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Sag nr. 223. Fredning af Idom å med omgivende arealer.

Kendelse:

(Meddelt den 25. juni 1986)

Overfredningsnævnets afgørelse af 30. december 1985 om er-
statning i anledning af fredningen af Idom å med omgivelser
i Holstebro og Trehøje kommuner, Ringkøbing amt er påklaget
til taksationskommissionen vedrørende naturfredning af sagens
løbenr. 2, Anna K. Poulsen, løbenr. 4, Christen og Anders
Christensen, løbenr. 19, Finn Laurits Christensen, løbenr. 20,
Johannes Pedersen, løbenr. 21, Benth Pedersen, løbenr. 23,
Jens Kr. Mose, løbenr. 29, Jens Poulsen, løbenr. 41, Jens Holm
Larsen (ny ejer), løbenr. 43, Kurt Hansen (ny ejer), løbenr.
52, S. Troldtoft Jensen, løbenr. 53, Sigfred E. Pedersen, løbe-
nr. 55, Hans J. Jeppesen, løbenr. 65, Aage Poulsen samt løbenr.
67, Hans Berthelsen.

Anna K. Poulsen og Hans Berthelsen har senere frafaldet klagen.

Kommissionen har den 6. juni 1986 besigtiget de fredede arealer
og forhandlet med ejerne, af hvilke de fleste havde givet per-
sonligt møde.
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Under taksationen har løbenr. 19 - 65 været bistået af Lands-
kontoret for Landboret vi landskonsulent Ole Kirk. Under
det offentlige møde gav tillige advokat Mogens Christiansen,
Holstebro, møde vedrørende løbenr. 23.

•

Der er under taksationen opstået tvivl med hensyn til rigtig-
heden af de arealstørrelser, som hidtil har været lagt til
grund vedrørende løbenr. 4, 21 og 23. Taksationskommissionen
har derfor anmodet amtsfredningsinspektoratet om at foretage
fornyet opmåling af de pågældende arealer. Afgørelsen ud-
sættes derfor for så vidt angår disse løbenumre og vil blive
meddelt i en senere kendelse.

e
-e

For taksationskommissionen har konsulent Kirk nedlagt påstand
om, at der fastsættes særskilt erstatning for det tab, ejerne
lider som følge af bestemmelsen om udlægning af et l meter bredt
bælte langs åløbet (fredningsbestemmelsernes § 2 b). Erstat-
ningen bør fastsættes til 5 kr. pr. løbende meter for dyrkede
arealer og 3 kr. pr. løbende meter, hvor der er tale om ved-
varende græsningsarealer. Konsulent Kirk har bestridt, at
vandløbslovens § 69 afgiver fornøden hjemmel for vandløbs-
myndigheden til at træffe bestemmelse om en bestemt banket-
bredde. Der er i hvert fald ikke hjemmel til at åbne for
offentlig adgang i videnskabeligt eller undervisningsmæssigt
øjemed, og fredningsafgørelsens bestemmelse herom har heller
ikke uden videre hjemmel i naturfredningslovens § 56. I øv-
rigt må det være afgørende, at de pågældende bestemmelser
ikke foreligger i form af et vandløbsregulativ, men er fast-
sat ved fredning efter naturfredningslovens kapitel III, hvil-
ket medfører, at der skal svares erstatning for det tab, der
påføres ejerne.

De af overfredningsnævnet anvendte grundtakster for erstatnin-
gen på henholdsvis 1.000 kr. pr. ha og 500 kr. pr. ha påstås
ikke forhøjet, bortset fra løbenr. 19, 21 og 23, hvor takster-
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•

ne påstås forhøjet med 2.000 til henholdsvis 3.000 kr.pr. ha og
2.500 kr. pr. ha. Konsulent Kirk har herved henvist til, at
der er tale om arealer, som er særdeles velegnede til til-

plantning med f.eks. juletræer og pyntegrøntkulturer. Der
er tale om meget lette sandjorder, hvor den landbrugsmæssige
udnyttelse i visse år er tvivlsom på grund af sandfygnings-
risiko. En alternativ udnyttelse ville derfor være tilplant-
ning. Endvidere vil forbudet mod at etablere læhegn være
mærkbart. Den omstændighed, at amtsrådet som led i natur-
plejen rydder bevoksningen på hedearealerne, øger risikoen
for sandfygning på landbrugsarealerne •

Løbenr. 20, Johannes Pedersen har nedlagt påstand om en er-
statning på 99.900 kr. (heri inkluderet 4.000 kr. for l m
banket langs åløbet, jfr. den af konsulent Kirk nedlagte er-
statningspåstand). Ejeren har henvist til, at de restriktio-
ner, som pålægges ejendommen, reducerer handelsværdien til
halvdelen. Ringkøbing amtsråd har betalt 5.100 kr. i erstat-
ning for en deklaration om sandfang på ca. 1/4 ha ved lande-
vej en.

e
-•

Det er oplyst, at vandløbsregulativ for Idom å endnu ikke er
vedtaget af amtsrådet.

Taksationskommissionens bemærkninger:
Med hensyn til spørgsmålet om erstatning for etablering af
et l meter bredt bælte langs åløbets overkanter bemærkes, at
de begrænsninger i ejernes råden, som er pålagt ved fred-
ningsbestemmelsernes § 2 b, går videre, end hvad ejerne
umiddelbart er pligtige at tåle efter vandløbslovens bestem-
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•

melser om friholdelse 'af arealer langs vandløb (§ 69), heg-
ning af arealer, der benyttes til græsning for løsgående hus-
dyr (§ 29) samt beplantning og bevarelse af skyggegivende
vegetation (§ 34). Erstatningsfrihed måtte derfor forudsætte,
at bestemmelser, svarende til fredningsbestemmelserne eller
stren gere, fo relå i det van dløb sre'gu lati v, der i m ed før a f
vandløbslovens § 12 skal udarbejdes efter Idom ås optagelse
som amtsvandløb. Den omstændighed, at det kommende regulativ,
i overensstemmelse med regionplanlægningen, må forventes at
få et sådant indhold, er ikke tilstrækkeligt til at gennem-
føre fredningsindgrebet erstatningsfrit, allerede fordi det
ikke kan antages, at amtsrådet vil kunne binde sig til at
give regulativet et i detaljer fastlagt indhold, forinden
den i bekendtgørelse nr. 49 af 15. februar 1985 § 12 fore-
skrevne offentlige fremlæggelse af forslag til et regulativ
har fundet sted.

e
•
tit

Kommissionen finder herefter, at ejerne har krav på frednings-
erstatning i anledning af bestemmelserne i fredningsafgørel-
sens § 2 b. Erstatningerne findes efter besigtigelsen at
kunne fastsættes i overensstemmelse med konsulent Kirks på-
stand efter en takst på 5 henholdsvis 3 kr. pr. løbende meter
som nedenfor nærmere bestemt •

Herudover finder kommissionen ikke efter det, der er frem-
kommet under den offentlige forhandling og besigtigelsen, at
der er grundlag for at forhøje de erstatningsbeløb, over-
fredningsnævnet har fastsat, og hvorved der efter kommissio-
nens skøn - med de ændringer, der følger af det foranstående -
er ydet fuldstændig erstatning for den nedgang i de fredede
arealers handelsværdi, der er en følge af den nu gennemførte
fredning.
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Herefter bestemmes:

Der fastsættes følgende erstatninger til nedennævnte
ejere:

Løbenr. 19, Finn Laurits Christensen
stadfæstelse 21~10a kr •• Løbenr. 20, Johannes Pedersen
tilkendt af over fred-
ningsnævnet 11.800 kr.
800 m åbred a 5 kr. 4.000 kr. 15.800 kr.

Løbenr. 29, Jens Poulsen
tilkendt af overfred-
ningsnævnet 3.100 kr.
300 m åbred a 5 kr. 1.500 kr. 4.600 kr.

Løbenr. 41, Jens Holm Larsene tilkendt af over fred-
ningsnævnet 11.500 kr.• 1050 åbred , 5 kr. 5.250 kr. 16.750 kr.m a

e Løbenr. 43, Kurt Jensen
tilkendt af overfred-
ningsnævnet 11.300 kr.
1000 m åbred a 3 kr. 3.000 kr. 14.300 kr.

Løbenr. 52, S • Troldtoft Jensen
tilkendt af overfred-
ningsnævnet 4.300 kr.
1100 m åbred a 5 kr. 5.500 kr. 9.800 kr.
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Løbenr. 53, Sigfred E • Pedersen
tilkendt af overfred-
ningsnævnet 2.300 kr.
800 m åbred El 5 kr. 4.000 kr. 6.300 kr.

Løbenr. 55, Hans J. Jeppesen
tilkendt af overfred-
ningsnævnet 3.600 kr.
2000 m åbred El 5 kr. 10.000 kr. 13.600 kr.

Løbenr. 65, Aage Poulsen

• tilkendt af overfred-
ningsnævnet 3.000 kr.
250 m åbred El 3 kr. 750 kr. 3.750 kr.

Beløbene forrentes som bestemt ved overfredningsnævnets af-
gørelse af 30. december 1985.

e
e
e

I godtgørelse for sagkyndig bistand under sagens behandling
for taksationskommissionen tillægges der de af Landskontoret
for Landboret repræsenterede ejere ialt 5.000 kr., der kan
udbetales direkte til Landskontoret.

J. Lunøe

Karl Nielsen Jens Peder Hedegaard
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Sag nr. 223. Fredning af Idom å med omgivende arealer.

Kendelse II:

(Meddelt den 6. august 1986)

Overfredningsnævnets afgørelse af 30. december 1985 om er-
statning i anledning af fredningen af Idom å med omgivelser
i Holstebro og Trehøje kommuner, Ringkøbing amt er påklaget
til taksationskommissionen vedrørende naturfredning af et
antal af de berørte ejere.

Kommissionen har den 6. juni 1986 besigtiget de fredede area-
ler og forhandlet med ejerne.

Under taksationen opstod tvivl om arealberegningen for de
fredede arealer tilhørende løbenr. 4, Christen og Anders
Christensen, løbenr. 21, Benth Pedersen og løbenr. 23, Jens
Kristian Mose. Taksationskommissionen udsatte derfor afgørel-
sen for så vidt angår disse løbenumre, for at amtsfrednings-
kontoret kunne foretage fornyet opmåling af de pågældende
arealer. For de øvrige ejendommes vedkommende har kommissio-
nen truffet afgørelse ved en kendelse, der er meddelt den 25.
juni 1986.
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Efter at resultatet af den fornyede opmåling var fremkommet,
har advokat Mogens G. Christiansen, Holstebro, som advokat
for Jens Kristian Mose anmodet om at måtte fremkomme med en
skriftlig redegørelse. Kommissionen udsætter derfor påny
afgørelse~ vedrørende denne ejer, således at der ved nær-
værende kendelse træffes afgørelse med hensyn tilløbenr.
4 og 21. De arealstørrelser, som skal lægges til grund, frem-
går nedenfor side 4.

Fra amtsfredningskontoret har kommissionen tillige modtaget
oplysning om, at der under ejendommen tilhørende løbenr. 41,
Jens Holm Larsen er 750 m åbred med permanent græsningsareal
udover de 1050 m langs dyrket areal, for hvilket der er fast-
sat erstatning ved kendelsen af 25. juni 1986. Nærværende
kendelse indeholder derfor tillige side 5 en bestemmelse om
yderligere ,erstatning vedrørende løbenr. 41.

e

-e

Løbenr. 4, Christen Christensen har nedlagt påstand om en
erstatning på 500.000 kr. Han har henvist til, at beplant-
ningsforbudet gør arealet næsten værdiløst. Ejerne har været
hindret i at plante arealet til som følge af verserende fred-
ningssager gennem de seneste 30 år. Han har ikke tidligere
hørt noget til, at den fredningssag, som blev rejst i 1950'er-
ne ikke blev gennemført, og at der derefter og indtil den nu
gennemførte fredningssag blev rejst, havde været mulighed for
at plante.

For løbenr. Zl, Benth Pedersen har landskonsulent Ole Kirk,
Landskontoret for Landboret, påstået de af overfredningsnævnet
anvendte grundtakster på henholdsvis 1.000 kr. pr. ha og 500 kr.
pr. ha forhøjet med Z.ooo til henholdsvis 3.000 kr. pr. ha og
2.500 kr. pr. ha. Taksten 3.000 kr. påstås anvendt for et
areal på 8 ha, idet den del af det fredede, som er dyrket,
rent faktisk har denne størrelse. Taksten Z.500 kr. påstås
alene anvendt får lo ha af hedearealet, da resten er omfattet
af beskyttelseslinjen efter naturfredningslovens § 53. Konsu-
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lent Kirk har henvist til, at der er tale om arealer, som er
særdeles velegnede til tilplantning med f.eks. juletræer og
pyntegrøntkulturer. Der er tale om meget lette sandjorder,
hvor den landbrugsmæssige udnyttelse i visse år er tvivlsom på
grund af sandfygningsrisiko. En alternativ udnyttelse ville
derfor være tilplantning. Endvidere vil forbudet mod at etab-
lere læhegn være mærkbart. 'Den omstændighed, at amtsrådet som
led i naturplejen rydder bevoksningen på hedearearealerne,
øger risikoen for sandfygning på landbrugsarealerne. Fred-
ningssagen er rejst længe før ændringen af naturfrednings-
loven ved § 43 a, og denne bestemmelse kan derfor ikke påbe-
råbes til støtte for en nedsættelse af erstatningen.

Den af konsulent Kirk nedlagte erstatningspåstand dækker efter
ejeren Benth Pedersens opfattelse ikke det tab, fredningen
medfører. Ejeren er af kommissionen gjort bekendt med, at
hjorteavl anses som landbrugsdrift, og at fredningsbestemmel-
serne derfor ikke er til hinder for, at der etableres sædvan-
lige dyrehegn på arealerne. Ejeren har herefter forhøjet er-
statningspåstanden til 200.000 kr. Forhøjelsen på ca. 146.000

kr. i forhold til konsulent Kirks påstand begrundes navnlig
med, at fredningen bevirker et betydeligt tab af herligheds-
og jagtværdi som følge af den naturpleje, som må forventes
iværksat.

Taksationskommissionens bemærkninger:
Hvad angår de fredede hedearealer, finder kommissionen efter
besigtigelsen, at en fuldstændig rydning af arealerne for
træer og buske, således som det i henhold til fredningsbestem-
melsernes § 9 allerede er sket på arealet under løbenr. 4, be-
virker en ekstraordinær forringelse af herlighedsværdien, her-
under jagtværdien. For disse arealer bør erstatningerne der-
for forhøjes til 800 kr. pr. ha som nedenfor nærmere bestemt.
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Vedrørende løbenr. 4 og 41 b0r der i overensstemmelse med den af-
gørelse, taksationskommissionen har truffet ved kendelsen af 25.
juni 1986, ydes erstatning for det ved frednirrgsbestemmelserne
(§ 2 b) udlagte udyrkede areal langs åløbet som nedenfor nær-
mere bestemt.

Herudover finder kommissionen ikke efter det, der er frem-
kommet under den offentlige forhandling og besigtigelsen, at
der er grundlag for at forhøje de erstatningsbeløb, over-
fredningsnævnet har fastsat. Med de ændringer, der følger
af det foranstående, og når erstatningsbeløbene beregnes efter
den fornyede arealopmåling, således som det fremgår af det
nedenfor anførte, er der efter taksationskommissionens skøn
ydet fuldstændig erstatning for den nedgang i de fredede
arealers handelsværdi, der er en følge af den nu gennemførte
fredning.

Herefter bestemmes:

e
e
e

Der fastsættes følgende erstatninger til nedennævnte ejere:

Løbenr. 4, Christen og Anders Christensen
5,~ha li 1.000 kr.

49,2 ha a 800 kr.
0,1 ha a 1.000 kr. (tillæg)

470 m åbred a 5 kr.
ia1t (afrundet)

5.500 kr.
39.360 kr.

100 kr.
2.350 kr.

47.300 kr.

Løbenr. 21, Benth Pedersen
7,8 ha a 1.000 kr.

18,7 ha a 800 kr.
ialt (afrundet)

7.800 kr.
14.960 kr.
22.750 kr.
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Løbenr. 41, Jens Holm Larsen
erstatning udover det ved kendelsen
af 25. juni 1986 fastsatte beløb:
750 m åbred å 3 kr. 2.250 kr.

Beløbene forrentes som bestemt ved overfredningsnævnets af-
gørelse af 30. december 1985.

