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• OVERFREDNINGSNÆVNETS KENDELSESPROTOKOL

År 1973~ den 20.september , afsagde Overfredningsnævnet
følgende

k e n d e l s e

i sag nr. 183711/65 om fredning af Fjederholt å's omgivelser,
Rind sogn.

( I den af fredningsnævnet for Ringkøbing fredningskreds
~.- afsagte kendelse af 16. august 1971 hedder det:
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1/65Ved nærværende fredningsnævns kendelse af 9. december som æn-
dret ved Overfredningsnævnets kendelse af 20. oktober 1967 blev der
truffet bestemmelse om, at Fjederholt å på strækningen fra skellet
mellem matr. nr. 5a og 4a Okkels by, Rind sogn, nord for åen og
det hertil svarende punkt af matr. nr. ley Fjederholt by, Rind
sogn, syd for åen og det vestligste punkt af matr. nr. 19 Præste-
gården, Rind sogn, skulle fredes, således at der for fredningen
skal gælde følgende bestemmelser:
l. Dambrug, herunder sådanne, der forsynes med boringsvand og har

afløb til den fredede åstrækning , må ikke anlægges.
2. Før iværksættelse af afvandingsforanstaltninger, der medfører

regulering af den fredede åstrækning eller vandstandssænkning
i denne, skal meddelelse herom gives til fredningsnævnet. Til-
svarende gælder ved tilledning af brunkulsvand til det fredede
åløb.

3. Berettiget til at påtale overholdelsen af foranstående bestem-
melser er fredningsnævnet for Ringkøbing amtsrådskreds og Dan-
marks Naturfredningsforening.

Ved Overfredningsnævnets kendelse blev der endvidere tilkendt
de vedkommende lodsejere erstatning for tab af mistede dambrugsin-
teresser.

Af Overfredningsnævnets kendelse fremgår derhos, at Ringkø-
bing Amts Vandvæsen i erklæring af 16. september 1966 har givet
tilsagn om ikke at ville tilføre åen kemiske midler til regulering
af åens plantevækst.

Da Overfredningsnævnet yderligere fandt, at fornævnte åstræk-
nings nærmeste omgivelser burde sikres ved arealfredning, anmodede
Overfredningsnævnet ved skrivelse af 17. august 1966 nærværende
fredningsnævn om at ville rejse sag om fredning af disse arealer.

I henhold hertil har fredningsnævnet genoptaget sagen.
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Efter bekendtgørelse i Statstidende for den 14. marts 1967 og
i de stedlige aviser afholdt nævnet den 3. april 1967 møde med lods-
ejerne og andre interesserede.

På mødet orienterede formanden om fredningens påtænkte indhold
og omfang, ligesom der foretoges besigtigelse af arealerne.

I fortsættelse heraf førtes der forhandlinger om eventuel æn-
dring af fredningens omfang henset til interesseredes byggeønsker
m.v., hvorhos der førtes forhandlinger med A/S Rind Plantage om mu- I

ligheden for i stedet for et stianlæg at anlægge parkeringsplads og
opholdsareal ved åen på matr. nr. 2a Skærbækgårde, Rind sogn.

Til brug for afsluttende møde om sagen tilsendtes der ved næv-
nets foranstaltning herefter lodsejerne kort udvisende de reviderede
fredningsgrænser samt udkast til fredningsdeklaration, hvorefter der
den l. december 1969 afholdtes nyt møde med de interesserede. Efter
yderligere revision af fredningsgrænserne i henhold til det på mødet
passerede, hvorefter ialt følgende ejendomme er udgået under sagens
behandling: matr. nr. Ag og 5b Okkels, 1m Præstegården, 2c, 2i og
21 Skærbækgårde, lap Kidderis Mølle og le Præstegården og en del af
la Præstegården, udstykket og henlagt under matr. nr. In Præstegår-
den, alle af Rind sogn, samt efter at matr. nr. 3 Elmholt er henlagt
under matr. nr. 2a smst., og matr. nr. la Elmholt er udstykket i la
og lbg smst., vedrører fredningssagen nu følgende ejendomme i Rind
sogn, helt eller delvis: matr. nr. la Præstegården og l Svend lund ,
2a Skærbækgårde, 19 Præstegården, 2c og 3c Svendlund, lp, lø og lbi
Kidderis Mølle, 11 Præstegården, 2a Svendlund, 3a og 4a Svendlund,
4b Svendlund og Ib Kidderis Mølle, Ih og li Kidderis Mølle, la Skær-
bækgårde, lt Elmholt og 2b og 3 Skærbækgårde, 2m Skærbækgårde, 4b,
5e, 5f og 8 Okkels, 4d og 13 Okkels og lba Fjederholt, 5a Okkels,
5d, 9 og lo Okkels og 20 Fjederholt, la, 4x og 4ak Fjederholt, ley
Fjederholt, 19r Fjederholt, 4ab Fjederholt, 19 Fjederholt, la og
lbg Elmholt, Ih Elmholt og 2a Elmholt, af areal ialt 130,6 ha, om
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hvis beliggenhed der henvises til det kendelsen vedhæftede kort.
Lodsejerne har bortset fra en enkelt protesteret mod frednin-

gen, subsidiært påstået sig tilkendt erstatning.
Da de fornævnte arealer på grund af deres landskabelige skøn-

hed skønnes fredningsværdige, og betingelserne herfor efter § l i
lov nr. 140 af 7. maj 1937 om naturfredning med senere ændringer
findes at være til stede, vil de være at undergive fredning mod er-
statning som nedenfor anført, og således at der for fredningen ud
over, hvad der er indeholdt i Overfredningsnævnets kendelse af 20.
oktober 1967, skal gælde følgende bestemmelser:

De fredede arealer skal forblive henliggende i deres nuværende
tilstand, og landskabsformerne må ikke ændres, heller ikke ved af-
gravning eller opfyldning.

Tilplantning udover i eksisterende beplantning må ikke finde
sted.

Nye levende hegn og læbælter må ikke etableres uden de påtale-
berettigedes samtykke.

Selvsåede træer og buske på engarealer og skræntarealer kan
fjernes af fredningsmyndighederne.

Bebyggelse, der er nødvendig til sædvanlig landbrugsdrift, er
tilladt med de påtaleberettigedes samtykke, hvorimod al anden be-
byggelse, herunder med minkfarme, opstilling af boder, skure eller
lignende ikke er tilladt.

På de fredede arealer må der ikke uden de påtaleberettigedes
samtykke anbringes master.

Påtaleretten tilkommer fredningsnævnet for Ringkøbing fred-
ningskreds, Danmarks Naturfredningsforening og fredningsplanudval-
get for Ringkjøbing amt hver for sig.

Uanset foranstående bestemmelser skal det dog være tilladt
ejeren af den nedenfor under lb.nr. 3 omhandlede ejendom, hvorpå
er anlagt et dambrug, og som iøvrigt drives landbrugsmæssigt, fiske-
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riejer H. F. Callesen~ Kidderis,
l. at opsætte "fuglemaster" ved dammene, forudsat at masterne udfø-

res i stål, og at de nuværende træmaster ved udskiftning erstat-
tes af stålmaster.

2. at udvide det eksisterende hakkehus~ så det kan rumme de maski-
ner~ der skal bruges i dambruget, dog at byggeriet ikke må påbe-
gyndes, før tegninger er godkendt af de påtaleberettigede,

3. at bygge et klækkehus med mur ikke over l m over terrain, med
taghældning ikke over 300 og med mørkt tag og placeret ved hakke-
huset på et af fredningsplanudvalget godkendt sted~

4. at tilplante ejendommen som vist på det kendelsen vedhæftede spe-
cialkort og således, at der omkring dambruget kun plantes lavt-
voksende buske eller lignende og enkelte egetræer, og at det
yderste mod åen vendende skovbælte iøvrigt i en dybde af 10-15
m tilplantes med løvtræer,

5. fortsat at grave grus på matr. nr. lø til eget brug til vedlige-
holdelse af ejendommens eksisterende og fremtidige veje i den
ved landbrugs bygningerne værende grusgrav eller at åbne ny grav
i det sydøstlige hjørne af nævnte matr. nr.

6. at udvide og restaurere det eksisterende stuehus på matr. nr. lø,
således at det i størrelse og indretning bliver tidssvarende,
dog at tegninger hertil skal godkendes af de påtaleberettigede,
inden byggeri påbegyndes, og

7. på matr. nr. lø ved de nuværende landbrugsbygninger, syd og øst
for disse, at opføre de landbrugsbygninger, han måtte ønske, her-
under bygninger til industrialiseret husdyrhold og minkhold og
at fremføre el- og telefonledninger hertil, mod at der i en af-
stand af højst 25 m nord og vest for disse bygninger foretages
en skærmende plantning i en dybde af mindst 15 m.

A/S Rind Plantage har som ejer af ejendommen matr. nr. 2a
Skærbækgårde, der udover en af fredningen omfattet englod henligger



- 6 -

~tt Som plantage, tilbud~ed det midt på ejendommen gående skovspor og
i en afstand af mindst 15 m fra Slumstrupvejen at afgive plads til
en 300 m2 stor parkeringsplads og at tillade færdsel til fods her-
fra til englodden og ophold herpå mod en erstatning på 4.250,- kr.
for nedgang i dyrkningsværdi og gener iøvrigt, herunder renholdelse,
og under forudsætning af, at fredningsmyndighederne afholder alle
udgifter i forbindelse med etablering og hegning af parkeringsplad-
sen samt foranstalter opsætning af affaldskurve og af skilte til
vejledning for publikum.

nette tilbud har fredningsnævnet accepteret, idet det forven-
tes, at landbrugsministeriets dispensation til parkeringspladsens
anlæg kan opnås.

Vedrørende erstatningsspørgsmålet bemærkes foreløbig, at de af
fredningen omfattede arealer alle ligger i landzone, og henset til
at arealerne i alt væsentligt kan benyttes landbrugsmæssigt som hid-
til, og at der ikke nogetsteds ses at foreligge særlige byggemulig-
heder, vil erstatningsspørgsmålet være at afgøre således:

lb. Matr.nr. Ejer Areal Erstat- Tilkendt
.' nr • ca.ha. ningskrav erstatning- pr. ha. kr.

l. la Præstegården, Rind kirkes me- 22,0 3.600,- 10.000,-
l Svend lund nighedsråd,Kol-

lundvej 26,Lind
pr.7400 Herning

2. 2a Skærbækgårde Als Rind Plan-
tage vi gård-
ejer Jens Lau-
ridsen, Donsig-
gård, Høgild,
Arnborg pr.
7400 Herning

4.250,-
ialt for
færdsels-
og op-
holdsret,
parkerings-
areal m.v.
jfr. foran
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Ejer Areal Erstat-
ca.ha. ningskrav

pr. ha.
Tilkendt
erstatning

kr.

3. 10.000,-19 Præstegården 1

2c og 3c Svend-
lund og
lp, lø og lbi
Kidderis Mølle

Fiskeriejer Hol-
ger F. Callesen,
Kidderis, Arn-
borg pr. 7400
Herning

Efter
fradrag
af dam-
brugs-
areal
3,8 ha
14,7 11

4. 11 Præstegården Peder Knudsen,
Nr.Vejen,
Studsgård pr.
7400 Herning

0,6 600,-

5. 2a Svendlund 120600,-Sehested R.
Hjorth Rasmus-
sen,Svendlund,
Ø.Høgild, Arn-
borg pr.
7400 Herning

12,6

6. 3a og 4a
Svendlund

Kristian Kars-
toft, Svend-
lund,0. Høg-
ild, Arnborg
pr.7400 Herning

8,3 4.000,- 8.300,-

7. 4b Svendlund
og
lb Kidderis
Mølle

Erhvervsvejleder
Erik Hansen,Kid-
deris Mølle,Høg-
ild, Arnborg pr.
7400 Herning

5,3 4.000,- 5.300,-

8. lh og li
Kidderis
Mølle

Jens Lauridsen,
Donsiggård,Rind
pr.7400 Herning

9,5 12.000,- 9.500,-

=========~==========================,,==

9. la Skærbæk-
gårde

Niels Bjerg Pe-
dersen, Skærbæk-
gårde,Nr.Kollund
pr.7400 Herning

6,4 6.000,- 6.400,-

========================,,====================
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Ejer Areal Erstat-
ca.ha. ningskrav

pr.ha.
Tilkendt
erstatning

kr.
======-============~=============~_=~T======

lo. lt Elmholt,
2b og 3
Skærbækgårde

Johs.E.Sørensen,
Skærbæk Mk. ,Nr.
Kollund pr.
7400 Herning

3,0 3.000,-

=~=======m==_======;~====================
ll. 2m Skærbæk-

gårde
Enkefru Johanne
Madsen, H.C.0r-
stedsvej 58 A,
7400 Herning

0,4 7.000,- 400,-

===-c_. ~~====='""-========='=======X-==--============

12. 4b, 5e, 5f
og 8 Okkels

Ansgar Sørensen,
Slumstrup, Nr.
Kollund pr.
7400 Herning

4,5 8.000,- 4.500,-

===== =======~~=~==~~=~=~~-==-===-====~-=-"'====

13. 4d og 13
Okkels og
lba Fjeder-
holt

Kristen Kristen-
sen, Slumstrup ,
Nr.Kollund pr.
7400 Herning

10.000,- 4.800,-

14. 5a Okkels 1.600,-Ingvard :1:-1. Hubs cl!:-1,6
mann, Slumstrup ,
Nr.Kollund pr.
7400 Herning

5.000,-

=====~===~=-==============================

15. 5d, 9 og lo
Okkels,
20 Fjeder-
holt

16. la, 4x, 4ak
Fjederholt

Svend Aage Jen-
sen, Slumstrup,
Nr.Kollund pr.
7400 Herning

Verner Nørgaard
Fløe Pedersen,
Fjederholtgård,
Nr.Kollund pr.
7400 Herning

3,5 10.000,- 3.500,-

5.500,-

17. ley Fjeder-
ho1t

Bogh.Børge Lar-
sen,Fjederholt,
Nr.Kollund pr.
7400 Herning

5,5 6.000,-

============================-~=t ======_==_ =====

1,4 10.000,-
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Ejer Areal Erstat-
ca.ha. ningskrav

pr.ha.
Tilkendt
erstatning

kr.

