

lades at hegne passende

~ ler skal offentligheden

"

ikke kræves

fjernet,

uden fredningsnævnets
arealer

omkring husene,

ikke have adgang.

men husene må ikke

godkendelse.

Det til-

og til de hegnede

Staten overtager

area-

den reste-

- 12 ~

rende del af arealerne

~

arealer,

der ikke overtages.

af de arealer,
knyttede

og tillægges

forkøbsret

Der er senere foretaget

der således tillades

kort. Holger

og Lund ligeledes

Petersen

hegnet,

beholder

l ha, og fru Rørbech

som følge af grundens
fredningsservitutten

til husene

afgrænsning

jfr. det til kendelsen

l ha, fruerne

Bjerregård

hele sin hidtidige

ringe størrelse.
og afståelse

og de

ejendom

Overfredningsnævnet

af den resterende

har for

del af ejendom-

mene tilbudt Holger Petersen ialt 3.000 kr. og fruerne Bjerregård
medens der er tilbudt fru Rørbech 1.200 kr.
og Lund ialt 5.000 lIT.,/Disse tilbud er alle blevet accepteret.

,

fruerne

2.

Overfredningsnævnet

Borberg

og Christensen

at overtage

nr. 193E og 193~ med påliggende
og 32.000 kr.
3.
matr.nr.

Dissc

har tilbudt

bygninger

tilbud er blevet

Overfredningsnævnet

196~ fisker

læge Borberg

deres ejendomme,
for henholdsvis

,

B.

tilbud Mogens

Vedrørende

der ikke har anket, at lade

der under sagsbehandlingen
og Willy Madsens

nu står som tinglyst

af matr.nr.

hvorved

bemærkes,

Fjording

Overfredningsnævnet

bestemmelser,

indtil

at

til Niels

at murermester

- 5.500 kr. med renter

ponere efter deponeringslovens

bemærkes,

tvivl med hensyn

ejer af ejendommen.

mer derfor, at erstatningen

til

104c, som ifølge ken-

Niels og Willy Madsen,

er opstået

adkomst,

af erstatningen

Nielsen har accepteret.

halvdelen

delsen ejes af fiskeskipperne

21.650 kr.

ejeren af ejendommen

staten overtage hans ejendom mod en forhøjelse
4.500 kr., hvilket

matr.

accepteret.

har tilbudt

Mogens Nielsen,

samt

bestem-

- vil være at dede nævnte for-

hold er opklaret.
C.

Mcd hensyn

der forelå anke, opnåedes

til de 2 resterende
enighed

ejendomme,

med fabrikant

Gravesen

for hvilke
som ejer

13 ~
.,

af matr. r. 196b og godsejer

~"

102h om statens
at kendelsen

overtagelse

såfremt

tilbud og anmodede

,

fremsat

derfor i henhold

s~ledes

ikke kunne modtage
tilbud.

gen til fabrikant

Gravesen

et

Overfredningsnæv-

noget erstatnings-

erstatningerne

§ 20

Taksationskommissionen

til disse to

har ved en for-

den 8. juni og 26. august 1964 fastsat

foretaget

fast-

til naturfredningslovens

om at fastsætte

ejere på de anførte vilkår.

retning

de ankende

ikke at kunne fremsætte

taksationskommissionen

ejendomme,

196p og

og således at erstatningen

af Overfredningsnævnet

net mente imidlertid

som ejer af matr.nr.

af de pågældende

lyses som adkomst,

sattes ved taksation,
eventuelt

Horsens

til 24.000 kr.

erstatnin-

og til godsejer

Horsens

til 37.000 kr.

TIa Overfredningsnævnet
denne være at stadfæste

iøvrigt kan tiltræde

med de forannævnte

§ 17, 2 har Overfredningsnævnet

naturfredningslovens
erstatningsudgiften

vil være at udrede

medens

af Ringkøbing

,

l/lo udredes

beliggende

købstadkommuner

offentliggjorte

amtsråd

efter folketal

1951 og 192f1 hvortil
ikke skal have adgang,

omkring husene

offentligheden
er vedhæftet

b e s t e

ID ID

TIen af fredningsnævnet
23. juli 1962 afsagte

kendelse

Nr. Lyngvig Fyr stadfæstes
ændringer.

at

med 9/101

og de i amtsrådskredsen
i henhold

til den senest

folketælling.

samt de arealer

T h i

vil

I medfør af
bestemt,

af statskassen

Et kort nr. Rin. 114 udvisende
arealer

ændringer.

kendelsen1

grænserne

på matr.nr.

i henhold
nærværend8

for de fredede
193!, 193k samt

til foranstående
kendelse. (ialt ca.
162 ha)

e s:
for Ringkøbing
vedrørende

amtsrådskreds

fredning

den

af arealer ved

med de af det foranstående

følgende

- 14 I erstatning
Snedkermester
Fruerne

Petersen

Astrid Bjerregård

Fru L. Rørbech
Læge A.Borberg

O.Christensen

Fisker

Mogens Nielsen

og Jenny Lund

Niels

Godsejer

og Willy Madsen
i medfør

farvehandler

A. Horsens

4.500

••••••.••••..•

5.500

af deponerings-

... ... ....... ...... ... ... 80.000

B. Bondo Gravesen

alt med renter

5.000

. 32.000

....... . ... ... . . ..... ... .....

Vendelbo-Larsen

(der har overtaget
Fabrikant

3.000 kr.