Godtgørelse for sagkyndig bistand er tilkendt ved taksation s-
kommissionens kendelse af 25. juni 1986.

J. Lunøe

Karl Nielsen Jens Peder Hedegaard

e
e
e



OVER FREDNINGSNÆVNET>



..

Overfredningsnævnets afgørelse

af 3Q. december 1985

om fredning af Idom å med omgivende arealer i Holstebro og
Trehøje kommuner, Ringkøbing amt (sag nr. 2601/84).c

"': Fredningsnævnet for Ringkøbing amts fredningskreds har ved kendelse af
6. februar 1984 bestemt fredning af en godt 15 km lang strækning af Idom å
og af et ca. 423 ha stort område, der ligger på begge sider af åen. Fred-
ningen omfatter helt eller delvis 60 ejendomme (løbenumre), hvoraf 2 ejen-
domme på ialt 156 ha er i offentligt eje. Fredningssagen er rejst i 1976
af Danmarks Naturfredningsforening.

•
Fredningsnævnets kendelse er i medfør af naturfredningslovens § 25 forelagt
over fredningsnævnet til efterprøveIse. Kendelsen er endvidere for så vidt
angår fredningens gennemførelse og indhold påklaget tiloverfredningsnævnet
af 39 private ejere, der med en enkelt undtagelse er repræsenteret af
Landskontoret for Landboret.

Fredningssagen blev rejst for et ca. 663 ha stort område. Formålet med den
ønskede fredning var for det første at sikre, at Idom å kan fungere som et
naturvidenskabeligt referencevandløb, d.v.s et vandløb hvori målinger af
vandkvaliteten, plantelivet og dyrelivet kan tjene til sammenligning med
forurenede vandløb. Fredningen skulle endvidere sikre de landskabelige
værdier i ådalen opretholdt.

Fredningspåstanden omfattede nedlæggelse af to dambrug ved åen, Idom dam-
brug og Ormstrup dambrug. Dette spørgsmål blev afgjort ved overfrednings-
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nævnets afgørelse af 27. september 1979 (sag nr. 2341/77). I afgørelsen
blev henvist til betydningen af, at Idom å søges sikret som et videnskabe-
ligt referencevandløb. Ormstrup dambrug blev påbudt nedlagt, medens ind-
retningen og driften af Idom dambrug skulle ændres på nærmere angiven må-
de.

•
Under fredningssagens behandling er gennemført en ny vandløbslov af 9. juni
1982. Efter denne lovs § l, stk. 2, skal fastsættelse og gennemførelse af
foranstaltninger efter loven ske under hensyntagen til de miljømæssige krav
til vandløbskvaliteten, som fastsættes i henhold til anden lovgivning •
Idom å er pr. l. april 1985 optaget som amtsvandløb nr. 39 i Ringkøbing
amtskommune, og et regulativ for vandløbet er under udarbejdelse.

Allerede før fredningssagens rejsning har den del af fredningsområdet, der
ligger nord for landevejen mellem Holstebro og Ringkøbing næsten fuldt ud
været omfattet af dels naturfredningslovens § 43, stk. l (om beskyttelse af
offentlige vandløbs åbne forløb), dels lovens § 47 a (åbeskyttelseslinien),
og mindre dele af fredningsområdet både nord og syd for landevejen har væ-
ret omfattet af lovens § 53 (beskyttelseslinien omkring fortidsminder).
Efter l. april 1985 er Idom å også på strækningen syd for landevejen omfat-
tet af naturfredningslovens § 43, stk. l. Endvidere har enkelte moseare-
aler siden l. januar 1979 været omfattet af naturfredningslovens § 43,
stk. 2 (om beskyttelse af moser), og alle hedestrækningerne i frednings-
området har siden l. januar 1984 været omfattet af de tilsvarende beskyt-
telsesregler i lovens § 43 a. Hele fredningsområdet er landzone, og are-
alerne omkring Idom kirke er omfattet af en fredningsdeklaration tinglyst
den 30. april 1952.•
Bortset fra arealerne ved åens nedre løb ligger fredningsområdet i et af de
områder, som er omfattet af miljøministeriets bekendtgørelse af 18. oktober
1985 om godkendelse til udgrøftning og dræning m.v. I: ~danne områder må
der efter § 2 i okker loven af 8. maj 1985 ikke påbegyndt ~ udgrøftning eller
dræning inden for jordbrugserhvervet uden amtsrådets eller miljøstyrelsens
godkendelse.

I den af miljøministeren i september 1981 godkendte regionplan for Ringkø-
bing amt er Idom å betegnet som et beskyttelsesværdigt vandløb, hvis til-
stand skal søges opretholdt i overensstemmelse med recipientkvalitetsplanen
efter miljøbeskyttelseslovens kapitel 9. I den sidstnævnte plan er vandlø-
bet målsat som naturvidenskabeligt referenceområde på strækningen fra dets
udspring til Idom dambrug og iøvrigt som laksefiskevand.
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I det tillæg til regionplanen, som Ringkøbing amtsråd har vedtaget i april
1985, er der bl.a. fastlagt særlige "naturområder", og hele fredningsområ-
det er beliggende inden for et sådant område. For "naturområder" opstiller
regionplantillægget bl.a. de retningslinier for kommune- og sektorplanlæg-
ningen, at arealerne ikke kan udlægges til anden anvendelse end jordbrug og
naturbeskyttelse, at heder og enge med naturgræsser ikke må udlægges til
anden anvendelse, og at naturvandløb ikke må anvendes til formål, som kan
vanskeliggøre mulighederne for at opretholde det naturlige plante- og dyre-
liv, og skal være upavirkede eller kun meget svagt påvirkede af næringssal-
te, organiske stoffer, okker m.v. og af vandindvinding, ligesom de skal væ-
re mindst muligt påvirkede af regulering og vedligeholdelse, så en naturlig
tilstand kan opnås.

I

•

De ankende ejere har i første række påstået fredningen opgivet og i anden
række påstået enten fredningsbestemmelserne ændret væsentligt eller sagen
hjemvist til fornyet behandling af fredningsnævnet. Til støtte for påstan-
den om, at fredningen bør opgives, har ejerne henvist til, at fredningen må
anses for overflødig i betragtning af den nugældende lovgivning og de ret-
ningslinier for lovgivningens administration, som følger af regionplanlæg-
ningen, herunder indholdet af det kommende vandløbsregulativ. Hvis fred-
ningen ikke opgives, bør enkelte mindre arealer udgå af fredningen, og
navnlig bør fredningsbestemmelserne indskrænkes. I særdeleshed bør det
bælte på hver side af åen, som efter fredningsnævnets kendelse skal henlig-
ge udyrket, enten opgives eller i hvert fald ikke gives en større bredde
end 0,5 a l meter, og ukrudtsbekæmpelse ved sprøjtning bør være tilladt i
et sådant bælte. Endvidere bør dræning gennem de fredede arealer være til-
ladt, hvis det godkendes i medfør af okkerloven. De fastsatte fredningsbe-
stemmelser sammenblander iøvrigt formål og egentlige bestemmelser på en så-
dan måde, at indholdet bliver upræcist. Bestemmelserne vil dernæst i vid
udstrækning have konsekvenser for betydelige arealer uden for fredningsom-
rådet, især forbudet mod ved oppumpning eller tilledning at ændre åens
vandføring og forbudet mod også gennem eksisterende drænledninger at udlede
"vand af forurenende karakter, herunder okker" i åen. Hvis sådanne fred-
ningsbestemmelser besluttes opretholdt, må sagen hjemvises til frednings-
nævnet, så alle berørte ejere bliver inddraget under sagen.
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•

Danmarks Naturfredningsforening har anbefalet, at fredningsnævnets kendelse
tiltrædes i det væsentlige. Der er tale om et så godt som upåvirket vand-
løb med en enestående vandkvalitet. Det har derfor stor betydning at regu-
lere, hvad der må ledes til åen, og det er især påkrævet at undgå omfatten-
de tilledninger fra de omliggende landbrugsarealer, hvoraf mange er okker-
potentielle. Det udyrkede bælte, der forlanges på begge sider af åen, bør
ikke have en mindre bredde end 2 meter og snarere en større bredde. Aen og
de tilstødende arealer udgør en helhed og bør undergives beskyttende be-
stemmelser i et regelsæt under administration af en myndighed, så der ik-
ke løbes risiko for mere tilfældige afgørelser i henhold til anden lovgiv-
ning.

I Holstebro byråd har taget fredningsnævnets kendelse til efterretning, me-
dens Trehøje kommunalbestyrelse har støttet de ankende ejeres synspunkter.

Ringkøbing amtsråd har fremhævet fredningsområdets naturværdier og henstil-
let fredningen gennemført, bl.a. for at give amtsrådet ret til at udføre
naturpleje på de udyrkede arealer. De ændringer i lovgivningen, der er fo-
retaget under fredningssagens behandling, kan imidlertid begrunde, at fred-
ningsbestemmelserne begrænses. Det gælder især bestemmelserne om selve
vandløbet, der er udformet, før åen blevamtsvandløb, og som kan optages i
det kommende vandløbsregulativ.

•
Miljøministeriet v/fredningsstyrelsen har ligeledes anbefalet fredningen
gennemført og henvist til de analyser og vurderinger, som lå til grund for
overfredningsnævnets afgørelse af 27. september 1979 om de to dambrug.
Selvom lovgivningen er ændret, vil en fredning have selvstændig betyd-
ning .• Naturfredningsrådet har udtalt, at flere videnskabelige undersøgelser af
åen siden 1976 har bekræftet, at åen med hensyn til både planteliv, dyreliv
og vandkemi ikke har sidestykke i noget andet dansk landskab. Det må der-
for anbefales, at der ved siden af lovgivningens mere generelle regler
fastsættes konkrete fredningsbestemmelser for åen og dens omgivelser. Rå-
det kan for sit vedkommende i det væsentlige tiltræde de fredningsbestem-
melser, som fredningsnævnet har fastsat. Det kan dog accepteres, at de op-
dyrkede landbrugsarealer tillades drænet inden for okker lovens rammer, men
fredningen må sikre engene i fredningsamrådet mod dræning.
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Miljøstyrelsens Ferskvandslaboratorium har også anbefalet fredningen og
særligt anført, at mindst 2 meters bredde af udyrkede og usprøjtede bælter
langs åen er afgørende for, at åen kan fungere som et videnskabeligt refe-
reneevandløb.

I sagens behandling har deltaget 9 af overfredningsnævnets medlemmer.

Over fredningsnævnet skal udtale:

I

Det tiltrædes, at det område omkring Idom å, som fredningsnævnet har af-
grænset, med enkelte ændringer af grænsedragningen undergives fredning ef-
ter naturfredningslovens kapitel III.~ Beslutningen herom er truffet en-
stemmigt.

Ved åens udløb i Storåen begrænses fredningsområdet til i overensstemmelse
med vedkommende ejers ønske kun at omfatte engarealerne langs de to vand-
løb, og fredningen skal efter den pågældende ejers ønske heller ikke omfat-
te dammen vest for.bygningerne på matr.nr. 7 ~, Den mellemste Del, Idom.
Den førstnævnte beslutning er truffet med 5 stemmer mod 4, medens den
sidstnævnte beslutning er enstemmig.

I

Umiddelbart syd for landevejen mellem Holstebro og Ringkøbing udvides fred-
ningsområdet med nogle tilstødende hedearealer og - med navnlig det formål
at undgå en tilplantning, som kan skjule de markante oldtidshøje - tillige
med nogle tilgrænsende landbrugsdrevne arealer. Beslutningen herom er
truffet enstemmigt.

Om fredningens indhold bemærkes enstemmigt:

Det tiltrædes, at fredningsbestemmelserne i overensstemmelse med region-
planlægningen må sikre, at det naturlige forløb af Idom å og åens vandfø-
ringsevne bevares, og at den nuværende vandkvalitet ikke forringes. I
fredningsnævnets kendelse er det anført, at de af nævnet fastsatte bestem-
melser til sikring heraf forudsættes optaget i et regulativ for Idom a.
Ringkøbing amtsråd har for tiden et sådant regulativ under udarbejdelse og
vil efter det for over fredningsnævnet oplyste optage disse bestemmelser i
regulativet. Fredningsbestemmelserne for åen og i forbindelse hermed til-
lige for skrånings- og bredarealerne bør herefter og efter indholdet af den
nugældende vandløbslov begrænses i forhold til fredningsnævnets kendelse.
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Et flertal på 5 medlemmer udtaler herefter: På visse strækninger langs åen
er der helt ud til åskrænten sket opdyrkning og foretaget sprøjtning til
ukrudtsbekæmpelse, uden at dette efter det oplyste har skadet åen. Det
findes herefter ikke rimeligt at kræve mere end l meters bredde af det bæl-
te langs åen, som ikke må dyrkes, og det findes heller ikke rimeligt at
forbyde anvendelsen af kemiske bekæmpelsesmidler i dette bælte, medmindre
det påvises at forringe åens vandkvalitet.

I

Mindretallet på 4 medlemmer udtaler: Den enestående kvalitet af Idom å og
den tilstræbte funktion af åen som et videnskabeligt referencevandløb gør
det påkrævet at søge undgået den risiko for en forringelse af vandkvalite-
ten, som opdyrkning og sprøjtning nær åen kan forårsage. Efter de fremkom-
ne sagkyndige udtalelser bør det derfor kræves, at det udyrkede bælte langs
åen får en bredde af mindst 2 meter, og at der ikke sker sprøjtning i bæl-
tet.

Herefter udtales enstemmigt:

Efter indholdet af miljøministeriets bekendtgørelse af 18. oktober 1985 om
godkendelse til udgrøftning og dræning m.v. findes der ikke behov for, at
fredningen indeholder andre bestemmelser om dræning end et forbud mod, at
engene og mosearealerne langs åen drænes. Fredningen vil således ikke være
til hinder for, at bagvedliggende landbrugsarealer drænes gennem de nævnte
arealer til åen•

• Realiteten i de øvrige fredningsbestemmelser, som fredningsnævnet har fast-
sat, tiltrædes i det væsentlige.

Idet fredningsnævnets kendelse af 6. februar 1984 ophæves, fastsættes her-
efter følgende fredningsbestemmelser for det ca. 467 ha store område, der
er afgrænset på kortet, som hører tiloverfredningsnævnets afgørelse (fred-
ningskortet):

Fredningens formål.

Fredningen har til formål at sikre,
at Idom å vedbliver at være et ureguleret naturvandløb og på
strækningen fra dens udspring til Idom dambrug fortsat kan funge-
re som et naturvidenskabeligt referencevandløb, og



a

•
•

7

at de landskabelige værdier, der er knyttet til ådalen og hede-
bakkerne i området, opretholdes og gennem naturpleje kan forbed-
res.

Vandløbet med skråninger og bredarealer.

a. Aens naturlige forløb og vandføringsevne skal bevares, og der må
ikke foretages foranstaltninger, som kan forringe åens nuværende
vandkvalitet. Vedligeholdelsen af vandløbet skal begrænses til
fjernelse af større sandaflejringer i selve strømrenden og skån-
som grødeskæring. Afskåret grøde skal opsamles og må ikke oplæg-
ges så tæt ved vandløbet, at der er risiko for, at saft fra grø-
den strømmer ud i vandløbet.

b. På strækningen fra åens udspring til Idom dambrug skal vandløbets
skråninger og l meter bredt bælte regnet fra skråningernes over-
kant henligge i naturtilstand, og disse arealer må ikke afgræs-
ses. Som led inaturpleje, jfr. § 9, må der dog ved Ringkøbing
amtsråds foranstaltning eller med amtsrådets tilladelse plantes
skyggegivende træer og buske på disse arealer.

Arealerne skal være tilgængelige i videnskabeligt eller undervis-
ningsmæssigt øjemed, men uanset bestemmelserne i naturfrednings-
lovens § 56 har offentligheden ikke ret til færdsel og ophold på
arealerne .

c. Ringkøbing amtsråd drager omsorg for, at vandløbsregulativet for
Idom å ikke indeholder bestemmelser i strid med punkt a og b .

Afvanding.

I overensstemmelse med bestemmelsen i § 2, a, om opretholdelse af
den nuværende vandkvalitet af Idom å kan de eksisterende grøfter
og dræntilløb til åen bevares. De eng- og mosearealer, der er
vist med særlig signatur på fredningskortet, må ikke afvandes,
men fredningen er ikke til hinder for, at der i disse arealer
nedlægges drænrør til afvanding af de bagvedliggende opdyrkede
landbrugsarealer, såfremt en sådan dræning godkendes af amtsrådet
eller miljøstyrelsen i medfør af okkerloven.
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Vandindvinding.