18. 19r Fjeder-
holt

====--=====-
19. 4ab Fjeder-

holt

Helmer Jensen,
Fjederholt,Rind
pr.74oo Herning

1,6 1.600,-10.000,-

Det danske Hede-
selskab,5.plan-
tagedistrikt vi
skovrider P. F.
Tøttrup, Arnborg
pr. 7400 Herning

1,5 ingen o

===========-======oo==============-~==========

20. 19 Fjeder-
holt

Jens Visti Niel-
sen, Ll.Elmholt,
Høgild pr.
7400 Herning

5.000,- 900,-0,9

21. la Elmholt 4.000,-Tandlæge Hans Jør- 1,8
gen Thygesen,
Sjællandsgade 33,
7400 Herning

1.800,-

22. lbg Elmholt Jens Visti Niel- 11,5 4.000,- 11.500,-
"

sen, Ll.Elmholt,- Høgild pr.
7400 Herning

=
23. lh Elmholt Prokurist Poul 7,7 6.000,- 7.700,-

Damgaard, Ny
Elmholt, Høgild
pr.7400 Herning

24. 2a og 3
Elmholt

Erik Overgaard,
Fjederholt, Rind
pr. 7400 Herning

6.000,- 1.500,-
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Der er ikke fremsat krav fra panthavere eller andre om andel i
erstatning. Erstatningerne vil herefter være at udbetale til de an-
førte ejere~ dog at erstatningen vedrørende løbenr. 15~ 16, 21 og
22 vil være at deponere, indtil der foreligger dokumentation for~
hvem erstatningen efter skete ejerskifter tilkommer.

Beløbene forrentes med Bi % årlig fra kendeIsens dato og udre-
des med ~ af statskassen og t af Ringkjøbing amtsråd.

Kendelsen skal af nævnet indbringes for Overfredningsnævnet til
behandling~ men lodsejere eller øvrige interesserede? der påstår
kendelsen ændret, skal tillige selv indbringe den for Overfrednings-
nævnet, Nyropsgade 22IV, København V, inden 4 uger fra kendeIsens
modtagelse.

Kendelsen vil være at tinglyse på de anførte ejendomme.
T h i b e s t e m m e s :

De i foranstående fortegnelse anførte og på vedhæftede kort vi-
ste ejendomme i Rind sogn, af areal ca. 130,6 ha, pålægges servitut
om fredning i overensstemmelse med foranførte.

I erstatning udbetales til ejerne eller deponeres de ovenfor.~4It anførte beløb~ ialt 116.650~- kr., med rente Bi % årlig fra kendel-
sens dato til betaling sker.

Erstatningen udredes af statskassen med ~ og af Ringkjøbing• amtsråd med i.
~ller

cfr.·-./~
Ths. Andersen A. TonnesenNielsen

jp.

Udskriftens rigtighed bekræftes.
FREDNINGSNÆVNET FOR RINGKØBING FREDNINGSKREDS.

Møller Nielsen
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Denne kendelse er forelagt Overfredningsnævnet i medfør af
~ 19, stk. 2, i lovbekendtgørelse nr. 194 af 18. juni 1961, hvorhos
den er anket vedrørende den under ib.nr. l opførte ejendom tilhørende
Rind sognekald med påstand om højere erstatning på linie med de
øvrige af fredningen omfattede ~jertdomme.

I forbindelse med bverfredninganævnets behandling af den
tidligere ved kendelse af 20/10 1967 atgjorte sag om fredning af
Fjederholt åløb besigtigede s også den af nærværende fredning omfattede
strækning, hvorfor Overfredning~vnet ikke har ans~en fornyet be-
sigtigelse fornøden.

Overfredningsnævnet har besluttet at godkende den ved fred-
ningsnævnets kendelse af 16/8 1971 gennemførte fredning såvel med
hensyn til dens Dmfang som indhold7 ligesom Overfredningsnævnet efter
omstændighederne har kunnet tiltræde det af fredningsnævnet anvendte
erstatningsniveau på ca. 1.000 kr. pr. ha. Erstatningen for fredning
af det Rind sognekald tilhørende areal er tilbudt forhøjet til
20.000 kr., hvorved er taget i betragtning, at en del af arealet er
omfattet af en ved dekle.ration, tinglyst den 30/8 1951, gennemført
fredning. Tilbudet er accepteret, betinget af at fredningen ikke
skal være til hinder for en forbedring af den eksisterende markvej
vest om præstegården, hvilket Overfredningsnævnet kan tiltræde. Even-
tuelle jordarbejder i forbindelse hermed skal dog godkendes af fred-
ningsplanudvalget.

Der er over for Overfredningsnævnet rejst spørgsmål om gen-
etablering af den over fredningen gående gamle kirkesti fra Kidderis
mølle til Rind kirke. Overfredningsnævnet er enigt i genetablering af
stien, hvorfor nærværende fredning ikke skal være til hinder herfor,
men man finoer, at etableringen bør gennemføres uafhængigt af denne
fredning, da stien tillige passerer arealer beliggende udenfor fred-
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ningen. Man har derfor anmodet fredningsplanudvalget om at tage
initiativ til genetableringen.

Overfredningsnævnets beslutning om fredningens gennemførelse
m.v. er meddelt ejerne i skrivelse af 17/1 1972~ og udbetaling af er-
statningerne har fundet sted. Vedrørende de ovenfor pag. lo anførte
lb.nr. - 15~ 16~ 21 og 22 - hvor ejerskifte er sket9 bemærkes~ at det
over for Overfredningsnævnet er dokumenteret 9 at erstatningerne vedrø-
rende de omhandlede ejendomme tilkommer de nedenfor i den skematiske
opstilling angivne personer.

Den indankede kendelse vil herefter være at stadfæste med
de ovenfor anførte ændringer.

Et kort nr. 11-101 udvisende de fredede arealer~ der andrager
ca. 137 ha9 er vedhæftet nærværende kendelse.

T h i b e s t e m m e s:
Den af fredningsnævne t for Ringkøbing fredningsk:r-eds den 16/8

1971 afsagte kendelse vedrørende fredning af Fjederholt å's omgivelser,
Rind sogn, stadfæstes med de af det foranstående følgende ændringer.

I erstatning tilkendes~

Lb.
nr.

Matr.nr. Ejer Erstatning
kr.

l. l g Præstegården,
l Svendlund

20.000.-Rind kirkekasse
v/driftsleder Gudmund
Hansen 9 Herning.

2. 2 a Skærbækgårde A/S Rind Plantage 4.250.-
3. l g Præstegården,

2 ~ og 3 Q Svend-
lund og l Q, l ~
og l bi Kidderis
Mølle

10.000.-Holger F. Callesen

4. 11 Præstegården 600.-Peder Knudsen
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Ejer Erstatning
kr •

5.
-------------------------------,----"'"

12.600.-

6.

7.

8.

9.

lo.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.
18.
19.

2 g Svendlund

3 §! og 4 il
Svendlund
4 E Svendlund
og
l b Kidderis
Mølle
l h og l i
Kidderis
Mølle
l g Skærbægårde

l t Blrnholt,
2 b og 3
skir bækgå.cde
2 m Skærbækgårde

4 b, 5 e, 5 f
og-B Okkels -

4 2-. og 13
Okkels og
l ba Fjeder-
holt
5 ~ Okkels

5 ~, 9 og lo
Ot~ke1s,
20 Fjederholt
l a, 4 X; 4 ak
Fjederholt -
l fY. Fjederholt
l &:. Fjederholt
4 ab Fjederholt

Sehested R.
Hjorth Rasmussen
Kristian Kars-
toft

8.300.-

Erik Hansen 5.300.-

Jens Lauridsen 9.500.-

Niels Bjerg
Pedersen

6.400.-

Johs. E. Sørensen 3.000.-

1nkefru Johanne
Madsen

400.-

Ansgar Sørensen 4.500.- I

Kristen Kristensen 4.Boo.-

Ingvard M. HUbsch-
mann

1.600.-

Svend Aage Jensen 3.500.-

Ve:rner Nørgaard
F1øe Pedersen

5.500.- I

Børge Larsen 1.400.-
Helmer Jensen 1.600.-
Det danske Hedeselskab,
5. plantagedistrikt.

o
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Lb.
nr.

JVlatr.nr. Ejer Erstatning
kro •

900.-
900.-
900.-

5.750.-
5.750.-
7.700.-
1.500.-

laIt 126.650.- k'"....

20. 19 Fjederholt
l ~ Elmholt

Jens Visti Nielsen
l) Hans Jørgen Thy-

gesen
2) Aage Niels en
l)
2)

21.

22. l .Qg 11mhol t Jens Visti Niel-
sen
Aage Nielsen

23.
24.

l h :E'lmholt
2 a
Elmholt

Poul Damgaard
E-cik Overgaard

====================

Af erstatningsbeløbet med renter 8t % p.a. fra den 16/8 1971
at regne til betalingsdatoen udredes 3/4 af statskassen og 1/4 af
Ringkøbing amtskommune.

Udskriftens rigtighed bekræftes .
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af
protokollen for fredningsnævnet for Ringkøbing fredningskreds.

År 1971 den 16. august blev i sagen:
R.A.F. 487/1966 Fredning af Fjederholt å~s

omgivelser, Rind sogn,

afsagt sålydende
k e n d e l s e :
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År 19677 den 20. oktober7 afsagde Overfredningsnævnet fe 1-
gende

k e n d e l s e

i sagen nro 1837/65 vedrørende fredning af en del af Fjede~holt Q

i Rind sogn.

I den af fredningsnævnet for Ringkøbing amtsrådskr€ds den
9. december 1965 afsagte kendelse hedder det~

"Ved skrivelse af 22. januar 1962 begærede Danmarks Natur-
fredningsforening fredningssag rejst vedrørende Fjederholt å.

Åen udspringer ca. 6 km S.0. for Isenvad. Den løber mod
N.V. syd om Isenvad og derfra overvejende i vestlig retnine, ind-
til den løber ud i Rind å syd for Rind kirke. Dens samlede længde
er (målt uden slyngninger) ca. 22 lrrn.

Som begrundelse for fredningen anføres i fornævnte skrivel-
se navnlig, at Fjederholt å i naturvidenskabelig henseende er
overordentlig værdifuld, idet den nedre del af åen, særlig stræk-
ningen fra hovedvej 18 til Rind å, huser en fauna, hvis lige næppe
findes noget andet sted i Danmark. Særlig adskillige insektgrupper
(f.eks. døgnfluer, slørvinger, dovenfluer og vårfluer) er her re-
præsenteret ved en rigdom på arter og individer, og adskillige af
arterne er store sjældenheder i den nanske fauna. Som følge heraf
har åen været benyttet af flere videnskabsmænd til specialstudier.
Til sikring af denne fauna fremsættes følgende fredningspåstand:
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"Ændringer af åens naturlige løb såsom al regulering og
sænkning af vandstanden, skal ikke være tilladt.

Opstemning udover det, der praktiseres i henhold til gæl-
dende og hjemlede tilladelser, skal ikke være tilladt,

Bortledning eller oppumpning af vand fra åen må ikke fin-
de sted uden de påtaleberettigedes samtykke.