••.•.••••.••

og E.Borberg

(der vil være at deponere
loven, jfr. foran)
~ksportør

•••.••.•.••..•••••••••

... . ....... . . ...... ......... . . . ... ... 1.200
... ... . ........ .. . .... ....... . ..... . 21.650

Fruerne

Fiskeskipperne

,

Holger

udbetales:

Løndahls

ejendom)

•••.•.••.••••••..•.•...

•..••...••.••.•.•••..•..•••••••

24.000
37.000

5% p.a. fra 23. juli 1962 til den 5. oktober

6% p.a. fra den 6. oktober 1964 til betaling9

henholdsvis

1964 og

deponering

sker.

,

Af erstatningerne
og l/lo af Ringkøbing
købstadkommuner

med renter

amtsfond

efter folketal

udredes 9/10 af statskassen

samt de i amtsrådskredsen
i henhold

til den senest

beliggende
offentlig-

gjorte folketælling.
Nærværende

kendelse

nisteriet

for kulturelle

overtagne

arealer.

tinglyses

anliggender)

som adkomst

for staten

til de i henhold

Udskriftens
bekræftes

rigtighed

(mi-

til kendelsen

I

FREDNINGSNÆVNET>

CITERET

FULDT UD I OFN K AF

U d

3/11 1964

s k r i f t

af
protokollen for fredningsnævnet

for Ringkøbing amtsrådskreds.

År 1962 den 23. juli blev i sagen~
R.A.F. 20/1960

Fredning af arealer ved Nr. Lyngvig fyr
til brug som rekreativt område afsnit IV A -

afsagt sålydende
k e n d e l s e :
Ved skrivelse af 9. marts 1960 indbragte Udvalget til udarbejdelse af fredningsplaner
af naturfredningslovens
~

for Ribe og Ringkjøbing amter i medfør

~ 38 for fredningsnævnet

spørgsmålet om

fredning af et ca. 162,5 ha stort område ved Nr. Lyngvig fyr på
Holmsland til rekreative formål.
Efter sin endelige udformning Rmfatter fredningsforslaget
helt eller delvis følgende ejendomme: Matr. nr. 96 2., 194 h, 97
195 2.' 195 ~, 195 y, 196 3., 193 ~, 197 ~, 196 E., 196 p, 102
194 b, 104 .2." 198, 195 b, 195 l og 192 f, 192 ~, 192 g, 193

h,

g,

~,

194~,

196 2.' 193 ab, 193 k, 193 !" 193 !.' 193 ;L, 193 n og 193 ~, alle af
Søgaard Hovedgaard, Holmsland Klit sogn.
Området grænser mod nord til et af staten i fortsættelse af
en tidligere fredningssag erhvervet areal. Dets østgrænse er afmær-

KORT>

02813.00

•
DISPENSATIONER>

Afgørelser - Reg. nr.: 02813.00
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03-04-1995
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....FOR RINGKJ0BING AMT
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•

T1I. 97222200

Herning,
R.A.F.

Fredsskulp~ur
v/Elle-Mie

den 3. april

1995

20/95

1995

Ejdrup

Hansen

r~øllegade 78
8660 Skanderborg

Fredsskulp~ur

1995/v

Skanderborg,
stranden
ner.

Elle-Mie

ansøger

om tilladelse

og ved Nymindegab

Fredningsnævnet
v/Elle-i'He Ejdrup

Hansen,

Hansen,

Amt har besluttet

Møllegade

laserstationer

bare containere

på st=anden

holdelsen.af

50-året

- at al færdsel
strandbredden

•

på trailere,
med

for

bil

og ikke

- at der i~ke foretages
vanskeliggør
genstande,

i medfør

af Na1995

Skanderborg,

ved Nørre

karakter,

som an-

Lyngvig

fyr

det vil sige flyt-

der kun skal anvendes
opstillingerne

ved festlig-

kun sker

på selve

i kli~erne,
afspærring
passage,

skal

af stranden,

der hindrer

eller

og

en fuldstændig

hvilket

laserstatio-

befrielsen,

samt

publikums

- at der foretages

fyr på

at Fredsskulptur

78, 8660

og ved Nymindegab
på følgende
vilkår:
at ops~illingerne
er af midlertidig

78, 8660

Lyngvig

at opstille

50 at godkende,

§

Møllegade

til ved Nørre

på stranden

for Ringkøbing

turbeskyttelseslovens
søgt opstiller

Ejdrup

fjernelse

være sket senest

af alle

opstillede

ved udgangen

af maj

1995.
Tilladelsen

bortfalder,

fra tilladeisens

såfremt

meddelelse,

den ikke er udnyttet

jfr.

inden

3 år

§ 66,

Naturbeskyttelseslovens

stk. 2.
Afgørelsen

kan efter

lov

den 4 uger fra den dag,
turklagenævnet,

t'

steren

eller

har meget

afgørelsen

der afgør
indeholder

væsentlig

miljøministeren

om Naturbeskyttelse,
klager,
spørgsmål,

interesse

afgør

andre

er meddelt,

indbringes

der er indgivet
som efter

i forhold
klager.

85, jfr.

§

87 infor Na-

af miljømini-

nævnets

til lovens

§

vurdering
formål,

idet

Klagen
..

skal indgives

ovenfor

anførte

En tilladelse
klage

må ikke

eventuelle

udnyttes,

kan tilladelsen

bestemmer

Det bemærkes,

til dette

på den

ikke

udnyttes,

er udløbet.
medmindre

Er

klage-

andet.

at ansøgeren

andre

før klagefristen

ikke herved

tilladelser,

er fritaget

som lovgivningen

Med venlig

..

fredningsnævn

adresse.

iværksat,

myndigheden

skriftligt

for at søge

måtte

kræve.

hilsen

H. Stamp

/GRM