Der må kun oppumpes vand fra Idom å til kreaturvanding. Der må
ikke oppumpes grundvand, hvis dette vil svække åens vandføring.

Vandindvinding i henhold til allerede meddelte tilladelser kan
dog foretages, indtil tilladelserne udløber.

Terrænændringer.

I
Der må ikke foretages terrænændringer. Der må således ikke ske
udnyttelse af forekomster i jorden, og der må ikke foretages op~
fyldning, planering eller afgravning, herunder tørvegravning.

Beplantning.

Der må ikke foretages ny beplantning, heller ikke selvom be-
plantningen ville være lovlig efter landbrugsloven. Om skyggegi-
vende beplantning langs åen se dog § 2, b.

Ved genplantning af nåletræsplantager i offentligt eje skal et
mindst 20 m bredt bælte mod ådalen fornys med buske eller ege-
krat.

Arealernes drift iøvrigt .

• a. De arealer, der er vist på fredningskortet med signatur for "eng_
og mosearealer", skal henligge som vedvarende græsningsarealer,
se dog § 2, b, om et l meter bredt bælte langs åen.

b. De arealer, der er vist på fredningskortet med signatur for "he-
dearealer", skal bevares som hede.

c. De arealer, der vist på fredningskortet uden særlig signatur, kan
anvendes til almindelig landbrugsdrift, se dog § 2, b, om et
l meter bredt bælte langs åen og § 6 om beplantning.

Bebyggelse m.v. og andre anlæg.

Der må ikke opføres ny bebyggelse, herunder skure og boder, med-
mindre det sker i umiddelbar tilknytning til eksisterende bebyg-
gelse. Det samme gælder anbringelse af campingvogne o.lign. og
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telte. Sædvanlige læskure for kreaturer kan dog anbringes hvor
som helst i fredningsområdet, hvis de opføres af træ og fremtræ-
der i mørke, afdæmpede farver.

Der må heller ikke etableres andre faste konstruktioner og anlæg
end bygninger. Eksempelvis må der ikke opstilles vindmøller el-
ler tårne eller etableres skydebaner, motorbaner, oplagspladser
eller lossepladser.

Naturpleje.

På de arealer, der er vist på fredningskortet med signatur for
"eng- og mosearealer" og "hedearealer", og på de i § 2, b, nævnte
arealer har Ringkøbing qmtsråd ret til uden udgift for ejeren at
lade foretage naturpleje til opfyldelse af fredningens formål,
f.eks. rydning af selvsåede buske og træer, slåning af lyng og
afgræsning. Dette gælder dog ikke arealer, som ejes af staten.

På "eng- og mosearealer" og "hedearealer" må amtsrådet først ud-
føre plejearbejder, når de er tiltrådt af vedkommende ejer eller
- hvis ejerens samtykke ikke opnås - med fredningsnævnets godken-
delse. Et eventuelt overskud ved plejen tilfalder den pågældende
ejer.

Dispensationer.

En dispensation fra bestemmelserne i §§ 2-9 kan meddeles, hvis
det ansøgte ikke vil komme i strid med fredningens formål, jfr.
naturfredningslovens § 34.

Fredningsnævnet skal indhente en udtalelse fra naturfredningsrå-
det, forinden nævnet tager stilling til, om en foranstaltning er
i overensstemmelse med bestemmelserne i §§ 2-4; og om der i be-
nægtende fald an og bør meddeles en dispensation.

overfredni~gS~S vegn~
vtC?r LØc~c:acL.(>-...

Bendt Andersert
overfredningsnævnets torlllllllt



F O R T E G N E L S E

over arealer der helt eller delvis er omfattet af
overfredningsnævnets afgørelse af 3 O. december 1985
om fredning af Idom å med omgivende arealer i Holste-
bro og Trehøje kommuner, Ringkøbing amt (sag nr. 2601/84).

c
Den vestlige Del, Idom:

Matr.nr. 3 ~, 3 f, 6 ~, 6 ~, 6~, 6 i, 6 ~, 6 f, 6 ~, 6 ~ 6 l, 6 ~, 6 ~,
6 ~, 6 q, 6 E.., 6 ~, 7 ~, 8 ~, 8 ~, 9 ~, 9 ~, 11 ~, 11 ~, 11 ~, 12 ~,
12 i, 12 i, 12 ~, 12 ~, 13 ~, 13 b.

Den mellemste Del, Idom:

Matr.nr. l ~, l ~, 1 i, l ~, 1 i, 1 l, 2, 3 !' 3 ~, 3 ~, 3 ~, 3 l, 3 ~, 3 !.'
7 ~, 7 ~, 7 ~, 7 ~, 7 ~, 7 i, 7 .9., 11 ~, 11 ~, 11 ~, 12 ~, 13 ~, 16 ~,

• 16 ~, 18 ~, 19 ~, 20 ~, 22 ~, 22 ~, 22 f, 23 ~, 24 ~, 24 ~, 24 i, 27 ~,
27 ~, 28 ~, 28 ~, 30 ~, 30 c.

Stenum Hovedgård, Råsted:

Matr.nr. l ~, l ~, 2 l, 3 i, 3 i, 19 ~, 19 ~, 19 i,

Vindgabgårde, Vind:

Matr.nr. 1 ~, 1 f.

Røjkær 8y, Vind:

Matr.nr. 1 ~, 2 i, 14 ~, 14 i, 15 ~, 16 ~, 17 ~, 17 i, 18 ~, 19 ~, 20 ~,
el 20 ~, 21 ~, 22 ~, 23 b.
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Bar, Vind:

Matr.nr. l a.

Blål<ær, Vind.

Matr.nr. l !' l ~, l ~, l f.., l m.



Overfredningsnævnets afgørelse

af 30. december 1985

~f1(-
om erstatning i anledning af fredning af Idom å
med omgivelser i Holstebro og Trehøje kommuner,
Ringkøbing amt (sag nr. 2601/84).

Fredningsnævnet for Ringkøbing amts fredningskreds har ved kendelse af
6. februar 1984 afgjort erstatningsspørgsmålene i anledning af den samtidig
besluttede fredning af Idom å med omgivelser. Erstatning er tilkendt ejer-
ne af de 69 ejendomme (løbenumre) i privat eje, som helt eller delvist er
omfattet af fredningen med ialt 455.220 kr. med renter fra kendeIsens dato.
Der er ikke tilkendt erstatning vedrørende de arealer, der ejes af staten
og Holstebro kommune.

Det er udtalt i kendelsen, at erstatning er tilkendt ejerne med 1.000 kr.
pr. ha agerjord, der fortsat kan dyrkes i almindelig landbrugsmæssig drift,
med 2.000 kr. pr. ha eng og hede, der ifølge fredningsnævnets kendelse ikke
må opdyrkes, og med 3 kr. pr. løbende meter vandløb i anledning af forbudet
mod dyrkning, sprøjtning og gødskning af et 2 meter bredt bælte langs vand-
løbet. Erstatning er dog tilkendt med mindst 1.000 kr. pr. ejendom (løbe-
nummer).

Fredningsnævnets kendelse er i medfør af naturfredningslovens § 25 forelagt
over fredningsnævnet til efterprøveIse. Erstatningsfastsættelsen er tillige
påklaget til over fredningsnævnet af 39 ejere, der med en enkelt undtagelse
er repræsenteret af Landskontoret for Landboret.

Landskontoret har påstået den særlige erstatning til bredejerne forhøjet,
så denne erstatning fastsættes til 10 kr. pr. løbende meter vandløb.
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Landskontoret har endvidere påstået erstatningen på 2.000 kr. pr. ha eng
forhøjet under henvisning til fredningens forbud mod afvanding. Særligt
for ejerne af ejendommene under lb.nr. 20 og 21 har Landskontoret påstået
erstatningen forhøjet under henvisning til fredningens forbud mod tilplant-
ning, idet dette forbud rammer disse ejendomme med særlig tyngde.

I sagens behandling har deltaget 9 af overfredningsnævnets medlemmer.

Over fredningsnævnet skal enstemmigt udtale:

I
Ved anden afgørelse af dags dato har over fredningsnævnet tiltrådt frednin-
gen med en del ændringer af fredningsbestemmelsernes indhold, og med enkel-
te ændringer af fredningsområdets afgrænsning.

Fredningssagen er rejst allerede i 1976, og siden da har tilplantning været
afhængig af fredningsnævnets tilladelse. Det tiltrædes herefter, at er-
statningsbeløbene fastsættes under anvendelse af en grundtakst på 1.000 kr.
pr. ha for arealer, som ikke er omfattet af naturfredningslovens § 43 a,
§ 47 a og § 53 eller af fredningsdeklarationen for Idom kirkes omgivelser.

•
For de arealer, som er omfattet af de nævnte bestemmelser i naturfrednings-
loven, bør grundtaksten kun være 500 kr. pr. ha, eftersom allerede disse
lovbestemmelser er til hinder for, at arealernes tilstand kan ændres uden
tilladelse fra amtsrådet eller fredningsnævnet. Særligt for hedearealerne
bemærkes herved, at det - med en enkelt undtagelse, jfr. nedenfor - ikke
kan antages, at der i tiden mellem fredningssagens rejsning og ikrafttræ-
delsen af naturfredningslovens § 43 a ville være foretaget tilplantning af
betydning, selvom fredningssagen ikke var blevet rejst •• For arealerne under den tidligere kirke fredning kan der ikke tilkendes er-
statning under anvendelse af en grundtakst.

For de arealer, der er vist på fredningskortet med signatur for "eng- og
mosearealer", findes fredningsbestemmelserne at kunne begrunde et tillæg
til grundtaksten. Tillægget fastsættes til 1.000 kr. pr. ha og kan af
praktiske grunde anvendes også for de arealer, som under fredningssagens
behandling er blevet omfattet af naturfredningslovens § 43, stk. 2.
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Der findes ikke at kunne tilkendes bredejerne yderligere erstatning i an-
ledning af de særlige fredningsbestemmelser for vandløbet med skråninger og
bredarealer. Disse bestemmelser ses ikke at påføre ejerne noget tab, idet
det herved lægges til grund, at amtsrådet i overensstemmelse med region-
planlægningen ville optage tilsvarende forskrifter i det vandløbsregulativ,
som skal tilvejebringes efter vandløbets optagelse som amtsvandløb.

Ejeren af ejendommen under lb.nr. 20 har i 1975 påbegyndt en
og fredningssagen har forhindret en yderligere tilplantning.
herefter at burde tilkendes denne ejer et tillæg på 3.000 kr.
statning, som de ovennævnte takster fører til.

tilplantning,
Der findes
til den er-

I
Det mindste beløb, der tilkendes i erstatning vedrørende en ejendom (løbe-
nummer) fastsættes til 1.500 kr., dog kun 1.000 kr. for ejendomme (løbenum-
re) på 0,5 ha eller derunder.

Det tiltrædes, at der ikke tilkendes erstatning vedrørende arealer i of-
fentligt eje.

Erstatning tilkendes herefter således, idet de beregnede beløb afrundes, og
idet der tages hensyn til stedfundne ejerskifter:

Lb.nr. l. Knud Nielsen
9,6 ha a 500 kr. 4.800 kr.

'I 1,5 ha a l.000 kr. tillæg 1.500 kr. 6.300 kr.

Lb.nr. 2. Anna K. Poulsen

• 15,2 ha a 500 kr . 7.600 kr.

Lb.nr. 3. Hanne Dyrholm og Niels Dyrholm
til lige deling l.000 kr.

Lb.nr. 4. Christen og Anders Christensen
til lige deling
1,0 ha ti l.000 kr. 1.000 kr.
52,5 ha a 500 kr. 26.250 kr.
0,1 ha a 1.000 kr. tillæg 200 kr. 27.500 kr.-



Lb.nr. 12. Hans Holm Rasmussen
8,0 ha cl 500 kr. 4.000 kr.') 0,7 ha cl 1. 000 kr. tillæg 700 kr. 4.700 kr.

Lb. nr. 13. Henry Levring 1.000 kr.• Lb.nr. 14. K. Stroustrup Pedersen
2,1 ha cl 1.000 kr. 2.100 kr.
6,2 ha cl 500 kr. 3.100 kr.
3,5 ha cl 1.000 kr. tillæg 3.500 kr. 8.700 kr.



Lb.nr. 15.

•
I Lb.nr. 19.

Peter Vottmann
som tidligere ejer eller
Henry George Brauner som ad-
ministrator for nuværende
ejere, Set. Jørgens Gruppe,
Storå Gruppe, l. Holstebro
Gruppe, Marens Gruppe med
ejer forhold hver 25 %
5,2 ha a 500 kr·.
1,0 ha a 1.000 kr. tillæg

Ejnar Viggo Larsen
som tidligere ejer eller
Finn Laurits Christensen
som nuværende ejer
17,5 ha a 1.000 kr.
7,la a 500 kr.

5

2.600 kr.
1.000 kr. 3.600 kr.

17.500 kr.
3.550 kr. 21.100 kr.

Lb.nr. 20. Johannes Pedersen
6,8 ha a 1.000 kr. 6.800 kr.
4,0 ha a 500 kr. 2.000 kr ••'
særligt tillæg 3.000 kr. 11. 800 kr.

Lb.nr. 21. Benth Pedersen
5,O ha a 1.000 kr. 5.000 kr.
20,3 ha a 500 kr. 10.150 kr. 15.200 kr.

Lb.nr. 22. 2 fælles lergrave. O kr.
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Lb.nr. 23. Jens Kr. Mose
24,1 ha å 1.000 kr.
3,6 ha å 500 kr.
4,2 ha å 1.000 kr. tillæg

24.100 kr.
1.800 kr.
4.200 kr. 30.100 kr.

Lb.nr. 24. Staten v/Miljøministeriet O kr.

Lb.nr • 26. Find Ravn
3,9 ha å 1.000 kr. 3.900 kr.

,e 2,2 ha å 500 kr. 1.100 kr.
1,0 ha å 1.000 kr. tillæg 1.000 kr. 6.000 kr.

I Lb.nr. 27. Kr. Jacob Tøtcher
2,6 ha å 1.000 kr. 2.600 kr.
2,2 ha å 1.000 kr. tillæg 2.200 kr. 4.800 kr.
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Lb.nr. 36. Marie Sønderby
som tidligere ejer eller
Peter Havskov Jensen som nu-
værende ejer 1. 000 kr.

Lb.nr • 37. Gunhild og Kr. Berte1sen
til lige deling 1.500 kr.

• Lb.nr. 38. Troels Wium-Andersen 1.000 kr.

I Lb. nr. 39. Niels Laursen Skov
0,1 ha a 1.000 kr. 100 kr.
3,0 ha a 500 kr. 1.500 kr.
l,S ha a 1.000 kr. tillæg 1.500 kr. 3.100 kr.

Lb.nr. 44. Kristian Kirkeby 1. 500 kr.



Lb.nr. 45.

c Lb.nr. 47.

Lb.nr. 48.

Lb.nr. 49.

Lb.nr. 50 •

•

a)Kr. Kirkeby Andersen
som tidligere ejer eller
Kristian Kirkeby som nu-
værende ejer for så vidt an-
går matr.nr. 30 ~, Den mel-
lemste Del
b)Kr. Kirkeby Andersen som
tidligere ejer eller Jørgen
Kristian Andersen som nuværen-
de ejer for så vidt angår matr.
nr. 22 ~, Den mellemste Del

Carl Pedersen
4,0 ha a 1.000 kr.
2,0 ha a 1.000 kr. tillæg

Johannes Andersen
4,6 ha a 1.000 kr.
4,0 ha a 1.000 kr. tillæg

Johannes Pedersen

Sigurd Kjær
3,0 ha a 1.000 kr.

4.000 kr.
2.000 kr.

4.600 kr.
4.000 kr.

Lb.nr. 51. Nedennævnte ejere
6,4 ha a 1.000 kr. 6.400 kr.
6,4 ha a 1.000 kr. tillæg 6.400 kr.

der fordeles således i for-
hold til den enkeltes ejerandel
a)Anders Kjær (2,08 %)
b)Sigvald Kølbæk Kjær (2,08 %)
c)Normann Andersen (12,50 %)

267 kr.
267 kr.

1.600 kr.

8

1.000 kr.

1.000 kr.

6.000 kr.

8.600 kr.

1.500 kr.

3.000 kr.