Al forurening (herunder også med afløb fra brunkulslejer)
af åens vand er forbudt. Dambrug må ikke anlægges ved åen, og
det samme gælder dambrug, der forsynes med boringsvand og har af-
løb til åen eller dens tilløb."

Den direkte anledning til begæringen om fredningssags rejs-
ning var, at der for Landvæsenskommissionen for Ringkjøbing amts
II område var indbragt en sag om tilladelse til oprettelse af et
dambrug ved Rind å, syd for indmundingen af Fjederholt å, med vand-
indtagning fra Fjederholt å ved et stemmeværk anbragt 530 m fra åens
udløb i Rind å og med afløb til Rind å. Til brug ved behandling af
denne dambrugssag og sagen i det hele blev der indhentet en udtalel-
se fra Naturfredningsrådet, der i skrivelse af 20. august 1962 ud-
talte:

"Fj ederholt å er ikke alene en af de snart meget få uregule--
rede og næsten helt uberørte vandløb, vi har tilbage i Danmark, hvor-
ved der alene af rent landskabelig-æstetiske grunde kan tillægges
dens fredning stor betydning, men åen er i naturvidenskabelig hen-
seende ganske overordentlig interessant. Fjederholt å indeholder
en sjælden rig fauna af sådanne dyrearter, der er knyttede til
stærkt strømmende vand, og den er i henseende til artsrigdom næsten
enestående. Det kan således nævnes, at der af insektgruppen Slørvin-
ger, som de fleste steder i Danmark kun er repræsenteret af en en-

til kelt art, er i Fjederholt å fundet ikke mindre end 9 arter, af vår-
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fluer er der konstateret ikke mindre end 18 arter, hvoriblandt 4
meget sjældne. Af vandtæger erfUndet 12 arter, hvoriblandt den
sjældne Aphelocheirus. Også andre sjældne insekter er konstateret
i Fjederholt å, f.eks. den interessa~te flue Atherix, dovenfluen
Sialis nigripes, døgnfluen Caenis robusta. Blandt andre sjældenhe-
der kan nævnes fimreormen Euplanaria gonocephala. Fiskefaunaen er
særdeles rig og omfatter alle 3 for de vestjydske åer særlige karak-
teristiske arter Stalling, Strømskalle og Ferskvandsulk.

på grund af den ovennævnte rige fauna har bevarelsen af Fje-
derholt å i ureguleret og uforurenet stand meget stor videnskabelig
og undervisningsmæssig interesse og rådet kan, jfr. naturfrednings-
lovens § 12, stk. l, meget anbefale fredningssagens fremme. l!

I skrivelse af 15. september 1962 har Naturfredningsrådet
d erhos ud talt:

"Den i naturvidenskabelig l1enseende særlige interessante og
værdifulde del af Fjcderholt å er strækningen fra udløbet i Rind å

til Slumstrup, og dot er i første linie denne strækning, man ud fra
naturvidenskabelige bensyn må ønske bevaret i dens w~værende til-
stand. Det vil dog være nødvendigt at gennemføre fredningen noget
længere op end til Slumstrup, f.eks. til Kølkær vandmølle. For de~
del, der ligger oven for Kølkær vandmølle, vil det i og for sig lkke
være nødvendigt at gennemføre en egentlig fredning, blot man sikr~r
sig, at der ikke tilføres åen spildevand, navnlig industrielt spiJdc-
vand i større mængde."

Danmarks Naturfredningsforenings naturvidenskabelige udvalg
har under 25. oktober 1962 afgivet sålydende udtalelse:

"Det naturvidenskabelige udvalg skal først tillade sig at
fremføre de~ almindelige betragtning, at der formentlig ikke e~ ~0-

Itt gen del af Danmarks natur, der i højere grad er blevet påvirket og
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ødelagt af kulturens vækst end de danske vandløb, søer og da~ne.
Vandstand ssænkninger , reguleringer og forurening har fremkaldt den-
ne påvirkning. Hertil kommer i den sidste menneskealder anlæg af
et stort antal dambrug netop på sådanne steder i vandløbene, hvor
vandet har et betydeligt fald, og hvor fauna og flora derfor hidtil
havde haft et slags tilflugtssted.

Om Fjederholt å må fremhæves, at det er et af de få uregu-
lerede og ret uberørte vandløb, som vi har tilbage her i landet.
Derfor er det af betydning at få dette vandløb fredet af æstetiske
grunde, og hertil kommer at en sådnr- fredning har stor betydning
i naturvidenskabelig og undervisningsmæssig henseende. Det bemærkes
i denne forbindelse, at dette ikke er en teoretisk betragtning, men
at Københavns universitets ferskvandsbiologiske laboratori~m har en
feltstation liggende syd for Silkeborg, som netop er placeret i midt-
jylland, for at man her kan udnytte resterne af uberørte vandløb,
søer og da~e i forsknings- og undervisningsmæssig retning. På dette
feltlaboratorium afholdes om so~oren kursus for naturhistoriske
~tuderende, og forskningsopgaver søges løst på alle årstider.

Fjederholt å indeholder en overordentlig rig famla af de
dyrearter, der er knyttet til stærkt rindende vand, og åen s arts-
rigdom er under de nuværende forhold omtrent enestående. Der skal
i det følgende nævnes nogle eksempler på de særlig sjældne arter,
som forekommer i Fjederholt å:

Af orme skal nævnes fiæreormen Euplanaria gonocephala og
af muslinger Pisidiu11J.amnicum, der begge er organ:i.smer,som kun fo-
rekommer i strømmende vand. Af insektgruppen døgnfluer findes ikke
mindre end 23 arter, hvoraf flere er sjældne og udelukkende eller
fortrinsvis knyttet til rindende vand. Af insektgruppen slørvinger
findes 9 arter, hvilket er en meget righoldig repræsentation, da
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denne dyregruppe som regel ellers bul er repræsenteret ved ganske
få former. Blandt de 12 arter af vandtæger er den sjældne Aphelochei-
rus aestivalis, der lever på bunden af rindende vand. Af vårfluer
er der konstateret ikke mindre end 18 arter, og herimellem flere
udpræget strømelskende og sjældne former. Blandt de mange øvrige
insektgrupper findes den ejendommelige flue Atherix og den ~arasi~-
tiske dansemyg Epoicocladius ephemerae, samt dovenflnen Sialis ni-·
gripes. Det ville ikke være vanskeligt at forøge ovennævnte eksempler,
men sluttelig bør fremhæves, at fiskefaunaen er særdeles rig og
blandet andet rummer de arter, der e~ eller var karakteristiske fnr
vestjydske åer, nemlig stalling (Thymallus vulgaris), ferskvandsulk
(Cottus poecilopus) og strømskalle (Leuciscus grislagine).

Da den ovennævnte rige fauna som sagt har stor naturviden··
81:abelig og undervisningsmæssig interesse og må betragtes som en

rest af fordums herlighed i jydske vandløb, skal det naturviden8Jra-
belige udvalg stærkt anbefale bevarelsen af Fjederholt å i uregu]e~~
ret og uforurenet tilstand."

Ved skrivelse af 31. oktober 1962 begrænsede Naturfredning:",.·
foreningen sin påstand til kun at angå den del af Fjederholt 2 '}18rl

tilløb, der ligger nedenfor Kølkærgård dambrug.
Under hensyn til de betydelige økonomiske interesper, der

var knyttet til dambrugssagen og til, at man ikke fra rekvirentens
side mente at bLnne fremskaffe yderligere oplysninger af bet~dning
for spørgsmålet om, hvorvidt damb2~get kunne tillades oprette eller
ej, bestemte nævnet sig til foreløbig at afgøre spørgsmålet om, hvor-
vjdt dambruget kunne tillades oprettet, og afholdt herefter den 28.
januar 1963 møde med de interesserede.

I tilslutning til det på møiot passeredo er dpt fra Amts ..
vandinspektoratet oplyst, at der, da regulativ for Fjederhalt å,
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der fra Fonnesbæk bæks udløb til Rind å er et hovedvandløh, blev
oprettet i 1890, var 13 stemmeværker ved åen, og at der i dag ~~~
er et stemmeværk i brug, stemmeværket ved Kølkær vandmølle.
r 1928 gerLYlemførtes en regulering af åløbet fra Fonnesbæk bæk tJJ_

KolDD1d bæk, og i 1945 fra Isenvad til Fonnesbæk bæk. r 1955 b)sv
der derhos foretaget hove~oprensning med gravemaskine f~a ~O~18S'-

b~k bæk til Fjederholtgård. r forbindelse med en regulering og
sænkning af Rind å i 1942-44 blev cer endvidere på de n~der8~e
400 m foretaget en opspidsning og udretning.

]\~agister Kaiser ud talte på mødet, at de sid,ste lmd.e:"'RXigel-
ser vedrørende faunaen ved åen var udført i 1955, at sJ.;rækr1iYl,g,en
fra hovedvej 18 til det sted, hvor dambruget vil c:mJ-æggeopstom-
ningsværket, er det mest værdifulde i naturvidenskabelig hOu888ncle,
men at man ikke iøvrigt har noeen kortlægni.ng af, hvor de forskel-o
lige arte:c trives i og ved åen.

I ovorensstommeloe med det på mødet oplyste nar Natl~!.:'fr8d··
ningsrådet i skrivelse af 8. februar 1963 p~æciser8t9 at det ~)ådet
bestemteste må fastholdes, at Fjederhalt ås nedre løb må anses sær-
deles fredningsv-ærdigt, båc3e i na+u.rvidenskabslig og und.erv~_sr::;_ngs·,
mæssig henscende, på. grund af dets i henseer-de til artsric;do'lJ.TI:::sten
eneståoYlde reophile samfund, hvis fortsatte eksistens eT afhe:mgig af,
at dGn nuværende str!Zmhas bg~10d ikke nedsættes. Endvidere har Natur-
fredninssrM.et udtalt sig derhen, at fredningssagen i og for sig
ikke drejer sig orllfredning af hensyn tiJ. erL'k:eltesjældne arter, og
at det også Ol" sagen uvedkommende, om f~_e:reaf arterne :c:låttevære
til stede andetste0S, men at sagen drejer sig om at søge bevaret det
dyresamflli"1.d,SOlJ1 på grund af sin ucrodvanl.i..tseartsrigdom kun ka11 gen-
findes lå s~eder i landet.
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Naturfredningsforeningens natu~videnskabelige udvalg har

i skrivelse af 8. februar 1963 ligeledes frGmholdt, at fTedningen

ønskes, fordi åens dyrosamfund ved sin kvalitatlv8 og kvantitative

sammensætnj.ng er værd at bevare, oG videre er anført, at et af ho-

vedsynspunktGl'ne i sagen e.c OYJske-com.at få bevaret et strømelsken···

de dyre.e§.1]f@Q"en :;)opulatton der er uber~rt af ~rulturpåvirkning.
-------

Det dreJer sig altså ikke om en bevarelse af denu8 eller hin art.

men ombevarelse af en række formel", som ~~1~~~~r~udg0T ~~ g~~~~~g
af dyr, der på grund af vore vand1sbs forurening: udretn ing 7 L~:'S:l~-:--

ning og anvendelse til dambrug er blevet stærkt indskrc3:;:lket i vo:;t

lc.Ild., I en fornævnte skrivelse medfulgt liste er apregflot 1J.6 dyr'.·

arter, !lTangør herved opmærksompå, at listen indeholder mango uy:n"

~omogså kan forefindes andre steder end i Fjederholt ~, meDat c.P~
afg0renc~e er, at man her tiJ.sammen har et så righoldigt sonlf1J:l~1~.,-~

~~ter. tvoraf en stor del er karakteristiske for stærkt rinQenGc

--;randog er s ~ældne i andre vandløb som følge af lrul turpAv:'rkn:i.n(S.

Vedrørende fredningene luldervisningsmæssige betydni.J'Ig h,n

udvalget fremholc.t, at Kobenhav:1s univers i tets ferskvandsbi()lo.?:isb='

laboratorium har måttet oprette en feltstation vec F1~~derå v0d

S~lkGborg, fordi de sjællandske vandløb og søe~ er for ku1turu2Jir··

kode, og at anlæg af en række ecambrt'..g ved Funder å nu fn:"1J.:::.l,-'~reT;2~'~

nævnte å kan bruges som Dndervisn~ng8objekt" ?å tilsvarende 2SQJ S~

en lang rækl::e jydske vandlCJb på gl"l.:r'l::' a 'C' anlæf; af cla~br~lg_:_~:iæ rrJ':;:'8

i naturtilst2.ncl og dm::'f Ol"udcm eJ..ler YlJ.'3dsJcærkLfor ri nR;e'~n:,,~l'3~:,vh~-

nings~~ssig interesse.

Ved.nærværende nævns kendelse nf R L ap~c2.~I_J.96~~ ole·<-d"'~~gj_-

vet tillndelse til opTettelse af fOT'omtalto d3mbrug v0d RinC. å illE-O

vandindt8g fr~ Fjederholt å.
:ea kerdels8n ikke blev anket, og fredningseagen iøvr.i.:;-c c;ll-·
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skedes fortsat, fortsatte nævnet forhandlinger med Danmarks Natur-
fredningsforening for at søge at nå frem til en rimelig begræns-
ning Rf s~gen og det hermed i forbindelse stående servitutpålæg
samt for at få dokumenteret dambrugs eventuelle skadelige indfly-
delse på faunaen.

Ved skrivelse af 6. marts J.964 begrænsede Danmarks Natur,,"
fredningsforening berefter fredningen således, at den øvre grænse
for fredningen kommer til at ligge på det sted, hvor den nye Slum-
strupvej er ført oveT åen] medens servitutbeste~melsen fastholdes
med tilfø jelGe om, at der tilligo i denne ønskes indført forb"l'.-dmod
at der tilføres åen kemiske midler til udryddelse af dens plante-
vækst.

I tilslutning til sidstnævnte skrivelse ~fholdt nævnet den
27. april 1964 møde med samtlige interesserede, herunder fiskeri-
forpagter Verner Jensen, der ved ansøgning af l. oktober 1963, æod-
taget i nævnet den 7. s.m., ha7de ans0gt om tilladelse til anlæg af
dllifibrugpå en parcel af matr.nr. l Q Elmholt.

Efter forelæggelse af sagen redegjorde professor Kaj Berg,
Darunarks Naturfredningsforening, nærmere for begrundelsen for fred-
ningen af Fjederholt å, i hvilken forbindelse han fremsatte uc1talel··
ser på linie med det i de foran nævn~e skrivelser fr~ Da~marks Natur-
fredningsfo:.~ening og b!a"turfr8dnineays.d,-;toplyste, hvorhos han til be-·
grundelse for påstanden om dambrnes skadelige indflydelse på d3Treli-
vet i åer henviste til erklæring fra dr. Anker Nielsen af 31. martR
1964, hvorefter dr. NieJsen ved studier i de himmerlandske vandløb
har gjort den erfaring, at anlægget af dambrug begunstiger kvægmyg-
larver, således at der sker en helt fantastisk stigning af deres an-
tal med det resultat, at de fortrænger alt andet insektliv, samt at
dr. Nielsen i det hele anser dambrugene for en s~rdeles alvorlig for-
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ureningskilde_ Endvidere henviste professor Berg til snwÆenlignende
undersøgelser, foretaget af stud. scie~t. Lauge Madsen af faunaen
ovenfor og ned.enfor dambruget "OveriTIølle" ved Tjærbæk bæk, hvoref-
ter en stærk ændring af faunaen med en stærk forøgelse af kvægffiygge-
nes antal nedenfor dambruget h,:.rkunnet påvises hovedsagelig på
grund af forureningen fra dambruget.

Endvidere oplyste professor Berg1 at aet efter undersøgelser1

foretaget af civilingeniør J. E. Gerhard, må antages, at der på den
begært fredede åstrækning var 2 egnede steder for anlæg af dambrug 7

det ene på strækningen op mod den nye Slumstrupvej, og det andet i
området ved matr.nr. l a Elmholt. Endelig bemS8rkede ha:::1,at det ved
botaniske undersøgelser foretaget den 22. september 1953 måtte læg--
ges til grund, at åen på det begært fredede stykke måtte betragtes
som et naturligt, relativt uforurenet vandløb.

Der fremkom på .rr.ødetingen tilslv.tning til fredningsforsla-
get, og p8" lodse jerue:J begæri:::lgble'- sagen uc1snt~ for a t de k'J.nne
søge bistand til fremsættelse af erstatningsk~av.

Efter at have modtaget en samlet opgø:L~else fra lodsejer:1.e,
hvoraf fremgik, at 73 ha landbrugsjord og 2 3/4 ha h2"vejo:;:-'-::'berø:r-
tes af det påtænkte forbud mod afvanding, og at der i den forbin.del-o
se stilledes krav om en erstatning på 7.000 k!'. pr. ha for ager jo.:'-

den og 14.000 kr. pr. ha for havejorden, og at der krævedes erst~t-
ning for mistet ret til anlæg af dambrug og for eventuelt 'i:;ab(")m
følge nf manglende ret til afledning af b~lnkulsvand, afholdtes uor
28, november 1964 nyt møde med de interesserede. På mødet bleveTatat·,
ningsberegningen nærmere gennemdrøftet, og da den fastholdtes, ind-
gik Danmarks Naturfredningsforening på at ændre servitutten der:'heD~
at spørgsmålet om forbud mod afvandingsforanstaltninger og om op_o

.. pumpning af vand fra åen m.m. foreløbig blev udskudt af sagen.,.,
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Da lodsejorne iøvrigt nu ønskede selv at foretage undersøgelse af~
hvilke dambrugsmuligheder der var ved den omhandlede åstrækning ,
udsattes sagen efter lodsejernes begæring, tillige til omredigering
af fredningspåstanden.

Efter nærmere forhandlinger med Danmarks Naturfredning8fore-
ning, udsendte nævnet under 9. februar 1965 sålydende udkast til
fredningspåstand for den omhandlede åstrækning:

l.
"Ændring af åens naturlige løb såvel som al regulering af

vandstanden, herunder ved opstemning udover, hvad der praktiseres
i henhold til gældende tilladelser, må ikke finde sted.

2.
Dambrug, herunder sådanne, der forsynes med boringsvand og

har afløb til den fredede åstrækning, må ikke anlægges ved åen.

3.
Såfremt regulering af åen på den fredede strækning, heru~-

~ der ændringer i vandstanden, skulle blive nødvendig for gennemfø-,.J
relse af afvandingsforanstaltninger vedrørende arealer, der ligg8r
langs den fredede del af åen, samt for arealer, der ligger ovenfor
denne, eller som iøvrigt vil medføx'e tilledning af vand til åen,
skal fredningssagen genoptages.

4.
For Fjederholt å i sin helhed er det i oprensningsøjemed

forbudt at tilføre åen kemiske midler til bekæmpelse eller regule-
ring af åens plantevækst.

5.
Det forbeholdes Danmarks Naturfredningsforening senere at

rejse fredningssag til fastsættelse af bestemmelser for oppumpning



.e

- 11 -

af vand fra åen til markvanding.

6.
Påtaleretten tilkormner fredningsnævnet for Ringkøbing amts-

rådskreds og Danmarks Naturfredningsforentng hver for sig."

Derefter indkaldtes til afsluttende møde, der afholdtes
den 24. maj 1965. I mødet deltog bl.a. konsulent Kirk Jacobsen,
Hedeselskabets der mødte som teknisk sagkyndig i damb~~gsspørgsmål
for lodsejerne. - Konsulent Kirk Jacobsen gennemgik mulighederne
for anlæg af dambrug og oplyste, at der efter åens vandføring og
fald kun var mulighed for anlæg af 2 dambrug VGd den fredede
åstrækning , placeret som foran af civilingeniør Gerhard angivet,
og således at hvert dambrug kun kunne blive på 50-·60 damme. Han
fastholdt, at der kun kan ligge eet dambrug på matr.nr. l a Elm-
holt, og at det areal, Verner Jensen har sikret sig, er stort nok.

Nogle grundejere oplyste, at der på deres ejendomme var fo~
retaget boring efter brunkul, og at de i den forbindelse nå-'cte-t;Q-

ge forbehold om ret til udledning af brunklllsvand til den fredede
åstrækning.

Nævnet bemærkede hertils at der om fornødeYlt t kendelse~l
ville blive taget forbehold om muligheden for afledning af brun·-
kulsvand efter samme retningslinier som var foreslået for af7ar.:.d~n€,?-
foranstaltninger.

Der blev herefter fremsat følgende erstatningspåstande:
l) Af gårdejer Sigurd Pedersen, Fjederholtgård pr. Nr. Koll1Jnu,

som ejer af matr.nr. 4x, 4ak, og la Fjederholt by i forening med
følgende grundejere langs åen på strækningen fra Fjederholtgårds
vestre skel til Slumstrupvejen: Helmer Jensen, Fjederholt pr. Nr.
Kollund 30m eje~ af matr.nr. l gr FJederholts Frallk Rasmussen)
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Pilealle 2, Herning, som ejer af matr.nr. l ey Fjederholt, Ansgar
Sørensen, Slumstrup pr. Nr. Kollund, som ejer nf mntr.nr. 8, 5f
og 5 e Okkels, Ole Chr. Jensen, Slumstrup pr. Nr. Kollund, som
ejer af matr.nr. 5 d samt 9 og 10 Okkels og 20 Fjederholt, Kristen
Kristensen, Slumstrup pr. Nr. Kollund, som ejer af mnt~>nr. 13 og
4 d Okkels SQffitl ba Fjederholt og Ingvard Hlibschmann, SluÆstrup
pr. Nr. Kollw1d, som ejer af mQtr.nr. 5 a Okkels for tab nf ~et-
ten til at anlægge damb~~g 35.000 Fro
idet de bemyndigede fornævnte Sigurd Pedersen til på deres vegne
at modtage og kvitte~e for den samlede erstatning, som de derefter
selv ville dele.

2) Af gårdejer Åge Chr. Nielsen, Høgild pr. Herning, som ejer
af matr.nr. l a Elmholt for tab ai retten til anlæg af dambrug på
sin ejendom ialt 500000 kr.,
hvilken ers~atning han nærmere har specificeret såledeo:
25.000 kr. i erstatning for et areal på ca. 6 tdr. land, som han
har solgt til fiskeriforpagter Verner Jensen for 25.000 kr på -bo·..

tingelse af, at der derpå kunne anlægges dambrug, samt 25.000 kr.
for yderligere 4- tdr. land, som efter hans mening kunne udnyttes til
dambrug.

3) Af fiskeriforpagter Verner Jensen, Arnborg, for tab af ret-
ten til anlæg af dambrug m.v. ial~ 32.770 kr. hvilket beløb nærmere
er specificeret således:
Udgifter til landinspektør
tab af løn
kørselsudgifter
tab af fortjeneste som følge af forsinkelse
tab ved anlæggets fordyrelse af samme grund

L 270 ,-'kln
•

1.20'J,--"
300,- II

200000,0- "
10.000,- II
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Verner Jensen har herved oplyst9 at løntab og kørselsudgif-
ter skyldes de forberedende arbejder i forbindelse med dambrugs-
projektet og tidsspilde m.m. ved møder for nævnet, samt at han al-
lerede før nærværende fredningssags opkomst havde rettet henven-
delse til landinspektør, der havde projekteret et anlæg på ca. 60
damme 9 men at han efter samråd med vedkommende landinspektør ikke
havde søgt sagen fremmet, før afgørelsen i sagen om dambruget ved
Rind cl forelå.

4) Af gårdejer Jens Visti Nielsen, Høgild pr. Herning, som
ejer af matr.nr. 19 Fjederholt på 5.000,- k~.
idet han har oplyst, at han h3.l"solgt 2 tdr. Jand for
5.000 kr. til fiskeriforpagter Verner Jensen, betinget af at Ver-
ner Jensen fik brug for hans jord.

Det bemærkes herved9 at det af Verner Jensen påtænkt opret-
tede dambrug kan oprettes uden opsteillllingved vandindtagning gennem
en kanal gennem Jens Visti Nielsens ejendom.

5) Af Poul Damgård, 0. Kirkevej 149 Herning, som ejer af illat~.
nr. Ih Elmhol t i forening med følgende: E. Overgård , Høgj.ld pr •
Herning, som ejer af matr.nr. 3 og 2 a Elmholt, og Jens Lauridsen,
Høgild pr. Herning, som ejer af matr.nr. l h Kidris Mølle, der
tilsaTImen er grundejere på stræ~ingen fra matr.nr. la Elmholt's
vestgrænse til hovedvej 18, for tab af retten til at anlægge dam-
brug på deres jord på 35.000, .. kr.

idet de pågældende bemyndigede Poul Damgård til at modtage og kvit-
tere for eventuel erstatning9 som de Qerefter selv ville fordele
mellem sig.