12.800 kr.
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d)Agnes Josefsen (2,08 %)
e)Henning Simonsen (4,16 %)
f)Astrid Tangsgård (12,5 %)
g)Anne Johanne Christensen

(2,08 %)
h)Ho1ger Andersen Kjær (2,08 %)
i)Asger A.Kjær Simonsen (4,16 %)

j)Sigurd Kjær (12,50 %)
k)Faber Kjær (12,50 %)
l)Stence Ingeborg Hansen

(2,08 ~~)
m)Vil1y Kjær Simonsen (4,16 %)
n)Else Marie Kjær (12,50 %)
o)Frederik Kjær (12,50 %)

Lb.nr. 52. S. Troldtoft Jensen
4,3 ha cl 1.000 kr.

Lb.nr. 53. Sigfred E. Pedersen
2,0 ha cl 1.000 kr.
0,3 ha cl 1.000 kr. tillæg

9

267
533

1.600

kr.
kr.
kr.

267
267
533

1.600
1.600

kr.
kr.
kr.
kr.
kr.

267
532

1.600
1.600

kr.
kr.
kr.
kr.

4.300 kr.

2.000 kr.
300 kr. 2.300 kr.

Lb.nr. 55. Hans J. Jeppesen

• 3,6 ha cl 1.000 kr. 3.600 kr .

Lb.nr. 57 N. Søndertoft Pedersen
1,9 ha cl l.000 kr. 1.900 kr.
0,1 ha cl 500 kr. 50 kr.
2,0 ha cl 1.000 kr. tillæg 2.000 kr. 4.000 kr.

Lb.nr. 58. Kristian Eriksen

Lb.nr. 59. Bertel Bækdal

1.000 kr.

1.000 kr.
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Lb.nr. 60. Tonni Bjerrum

Lb. nr. 61. Svend Jacobsen
0,8 ha a 1.000 kr. 800 kr.
0,8 ha a 1.000 kr. tillæg 800 kr.

1.000 kr.

1.600 kr.

Lb. nr. 62. Mourids og Henning Troldtoft Jensen
til lige deling
1,8 ha a 1.000 kr. 1.800 kr.

I 1,8 ha a 1.000 kr. 1.800 kr. 3.600 kr.

Lb.nr. 63. Lone Bruhn og Mette Petersen
til lige deling som tidligere
ejere eller Henning Schøtt som
nuværende ejere 1.000 kr.

Lb. nr. 64. Emil Jeppesen 1.000 kr.

Lb. nr. 65. Age Poulsen
l,S ha a 1.000 kr. 1.500 kr.

"
l,S ha a 1.000 kr. tillæg 1.500 kr. 3.000 kr.

Lb.nr. 66. Jacob Albertsen 1.000 kr.

Lb.nr. 67. Grethe Bertelsen
11,8 ha a 500 kr. 5.900 kr.

Lb.nr. 68. Niels Vester Andersen 1.500 kr.

Lb. nr. 69. Kerstin Jensine Andersen 1.000 kr.
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'e Lb.nr. 70. Peter Kobberup som tidligere
ejer eller Helle ø. Petersen
og Lars B. Nielsen til lige de-
ling som nuværende ejere 1.000 kr.

Lb.nr. 71. Gerda Vang 1.000 kr.

Lb.nr. 72. Niels Ole Schubert (matr.nr. 8 i,
Den vestl ige Del, Idom)
5,4 ha ti 1.000 kr. 5.400 kr.
1,0 ha ti 500 kr. 500 kr. 5.900 kr.

I Lb.nr. 73. Holger Maarbjerg (matr.nr. 11 ~ og
13 ~' Den vestlige Del Idom)
1,8 ha ti 1.000 kr. 1.800 kr.
0,9 ha ti 500 kr. 450 kr. 2.300 kr.

De anførte erstatningsbeløb forrentes efter naturfredningslovens § 19,
stk. 4, l. pkt., med en årlig rente, der er l % højere end den til enhver
tid af Danmarks Nationalbank fastsatte diskonto. Forrentningen sker fra
den 6. februar 1984 (datoen for fredningsnævnets kendelse).

• Fredningsnævnet har i kendeIsens konklusion tillagt samtlige private ejere
hver et sagsomkostningsbeløb på 1.000 kr. Af kendelsen fremgår, at disse
beløb er tillagt ejerne ud fra en rimelighedsbetragtning med henvisning til
fredningssagens langvarighed og den ulejlighed og omkostning, som de mange
møder og besigtigelser har påført dem. Efter naturfredningslovens § 31 kan
der imidlertid som omkostningsbeløb kun tilkendes godtgørelse for udgifter
til sagkyndig bistand, som en erstatningsberettiget har afholdt under sa-
gens behandling til varetagelse af sine interesser. Da der således ikke er
hjemmel i naturfredningsloven for fredningsnævnets beslutning om at tillæg-
ge hver ejer et sagsomkostningsbeløb på 1.000 kr., må denne beslutning op-
hæves.
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Fredningsnævnet har yderligere tillagt de af Landskontoret for Landboret
repræsenterede ejere et samlet beløb på 28.000 kr. Denne beslutning er i
overensstemmelse med naturfredningslovens § 31, og beløbet udbetales direk-
te til Landskontoret.

I godtgørelse for sagkyndig bistand under sagens behandling for over fred-
ningsnævnet tillægges der de for Landskontoret for Landboret repræsenterede
ejere ialt 25.000 kr., der udbetales direkte til Landskontoret.

Den samlede fredningserstatning på 289.400 kr. med renter og omkostninger
udredes med 75 % af staten og 25 % af Ringkøbing amtskommune.

I
Overfredningsnævnets afgørelse af erstatningsspørgsmålene kan efter regler-
ne i naturfredningslovens § 30 påklages til Taksationskommissionen vedrø-
rende naturfredning, Amaliegade 13, 1256 København K. Afgørelsen kan på-
klages af de ejere, der har indbragt fredningsnævnets erstatningsfastsæt-
teIse for overfredningsnævnet, samt af de ejere, hvis erstatning er blevet
nedsat i forhold til fredninqsnævnets afgørelse. Afgørelsen kan tillige
påklages af ejerne af arealer, som ikke var omfattet af fredningsnævnet s
kendelse. Afgørelsen kan endvidere i et vist omfang påklages af miljømini-
steriet og Ringkøbing amtsråd. Klagefristen er 4 uger fra den dag, over-
fredningsnævnets afgørelse er meddelt de pågældende. Størrelsen af de til-
kendte omkostninger kan dog ikke påklages til taksationskommissionen, jfr.
lovens § 31.

• overfrednin~vnets vegne
c,C/t Cd!CA- C-e-t' IC-~---~
Sandt Andersen

øverfredningsnævoets tacmanfl

ic
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REG.NR. 56bO

Overfredningsnævnets tillæg 3fgørelse

af 21. november 198r

om erstatning i anledning af fred! ingen af Idom å
med omgivelser i Holstebro og Trel ~je kommuner,
Ringkøbing amt (sag nr. 2601/84-1/86).

e
e
e

Over fredningsnævnet udtalte i sin afgørelse af 30. december 1985 om erstat-
ning i anledning af fredningen af Idom å, at der ikke kunne tilkendes bred-
ejerne særskilt erstatning for de særlige bestemmelser om opretholdelse af
et l meter bredt udyrket bælte langs åen.

Overfredningsnævnets erstatningstilkendelser blev af nogle af bredejerne
påklaget til Taksationskommissionen vedrørende Naturfredning. Taksations-
kommissionen har i kendelse af 25. juni 1986 tilkendt de pågældende ejere
et tillæg til den af overfredningsnævnet fastsatte erstatning. Tillægget
udgør 5 kr. pr. løbende meter for dyrkede arealer og 3 kr. pr. løbende me-
ter for vedvarende græsningsarealer.

Overfredningsnævnet har herefter enstemmigt besluttet at genoptage erstat-
ningsfastsættelsen for de bredejere, der ikke har klaget til taksationskom-
missionen, og at tilkende disse ejere en yderligere erstatning i overens-
stemmelse med taksationskommissionens afgørelse.

Yderligere erstatning tilkendes herefter således, idet de beregnede beløb
afrundes:



Lb.nr. l, Knud Nielsen:

Lb.nr. 2, Anna K. Poulsen:

Lb.nr. 6, Margit Lundby:

Lb.nr. 8, Marius C. Nikolajsen:

Lb.nr. 10, Jens Andersen:

Lb.nr. 12, Hans Holm Rasmussen:

Lb.nr. 14, K. Stroustrup Pedersen:

Lb.nr. 15, Set. Jørgens Gruppe, Storå Gruppe,
l. Holstebro Gruppe, Marens Gruppe
med ejer forhold hver 25 % v/Henry
Georg Brauner som administrator:

Lb.nr. 26, Find Ravn:

Lb.nr. 27, Kr. Jacob Tøtcher:

Lb.nr. 39, Niels Laursen Skov:

Lb.nr. 47, Carl Pedersen:

Lb.nr. 48, Johannes Andersen:

Lb.nr. 49, Johannes Pedersen:

Lb.nr. 50, Sigurd Kjær:

Lb.nr. 51, Nedennævnte ejere, der fordeles således i forhold
til den enkelte ejerandel:
a) Anders Kjær (2,08 %):
b) Sigvald Kølbæk Kjær (2,08 %):
c) Normann Andersen (12,5 %):
d) Agnes Josefsen (2,08 %):

2

1.400 kr.

9.200 kr.

1.000 kr.

500 kr.

6.750 kr.

1.250 kr.

1.400 kr.

1.750 kr.

2.750 kr.

2.800 kr.

1.000 kr.

2.100 kr.

2.550 kr.

1.100 kr.

4.000 kr.

60 kr.
60 kr.

370 kr.
60 kr.



e) Henning Simonsen (4,16 %):
f) Astrid Tangsgård (12,5 %):
g) Anne Johanne Christensen (2,08 %):
h) Holger Andersen Kjær (2,08 %):
i) Asger A. Kjær Simonsen (4,16 %):
j) Sigurd Kjær (12,5 %):
k) Faber Kjær (12,5 %):
1) Stence Ingeborg Hansen (2,08 %):
m) Villy Kjær Simonsen (4,16 %):
n) Else Marie Kjær (12,5 %):
o) Frederik Kjær (12,5 %):

:)

120 kr.
370 kr.

60 kr.
60 kr.

120 kr.
370 kr.
370 kr.

60 kr.
120 kr.
370 kr.
370 kr.

1.800 kr.

200 kr.

1.050 kr.

1.250 kr.

Lb.nr. 57, N. Søndertoft Pedersen:

Lb.nr. 61, Sven Jacobsen:

Lb.nr. 62, Mourids og Henning Troldtoft Jensen til lige deling:

Lb.nr. 66, Jacob Albertsen:

Beløbene forrentes som bestemt ved overfredningsnævnets afgørelse af 30.
december 1985.

e
e
tf

Den samlede yderligere erstatning på 46.790 kr. med renter udredes med 75 %
af staten og 25 % af Ringkøbing amtskommune.

/
n~s vnets vegne

/' ---/
/~a{L'(e-~~t

Bendt Andersen
overfrednlnasnlllvnetS formand
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U d s k r i f t

af

protokollen for fredningsnævnet for Ringkøbing amts fredningskreds.
---------------

År 1984 den 6. februar blev i sagen

R.A.F. 79/1976 Fredning af Idom å med omgivel-
ser

afsagt sålydende

k e n d e l s e :

Ved skrivelse af 3. februar 1916 rejste Danmarks Naturfredningsfore-
ning fredningssag for Idom å med omgivelser. Fredningspåstanden ved-
rørte således dels en landskabsfredning af selve å-dalen og visse til-
stødende arealer, dels en fredning af selve vandløbet, hvilket særligt
skulle ske gennem fjernelse af to dambrug tilhørende dambruger Find B.
Ravn.

Om den nærmere begrundelse for begæringen om fredning henvises til
fremstillingen i fredningsnævnets og overfredn1ngsnævnets nedenfor
nævnte afgørelser.

Ved fredningsnævnets del-kendelse af 31. marts 1911, som ændret ved
overfredningsnævnets afgørelse af 27. september 1979, bestemtes, at
det øverste dambrug, Ormstrup dambrug, beliggende på matr.nr. 7! Mel-
lemste del, Idom, skulle nedlægges senest 6 måneder ~fter den endeli-
ge afgørelse fra samtlige de myndigheder, hvis tilladelse til eller
godkendelse af nedlæggelsen kræves efter lovgivningen. Om det neder-
ste dambrug, Idom dambrug, beliggende på matr.nr. ll~ Mellemste del,
Idom, bestemtes, at dette kunne fortsætte på vilkår, at der foreto--.ges nogle ændringer i overensstemmelse med de principper, der er fast-
lagt i en rapport af 16. februar 1919, udarbejdet af en arbejdsgruppe
nedsat af fredningsstyrelsen.
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Herefter blev sagen iøvrigt sat i bero, idet der skulle udarbejdes
nærmere retningslinier i fredningsstyrelsen for, hvordan frednings-
sagen på baggrund af den omtalte rapport ønskedes fortsat og afslut-
tet.

Efter at fredningsnævnet for at få gang i sagen påny havde indkaldt
til møde i sagen den 17. maj 1982 i Idom Forsamlingshus, fremsendte
fredningsstyrelsen et korrigeret 'forslag til fredningsbestemmelser.
Disse støttedes på det arbejde, der var udført af den ovenfor nævn-
te arbejdsgruppe og de drøftelser, denne havde haft med lodsejerne
i 1980. Under mødet fremkom i.særmodstand mod en påtænkt etablering
af et 5 meter bredt bælte på hver side af åløbet, hvor al dyrkning,
græsning, gødskning og sprøjtning skal være forbudt. Det betonedes
videre på mødet fra lodsejernes side, at endelig fastlæggelse af
bestemmelser vedrørende åløbets benyttelse ikke kan ske, sålænge
der ikke er udarbejdet et regulativ for åen.

I fortsættelse af mødet har fredningsnævnet foretaget besigtigelse
af de af fredningsforslaget omhandlede arealer den 21. og 22. juni
1982 og har herunder haft drøftelser med de lodsejere, der nærmere
har ønsket at underbygge deres synspunkter for fredningsnævnet.

Fredningsnævnet har herefter eenstemmigt i princippet besluttet at
frede de på medfølgende kort angivne arealer, idet nævnet generelt
har fundet, at arealer, der dyrkes landbrugsmæssigt (agerjord) på nu-
værende tidspunkt, i alt væsentligt bør friholdes for fredning. Næv-
net er endvidere af den opfattelse, at der i fredningskendelsen bør
fastsættes de særlige begrænsninger og vilkår, som af fredningsmæs-
sige grunde må kræves optaget i vandløbsregulativet.

A. Om bestemmelserne vedrørende Ormstrup dambrug og Idom dambrug
henvises tiloverfredningsnævnets afgørelse af 27. september
1979 om fredning ved dambrugene og om erstatning herfor.

B. Fredningens omfang fremgår iøvrigt af det denne kendelse med-
følgende kort.

C. Formålet med fredningen under B. og bestemmelserne til sikring
af dette formål er følgende:

§ l Fredningens
formål.

Fredningen har som formål at beskytte Idom å som
referencevandløb og beskytte den tilhørende ådal
og hedebakkerne, således at åens og omgivelsernes
naturhistoriske og landskabelige værdier bevares
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§ 2 Bevaring af
området.

§ 3 Vandløbet.

- ~ ---~. ------~-

- 3 -

og forbedres.

Fredningen skal sikre:
at Idom å fra udspringet til Idom dambrug bevares,
restaureres og forbedres, så vandløbet på hele den-
ne strækning bliver et godt gydevand for laksefisk
og et videnskabeligt referencevandløb og studie om-
råde så vidt muligt upåvirket af kulturhistoriske
indgreb og forurening. På den måde kan målinger af
vandkvalitet og flora og fauna tjene til sammenlig-
ning med spildevandspåvirkede vandløb, og de særligt
bevaringsværdige planter og dyr kan beskyttes,
at Idom å fra Idom dambrug til udløbet i Storåen be-
vares og forbedres som et fiskevand og opvækstområ-
de for ørred og laks uden indgreb i åens naturlige
forløb og vandføring, og
at ådalen og de tilgrænsende hedearealer bevares og
plejes, således at de videnskabelige værdier, der er
i Idom å, og de landskabelige og kulturtekniske vær-
dier, som åen og arealerne indeholder, bevares og
forbedres.