De pågældende hnr i den forbindelse påberåbt sig, at der en--
ten kunne blive tale om nfgivelse af jord til udvidelse af dambrug
på matr.nr. l a Elmholt, eller at dambrugsmuligheden ikke blev ud-
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nyttet på nævnte ejendom.
Som sagen i det hele foreligger oplyst, må nævnet finde,

at den omhandlede lokalitet, Fjederholt å, på strækningen fra det
sted, hvor den nye Slumstrupvej er ført over åen, til det sted,
hvor vandindtaget til det foromtalte dambrug ved Rind å er anbI'ag·~,
huser en fauna, hvis bevarelse af naturvidenskabelige og underv:i.s-
ningsmæssige hensyn er af væsentlig interesse, og at navnlig fiAke-
damme med afløb til fornævnte åstrækning vil have en særdeles s~a~e-
lig indflydelse på faunaen. Med hjemmel i § l i lov om naturfre~-
ning vil omhandlede åstrækning derfor være at frede såledcF;, at dP,T

for fredningen skal gælde følgende bestemmelser:
l.

"Ændring af åens naturlige løb såvel som al regulering af
vandstanden, herunder ved opstemning udover, hvad der praktiseres
i henhold til gældende tilladelser, må ikke finde sted.

2.

e
.8-

Dambrug, herunder sådanne, der forsynes med boringsvand og
har afløb til den fredede åstrækning, må ikke anlægges ved åen.

3 .

Såfremt regulering af åen på den fredede strækning, herun-
der ændringer i vandstanden, skulle blive nødvendig for gennemførel-.
se af afvandingsforanstaltninger vedrørende arealer, der ligger
langs den fredede del af åen, samt for arealer, der ligger ovenfor
denne, eller som iøvrigt vil medføre tilledning af vand til {len,
skal fredningssagen genoptages.

4.

.-
For Fjederholt å i sin helhed er det i oprensningsøjemed

forbudt at tilføre åen kemiske midler til bekæmpelse eller regule·-
ring af åens plantevækst.
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5.
Det forbeholdes Danmarks Naturfredningsforening senere at

rejse fredningssag til fastsættelse af bestemmelser for opplunpning
af v2nd fra åen til markvanding.

6.
Afledning af vand fra brunkulslejer direkte til den frede-

de åstrækning må ikke finde sted uden de nedenfor nævnte påtalebe-
rettigedes samtykke, og s3fremt nogen måtte ønske ret til at foretage
en sådan udledning af brunkulsvand, skal fredningssagen genopt3ges til
afgørels'3 af ethvert spørgsmål i den forb:i.ndelse, heru..nderoventuelle
erstatningskrav.

7.
Påtaleretten tilkommpr fredningsnævnet for Ringkjøbing amt

og Danmarks Naturfredningsforening hver for sig. f!

Vedrørende de under sagen fremsatte erstatningskrav bem~r-
kes, at oer efter de foreliggende oplysninger om størrelsen af de
dambrug 9 der kunne anlægges ved den fredede åstrækning, og prisen på
jord hertil vil være at tillægge Sigurd Pedersen, Fjederholtgård, og
de grundejere, han er befuldmægtiget for, en samlet erstatning for
tab af rettem til at anlægge dambrug på 20.000 l~r. og gårdejer Aage
Cbr. Nielsen af samme grlmde ligeledes en erstatning på 20.000 kr.

Vedrørende det af fiskeriforpagter Verner Jensen, Arnborg,
fremsatte erstatningskrav bemærkes, at de enkelte poster er ganske
udokumenterede, og at der videre må henses til, at han først i okto-
ber måned 1963 har fremsat anmodning overfor nævnet om tilladelse til
oprettelse af dambrug, samt at der ilL~e SGS at være grundlag for at
tilkende ham nogen erstatning for omkostninger i forbindelse med mø-
der for nævnet. Herefter findes erstatningen til Verner Jensen at burue
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fastsættes skønsmæssigt til 1.500 kr.
For så vidt angår det af gårdejer Jens Visti Nielsen frem-

satte erstatningskrav på 5.000 k~. bemærkes, at der, uanset at det
må henstå uoplyst, om salg af jord til en vandindtagningskanal ville
blj.ve aktuel t 1 finC.es at burdo tillægges pågældende en erstatning,
der passende findes at bJnne sættes til 2.000 kr.

Hvad endelig angår det af Poul Damgård, E. Overgård og Jens
Lauridsen i fællessk~b fremsatte erstatnings~rav bemærkes, at da
dot må lægges til grund, at etablering af et dambrug på matr.nr. la
Elmholt vil umuliggøre anlæg af dambrug på de pågældendes ejendomme,
og at der heller ikke er brug for større plads til dambrug, end Ver-
ner Jens en har sikret sig på mn tr. nr. la, find er nævnet ikke 1 at ~'lO-L'

er gr1L'1dlagfor at tilkende de pågældende erstatning for tab af ~et·-
'cen ti_l at anlægge dambrug på deres e jendomrne.

I anledning af at finansministeriet, som panthaver, på stats-o
l:assollsvegne har forbeholdt sig andol i den erstatning, der måtte
blive ydet fornævnte Helmer Jensen, bemærkes, at da nævnet ik~e fiD-
Cl3r, a C c"en gennemførte fredni::1.gvil forringe panthavernes sikke~hea o

vil gelmer Jensens andel i erstatning kunne udbetales ham direkte.
Drstatningen med tillæg af renter vil være at udrodo som ne-

denfor anført.
I medfør af naturfredningslovens § 19, 3. stk. vil nærværende

kendelse være at forelægge for OvorfrGdningsnæ7llet.YI

Konklusionen er sålydende:
HFjodorholt å på strækningon fra det sted, hvor den nye Slum··

strupvej er ført over åen, til vandindtaget til dambruget ved Rind å
bør undorgives frodnin~ på do ovenfor nævnte vilkår.

I erstatning betales der
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l) til Sigurd Pedersen Fjederholtgård pr. Nr. Kollund, som befuld-
Dægtiget fo"-'"'Helmer Jensen, F jederhol t r.'. Nr. Kollund, Fran..1{Eas-·

mURsen, Pi2eaJ_le 2, Herning, samt Ansgar Sørensen, Ole Ohr. Jonse~.
Kristen Kristensen og Ingvard HUbschmann, alle Slumstrup pr. Nr.
KollU'1d "".øD"l-",..,El ••••••••••••••••• ø C'. 20.000 kr.

2) -eil Aage Chr. NIelsen, Høgild pr. Herning •.••..••••• 20,000 II

3) til fl.pkeriforpugter '"JernerJen.sen, 'Arnborg ..•.•.•.• 1. 500 II

4) til gårdejer Jens Visti NielSG:!1.,Høgild pr. Herning ••_,_~,,:,-OOO_~.__.__
De fornævnto er~t3.cLingsbel.2J1J,iaIt 11-3.500 !CI' ..

vil være at forrente med 6% Arlie; i'r3.den 24. mnj 1965 til betali.ng
sker.

Erstatningsbeløbeno udredG~ med 3/1 af statskaS3en og 1/4 af
Ringlmbing amtsfond og de i Ringkøbing arlltsr~~d8kreds-iJeliggende 1';:øb-
stndkommuner efter folkotal i henhold til den senest offentliggjorte
folketælling':

Kendelsen er forelagt Overfredningsnævnet i henhold til
naturfredningslovens § 19~ stk, ], Den er endvidere an}~et vedrø-
rende de i nævnets kendelse afgjorte erstatningsspørgsMål - opført
i kendelsen lli~dernumrene 1-5 - Sillf-t i øvrigt af 11 af ejerne af
de ved det fredede åløb 0elibge~de arealer, idet disse for Over-
fredningsnævnet har nedlagt påstand.. Jill tilkendelse af erstatning,

Overfredningsnæv:::let har de:;'"1(3 o juli 1966 besigtiget den
fredede e-strækning med omgivelser og :orhandlet med de ankende lods-
ejere samt med repræsentanter for Danmarks Naturfredningsforening,
naturfredningsrådet9 fredningsplanudvalget for Ribe og Ringkøbing
amter? Rind sogneråd samt andre i sGgen inte~esserede.
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Det er af Overfredningsnævnet vedtaget med nedennævnte
ændringer og tilføjelser at godkende den af fredningsnævnet
gennemførte fredning af Fjederholt åløb i den ved nævnskendelsen
skete udstrækning. Herefter er fredningens østgrænse bestemt af
skellet mellem matr. nr. 5 ~ og 4 a Okkels nord for åen og det
hertil svarende punkt af matr. nr. l ~ Fjederholt by syd for
åen9 medens vestgrænsen er beliggende ved det vestligste punkt
af matr. nr. l g Rind præstegård. Overfredningsnævnet har endvi-
dere fundet 9 at åens nærmeste omgivelser - især ådalen med tilhø-
rende skrænter - på grund af den landskabelige skønhed bør sikres
ved arealfredning9 hvorfor man 9 efter at sagen har været forelagt
fredningsplanudvalget9 har rettet henstilling til fredningsnævnet
om at ville tage skridt hertil.

Fredningens omfang.
Den fredede del af åen passerer følgende ejendomme alle

beliggende i Rind sogn9 jfr. det, kendelsen vedhæftede kort~

Lb. nr.~ Matr. nr. + ejerlav:-----------------~--------- Navn:
l l a Rind præstegård Rind sognepræsteembede
2 l g,Rind præstegård

l E Kideris Mølle m. ID.
l ø i~ li

fiskeriejer Holger Tofterup
Callesen

3 l c Rind præstegård
l m Rind præstegård
2 l Skærbækgårde
2 i Skærbækgårde
l ~ Kideris Mølle
2 ~ Skærbækgårde
l l II

A/S Rind plantage
I/S Skærbæk Savværk
Rich. Dahl

3a

4
5 fru Henriette Boll

6 Chr. Iversen

7
8

l E Skærbækgårde
l ~ Skærbækgårde frk. Marie Hansen

Peder Chr. Pedersen Dreier
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9

10
11
12

II
13
14
15
16
17
18
19

20

21

22

23

24

25
26

27

28
29
30

l r Skærbækgårde
l s Skærbækgårde
l t Skærbækgårde
l ~ Skærbækgårde
l u Skærbækgårde
l v Skærbækgårde
l aa Skærbækgårde
l ab Skærbækgårde
l a Skærbækgårde
2 a Skærbækgårde
2 b Skærbækgårde3 91

l t Elmholt
2 m Skærbækgårde
5 e Okkels
5 f II

8 "

5 d Okkels
9
10
20

ti

Fjederholt by
13
4 d

Okkels
Gt

5 a Okkels
l ~ Fjederholt by
l gr Fjederholt by
l a Fjederholt by
4 x tv

4 ak II

19 Fjederholt by
l a Elmholt
3 Elmholt
2 a 99

Navn:--------------------------
Lars Chr. Uldum
Jørgen 0stergaard Jacobsen
Alb. Jacobsen
Niels Baadsgaard
Jens Pedersen
Gunnar Sørensen
Børge Poulsgaard Markussen
Jens Chr. Jørgensen
Niels Bjerg Pedersen
A/S Rind Plantage
Johannes Evald Sørensen

fru Johanne Madsen
Ansgar Sørensen

Ole Kristian Jensen

Kristen Kristensen

Ingvard M. Hubschmann
Børge Larsen
Helmer Jensen
Johannes Riis Nielsen

Jens Visti Nielsen
Aage Chr. Nielsen
Erik Overgaard
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Navn--------------------------
31
32

l h Elmholt prokurist Poul Damgaard
l i Kideris Mølle m. m.
l 11 a u

Jens Lauridsen

Frodningens indhold.
For det fredede åløb er af Overfredningsnævnet vedtaget

følgende fredningsbestemmelser? der afløser de ovenfor pag. ::JA

nævnte bestemmelser~
§ l. Dambrug~ herunder sådanne der forsynes med boringsvand og
har afløb til den fredede åstrækning? må ikke anlægges.
§ 2. Før iværksættelse af afvandingsforanstaltninger9 der medfø-
rer regulering af den fredede åstrækning eller vandstandssænkning
i denne~ skal meddelelse herom gives til fredningsnævnet. Tilsva-
rende gælder ved tilledning af brunkulsvand til det fredede åløb.
§ 3. Berettiget til at påtale overholdelsen af foranstående be-
stemmelser er fredningsnævnet for Ringkøbing amtsrådskreds og
Danmarks Naturfredningsforening hver for sig.

Om anvendelse af kemiske midler i oprensningsøjemed har
Ringkøbing amtsvandløbsvæsen i en erklæring af 16. september 1966
over for Overfredningsnævnet givet tilsagn om - af hensyn til den
videnskabelige begrundelse for fredningens gennemførelse - ikke
at ville tilføre åen kemiske midler til bekæmpelse eller regule-
ring af åens plantevækst.

Overfredningsnævnet har i skrivelse af 17. august 1966
givet lodsejerne meddelelse om den således vedtagne fredning med
tilføjelse? at der efter Overfredningsnævnets opfattelse ved denne
fredning alene påføres lodsejerne tab for mistede dambrugsinter-
esser. For disse tab har man ikke ment at kunne fremsætte erstat-
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ningstilbud~ hvorfor erstatningerne vil være at fastsætte ved
taksation. Med fiskernester Verner Jensen er dog opnået en for-
ligsmæssig ordning~ idet Verner Jensen til fuld afgørelse af
ethvert krav i anledning af fredningen har accepteret et af
Overfredningsnævnet fremsat tilbud på 3.000 kr ..

Overfredningsnævnet har herefter i medfør af naturfred-
ningslovens § 20 anmodet taksationskommission8n om at ville af-
gøre de som følge af fredningens forbud mod anlæg af dambrug
forvoldte tab9 idet man med tilslutning fra lodsejerne har bedt
kommissionen tage stilling til følgende spørgsmål~
l) Hvilke tab påføres der vecl fredningens forbud mod dambrug på

matr. nr. l ~9 Elmholt9 ejerne af de til dette dambrug nødven-
dige arealer~ Lb. nr. 299 gårdejer Aage Chr. Nielsen~ og
lb. nr. 28? gårdejer Jens Visti Nielsen?

2) Er der ved den fredede åstrækning praktisk mulighed for at
anlægge:;dallbrug
a) øst for det under spørgsmål 1) nævnte damb~ug ?
b) vest for det under l) nævnte dambrug?
I bekræftende fald bedes oplyst~
vedr. a)~ Hvilke ejendomme er værdiforringet som følge af mi-
stede dambrugsmuligheder og med hvilke beløb ?

vedr. b)~ Hvilke tab påføres som følge af mistede dambrugsmu-
ligheder følgende lodsejere~ lb. nr. 30, gårdejer Erik Over-
gård, lb. nr. 319 prokurist Poul Damgård, og lb. nr. 329 gård-
ejer Jens Lauridsen ?

Taksationsforretning er foretaget den 21. december 1966
og den 26. april 1967; kommissionen har antaget amtsvandinsnektør
Eltons, Viborg9 og fiskeriejer Tage Poulsen? Vejen, som teknisk
sagkyndige.
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Vedrørende de vest for Elmholtgård beliggende 3 ejen-

domme - lb. nr. 30p 31, 32 - har kommissionen udtaltp at der på
grund af de af de sagkyndige foretagne undersøgelser og de fo~e-
liggende oplysninger omp at etablering af et dambrug på matr. nr,
l ~,Elmholt? vil umuliggøre et traditionelt dambrug på ovenn~vn~~
ejendomme ikke skønnes at være grundlag for at tilkende ejerne
af de nævnte ejendomme erstatning for tab som følge af fredning::>-
servituttens forbud mod anlæg af dambrug.

Kommissionen har afgjort de øvrige forelagte erstatnings-
spørgsmål ved fastsættelse af de nedenfor angivne erstatningsbeløb
vedrørende lb. nr. 19 samt lb. nr.e 21-29.

Med disse ændringer vil den indankede kendelse være at
stadfæste.

Der er under sagens behandling sket ejerskifte vedrørende
følgende ejendomme~
Lb. nr. 3 a, matr. nr. l ~p Rind præstegård, er udstykket fra

matr, nr. l Q og overdraget til r/s Skærbæk Savværk;
der er ikke tilkendt erstatning.

Lb. nr. 25p matr. nr. l ey, Fjederholt, er af Frank Rasmussen
overdraget til Børge Larsen; erstatningen tilfalder
køberen.

Lb. nr. 27, matr. nr. l a m. fl., Fjederholt, er af gårdejer
Sigurd Pedersen overdraget til gårdejer Johs. Riis
Nielsen; erstat;nin g en tilfalder sælgeren.

Et kort, nr, Rin 117, udvisende den fredede åstrækning,
af længde ca. 6 km, samt de tilstødende ejendomme, er vedhæftet
nærværende kendelse.

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

Den af fredningsnævnet for Ringkøbing amtsrådskreds
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den 9. december 1965 afsagte kendelse vedrørende fredning af en

del af Fjederholt å i Rind sogn stadfæstes med de af det foran-

Lb.
nr.

19

22

23

24

25

26

27

28

stående følgende ændringer.

I erstatning udbetales til

Matr. nr. -
alle Rind sogn

2 b~ 3~ Skærbækgårde~ og
l I~Elmholt?

21 5 ~~ 5 f~ 8~ Okkels~

5 d9 9~ 109 Okkels~ og
20~ Fjederholt by~

13~ 4 Q. Okkels~

5 .§;~ Okkels~

l ey? Fjederholt by?

l gr~ Fjederholt by~

l .§;~ 4 ~~ 4 ak~ Fjeder-
holt by,

19~ Fjederholt by,

29a vedrørende dambrug på
matr. nr. l .§;, Elmholt~

Ejer Beløb

J. E. Sørensen?
Skærbækmark~ Rind pr.
Herning? 2.000

Ansgar Sørensen~
Slumstrup pr. Nr. Kollund? 4.000

Ole Kristian Jensen,
Slumstrup pr. Nr. Kollund, 4.000

Kristen Kristensen,
Slu~strup pr. Nr. Kollund, 4.000

Ingvard M. Hubschmann~
Slumstrup pr. Nr. Kollund, 1.300

Børge Larsen?
Nr. Kollund pr. Herning? 2.000

Helmer Jensen,
Fjederholt~ Rind pr.
Nr. Kollund~ 700

gårdejer Sigurd Pedersen~
Elmevej 7~ Herning~ 4.000

gårdejer Jens Vi.sti Nielsen~
IVL1.,ElmholtU ~ Høgild ~
Herning~ 2.000

gårdejer Aage Chr. Nielsen?
il Elmhol tgård" ~ Høgild~
Herning~ 20.000

fiskemester Verner Jensen~
Arnborg pr. Herning, 3.000

I alt 00000000 kr. 47.000

Af erstatningsbeløbet~ 47.000 kr. med renter 6 % p. a.

fra den 9· december 1965~ vil 3/4 være at udbetale af statskassen
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og 1/4 af Ringkøbing amtsfond samt de i amtsrådskredsen belig-
gende købstadkommuner cfter folketal i henhold til den senest
offentliggjorte folketælling.

Udskriftens rigtighed
bekræftes

ib.

j( ..
-l Cl /-i /{ /( ,1{(IAAA__,

Hermann .



FREDNINGSNÆVNET>



CITERET FULDT UD I OFN KENDELSE AF 20/10 1967

U d s k r i f' t

af'

protokollen f'or f'redningsnævnet f'or Ringkøbing amtsrådskreds.

År 1965 den 9. december blev i sagen:

R.A.F. 12/1962 Fredning af en del af' Fjederholt å

af'sagt sålydende

K e n d e l s e :

Ved skrivelse af 22. januar 1962 begærede Danmarks Natur-

fredningsforening fredningssag rejst vedrørende Fjederholt å.

Åen udspringer ca. 6 km S.ø. f'or Isenvad. Den løber mod

N.V. syd om Isenvad og derf'ra overvejende i vestlig retning, ind-

til den løber ud i Rind å syd f'or Rind kirke. Dens samlede længde

: er (målt uden slyngninger) ca. 22 km.

Som begrundelse for f'redningen anføres i f'ornævnte skrivel-

se navnlig, at Fjederholt å i naturvidenskabelig henseende er

~. overordentlig værdifuld, idet den nedre del af' åen, særlig stræk-

ningen fra hovedvej 18 til Rind å, huser en f'auna, hvis lige næppe

f'indes noget andet sted i Danmark. Særlig adskillige insektgrupper

(f'.eks. døgnfluer, slørvinger, dovenf'luer og vårfluer) er her re-

præsenteret ved en rigdom på arter og individer, og adskillige af

arterne er store sjældenheder i den danske fauna. Som følge heraf

har åen været benyttet af f'lere videnskabsmænd til specialstudier.

Til sikring af' denne f'auna f'remsættes følgende f'redningspåstand:

"Ændringer af' åens naturlige løb såsom al regulering og

sænkning af vandstanden, skal ikke være tilladt.
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Afgørelser - Reg. nr.: 02974.00

Dispensationer i perioden: 02-09-1987 - 13-03-2003



•.' FREDNINGSNÆVNET
FOR

RINGKØBING AMTS FREDNINGSKREDS

IEG.Nl
."

"

Ringkøbing, den 2. september 1987.
R.A.F. 9971987.

DOMMERKONTORET. TELEFON 07-32 14 II

6950 RINGKØBING
ModtEge~~

Skov~ og N&tL:i"styreise;.
, e' '(:~ ,;(j v ,d',

Nævnet har d.d. tilskrevet Erik Hansen, Kiderisvej 18, Skærbæk, 7400
Herning, således:

"Vedrørende lovliggørelse af en mindre vildtbeplantning samt tilladel-
se til yderligere beplantning på matr.nr. Ib Kideris Mølle, Rind, til-
hørende Erik Hansen, Kiderisvej 18, Skærbæk, 7400 Herning.

4It Efter en besigtigelse, hvori foruden nævnets medlemmer deltog en re-
præsentant for Ringkjøbing amtskommunes fredningsafdeling samt ejeren,
meddeler nævnet herved i medfør af naturfredningslovens § 34 fornøden
tilladelse til det ansøgte, hvilket Danmarks Naturfredningsforening
som påtaleberettiget har erklæret sig indforstået med.

Det bemærkes, at ansøgeren ikke herved er fritaget for at søge even-
tuelle andre tilladelser, som lovgivningen måtte kræve.

Tilladelsen til yderligere beplantning på ejendommen bortfalder, så-
fremt den ikke er udnyttet inden 5 år fra tilladeIsens meddelelse, jfr.
naturfredningslovens § 64a.e

e
e

Afgørelsen kan efter naturfredningslovens § 58 indbringes for overfred-
ningsnævnet (adr. Slotsmarken 15, 2970 Hørsholm) af bl.a. ansøgeren og
forskellige myndigheder.

Klagefristen er 4 uger fra den dag, afgørelsen er meddelt den pågæl-
dende klage berettigede.

En tilladelse kan ikke udnyttes før udløbet af klagefristen. Er klage
iværksat, kan tilladelsen ikke udnyttes, medmindre den opretholdes af
overfredningsnævnet."
Hvilket herved meddeles.
Kopi af ansøgningen samt kortbilag vedlægges.

Med hilsen

Skov- og Naturstyrelsen,
Slotsrnarken 13,
2970 Hørsholm.



ERIK HANSEN

e
e
e

l:Æn 1. ræj 1987.

Ringkjøbing amtskommune,

Teknik og miljøforvaltningen,

Fredningsafdelingen,

Amtsgården,

6950 Ringkjøbing.

Vedr. sagen Fjederholt å fredningen.

Undertegnede, der er ejer af mtr.nr.l b.i Kideris og omfattet af

fredningen af arealerne ved Fjederholt å, har ved en fejltagelse

foretaget en mindre vildtbeplantning i nordøstlige hjørne af arealet.

Arealet,der var tænkt udlagt som vild~lantning/er en vindudsat bakke-

skråning med meget ringe bonnitet og ofte ramt af sandflugt, der er

til stor gene for den dyrkede omkrindliggende jord.

Jeg skal derfor ansøge om : dels med tilbagevirkende kraft, at få
tilladelse til den beplantning der allerede er foretaget, dels at

få tilladelse til at gørevildtplantningen færdig, der resterer ca.

200 m2 der henstår ubeplantet.

I0-- ---.1~51-/- 3?,



_t ....,

Lisbeth Werngreen/kt

•••• sendes til Fredningsnævnet for Ringkjøbing amts fred-
ningskreds, Kongevejen 10, 6950 RingkØbing, med oplysning
at arealet ligger inden for fredningen ved Fjederholt å fra
1971. I kendelsen står, at der ikke må ske tilplantning af
arealerne.

Beplantningen, der Ønskes lovliggjort er ca. t ha stor og
består bl.a. af gyvel, gran og roser.

Arealet ligger i et hjØrne af fredningen, der stØder op til
megen beplantning og arealet ligger langt fra åen. Derfor
skal fredningsafdelingen udtale, at man intet har at ind-
vende mod at beplantningen bliver gjort lovl~g.

Den resterende beplantning på ca 200 m2 Ønskes efter eje-
rens oplysning plantet inde midt i den eksisterende beplant-
ning som erstatning for udgåede planter. Fredningsafdelingen
har intet at indvende.

RINGKJØBING AMTSKOMMUNE, Teknik- og miljØforvaltningen,
Fredningsafdelingen, den 26. maj 1987.

Lisbeth Werngreen
--- - -- -- ---

e
e
e

t.. • ( ~., I ~~. •



Rind Præstegard

T

Peder Knudsen
Nr. Vejen
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FREDNINGSNÆVNET
FOR

RINGKØBING AMTS FREDNINGSKREDS Ringkøbing, den 2.5. j Un i 199 O •
RAl 83/1990.