For at sikre opfyldelsen af fredningens formål må
der ikke foretages foranstaltninger i modstrid her-
med. I § 3 til § 15 er der nærmere taget stilling
til, hvilke foranstaltninger der skal til for at op-
fylde formålet med fredningen, og hvilke foranstalt-
ninger der kan tillades og ikke kan tillades, hvis
fredningen skal opfyldes. Disse bestemmelser forud-
sættes optaget i det kommende vandløbsregulativ.

Idom å's vandføring må ikke ændres ved oppumpning,
tilledning eller lignende, og åens vandkvalitet må
ikke forringes ved tilledning, herunder trykspuling
af drænledninger i tiden fra l. november til l. a-
pril, af- og/eller udledning af vand af forurenende
karakter, herunder okker, jfr. dog det foran nævnte
vedrørende trykspuling.

I overensstemmelse med klassificeringen som referen-
cevandløb opstrøms Idom dambrug skal vandløbet frem-
tidig ved administrationen af vandforsyningsloven



§ 4 Vandløbsved-
ligeholdelse.
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friholdes for indvInding af overfladevand fra vand-
løbet. De tilladelser, der i dag er givet til ind-
vinding af overfladevand fra Idom å nedstrøms Idom
dambrug, opretholdes indtil udløbet af tilladelser-
ne. Vand indvinding kan derefter alene foregå gennem
tilladelser til oppumpning, uden at det skader vand-
løbet.

Det er tilladt de tilgrænsende lodsejere at foretage
vanding fra åen af kreaturer, der græsser på de are-
aler, der grænser til åen. På strækningen fra Idom
dambrug til Storåen kan amtsrådet som frednings- og
vandløbsmyndighed give tilladelse til indretning af
vandingssteder, der da skal placeres, udgraves og
indhegnes således, at kreaturerne ikke kan træde ud
i vandløbet, og således at ned trædning af brinker
og udtrædning af jord i strømløbet ikke kan finde
sted.

Direkte udledning af urenset spildevand til åen fra
beboelse s- og landbrugsejendomme, f.eks. gennem ek-
sisterende drænledninger, må ikke finde sted.

Det er ikke tilladt at rørlægge, overbygge eller fo-
retage foranstaltninger, der forringer vandløbets
vandføringsevne.

Vandløbsvedligeholdelsen af hele Idom å varetages
af det offentlj.ge som amtsvandløb på grundlag af et
flere gange foran omtalt nyt regulativ, der gennem-
føres som led i fredningen og på grundlag af fred-
ningsbestemmelserne.

Vandløbet med bygværker skal vedligeholdes, således
at Idom å fra udspringet til Idom dambrug bevares
og forbedres som videnskabeligt referencevandløb,
og således at Idom å fra Idom dambrug til udløbet
i Storåen sikres som fiskevand for ørred og laks u-
den indgreb i åens naturlige forløb.

Vandløbet skal i videst muligt omfang friholdes for
vandløbsvedJj.geholdelse. Vedligeholdelsen skal i
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§ 5 Skråninger
og bredare-
aler.
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givet fald udføres manuelt og må alene omfatte grø-
deskæring i selve strømrenden og fjernelse af stør-
re sandaflejringer i selve strømrenden. Afskåret
grøde skal opsamles. Grøden må ikke oplægges så tæt
ved vandløbet, at der er risiko for, at saft fra
grøden strømmer ud i vandløbet.

Herudover skal for vandløbsvedligeholdelse og vand-
løbspleje i overensstemmelse med vandløbslovens be-
stemmelser gælde, at vedligeholdelsen af bygværker
(broer, overkørsler m.v.) i Idom å udføres af de re-
spektive ejere. Bygværker, der ikke vedligeholdes
forsvarligt, kan amtsrådet lade fjerne eller istand-
sætte på ejerens bekostning, såfremt disse ikke ef-
ter en passende frist selv foretager det fornødne.
Til vandløbets bygværker henregnes i denne forbin-
delse ikke anlæg, der som styrt, stryg, skrånings-
sikringer, sandfang og lignende er udført af hen-
syn til vandløbet og vedligeholdes af det offentli-
ge som en del af dette amtsvandløb.

For at tage hensyn til fredningens formål, omfatter
vandløbsvedligeholdelsen ikke:

yderligere grødeskæring end den, der er anført o-
venfor i denne bestemmelse,
yderligere oprensning af sandaflejringer, f.eks.
i indersiden af sving,
oprensning af grusbanker, sten og lignende,
afretning af vandløbets kanter.

Amtsrådet kan efter indhentet godkendelse fra fred-
ningsnævnet undtagelsesvis foranledige, at der fore-
tages sådanne indgreb, hvis det bliver nødvendigt for
at sikre den vandføringsevne for åen, der nærmere fast-
sættes i regulativet.

Opstrøms Idom dambrug skal vandløbets skråninger og et
bælte på hver side af vandløbet regnet fra v8J1dløbets
øverste kanter henligge udyrkede og uden afgræsning.
gødskning, anvendelse af kemiske bekæmpelsesmidler
eller lignende. Dette bælte skal ved græsarealer ud-
gøre l m og ved dyrkede arealer 2 m fra det anfør-
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arealer.
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te beregningspunkt. Amtskommunen kan ved græs-
arealer kræve hegning, jfr. vandløbslovens bestem-
melser herom, når arealerne anvendes til løsdrift,
og ved dyrkede arealer kan der eventuelt og efter
aftale med lodsejeren etableres afmærkning af bæl-
terne med f.eks. pæle.

I overensstemmelse med reglerne i vandløbsloven og
det forslag til regulativ, der nu vil blive gennem-
ført, er ejere og brugere af de til vandløbet græn-
sende ejendomme pligtige at tåle, at det offentli-
ge udfører de nødvendige vedligeholdelses- og ple-
jearbejder i Idom å og på det anførte bælte på hver
side af vandløbet, herunder også plantning af skyg-
gegivende vegetation. Ejeren skal orienteres, før
arbejderne igangsættes.

Der må ikke anbringes faste hegn, bygværker, byg-
ninger og lignende eller foretages opgravninger,
udgravninger eller ændring i vegetationen uden fred-
ningsmyndighedernes tilladelse. Læhegn skal dog kun-
ne udskrftes og plantes i nord-sydgående retning.

Om ejeres, brugeres og andres rettigheder og pligter
iøvrigt henvises til bestemmelserne herom i den til
enhver tid gældende vandløbslov og til det kommende
vandløbsregulativ.

Landbrugsarealer, der omfattes af fredningen, må dyr-
kes som hidtil i almindelig landbrugsrnæssig omdrift.
Undtaget herfra er de arealer, der er omfattet af
fredningsbestemmelsernes §§ 4 og 5, d.v.s. de a.rea-
ler, der hører til vandløbets rådighedsareal, strøm-
løb, vandløbets skråninger og bæltet på hver side af
vandløbet, og undtaget herfra er de arealer, der er
omfattet af fredningsbestemmelsens § 7, d.v.s. de a-
realer, der i dag må betegnes som eng- og mosearealer.
Herudover må eksisterende heder ikke opdyrkes, jfr.
§§ 8 og 9.

Til almindelig landbrugsdrift regnes ~ tilplant-
ning af juletræer, gartneridrift, pelsdyravl eller



•• § 7 Eng- og mose-
arealer.

e
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§ 8 Offentligt
ejede planta-
ge- og hede-
arealer.

§ 9 Private hede-
arealer.
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svine- og fjerkræfarme og lignende.

På det kortbilag, hvor fredningsgrænsen er indtegnet,
er med særlig signatur vist de eng- og mosearealer,
der i forhold til de øvrige landbrugs- og plantage-
arealer er fastlagt der, hvor den naturlige engvege-
tation hører op.

Det er ønskeligt, at eng- og mosearealerne afgræsses,
således at de henligger som vedvarende græsningsare-
aler.

Disse arealer må ikke opdyrkes, herunder oppløjes.
Vandstanden på arealerne må ikke kunstigt ændres ved
tilledning, pumpning, opstemning, dræning m.v.

De engarealer, der ligger nedstrøms Idom dambrug, må
omlægges med rensningsafgrøder.

Der må ikke plantes træer og buske på arealerne. Det
tillades dog ejeren af matr.nr. 121 (lb.nr. 17) at bi-
beholde allerede plantede juletræer på arealet og at
plante-birketræer i smågrupper omkring mosehullet.

På arealerne må ikke anbringes markmøddinger og ensi-
lagestakke.

De eksisterende offentligt ejede hedearealer må ikke
opdyrkes eller tilplantes.

Når de offentligt ejede nåletræsplantager skal foryn-
ges efter omdrift, skal plantagen fornyes med et mod
ådalen vendt mindst 20 meter bredt bælte af danske
buske eller fornyes med et egekrat. Det 20 meter bre-
de bælte skal regnes fra, hvor den naturlige engvege-
tation hører op. Engarealerne skal henligge som udyr-
kede arealer i overensstemmelse med det, der er anført
i § 7.
Privatejede hedearealer må ikke opdyrkes. De eksiste-
rende hedearealer må ikke tilplantes.

På de fredede arealer skal som generelle bestemmelser
gælde:



I

I
I §

I
I .e
I

lo Terrænændringer.

§ 11 Bebyggelser.

§ 12 Faste anlæg.

e
§ 13 Campingvogne og

teltning m.v.

ad § 13:

§ 14 Pleje af udyrke-
de arealer.

e
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Der må ikke foretages terrænændringer ved udnyt-
telse af forekomster i jorden, opfyldning, pla-
nering eller afgravning, herunder tørvegravning.

Byggeri - bortset fra læskure til kreaturer -
transformatortårne, vindmøller, skure og boder
må kun opføres i tilknytning til eksisterende be-
byggelse.

Tårne, skydebaner, motorbaner, lossepladser og
oplagspladser må ikke forefindes inden for det
fredede område.

Der må ikke anbringes campingvogne, telte m.v. på
de fredede arealer, medmindre det er i tilknyt-
ning til eksisterende bebyggelse.

På matr.nr. 6~ Vestlige del, Idom (lb.nr. 15) skal
det dog være tilladt for spejderorganisationer og
lignende i forbindelse med lejre at opstille tel-
te, bivuakker og at udføre pionerarbejde. Henstil-
len ~f biler og campingvogne på arealet må ikke
finde sted.

For at fremme fredningens formål har Ringkjøbing
amtsråd og for de statsejede arealer skovstyreI-
sen på det fredede område ret til at gennemføre
landskabspleje, f.eks. ved græsning, fjernelse
af selvsåninger, hedepleje m.v. af de udyrkede
eng-, mose- og hedearealer.

Såfremt det for at bevare og forbedre de landska-
belige og naturhistoriske værdier måtte vise sig
hensigtsmæssigt, kan fredningsnævnet give dispen-
sation fra forbuddet mod oppløjning (omlægning)
og ændring i vandstanden.

Bortset fra vandløbsvedligeholdelse og vedligehol-
delsen af bæltet på hver side af vandløbet skal
den enkelte lodsejer have mulighed for selv at fo-
retage de ønskede plejeforanstaltninger, før Ring-
kjøbing amtsråd bringer dem til udførelse.

Et eventuelt overskud ved plejen tilfalder ejerne.
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§ 15 Offentlighe-

dens adgang.
Offentligheden har ikke adgang til bæltet på begge
sider af åløbet, men disse arealer skal være til-
gængelige for ekskursioner og studier, samt op-
stilling af måleinstrumenter og lignende i forbin-
delse med forsøg, dog kun med tilladelse fra eje-
ren og fredningsmyndighederne.

På de øvrige af fredningen omfattede arealer er der
ikke adgang for offentligheden i større udstrækning,
end naturfredningslovens almindelige bestemmelser
giver mulighed for.

Der er under sagen nedlagt påstand på erstatning.

Landskontoret for Landboret, Viby J, der repræsenterer ca. 40 af lods-
ejerne, har indledningsvis taget forbehold om særlige erstatningskrav
f.s.v. ang. følgende særlige forhold:

l. Ændring af åens vandføring, hvilket f.eks. kan ske ved dræning el-
ler indvinding af vand til markvanding. Alle lodsejere indenfor det
topografiske opland kan her tænkes at lide tab, med den udformning
bestemmelsen har nu.

2. Trykspuling af drænledninger m.v. De samme lodsejere, som er nævnt
under l., kan blive berørt.

3.
e,
e 4.e;

5.

Vandindvinding gennem oppumpninger, som evt. vil blive begrænset u-
forholdsmæssigt meget på grund af fredningsbestemmelserne. De samme
lodsejere, som er nævnt under l., kan blive berørt.

Begrænsninger i muligheden for kreaturvanding fra vandløbet. Be-
stemmelsen berører alene bredejerne.

Forbudet mod direkte udledning af spildevand til åen fra beboelses-
og landbrugsejendomme, f.eks. gennem eksisterende drænledninger. De
samme lodsejere, som er nævnt under l., kan blive berørt.

6. Vandløbsvedligeholdelsen, såfremt bestemmelsen vil medføre en for-
ringelse af nuværende og/eller fremtidige dræningsforhold. De sam-
me lodsejere, som er nævnt under l., kan blive berørt.

Landskontorets generelle erstatningskrav m.v. er følgende:

a) For skov- og landbrugsarealer, som må udnyt-
tes som hidtil 800 kr./ha
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Erstatningskravet, som er ens, uanset om arealer-
ne er beliggende indenfor eller udenfor natur-
fredningslovens beskyttelseslinier, påstås for
den generelle værdinedgang, der vil finde sted
på grund af pålæg af servitut på ejendommene,
herunder er der også taget hensyn til beplant-
ningsforbudet.

b) For eng- og mosearealer.
l. arealer som ikke umiddelbart kan pløjes, her-

under omlægges med vekselafgrøder

Mange af disse arealer vil kunne opdyrkes evt.
efter dræning, dette forhindres af fredningen.
Muligheden for at forøge deres værdi er taget
bort. Erstatningen bør ligge over det gene-
relle niveau for landbrugsarealer. Det bemær-
kes, at fredningen er rejst før l. januar
1979, hvorfor en væsentlig afkortning af er-
statningen under henvisning til naturfred-
ningslovens § 43 ikke kan accepteres.

2. arealer som umiddelbart kan pløjes, herunder
omlægges med vekselafgrøder uden de helt sto-
re bekostninger til dræning o.lign.

e
e
e

Hvor der er tale om erstatningskrav efter
disse principper her, er det angivet neden-
for under individuelle krav, herunder også
angivelse af arealstørrelsen.

For så vidt angår disse arealer, bemærkes, at
det kan være tilfældigheder, at de ikke alle-
rede er inddraget i omdriften som almindeli-
ge landbrugsarealer, her kan f.eks. drifts-
formen spille ind, ligesom de nuværende eje-
res aldersprofil kan have indflydelse på ud-
nyttelsesgraden af arealerne.

c) Hedearealer

Det bemærkes, at disse arealer for størstedelens
vedkommende dels enten kan opdyrkes eller ti1-

1.200 kr./ha

2.500 kr./ha

2.000 kr./ha
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plantes, hvilket fredningen forhindrer.

d) Bæltet langs med åen,

l) l-meter bæltet over græsarealerne
2) 2-meter bæltet over dyrkede arealer

lo kr. pr. lb. m
20 kr. pr. lb. m

Ved fastsættelsen af dette erstatningskrav er
der bl.a. taget hensyn til,

at den ene henholdsvis de to meter udgår af
driften, d.v.s. at man i realiteten må betrag-
te arealerne som totalt eksproprierede,

at der vil opstå gener ved øget risiko for
spredning af ukrudt ind over de tilgrænsen-
de arealer,

at der kan etableres afmærkning af bælterne,

at der evt. plantes skyggegivende vegetation,
som modsat kan have en skyggevirkning for de
tilgrænsende dyrkede arealer med deraf følgen-
de tab, og

at der ved fastsættelsen af erstatningen ende-
lig er skelet til, hvad der gives for erstat-
ninger for udlæg af stier over græsningsarea-

tt ler henholdsvis dyrkede arealer.

tt e) Minimumserstatning 2.000 kr. pr. lodsejer

tt Under hensyn til sagens forløb bør hver lods-
ejer som minimum have tilkendt 2.000 kr. til
hjælp til dækning af de generelle udgifter,
fredningen har medført, herunder deltagelsen
i møde, besigtigelse o.lign.

f) Forrentning.

Under hensyn til det lange tidsrum, der er
gået fra rejsningstidspunktet til sagen kan
afsluttes ved kendelse, nedlægges påstand
om forrentning fra rejsningstidspunktet.
Der henvises i den forbindelse til Vestre
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Landsretsdom af 14. april 1981 - V.L. nr.
2406-1979, 3. afd. Afgørelsen er også med-
delt i Overfredningsnævnet orienterer ju-
ni 1978 nr. 147.

g) Sagsomkostninger, ikke under 28.000 kr.