DOMMLRKONTORET TELEFON 073214 11

6950 RINGKØBING

Nævnet har d.d. tilskrevet Asger Tornvig Christensen, Skærbækvej
33, 7400 Herning, således:

• "Vedrørende anlæg af kunstig dam i en slugt ved Fjederholt å på
matr.nr. l~ Elmholt, Rind, tilhørende Asger Tornvig Christensen,
Skærbækvej 33, 7400 Herning., Efter en besigtigelse, hvori foruden nævnets medlemmer deltog
ejeren, meddeler nævnet herved i medfør af naturfredningslovens
§ 34 afslag til anlæggelse af den ansøgte dam.

Det areal, hvorpå dammen ønskes, er omfattet af overfrednings-
nævnets kendelse af 20. septemQer 1973 om fredning af Fjederholt
å's omgivelser. I kendelsen hedder det bl.a.

"De fredede arealer skal forblive henliggende i deres nuværende
tilstand, og landskabsformerne må ikke ændres, heller ikke ved
afgravning eller opfyldning.", Nævnet har ved afgørelsen lagt vægt på, at det ansøgte vil kom-
me i strid med fredningens formål, også selvom dammen blev min-
dre end ansøgt, idet både gravning og etablering af jordvold
vil skabe nogle ikke-naturskabte landskabsformer på stedet.

Afgørelsen kan efter naturfredningslovens § 58 indbringes for
over fredningsnævnet (adr.slotsmarken 15, 2970 HørSholm) af bl.
a. ansøgeren og forskellige myndigheder.

Klagefristen er 4 uger fra den
pågældende klageberettigede. "
Hvilket herved meddeles •

•/. Kopi af ansøgningen samt kort-
bilag vedlægges.

Miljøministeriet
akov- ogNaturstyre1sen

J.nr.SN 11..11/11- dOd"1 r
Akt. nr. ~ S k o v - o g N a t u r s t y r@" Æ,

~~ Slotsmarken 13,
2970 Hørsholm.

dag, afgørelsen er meddelt den

~

Med venlig hilsen "
\.n.~

Løv erg Nielsen
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RINGKJ0BING
AMTSKOMMUNE

TEKNIK- OG MIL}Ø-
FORVALTNINGENLandsxabsafdel1ngen
DAM STRÆDET 2
POSTBOKS tS4
6950 RINGKJ0BING
TELEFON 97)2 0866

Fredningsnævnet for
Ringkøbing Amts Fredningskreds
Dommerkontoret
6950 Ringkøbing

Den 9 APR. 19!m

~um~~ 8-70-21-8-657-2-90
S~sbehandler:Lisbeth Werngreen/KJ/17

Anlæg af kunstig dam i en slugt ved F1ederholt.
Asgar Tornvig Christensen har den 15. januar 1990 søgt om
tilladelse til at etablere en dam i en slugt på matr.nr. 1
h, Elmholt, Rind. Formålet med dammen er at forbedre jagten
i området.
Dammen ønskes etableret dels ved at grave slugten lidt dybe-
re, dels ved at lave en ca. 2 m høj jordvold på tværs af slug-
ten i overgangen fra dyrket mark til eng/mose.
Vand til dammen skal komme fra dræn og ved naturlig udsiv-
ning til slugten.
Overskudsvand fra dammen skal sive ud over engen - ca. 75 m
- til Fjederholt A.
Arealet, hvor dammen ønskes, er omfattet af overfrednings-
nævnet dendelse af 20. september 1973.
I kendelsen står blandt andet "De fredede arealer skal for-
blive henliggende i deres nuværende tilstand, og landskabs-
formerne må ikk~ ændres, heller ikke ved afgravning eller
opfyldning" •
Eventuel etablering af dammen kræver dispensation fra kendel-
sen, ligesom der skal tilladelse efter zoneloven.
Asgar Tornvig har udtalt, at han er Aben for at lave dammen
mindre, hvis der ikke kan fås dispensation til en dam i hele
slugten.
Landskabsafdelingen skal udtale, at man finder det betænke-
ligt at ændre på de landskabsformer,som i sin tid blev fre-
dede.

Med venlig

~~q~

a ';'IIJømlnJsterJet, J. nr. SN f
., '1'1.11 11- 6t:'ø f- 21 JUNI 1990 .• • Kop~ af sagens akter~

Akt. nr.
'"l.'--

hilsen

c1f,~U/~
Lisbeth Werngreen
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FREDNINGSNÆVNET
FOR

RINGKØBING AMTS FREDNINGSKREDS

DOMMERKONTORET TELEFON 073214 11

Ringkøbing, den 17. januar 1992.
RAr 279/1991.

6950 RINGKØBING

Nævnet har d.d. tilskrevet Helmer Jensen, Fjederholtvej 14, Kollund,
7400 Herning, således:

liVed r ø re n d e p l a n tn in g a f h e g n p å m a t r •n r. 1..9..!:.F je d e r h o l t b y, R in d, t i l-
hørende Helmer Jensen, Fjederholtvej 14, Kollund, 7400 Herning.

ee

Nævnet meddeler herved i medfør af naturfredningslovens § 34 og § 47a
tilladelse til det ansøgte, idet det forudsættes, at plantningen i 4
rækker som angivet i kortmaterialet kun sker over en strækning på 80
meter mod nord fra asfaltvejen langs østskellet af matr.nr. l..9..!:.,og
indtil det areal, der i fredningskortet er angivet som areal ude af

•drift.

Tilladelsen bortfalder, såfremt den ikke er udnyttet inden 5 år fra
tilladeIsens meddelelse, jfr. naturfredningslovens § 64a.

Det bemærkes, at ansøgeren ikke herved er fritaget for at søge even-
tuelle andre tilladelser, som lovgivningen måtte kræve.

Afgørelsen kan efter naturfredningslovens § 58 indbringes for Over-
fredningsnævnet (adr. Slotsrnarken 15, 2970 Hørsholm) af bl.a. ansøge-
ren og forskellige myndigheder.,
Klagefristen er 4 uger fra den dag, afgørelsen er meddelt den pågælden-
de klageberettigede .

• En tilladelse kan ikke udnyttes fø~ udløbet af klagefristen. Er klage
iværksat, kan tilladelsen ikke udnyttes, medmindre den opretholdes af
Over fredningsnævnet • "

Hvilket herved meddeles.

/

Med venlig hilsen

~.~
Løvb.r~g Nielsen M'

odtaget I
Skov- og Naturstyrelsen

Skov- og Naturstyrelsen,
Slotsrnarken 13,
2970 Hørsholm.

2 O JAN. 1992



FREDNINGSNÆVNET
FOR RINGKJØBING AMT

Retten i Herning, 2. afdeling
Nygade 1-3, 7400-Herning

Tlf. 97 22 22 00 Herning, den 15. november 199
R.A.F. 62/93

Herning komm.~ne
Rådhuset
Torvet
7400 Herning

Herning kommune ansøger om tilladelse til, at der etableres en
trampesti med tilhørende information i det fredede område Fjeder-
halt A med tilhørende omgivelser - R.A.F. 487/66, på matr. nr.
1 ~, Rind Præstegård, Rind.

Efter en besigtigelse, hvori foruden nævnets medlemmer deltog
repræsentanter for Ringkøbing Amtskommune, Rind Menighedsråd,
Herning Provsti, Herning kommune, Danmarks Naturfrednings-
forening og Friluftsrådet meddeler nævnet hermed i medfør af
Naturbeskyttelseslovens § 50 tilladelse til etablering af en
trampesti med tilhørende information i det fredede område
Fjederholt A med tilhørende omgivelser på arealet tilhørende
Rind kirke.

Tilladelsen bortfalder, såfremt den ikke er udnyttet inden 3 år
fra tilladeisens meddelelse, jfr. Naturbeskyttelseslovens § 66,
stk. 2.

Afgørelsen kan efter lov om Naturbeskyttelse, § 85, jfr. § 87 in-
den 4 uger fra den dag, afgørelsen er meddelt, indbringes for Na-
turklagenævnet, der afgør klager, der er indgivet af miljømini-
steren eller indeholder spørgsmål, som efter nævnets vurdering
har meget væsentlig interesse i forhold til lovens formål, idet
miljøministeren afgør andre klager.

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



rUH H1NbKJ~BING AMT
Retten i Herning, 2. afdeling

Nygade 1-3, 7400 Herning
Tlf. 97222200 Herning, den 14. marts 1994

R.A.F. 3/94

Herning kommune
Teknisk Forvaltning
Rådhsuet
7400 Herning

Herning kommune angående gennemførelse af naturpleje i Rind A-da-
len ved rydning af især pil og birk, hegning m.v. i det fredede
område Fjederholt A, matr. nr. 1 ~ og 2 ~, Rind Præstegård, Rind.
- R.A.F. 487/66 - Fjederholt A.

Efter en besigtigelse, hvori foruden nævnets medlemmer deltog re-
.. præsentaQter for Ringkøbing Amtskommune, Herning kommune, Rind

Menighedsråd og lodsejere, meddeler nævnet i medfør af Naturbe-
skyttelseslovens § 50 tilladelse til opsætning af kreaturhegn og
etablering af et par vandingssteder til brug ved gennemførelsen
af animalsk naturpleje i området.

Tilladelsen bortfalder, såfremt den ikke er udnyttet inden 3 år
fra tilladeisens meddelelse, jfr. Naturbeskyttelseslovens § 66,
stk. 2.

Afgørelsen kan efter lov om Naturbeskyttelse, § 85, jfr. § 87 in-
den 4 uger fra den dag, afgørelsen er meddelt, indbringes for Na-

.. turklagenævnet, der afgør klager, der er indgivet af miljømini-
steren eller indeholder spørgsmål, som efter nævnets vurdering
har meget væsentlig interesse i forhold til lovens formål, idet
miljøministeren afgør andre-klager.

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

En tilladelse må ikke udnyttes, før klagefristen er udløbet. Er
klage iværksat, kan tilladelsen ikke udnyttes, medmindre klage-
myndigheden bestemmer andet.

Det bemærkes, at ansogeren ikke herved er frltaget for at søge



eventuelle andre tilladelser, som lovgivningen måtte kræve.

Med venlig hilsen

/GRM
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FREDNINGSNÆVNET FOR RINGKJØBING AMT

Skov- og Naturstyrelsen
Haraldsgade 53
2100 København

Sko M~~tageti Herning, den 6. marts 2003
vo OI"P ''\faturstyrelsen R.A.F.6/03

1 O MRS. 2003

Vejdirektoratet er d.d. tilskrevet således:

"Vej direktoratet, Thomas Helsteds Vej 11, 8660 Skanderborg, anmoder om endelig godken-
delse af udformning af etape 6725, motorvejen Gjellerup-Lund-Høgild Bro Fjederholt Å. -
R.A.F. 44/00 - Supplering affredning af Fjederholt Å's omgivelser.

• Fredningsnævnet for Ringkjøbing Amt traf den 22. september 2000 afgørelse, hvorefter fred-
ningen af Fjederholt Å's omgivelser blev suppleret med en tilladelse til opførelse af en mo-
torvejsbro over åen. I den supplerende kendelses § 3 er der indsat et vilkår om, at Frednings-
nævnet skal godkende placeringen af bropilleme og i § 4 et vilkår om, at nævnet skal godken-
de den endelige udformning af dæmningeme og beplantningen.

Fredningsnævnet har nu af Vej direktoratet faet forelagt et detailprojekt over placering af bro-
pillerne samt udformningen af dæmninger og beplantning.

Ringkjøbing amt har telefonisk meddelt, at man ikke har bemærkninger til forslaget, der er .
udarbejdet af Vej direktoratet.

Sagen er behandlet af nævnets formand alene efter § 9, stk. 4, i forretningsordenen for Fred-
ningsnævn.

•
Jeg skal hermed på nævnets vegne meddele, at Fredningsnævnet kan godkende placeringen af
bropillerne, således som det fremgår af Vej direktoratets tegning dateret 20. december 2002,
benævnt "Skitseprojekt Plan, længdesnit, tværsnit" og "Cad FlIe Micro Station
0258200/00 I.dgn". Endvidere kan jeg godkende udformningen af dæmninger og beplantning,
således som beskrevet i notat udarbejdet af landskabsarkitekt Vibeke Rønnow dateret 6. janu-
ar 2003 og de medfølgende tegninger 1 til 3 dateret 3. juli 2002 og revideret 16. december
2002.

Det skal præciseres, at der med nævnets godkendelse ikke er taget stilling til projektet i hen-
hold til den øvrige lovgivning, hvorfor ansøgeren ikke herved er fritaget for at søge eventuelle
andre tilladelser, som lovgivningen måtte kræve.

Tilladelsen bortfalder, såfremt den ikke er udnyttet inden 3 år fra tilladeIsens meddelelse, jfr.
Naturbeskyttelseslovens § 66, stk. 2.