Ved fastsættelse af dette beløb bemærkes,
at den første påstand blev ændret så radi-
kalt, at der i princippet har været tale om
2 sager, hvoraf den første ikke blev afslut-
tet, samt at der som følge heraf har været
afholdt 2 forberedende møder samt 2 gange
besigtigelse af området.

Der er herudover rejst en del individuelle krav, der imidlertid i
hovedsagen er blevet uaktuelle på grund af indskrænkninger i fred-
ningsbestemmelserne.

Specielt bemærkes, at nævnet f.s.v. ang. lodsejer nr. 47 Carl Peder-
sen er indforstået med, at der vedrørende hans drænledninger fra af-
vanding af hans marker, der går ud i kanalerne ved dambruget med den
begrænsning, som følger af bestemmelserne foran, må tages hensyn til,
når eller hvis dambruget sløjfes, og forholdene bringes tilbage til
oprindelig tilstand, at udgifterne til at bringe disse forhold i or-
den må afholdes af fredningsmyndighederne. F.s.v. ang. lodsejer nr.
48 Johannes Andersen vil der ske flytning af fredningsgrænsen ca. 75
m væk fra stuehuset. Det præciseres for lodsejer nr. 51 Frederik Kjær
m.fl., at fredningen ikke er til hinder for etablering af en bro over
vandløbet til forbindelse af arealerne på begge sider af vandløbet.

Ejerne af matr.nr. l~ m.fl. Røjkjær, Vind, (lodsejerne nr. 62) har
nedlagt påstand på en erstatning, som de har sat i forhold til "nu-
kapitalværdien af ejendommens nuværende dækningsbidrag i 30 år. Dæk-
ningsbidraget udgjorde for det senest afsluttede regnskabsår kr.
600.000, nuværdien er herefter opgjort til kr. 3.940.000 med en ren-
te!od på 15% p.a. ".

Fredningsnævnet finder, at erstatning for fredning af agerjord, der
fortsat kan drives i almindeli€ omdrift uden landbrugsmæssige ind-
skrænkninger, bør være 1.000 kr./ha.

tt For fredning af eng og hede, der herefter ikke må opdyrkes, finder
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fredningsnævnet, at erstatningen bør være 2.000 kr./ha.

Langs åen skal ifølge fredningsbestemmelserne friholdes et areal for
landbrugsdrift. Når arealet dyrkes med korn eller lignende, ved pløj-
ning, fræsning m.v., skal dyrkningen ophøre 2 m fra vandløbets overkant.
Ved afgræsning skal hegn placeres mindst l m fra vandløbets overkant.
Amtsrådet kan i h.t. vandløbsloven, efter at åen er optaget som offent-
ligt vandløb, uden erstatning kræve opsat hegn i en afstand af l m fra
vandløbets overkant.

Der er således ifølge fredningsbestemmelserne en rådighedsindskrænkning
ved dyrkning, mens hegning i forbindelse med græsning allerede erstat-
ningsfrit kan kræves i h.t. vandløbsloven.

Fredningsnævnet finder derfor, at der kun for 2 m bæltet skal gives en
erstatning, der fastsættes til 3 kr. pr. lb. m.

Fredningsnævnet finder at kunne fastsætte en minimumserstatning på 1.000
kr. ud fra de af Landskontoret for Landboret foran side 11 under pkt. e)
anførte synspunkter.

F.s.v. ang. de af Landskontoret tagne særlige forbehold med hensyn til
erstatning finder nævnet ikke at burde e~ler kunne tage stilling hertil
på nuværende tidspunkt, dels fordi flere af forbeholdene må antages at
vedrøre forhold, der reguleres efter den nye vandløbslovgivning, dels
fordi der ikke på indeværende tidspunkt er tale om et aktuelt erstat-
ningsgrundlag.

e
e
e

Der tillægges Landskontoret for Landboret 28.000 kr. til dækning af ud-
gifter for sagkyndig bistand.

Fredningsnævnet anbefaler, at erstatningerne og det tilkendte omkost-
ningsbeløb i medfør af naturfredningslovens § 24 udredes af statskassen
med 9/10 og af Ringkjøbing Amtsråd med l/lo, da fredningen må anses for
ganske overvejende at have national betydning.

De tilkendte erstatningsbeløb forrentes med en årlig rente, der er 1%
højere end den af Danmarks Nationalbank fastsatte diskonto. Nævnet finder
ikke, at der er tilstrækkeligt grundlag for at fravige den almindelige
regel om, at renten beregnes fra tidspunktet for kendeIsens afsigelse
den 6. februar 1984.
Når henses til det meget lange forløb af denne sags behandling og tillige
til den ulejlighed og omkostning, som de mange møder og besigtigelser har
påført lodsejerne, finder nævnet det rimeligt, at der ud over erstatnings-
beløbet for hver af lodsejerne tillægges dem et beløb, der for hver af
dem fastsættes til 1.000 kr.
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Fredningsnævnet begærer sig forelagt udkast til vandløbsregulativet til

~gennemsyn og udtalelse.
",_I

T h i b e s t e rom e s :

De på vedhæftede kort angivne arealer af størrelse og matrikulær be-
tegnelse som anført på vedhæftede lodsejerfortegnelse fredes i over-
ensstemmelse med det ovenfor anførte.

I erstatning herfor udbetales kr. 455.220 fordelt blandt lodsejerne
som angivet på lodsejerfortegnelsen. Erstatningerne forrentes med 1%

ttover den af Danmarks Nationalbank fastsatte diskonto fra 6. februar
1984, til betaling sker.

I sagsomkostninger betales 28.000 kr. til Landskontoret for Landboret.
tt:Hver af lodsejerne - dog ikke Holstebro kommune og staten vi Ulborg skov-

distrikt - tillægges et sagsorokostningsbeløb på 1.000 kr.

Sv. Aa. Christensen A. Lisby Kjær Grethe Laursen Erik Engberg

Foranstående kendelse kan påankes tilOverfredningsnævnet (adr. Ama-
liegade 7, 1256 København K) af lodsejerne og forskellige myndighe-
der.

Klagefristen er 4 uger fra kendelsens modtagelse.

"JUdskriftens rigtighed bekræftes.

e
•

FREDNINGSNÆVNET FOR RINGKØBING
AMTS FREDNINGSKREDS, den lo. februar 1984 •

p.n.v.~

sv.'Aa. C~istensen



.tieralLb. Matr.nr. Ejer Fredes mose Lb. m Erstatningnr. Ejerlav, sogn ha eng vandløb kr.
hede

~-l 9a Den vestl. Knud Nielsen, 9,6 1,5 900 m 13.800
del. Idom Borrisvej 4, Idom,

7500 Holstebro.
2 ae. Den vestl. Anna K. Poulsen, 15,2 1840 m 20.720

del, Idom Borrisvej 3, Idom,
7500 Holstebro.

3 9c Den vestl. Hanne Sørensen og 0,2 30 ID 1.000
del, Idom Niels Dyrholm,

Burvej 14, Idorn,
7500 Holstebro.

4 13a Den vestl. Christen og Anders 43,5 41,5 470 rn 86.410• de!, Idom Christensen, Bur-
vej 16, Idom,
7500 Holstebro.

5 l2a Den vestl. Anders C. Katten- 0,4 1.000'. del', Idom høj, Burvej 9,
Idom, 7500 Holste-
bro.

6 121 Den vestl. A. Lundby, Idom 1,6 200 ro 2.200
de!, Idom Kirkevej 55, Idom,

7500 Holstebro.
7 12k Den vestl. B. Gandrup og r. 0,1 1.000

del, Idom Esbjerg, Burvej 7,
Aldershvile, Idom,
7500 Holstebro.

8 6h, 6g"Den Marius C. Nikolaj- 3,5 30 ro 3.590
vestl. del, sen, Burvej 5,Idom,
Idom 7500 Holstebro.

,e 9 6i, 6k Den Holstebro kommune, 3,3 o
ves tl:· del, 7500 Holstebro.

e Idom, Ib Den
mell. del,
Idom'. lo 6a Den vestl. Jens Andersen,Idom 8,0 6,0 230 ro 14.690
del, Id Den Kirkevej 51, Idom,
mell. ael, 7500 Holstebro.
Idom

11 UDGÅET
12 6b, 6r Den Hans Holm-Rasrnus- 6,7 6,0 150 ro 13.150vestl:- del, sen, Burvej 3,

Idom Abild, Idom,
7500 Holstebro.

13 68 Den vestl. Henry Levring, 0,2 1.000
de1, Idom Burvej l, Idom,

7500 Holstebro.
e 14 6,2., 6t, 6~, K. Stroustrup Pe- 8,3 2,5 70 ro 11.010

6m Den vestl. dersen, Estrupvei
de1, Idom l, Idom, 7500 Ho -stebro.

\



Lb. Matr.nr. Ejer
nr. Ejerlav, sogn

Heraf
Fredes mose Lb. ID Erstatning

ha eng vandløb kr.
hede

6d, 60 Den
vestl: del,
Idom

16 UDGÅET

17 UDGÅET

18 UDGÅET

19 Ile, 12d, 12m
Den vestl. -
del, Id om

6e Den vest1.
del, Idom

lla Den vestl.
de!, Idom

22 2 fælles ler-
grave, Den
vestl. del,
Idom

23 1m, 2i Stenum
HOvedgård,
Råsted

19a, Is, 3fStenum!Ivdg. ,
Råsted, 18b,
19c Røjkjær
by-;-lf Vind-
gabgårde,Vind

25 UDGÅET

26

27

19d Stenum Ho-
vedgård, Rå-
sted, 7e, 7f,
7~, llo-Den-
melI. del,
Idom
19c Stenum Ho-
veagård, Rå-
sted, 7c Den
melI. del,
Idom
lla Den melI.
del, Idom

Jens Kr. Mose 11,4
Jensen, Blæs-
bjergvej l, Rå-
sted, 7500 Hol-
stebro.
Staten vi Ulborg 153,0
Skovdistrikt,
Skovridergården,
6990 Ulfborg.

Peter Vottmann,
Svinget l, Vind,
7480 Vildbjerg.

Ejnar Viggo l~r-
sen, Ringkøbing-
vej 36, Idom,
7500 Holstebro.
Johannes Peder-
sen, Idomvej 32,
Idom, 7500 Hol-
stebro.
:Bent Pedersen,
Sønderbækvej 5,
Idom, 7500 Hol-
stebro.

Find Ravn, Bor-
risvej l, Orm-
strup, Idom,
7500 Holstebro.

Jacob Kr. Tøt-
cher, Ormstrup-
vej 9, Idom,
7500 Holstebro.

Chr. Stens Chri-
stensen! Borris-vej 2, dom, 7500
Holstebro. I

5,2

13,6

9,0

20,2

0,5

6,1

2,6

5,1

1138,0

1,0

2,8

18,7

7,4

1,0

2,6

80 ID

800 ID

270 ID

370 ID

6.440

27.200

14.200

38.900

18.800

o

7.910

5.200

6.210



I HerafLb. Matr.nr. Ejer Fredes mose Lb. m Erstatningnr. Ejerlav, sogn ha eng vandløb kr.
hede

_,_,29 1Sb Den mell. Jens Kr. Boel Poul- 5,9 300 m 6.800de!, Idom sen, Estrupvej 3,
Idom, 7500 Holste-
bro.

30 2, 1ge, 23a Flemming Iversen, 0,6 0,6 1.200Den mell. Idom Kirkevej 14,del, Idom Idom, 7500 Holste-
bro.

31 20a Den mell. Chr. Holm Diderik- 1,1 1.100de!, Idom sen, Idomve j 24,
Idom, 7500 Holste-
bro.1-32 UDGÅET

33 3z Den mell. Ingemann V. Chri- 0,2 100 m 1.000
del, Idom stensen, Burvej 8,e Idom, 7500 Holste-

bro.
34 3b Den melI. Bertel Vium Ander- 0,1 60 m 1.000

del, Idom sen, Burvej lo,
Idom, 7500 Holste-
bro.

35 la Den mell. Idom-Råsted menig- 0,4 60 m 1.000
del, Idom hedsråd, Præstebo-

ligen, Idom Kirke-
vej 55, 7500 Hol-
stebro.

36 24d Den mell. Marie Sønderby, 0,2 50 ro 1.000
de!, Idom Idom Kirkevej 27,

e Idom, 7500 Holste-
bro.

_37 24a Den mell. Gunhild & Kr. Ber- 0,6 0,6 1.200
de!, Idom telsen, Kirkevej

e 38, Idom, 7500 Hol-
stebro.

38 16ac Den mell. Troels Wium-Ander- 0,1 1.000
deT; Idom , sen, Sønderlandsga-

de 9, 7500 Holste-
bro.

39 3i, l6a, Den Niels Laursen Skov, 3,1 1,5 4.600
mell. del, Idom Kirkevej 4,
Idom Idom, 7500 Holste-

bro.
40 3u Den mell. Mogens BUlow Niel- 0,7 0,7 1.400

del, Idom sen, Ringkøbingvej
30, Idom, 7500 Hol-
stebro.

-41 3h Den mell. Hans Christensen, 10,5 1,0 1050 m 14.650
del, Idom Ringkøbingvej 37,

Idom, 7500 Hol-
stebro.



Lb. Matr.nr. Ejer
nr. Ejerlav, sogn

IFredes
ha

Heraf
mose Lb. ro Erstatning
eng vandløb kr.
hede

_le 42 UDGÅEfr

43 3a Den mell.
del, ldom

e 47

)

e
e 51

e

44 27e, 28a Den
mel'l.del,
Idom

45 30c, 22e, 22f
Den mell. del,
Idom

N. Chr. Nielsen 9,4
Hald, Høgsbjerg-
vej 6, Idom,
7500 Holstebro.
Kristian Kirke-
by, Engholmvej
2, Idom, 7500
Holstebro.

.....,0

Kr. Kirkeby An- 0,2
dersen, Idom
Kirkevej 23, Idom,
7500 Holstebro.

4,0

4,6

Johannes Peder- 1,0
sen, Ormstrupvej
5, Idom, 7500
Holstebro.
Sigurd Kjær, Blå- 3,0
kærvej 7, Vind,
7500 Holstebro.
Frederik Kjær m. 6,4
fl., Blåkærvej
7, Vind, 7500
Holstebro.
S. Troldtoft Jen- 4,3
sen, Sandfærvej
7, Vind, 7500
Holstebro.

53 Ib Blåkær, 21a Sigfred E. Peder- 2,0
20b, 22b Røj-- sen, Blåkærvej 2,
kær by,-Vind Vind, 7500 Hol-

stebro.

46 UDGÅET

7a Den mell.
del, Idom

48 7d Den mell.
del, Idom

49 7b Den mell.
del, ldom

50 lf, 1m Blå-
kær, Vind

la Blåkær,
Vind

52 le Blåbær,
Vlnd

54 UDGÅET

55 la Bar, Vind

56 UnGAE'P

Carl Pedersen,
Høgsbjergvej lo,
Idom, 7500 Hol-
stebro.
Johannes Ander-
sen, Katborg,
Lystlund, 6990
Ulfborg.

Hans J. Jeppesen, 3,6
Råstedvej 2,
Vind, 7500 Hol-
stebro.

1,5

2,0

4,0

6,4

130 m

800 m

1100 m

800 m

2000 m

10.900

1.000

1.000

6.000

8.600

1.600

5.400

12.800

7.600

4.400

9.600



I HerafLb. Matr.nr. Ejer Fredes mose Lb. m Erstatningnr. Ejerlav, sogn ha eng vandløb kr.
hede

l_J 57 Ib Vindgabgår- N. Søndertoft Pe- 2,0 2,0 4.000., di, Vind . dersen, Blåkærvej
11, Vind, 7500
Holstebro .

•
58 23b Røjkær Ester Eriksen, 0,5 0,5 1.000

by-;-Vind Ølgrydevej l,
Vind, 7500 Hol-
stebro.

59 20a Røjkær Bertel Bækdal, 0,4 0,4 1.000
by-;-Vind Skolevej 19, Vind,

7500 Holstebro.
el 60 Il6b Røjkær Tonni Bjerrum, 0,2 0,2 1.000

by-;-Vind Fuglsangvej 2,
Vind, 7500 Hol-
stebro.

~
61 Ib Røjkær by, Svend Jacobsen, 0,8 0,8 1.600

Vind Hestbjergvej 9,
Vind, 7500 Hol-
stebro.

62 17a, l4a Røj- Mourids og Henning 1,8 1,8 100 m 3.900kær by,-Vind Troldtoft Jensen,
Skolevej 23, Vind,
7500 Holstebro.

63 l5~ Røjkær by, Lone Bruhn og Mette 0,5 0,5 1.000
Vind. Pedersen, Ølgryde-

vej 3, Vind, 7500
Holstebro.

64 2,9.Røjkær by, Emil Jeppesen, 0,3 0,3 1.000
e, Vind Ølgrydevej 2, Vind,

7500 Holstebro.

- 65 17d Røjkær by, Åge Poulsen, Skole- 1,5 1,5 3.000Vind vej 5 , Vind, 7500
e Holstebro.

66 14d Røjkær by, Jacob Albertsen, 0,4 250 m 1.150Vind Skolevej 25, Vind,
7500 Holstebro.

67 13b, le, 28b, Hans Bertelsen, 24,3 2380 m 31.440lle, 27c, 30a, Estrupvej 5 , Vind,
128:Den-mel17 7500 Holstebro.
de!, Idom

68 7a Den vestl. Niels Vester Ander- 1,8 350 m 2.850
dil, Idom sen, Burvej 17,

Vind, 7500 Holste-
bro.

69 11 Den mell. Kirstine Jensine 75 2 20 m 1.000m
del, Idom Andersen, Idom Kir-

kevej 31, Idom,
7500 Holstebro.



Lb. Matr.nr. Ejer
nr. Ejerlav, sogn

Heraf
Fredes mose Lb. m Erstatning

ha eng vandløb kr.
hede

.e) 70 24c Den mell. Peter Kobberup, 150 2 50 m 1.000m
de!, Idom Skivevej 51,st. ,

7500 Holstebro ..'
71 22c Den melL Gerda Vang 100 m2 30 m 1.000

deT, Idom Kjelddal, Idom
Kirkevej 21,
Idom, 7500 Hol-
stebro.

455.220
===========

',e

•
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køR! //I~'--.:Ii:L /v'~-Sf REG. NR. 5L~~c
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År 1979, den 27. september, afsagde overfredningsnævnet

feplgende

a f g ep r e 1 s e

i sagen om fredning vedreprende Idom og Ormstrup dambrug ved Idom å

i Holstebro kommune (sag nr. 2341/77):

I februar 1976 har Danmarks Naturfredningsforening rejst

sag om fredning af Idom å og omliggende arealer. Fredningspåstanden

omfattede' nedlæggelse af de to ved åen beliggende dambrug. Det anfepr-
\

tes med tilslutning fra naturfredningsrådet, at Idom å er det vandlepb i

Danmark, der bedre end noget andet indfrier kravene til at tjene som et

naturvidenskabeligt referencevandlepb. Det anfeprtes endvidere, at en

fjernelse af de to dambrug er en nepdvendig forudsætning for, at dette vi-
\

den skabe lige formål med fredningen kan opfyldes.

Fredningsnævnet for Ringkepbing amts fredningskreds afsag-

de den 31. marts 1977 kendelse i spcprgsmålet om nedlæggelse af dam-

brugene. Ved kendelsen bestem tes, at driften af de to dambrug skulle

ophepre ved udgangen af 1977• .ved fredningsnævnets kendelse af 26. au-

gust 1977 blev fristen forlænget til ud~angen af juni 1978.

Fredningsnævnets kendelse af 31. marts 1977 er påklaget

til overfredningsnævnet af dambruger Find Ravn og Ormstrup Dambrug

a/s.
Under sagens behandling for overfredningsnævnet har på ini-

tiativ af milj cpministeriet, frednings styrelsen, været nedsat en arbejds-

gruppe bestående af ejerne og deres advokat samt repræsentanter for
\

fredningsstyrelsen, Ringkepbing amtsråd, naturfredningsrådet, vandkva-

litetsinstituttet og forsepgsdambruget i Brepns. Formålet med nedsættel-

sen af denne arbejdsgruppe var at opnå en vurdering, af, om åen kan tje-

ne som et videnskabeligt referencevandlepb ved mindre indgribende for-
\

anftaltninger end en nedlæggelse af begge dambrug, og en vurdering af
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de cpkonomiske forhold omkring de mulige tekniske lcpsninger. Danmarks

Naturfredningsforening cpnskede ikke at deltage i arbejdsgruppens drt/lf-

telser.

•

Arbejdsgruppen har den 16. februar 1979 afgivet en rapport,

der munder ud i en enstemmig indstilling om en lcpsning, der omfatter

også forholdet til anden lovgivning, ~g som vil tilgodese såvel de natur-

videnskabelige interesser, der er knyttet til vandlt/lbet, som de erhvervs-

t/lkonomiske interesser. Den indstillede lcpsning indebærer, at der ved

fredning kun sker nedlæggelse af Ormstrup dambrug, hvorimod Idom

dambrug kan bibeholdes, såfremt der foretages forskellige ændringer af

dambrugets udformning og drift. Det anf</ires i rapporten, at en stræk-

ning på ca. 13 km af det ca. 15 km lange vandlt/lb i så fald - og under for-
udsætning af, at der ved den rejste fredningssags gennemfcprelse icpvrigt

opnås sikkerhed for, at denne del af vandlt/lbet friholdes for skadelig foru-

rening - kan opfylde kravene til et videnskabeligt referencevandlt/lb.

Arbejdsgruppens indstilling er over for overfredningsnævnet

tiltrådt af dambrugsejerne og anbefalet af fredningsstyrelsen, naturfred-

ningsrådet, Ringkt/lbing amtsråd og Holstebro kommunes t/lkonomiudvalg.

Amtsrådet har herved udtalt at ville medvirke til, at ncpdvendige tilladel-

ser og godkendelser efter anden lovgivning formidles i overensstemmel-

se med arbejdsgruppens indstilling om en samlet lt/lsning. Fredningssty-

relsen har oplyst, at også borgmesteren i Trehcpje kommun~, hvori en

del af det af fredningspåstanden omfattede område er beliggende, har til-

sluttet sig indstillingen, og at ejeren af naboejendommen til Idom dam-

brug har erklæret sig positiv med hensyn til at medvirke til gennemft/lrel-
sen af sagen.

Danmarks Naturfredningsforening har ikke kunnet tiltræde

arbejdsgruppens indstilling. Foreningen har fundet, at en meget væsent-

lig del af de fredningsmæssige interesser vil blive tilsidesat ved en op-

retholdelse af Idom dambrug, og har påstået fredningsnævnets kendelse

stadfæstet, dog således at det overlades til overfredningsnævnet at fast-

sætte fristen for dambrugenes nedlæggelse.

I sagens behandling har deltaget 10 medlemmer af overfred-

•

ningsnævnet.

Qverfredningsnævnet skal enstemmigt udtale:

Under hensyn til de fra naturvidenskabelig side fremfcprte ud-

talelser om betydningen af, at Idom å scpges sikret som et videnskabeligt

referencevandlcpb, og i betragtning af såvel dambrugsejernes som natur-

fredningsrådets og samtlige bercprte myndigheders tilslutning til arbejds-
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gruppens indstilling findes der i overensstemmelse med denne indstilling

at burde pålægges ejendommene matr. nr. 7.!,., Idom sogns mellemste

del (Ormstrup dam brug), og matr. nr. 11 o, s std., (Idom dambrug) fl/Jl-

gende fredningsbestemmelser:

..l!i. Det påhviler ejeren af O"rmstrup dambrug ·at nedlægge det-

te dambrug og det dertil hl/Jrende stemmeværk senest 6 måneder efter

den endelige afgl/Jrelse fra samtlige de myndigheder, hvis tilladelse til

eller godkendelse af nedlæggelsen kræves efter lovgivningen. Det på-

hviler endvidere ej eren at foretage retablering efter fredningsmyndig-

hedernes anvisning af de arealer, hvorpå dambruget har været beliggen-

de.•
Nedlæggelsen af stemmeværket bl/Jr foregå etapevis og udfl/J-

res på en sådan måde, at der ikke i forbindelse med fjernelsen aktiveresel aflejringer som f. eks. okker, der kan påfl/Jre vandll/Jbet skader. Samtidig

bcprder i det omfang, det er muligt, straks påbegyndes forureningsbe-

kæmpende foranstaltninger.

~ Det påhviler ejeren af Idom dambrug at foretage ændringer

af dette dambrug i overensstemmelse med de principper, der er angivet

i afsnit 4 og bilagene 5 og 6 i rapporten afgivet den 16. februar 1979 af

den af fredningsstyrelsen nedsatte arbejdsgruppe.

•-•
/ P. O. v.

('L..e-...-.-' C'(Q < Cc '---
Bendt Andersen ~

overfredningsnævnets formand

ful
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~roto'-::ollen for fredninrsn:-r;vnet for ~i '1r1<:0binr a'TIts fredninrsl<:reds.

Den 31. :~arts 1)77 afsa[de frednin["srr..:.-'Vnet for Rinc;1{øbing a-nes
fredninf:s~reds i saren
R.A.F. 79/1976 Frednin[ af Idon å og omli[-

[ende arealer
sålydende

d e l - k e n d e l s e:

Ved s~{rivelse af 3. februar 1976 rejste Dannarks Uaturfrednin[s-
forenin[ saf 0:'1 fredninr af Iclo'il å med Or.:lc;ivelser. I skrivelsen be-,

[rundede foreninGen sin frednin[sp&stand således:
IIIdo::1ådal er oeliE"[en~_e i den del af Dannark, SOJl under sieste

istic:. var isfrit. De landskabseler.'lenter, SO~:lfindes oi:'l1.<:.cinc;Ido~ ådal,
er derfor et resultat af aflejrincer fra 2. istid - "ba~~i{eøer" - sar::lt
den ud,odellerendc vir~so~hcd, som s~eltevandsfloderne fra isen ~'1der
3. istid i sit løb vestover ud over de store hedesletter forårsa~-ede.
Jen st~rste af disse 8~eltevandsfloder, datidens ldom å, havde sit for-
løo [en::1eTD. den nordli[e del af den største af oak~eøerne "SkovojeI'C",
hvorved udfor~edes de mar~ante stejls~r~~nter, der idar Eenfindes la~ts
ldo~ bdal. ~fterhå::1den SO,~ isen under 3. istid smeltede bort 0E lanc-
SOllt tre'\: sie tilba["e I8.odøst, c.2:1c.lredestilstr3:min[sforholdene, s;-'Iel-
tevands~~a[den blev mindre Ofl var ik~e l~::1fere i sta~d til at udfylde
den ra'11e dal .. Ln mindre s'1el tevandsflod [ravede si[ ned i den e=~sistc-
rende ~alJund, hvorved o')rindelsen til de?1 nuværende ldo:n å blev S'-:clot.
La"'lC:s::abet, SO'Ilfindes o~J"'r:rin[ ldom å, er s~T'delos velscnet til at i-
a~·tta[e e?1 lands~absu(vi~linE fra afsnelt'1inrstiden oe fre~ til i~ar,
hvorfor o''1råc:st udfra vic:enskabelife of J~xla[Ofis~-:::es??1s"?unkter, -1;,
betrac:es so~ s~rdelos v~rdifuldt.

I feT'si~and.s1)ioloris1-: henseende må I(:om å betefnes so~ hel t en8-
st::enc.e, idet der i åen findes en mecet rif Of varieret fauna, SO'l
følte af at t.en i s i t løb TU"11"1eret stort antal bioto)sr oe saTrJ.tiGir
udviser stor ø ':-c olor..·is~{ d.iversi te e 'led hensyn til :nil,j :;;faktorerne. 3la:ld t
de fa'1'1aele:'1enter so'r], fo::-e1-:OrFleri ldo"r],å, er der således repr?2sc:1te.n-
te!', s') 1 er kildecl;;'r, f. e',~s. Leuctra hi")jo)uS or-;.liX?hine7"mra ste"":.,:lfus-
si. ~:1.:~llidere fore',:o''11er r2er arter, SO'1 s:,).lva111il'::vis :mn findes i 0St-

(t/(Js'~e s~=ovbs:;'':"~:e,f. 01,,:S.'siRlis fulicinosa. j!erudover fi:1der der in-
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denfor visse stræknin[cr af Idom å udvi~let en rentvandsfauna, som er
- særdeles artsri[.

Lan~s åen er der udviklet en vandnlanteflora, som rummer de v~
sentligste af de slægter, der er knyttet til rindende vand. På grund
af åens rife ulante- o~ dyreliv oe høje vandkvalitet kan Idom å be-
tractes so~ en e[net legeplads for lakscfisk.

I er1:::endelseaf den us:2dvanlie:;erigdom af slc:::gter,som er knyt-
tet til Idom å og tillige den interessante ko~bination af dyresamfund,
som findes udviklet i åen, er Idom å blevet ulaceret blandt de vand-
løb indenfor Ringkøbin~ amt, der ud fra prioriteringskriterier bør an-

4tvendes til videnskabelige- oe:;p~~a~o~iske formål. Undersø(elser som
nylig har fundet sted i åen viser imidlertid, at Idorn å på visse stræk-
ninEer er kraftigt influeret af de to dambruG, som findes indenfor det

tfrområde, der ønskes fredet. Faunaundersøgelser viser, at der nedenfor
dambrucene s~er en kvalitativ og kvantitativ forandrinr af faunas~en-
sctnincen. Det er muligt at sætte denne ændring i relation til den ud-
ledpin~ 'afmiljøfreJ.rJ.edestoffer, som finder sted fra darnbru{;ene.Da

'Idom å so~ helhed må anses for en særdeles værdifuld lokalitet, er det
ønskelie;t, at enhver forurening af åen brinfes til ophør, fordi det her-
ved vil være muligt at Eens~abe en lifeså righoldig fauna, som findes
i den øvriEe del af åløbet. Udover de to eksisterende da~brug er Idom
å recipieuL for bioloeisk renset spildevand, som tilføres fra Idom by.
Af hensyn til vandkvaliteten i Idom å vil det v~re særdeles øns~elict,
om denne afledning af spildevand bringes til O'9hør. Den for kloakerines-

-Og rensnin~sanlæ[;f.'etafsae::tekendelse af 7.5.197:5 åbner mulic:hed herfor,
_idet der i l,; enne er 2!ræciseret, a.t såfremt der s'r.eren nedlægf,else af i

hvert fald det nederste da"'1.bru f ved IdoT'1 å, s'!.:aludlednin[en fra rens-
tlbinEsanlæc[et påny indbrin[es for en landv~se~s~o~~ission, idet det er

kom~issionens oufattelse, at afløbet fra re~sninfsan12f:get i tilfælde
af dambrue-t?Tsn.edlS2ggelsebør føres i luk~cet ledninc: ud i 3toråen.

Der l\:n:vttersit;tillice betydelige lands~{abeliEe,v22rdier til 1-
dom ådal, idet den ~~sten er fri for bebYSfelse. Dette åbner ~uli~hed
for at forneT~rreden ro o~ uberørthed, som et dallandskab skaber. Da
der samtidig langs ådalen findes en r:::lkkemarkante e!ravhøje, og der i
tilknytninc til ådalen henliGfer betydeli~e lyncarealer, som i ud-
str~kning i dag ~å betragtes som nocet enestående, finder Danmarks
N~turfredninfsforeninf" at der udfra det ovenanførte, er anlednin(
til at frede Idom å i henhold til naturfrednin[slovens § l."

tt FredninEs~åstanden vedrører således to forskelliv,e forhold, dels
en landskabsfredning af selve ådalen oe visse tilstødende arealer og
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dels en fredninr af selve vandløbet først of fremmest ved fjernelse
af de to derværende dambrur, der begLe ejes 0e drives af oambrucer
Find B. Ravn, Borrisvej l, Ormstrup ~r. Idom.

Nævnet har ved behandlingen af denne sac bestået af formanden,
dommer Sv. Aa. Christensen, det amtsrådsvalgte medlem Børge Herping
samt de ko~unalvalgte medlemmer Carl-Johan Severin (f.s.v. ancår
arealer beliggende i Holstebro kommune) oS Svend Bilberf- (f.s.v. an-
går arealer belierende i Trehøje kommune, hvorfor han ikke har del-
taget i nærvaTende afcørelse).

Den ll. maj 1976 afholdt nævnet efter forudgående bekendt~ø-
relse of individuel indkaldelse af lodsejere og panthavere m.v. of-
fentligt m~de om sacen. På mødet blev det bestemt at udskille spørgs-
målet om nedlægGelsen af dambrugene til særskilt behandling.