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

e RETTEN I HERNING, 2. AFDELING
Skovøog Naturstyrelsen Nygade 1-3, 7400 Herning
J.nr. SN 2001" [2 {(/ I' -o Tlf. 97222200 E-mail: f-naevn@get2net.dk
Akt. nr. ?:J«-l ~ Bif. °v I

mailto:f-naevn@get2net.dk


FREDNINGSNÆVNET FOR RINGKJØBING AMT

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

En tilladelse må ikke udnyttes, før klagefristen er udløbet. Er klage iværksat, kan tilladelsen
ikke udnyttes, medmindre klagemyndigheden bestemmer andet.

Med venlig hilsen

H. Stamp"

hvilket herved meddeles til Deres orientering.

•

RETTEN I HERNING, 2. AFDELING
Nygade 1-3, 7400 Herning

Tlf. 97 22 22 00 E-mai!: f-naevn@get2net.dk

mailto:f-naevn@get2net.dk
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FREDNINGSNÆVNET FOR RINGKJØBING AMT

Herning, den 13. marts 2003
R.A.F. 85/02

Skov- og Naturstyrelsen
Haraldsgade 53
2100 København

lVXodtaget i
Skov .. <)lY 1\J<1tur~tyrelsen

': 7 MRS. ?003

Ove Søndergaard er d.d. tilskrevet således:

"Ove Søndergaard, Svendlundvej 3, Lind, 7400 Herning, ansøger om tilladelse til at etablere 4
vandhuller på matr. nr. 2 a m.fl., heraf det ene i fredet område. - R.A.F. 487/66 - Fjederholt Å.

•
Efter en besigtigelse den 6. marts 2003, hvori foruden nævnet deltog repræsentanter for Dan-
marks Naturfredningsforening, Ringkjøbing Amt og ansøgeren, skal nævnet meddele tilladelse
til det ansøgte, da dette ikke er i strid med fredningens formål. Nævnet har navnlig lagt vægt
på, at vandhullet ikke skæmmer landskabet, der her er et vådt engområde uden særlige sær-
præg. Vandhullet skal lægges som vist på vedlagte kortskitse.

Tilladelsen gives på vilkår,
at det opgravede materiale fjernes eller jævnes ud på arealer efter amtets anvisninger,
at der ikke laves tilløb eller afløb fra vandhullet,
at vandhullet anlægges med jævnt og fladt skrånende bund og bredder,
at der ikke plantes, .
at der ikke udsættes ænder eller fisk, og
at der ikke fodres i eller ved vandhullet.

Tilladelsen bortfalder, såfremt den ikke er udnyttet inden 3 år fra tilladelsens meddelelse, jfr.
Naturbeskyttelseslovens § 66, stk 2.

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.

En tilladelse må ikke udnyttes, før klagefristen er udløbet. Er klage iværksat, kan tilladelsen ik-
ke udnyttes, medmindre klagemyndigheden bestemmer andet.

Det bemærkes, at ansøgeren ikke herved er fritaget for at søge eventuelle andre tilladelser, som
lovgivningen måtte kræve.

Med venlig hilsen
H. Stamp"

hvilket herved meddeles til Deres orientering.

lov- ogNat.urstyrelsen RETTEN I HERNING, 2. AF~ELING
SN 2001 - 12/1./ li - Da::; ] Nygade 1-3, 7400 Hemmg

J.nr. ... r1lI1 Tlf 97222200 E-mail: f-naevn@get2net.dk
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IAktuel stedsøgning:
: Adresse

ISvendlundvej 3, Herning kommune

IAktuel temasøgnlng:

I Vist Navn,
Affald

Beskyttede diger

Beskyttede naturtyper §3

Beskyttet mod vandlOdv.

Blokkort

Blokkort m bloknummer

Byggelinier

Byudviklingsomr~de

Drikkevandsinteresser

Ayveplads

Fortidsminder

Fredningsinteresser

Fritidsaktiviteter

GRUMO- og LOOP-omr.

15 OH. 2GJ2

RINGKJ0SlNG AMT
TEKNIK· OG MILJOOMRADET

http://tm.ringamt.dk!kort/AI _Print.asp?=&Page=AREALINFO&Title=AreaIInfonnation... 13-10-02

http://tm.ringamt.dk!kort/AI






 
FREDNINGSNÆVNET FOR MIDTJYLLAND, VESTLIG DEL 

 

 
 

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

                                                                                                                 Herning, 19. august 2019  
                                                                                                                                FN-MJV-22-2019 
Naturstyrelsen i Mosskovgård 
marno@nst.dk 
 
 
 
 
Ansøgning om dispensation til restaurering af en del af Fjederholt Å. – R.A.F. 22/2000 – Fjederholt 
Å. 
 
Efter en besigtigelse den 13. august 2019, hvori foruden fredningsnævnet deltog repræsentanter for 
Danmarks Naturfredningsforening, Friluftsrådet og ansøgerne, skal nævnet i medfør af Naturbeskyt-
telseslovens § 50 meddele tilladelse til det ansøgte, da dette ikke er i strid med fredningernes formål. 
Nævnet har navnlig lagt vægt på, at oprensningen øst for Skærbækvej, fjernelsen af gydebanker, op-
timeringen og udvidelsen af de eksisterende gydebanker samt udlægningen af nyt gydegrus vest for 
Skærbækvej ikke bare forbedrer forholdene for laksebestanden i åen, men også vil forbedre vand-
løbskvaliteten, uden at det påvirker landskabsformerne i ådalen. Ændringerne vil heller ikke påvirke 
landskabet som følge af forhøjet vandstand. 
 
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 Fødevarekla-
genævnets 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 
• 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.   

http://www.naevneneshus.dk/
http://www.naevneneshus.dk/
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Gebyret opkræves i forbindelse med klagens oprettelse i Miljø- og Fødevareklagenævnets digitale 
selvbetjening. Klagen behandles først, når gebyret er betalt. Vejledning om gebyrbetalingen kan li-
geledes 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 efter-
kommelse 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 projekttilpasnin-
ger, 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 afgørelses-
udkast 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 bortfal-
der, hvis den ikke udnyttes inden 3 år efter, at den er givet. 
 
 
 
 

  

http://www.naevneneshus.dk/


 
FREDNINGSNÆVNET FOR MIDTJYLLAND, VESTLIG DEL 

 

 

 
RETTEN I HERNING, Haraldsgade 28, 7400 Herning 

Tlf. 93 56 40 48 – E-mail: midtjyllandvest@fredningsnaevn.dk 

                                                                                                                        Herning, 5. august 2020 

                                                                                                                                  FN-MJV-20-2020 

Herning kommune 

ngojs@herning.dk 

 

 

Ansøgning om genetablering af kreaturbro over Rind Å, matr. nr. 2a, Svendlund, Rind, og 1p, Rind 

Præstegård, Rind. – R.A.F. 44/2000 – Fjederholt Å. 

 

Herning Kommune har på vegne lodsejer ansøgt om dispensation til at genetablere en kreaturbro over 

Rind Å inden for Fjederholt Å fredningen. 

 

Fredningsnævnet har besluttet at meddele dispensation til det ansøgte på de vilkår, der er anført ne-

denfor. 

 

Ansøgningen 

Der er ansøgt om at genopføre en træbro over Rind Å. Broen skal forbinde matrikelnumrene 2a, 

Svendlund Rind og 1p, Rind Præstegård, Rind med et samlet afgræsningsareal på cirka 30 hektar. 

Der har på samme placering været en træbro, som er nedtaget i 2015. 

 

Af Herning kommunes indstilling fremgår blandt andet: 

 

”… 

Formålet med kreaturbroen er at sikre afgræsning på begge sider af Rind Å, hvor i alt cirka 30 ha er 

indhegnet til afgræsning af en mosaik af naturtyper omfattende overdrev, eng, mose og skovsump. 

Dele af arealet rummer naturværdi med HNV op til 8. Kreaturbroen vil sikre en optimal afgræsning 

på begge sider af broen og dermed sikre en fortsat høj naturværdi i området. 

 

Broen bliver anlagt på et areal, der er domineret af græsser. Et mindre område på begge sider af broen 

forventes at blive påvirket af kreaturerne. Den gavnlige virkning af afgræsningen på hele arealet vur-

deres at sikre en samlet set forbedret naturværdi på trods af en øget slitage omkring broen. 

 

Der er søgt om at genetablere den bro, der blev taget ned i 2015. 

…” 

  

Kommunen har meddelt dispensation fra naturbeskyttelseslovens § 3 og givet landzonetilladelse. 

 

Fredningen 

Af Overfredningsnævnets kendelse af 20. september 1973 fremgår, at fredningens formål er at bevare 

åen og dens omgivelser.  

 

Det fremgår af kendelsen blandt andet: 

”De fredede arealer skal forblive henliggende i deres nuværende tilstand, og landskabsformerne må 

ikke ændres, heller ikke ved afgravning eller opfyldning” 

… 
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Bebyggelse, der er nødvendig til sædvanlig landbrugsdrift, er tilladt med de påtaleberettigedes sam-

tykke, hvorimod al anden bebyggelse, herunder med minkfarme, opstilling af boder, skure eller lig-

nende ikke er tilladt. 

…” 

 

Fredningsnævnets behandling af sagen 

Fredningsnævnet har behandlet sagen på skriftligt grundlag efter høring af de påtaleberettigede. 

 

Herning Kommune har om eventuel påvirkning af Natura 2000 områder vurderet således. 

 

”… 

Nærmeste natura 2000 områder er H61, Skjern Å. På baggrund af afstanden og projektets omfang 

vurderes der ikke at ske påvirkning af natura 2000 området. 

 

Der er registreret odder i Rind Å, der er en bilag 4 art. Arten yngler på uforstyrrede vandløbsstræk-

ninger og fouragerer langs vandløb i skumrings- og nattetimerne. Ved anlæggelse af broer kan oddere 

sikres fri passage ved at etablere tørre brinker under broen således, at de ikke er tvunget ud i vandet, 

når de skal under broen. Da broen anlægges uden fundering i brinken, vil odderen ikke hindres i at 

passere den uden at skulle ud i vandet. Der vurderes derfor ingen negativ påvirkning af odderens 

mulighed for at fouragere langs Rind Å. 

…” 

 

Fredningsnævnets afgørelse 

Fredningen har til formål at beskytte de naturvidenskabelige og landskabelige værdier i og omkring 

åen på grund af en særlig artsrigdom i næsten uberørt natur og på grund af den landskabelige skønhed. 

 

Fredningsnævnet vurderer, at en træbro over åen, der skal sikre afgræsning på begge sider af åen til 

gavn for naturen, ikke vil være i strid med fredningens formål. 

 

Hvis træbroen placeres efter Herning Kommunes anvisninger, ses betingelserne i naturbeskyttelses-

lovens § 50, stk. 2, og stk. 3, at være opfyldt 

 

Danmarks Naturfredningsforening og Herning Kommune, har ikke haft indvendinger mod det an-

søgte. 

                                                                                                                                          X  Rind Å 

Fredningsnævnet meddeler på denne baggrund dispensation til at opføre en træbro over Fjederholt Å 

med samme placering, som den træbro, som blev nedtaget i 2015, jf. naturbeskyttelseslovens § 50.  

Dispensationen meddeles på følgende vilkår: 

 

 Broen skal placeres som angivet i kortet nedenfor, markeret med et kryds. 

 Broen skal holdes i jordnære farver 

 Broen skal etableres med frit spænd over vandløbet således, at der ikke anbringes bærende kon-

struktioner i vandløbsprofilet (til vandløbsprofilet hører også skråningskanten op til gældende 

terræn), 
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 Underkanten af broen skal etableres i en afstand på minimum 150 cm over vandløbets normale 

sommervandspejl, 

 Forholdene ved vandløbet skal retableres efter arbejdets udførelse, 

 Broen skal vedligeholdes, og at der må ikke henligge rester af materialer fra gamle brodele i 

vandløbet og omgivelserne. 

 

 
 

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 Fødevarekla-

genævnets 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 

 landsdækkende foreninger og organisationer, som efter deres formål varetager 

væsentlige, rekreative interesser, når afgørelsen berører sådanne interesser. 

http://www.naevneneshus.dk/
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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 li-

geledes 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 efter-

kommelse 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 projekttilpasnin-

ger, 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 afgørelses-

udkast 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 bortfal-

der, hvis den ikke udnyttes inden 3 år efter, at den er givet. 

 

 

                                                                                             X Side 2, berigtiget til ”Rind Å” 

                                                                                             Herning, den 7. august 2020. 

                                                                                                          

                                                                                                         

http://www.naevneneshus.dk/
http://www.naevneneshus.dk/
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