Den 18. januar 1977 afholdtes møde om dambrur,ss~ørEsmålet med de
i dette direxte interesserede. Under m~det beU2rede dambru~sejeren vi
advokat Chr. Rimestad , Holstebro, spørgsmc1let om nedl(~Cfelsen af da~J-
brugene fre~;r::1etsærskil t qg __uanset at et .eventuel t erstatningskrav
ik'>{esamtidig ptJcendes, sciledes at d'et ved afsigelse af del-kendelse,
der særskilt o~ straks kan indbrinses for overfredningsill?vnet, hur-
tigst muli~t kan blive klarlaet, om dambrugeren kan fortsætte eller
må ophøre ~ed sin dambrugsdrift.

Nævnet - der iøvrigt er indstillet på at gennemføre en land-
skabsfredninr af et vist omfang - har fundet, at dambrugsejerens in-
teresse i en særskilt 0E derved hurtiEere fre~~e af denne del af freu-
nin~ssagen er så VE?sentlir af savel personlige so.:nøkonomiske årsager,
at oegærin[en hero~ bør iillødekom~es.

Det øverst ved åløbet ~å matr. nr. 7-f, 'ilellemste del, Ici.or.J.sog:J.,
beliGcende dambruG (kaldet Ormstrup da"1brug) er Godkendt oprettet ved
kE~delsp. Afsact den 13. maj 1963 af landv~sensn~net for Skodborc-Va~d-
fuld og Bj err:lGindine herL'eders 3. ne-3'\T11S'{redsae endelir;t goc)1-::endtvec.
saT1e le _.',~semEl<:'3Vnskendelse af 16. se-:}te':lb':.:;r1;:65. Der er i~':.~:euLde::,
Saf;eni:>"'ue~h..:ldlinE:i lanclv<::lsensm::;vnet fra fredniu[s::-2yndighederne eller
Dan.,~lar~{Sl'TnturfrcdninGsforeninc ryrotesteret mod. da.:nbru[ets e:od~~endelse.

DeG ne6erst ved åløbet på matr. nr. 11-0, ~ellemste del, Ieom so~,
beliCE:)8ttdede.:ubrue;(kald et .i:strup dænbrug) er tilladt o-prettet ved ken-
delse af ll. dece~ber 1965 aE endeligt Godkendt ved kendelse af 24.a?ril
19TJ..,afsact af ovennævnte landvæsensIT:?Vn. Oprettelsestilladelsen blev
søst i sIrivelse af 31. narts 1964 til landv~sensn7vnet, der afholdt ~2-
de herom den 4. maj 19&1-. Ved skrivelse af 30. april 1964 rejste Dan-
m8.l~~:sNaturfrednine:sforeninf; fredninrssag for Ido:n å med tilstødende
arealer. 3ekendtgørelse om fredningssagens rejsnin~ blev indryk~~et i
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Statstidende den 9. ~aj 10G'~ or snitidic individuelt meddelt de in-
teresserede i dnnbrurssaren. i10det til fredningssacens foretarelse

·blev fastsat til den 28. ;juni 1')65.Ved sl{rivelse af 25. juni 1965
meddelte Dan~arks Naturfrednincsforening imidlertid, at fredninEssa-
[en ikke ønskedes rennemført. På nævnsmødet den 28. juni 1965 blev
der derfor alene givet meddelelse om sagens bortfald og forhandlet
erstatnineskrav. Herefter fortsattes landvæsensnævnets behandling
af 9aubrucssaren, der som n~nt resulterede i oprettelseskendelse
af ll. december 1965.

U~der sarens behandlin~ har Naturfrednin~srådet udtalt si~ til
støtte for påstanden o~ nedl~~~else af dambruf,ene, og der har på Na-
turfredninr:srådets initiativ været foretaget en undersøgelse ar åens
forurenincsforhold af Botanis~ Institut ved Aarhus Universitet.

O;ndet herefter forelirrende videns1{abelie:e ~rundlae udtaler Na-
turfredninr:srådet i en skrivelse af 16. ~anuar 1977 bl.?:

IIpå et i videnskabelift henseende sik~{ert crundlag belyser de an-
førte u~dersøfelser den afførende indflydelse de to dambrur, har på å-
vandets ke~iske sa~~ens~tninf, på ~lacerin~ of,indhold af bundaflej-
rinr-er sa~t på veretations sa~~ensætninf:. Samtlige data fra undersø-
[elsen peger klart i retninr af, at dambru~enc bevirker en over~ødsk-
ninr ("eutrofierinr:") af åen of, specielt på de strækninfer, der li[;-
fer lige nedenfor dambrufene. Det skal i denne forbindelse bem~kes,
at selv det bedste drevne dalbruf, vil frembrinf,e en overf,ødskninf,a~
åvand af 1.:araktersom Idon. [i's.

:8~Svidens~abelice v~rdi of s~?r~~ slGldes først og fremmest
vandets rinfe indhold af nD~inLsstoffer. Ofes dette blot i ringe [rad,
vil dens dyre- 0E 91anteliv banaliseres - eutrofierin[ - oe dens fred-
ninrs~~ssie:e værdi tilsvarende forrinces i takt med det sticende o~-
fang af ~enneskelif indflydelse.

I åens nuvæTende situation er der i dens øvre løb o~ især nå vis-
se stræk~incer mellem de to dambru[ forhold til stede i åen, der ud-
fra et videnskabelict synspu~~t er tilfredsstillende i belysninc af
åens s2r~ræg. I den øvre del ovenfor Ormstrup er åen blevet udsat for
en noret hårdlli~ndetgrødef~ernelse til fene for dyre- 0E ~lanteliv.

Undersc'felser:lefra Botanisk Institut i 1076 viser, sa:::r'TIenholdt
med tidlirere, at den eutrofierende vir:,;:ninrfra da!1lbrur;eneer i rask
fremads'{rider"lde~edstrø'TIsfor disse i form af en Droces af selvfor-
stær~{endekaralder. Hvornår således hele stræ1.<ninfenimellem de to
da~brug er overføds~et - således at det oDrindelife dyre- of>plante-
liv er forsvundet oe dermed de videns1{abelige sær-præE;,med rinre håb
for eventuel retablerin~ - kan ikke siges med sikkerhed, men det be-
frYftes af erfarne ferskvandsbiologer, at det vil kunne ske indenfor
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2 - 3 år f.s.v. intensiteten af de nuværende dambrugsdrift ikke øges.
Tilsvarende forhold vil kunne etableres fra Estrup dambrug og ud

til Storåen.
Idom å's særpræg, der er motiverineen for de løbende frednings-

initiativer, er således i overhængende fare for at blive ødelagt, men
er dog stadig til stede i et sådant omfanE, at fredning inclusive pas-
sende forvaltning af Idom å er særdeles velmotiveret.

Der er af afgørende betydning for såvel de videnskabelige, som de
"9raktisk tekniske studier af danske vandløb, at der her i landet fore-
findes et eller flere vandløb, der i så ringe grad som muligt er på-
virket af menneskelig indflydelse. Efter kyndige og erfarne danske
ferskvandsbiologers udsa~n er Ido~ å det vandløb her i landet, der
bedre end noget andet indfrier disse krav.

Forudsætningen herfor er imidlertid, at de strækninEer i åen, der
bedst har bevaret det oprindelige præg, får de bedst mulige udviklings-
muligheder, således at disse kan blive udgangsområder for dyr og plan-
ter, der herfra kan brede sig til de øvrige dele af åsystemet.

At en sådan total retablering kan foregå forudsætter dog, at føl-
gende punkter opfyldes:

A: Ophør af grødeskæring i åen, B: nedlæggelse af O~mstrup og E-
strup dambrug med ophør af dambrugsproduktionen i 1977. Kan dam-
brugene ikke fjernes på en gang, vil det være vigtigt at det øv-
re dambrug, d.v.s. Ormstrup , ~ørst bliver nedlagt, C: Spilde-
vandsledningen fra Idom by føres - som tidligere foreslået -
bort fra Idom å, D: anden form for menneskeskabt indflydelse
i relation til åen og dens nærmeste opland langs løbet ophører
elle~ bringes i det mindste ned til et acceptabelt minimum."

Naturfredningsrådets repr,æsentant har under sagens mundtlige for-
handlinger understreget den meget væsentlige kendsgerning, at åen er
en helhed i henseende til flora og fauna. Når alt vandet i et vandløb
ledes gennem et dambrug - som det er tilfældet for Idom å's vedkommen-
de - bliver vandløbet i realiteten delt op i flere separate vandløb, "
idet udvekslingen af flora og fauna blokeres af de forurenede områder,
der ligger efter dambrugene. Jo kortere de enkelte dele som et vand-
løb på denne måde spaltes op i bliver, des ringere bliver vandløbet
vurderet som helhed.

Botanisk Institut har under sagens forhandling udtalt, at åens
videnskabelige kvalitet som referencevandløb ikke kan bevares hen-
holdsvis genskabes med mindre dambrugene fjernes, uanset hvad man kan
forestille sig foretaget af rensningsforanstaltninger eller driftsom-
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lægninger ved dambrugsdriften.
, Dan~arks Suortsfiskerforbund har under sagens behandling ud-

~talt'sig til st~tte for, at dambrugene nedlægges så hurtigt som mu-
, ,

ligt.
Advokat Chr. Rimestad har for dambruger Find B. Ravn påstået

fredningspåstanden afvist f.s.v. angør kravet om nedlæggelse af dam-
brugene. Han har herved henvist til, at det ikke er godtgjort, at et

.• eventuelt pill~et referencevandløb ikke kan findes andet sted i lan-
det, at det ej heller er godtgjort, at åen ikke kan tjene de påkDæve-
de videnskabelige formål, se~vom dambrugsdriften fortsætter og at i

ttøvrigt de krav, som vil blive stillet i medfør af miljøloven i sig
selv vil betyde, at den forurening, der hidtil har fundet sted, vil·
blive væsentligt reduceret. Der er derfor ikke en sådan væsentlig in-
teresse i åens bevarelse af naturvidenskabelige hensyn, at denne in-

~'teresse kan begrunde nedlæggelsen af en god, sund og selvskabt virk-
somhed, der hviler på en offentlig tiliadelse, givet uden at sagsrej-
serne effektivt har modsat sig det.

Advokat Rimestad har 'for'det tilfæld~, at påstanden om dambruge-
nes nedlæegelse tages til følge, ,å nævnets opfordring fremsat et pre-
liminæTt erstatningskrav p'å 6.955.575 kr., idet han har forbeholdt sig
ændringer og reguleringer, herunder eventuel forhøjelse af kravet. Ho-
vedbestanddelene i erstatningskravet er følgende:

Privat beboelse (matr. nr. 7-g) 670.000 kr.
GræsninEsparcel (matr. nr. 7-e) 35.575 -
Produktionsapparatet 1.500.000 -
Kapitaliseret tabt erhvervsindtægt 4.750.000-

6.955.575 kr.
e
e4t Advokat Rinestad har dog erkendt, at kravet om erstatning for

mistet erhvervsindtægt er diskutabelt, og har erklæTet sig rede til
næTmere forhnndling herom.

Hvad R~L4r det frensatte erstatninEskrav er nævnet af den opfat-
telse, at dette er urealistisk. Uanset den betydelige usikkerhed, der
ligger i en vurdering af det foreløbige materiale, der er fremlagt til
beerundelse af erstatninf,skravet, må nævnet mene, at erstatningen for
det tab, so~ dambrugsejeren lider ved dambruEenes nedlæggelse, under
ingen omstændigheder vil overstige halvdelen af det foreløbigt frem-
satte erstatningskrav.

Nævner.s flertal (Sv. Aa. Christensen og Severin) finder det godt-
~jort,

at Idom å i alle henseender frembyder en væsentlig naturviden-
skabelig og undervisningsmæssig interesse som omfattet af na-
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7.
naturfredningslovens å l ~tk. 2, nr. 2.

at de indtil nu konstaterede forureningseffekter vil forsvinde---- . ~,

ved dambrugenes fjernelse i allernæTmeste fremtid,
~ forureningseffekterne må befrygtes øset i et sådant omfang,

at de videnskabelige interesser, som åen skal tjene, ikke
vil kunne tilgodeses, såfremt dambrugenes drift for~sætter
som hidtil en kortere tid,

at det ikke indenfor en sådan kortere tid vil være muligt gen-
nem rensningsforanstaltninger og driftsomlægninger m.v. at
sikre, at vandløbets videnskabelige kvaliteter opretholdes,
og

at en bevarelse af vandløbets videnskabelige kvaliteter forud-
s~tter, at vandløbet frilægges, således at det bliver en hel-
hed uden blokerinf,er, der hindrer vandringen af planter og dyr.

Flertallet finder derfor, at nedlæg~else af de to dambrug - også
når hensyn tages til det foran anførte om erstatningens størrelse - er
absolut påkrævet for at bevare og pleje åen af hensyn til de naturvi-
denskabelige undervisningsmæssige interesser, der knytter sig til den.

Flertallet stemmer derfor for, at dambrugenes drift skal ophøre
med udgangen af 1977.

Mindretallet (Herping) finder
at dambrugene er virksomheder, etableret på grundlaf, af godken-

delser af vedkommende offentlige myndi~heder indenfor de sid-
ste 14 år, uden at safsrejserne, da der var lejlighed hertil,
har grebet ind heroverfor of,at følgelig kun helt exceptionel-
le forhold kan begrunde nedlæg~elsen af sådanne virksomheder,

at dambrugsejeren, der driver en veldreven virksomhed, i alt væ-
sentligt har opfyldt de for godkendelserne stillede betinf,el-
RP:r,og derudover gjort sig anstrengelser for at mindske for-
ureningen, og

at det ikke er godtfjort, at de rensninr,sforanstaltninfer, som
kallpålægp;es dambrufse,ieren med hjemmel i miljøloven, ikke
i tilstrækkelig grad kan sikre vandløbets videnskabelige kva-
li;" ';er.

Mindrei21let - der er enig med flertallet i at åen iøvrigt er
fredningsværdig - har derfor ikke fundet tilstrækkeligt grundlag for
at træffe beste::J.melseom, -at dambrup.:enesdrift skal ophøre.

Der vil være at afsige kendelse efter stemmeflertallet.
T h i b e s t e m m e s:
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Driften af Ormstrun o~ Estrup da~bruf s~al ophøre med ud-
ranfen af året 1977~

S~ørgs~ålet o~ erstatninf. til da~brursejeren afrøres scnc-
re.

Bestem~elser o~ retablering af åløbet træffes senere.

Udskriftens rigtighed bekræftes.
FREDNINGSNÆVNET FOR RINGKØBING AMTS FREDNINGSKREDS •

P.n.v.

·Sv. Aa. Christensen.
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U d s k r i f t
af

protokollen for fredningsnævnet for Ringkøbing amts fredningskreds.

Den 26. aug. 1977 aisagde fredningsr~~~et for Ringkøbing amts
frednir:gskr-edsi sagen
R.A.F. 79/1976 Fredning af Idom å og om-

1;7~ondo arealer-b:..)V - \,.JO

så1yde!lde
d e l - k e n d e l

e
e
e·

Ved del-~ende1se af 31. marts 1977 ~este~te fredningsnævnet
for Ri~gk0bing a~ts frednin~skreds, at d~iften af Ormstrup og E-
strup da~br~g s~a1 ophøre med udcangen af året 1977.

Efter dero~ indgivet begrundet aTh~odning o~ uds~ttelse af
tidspunktet for da~brugsd~iftens ophør, har n~~net fundet basis
for at udskyde o?høret of.bestemme~ herved, at dambrugsdriften
skal o?h~re pr. 1. juli 1978. .

Sp3r~s~ålet o~ erstatniuf, til ejeren af da~brugene, dlli~brugs-
ejer Find B. Ravn og A/S Ormstrup Dambrug har været genstand for
forligsfor~~ndlinger. Der er herunder o?~ået enighed om, at den
private beboelsesejendo~ (matr. nr. 7-f.)og græsninf,sparce11en
(matr. nr. 7-e) afstås til det offentlige, of.at der herfor samt
for produktionsa"!?pa::-atetog ethvert tab iøvrigt i forbind.else
med danbr~ge~es ophør; betales en erstatning på 5.000.000 kr. at
forrente fra den 31. marts 1977 med en årlig rente, der er 1% hø-
jere end den af Danmarks Nationalbank fastsatte disconto på den
na=vnte dato. I forliget indgår, at Find B. Ravn inden udgangen af
1978 har ret til at tilbagekøbe beboe1seseje~donmen 08 græsnings~
parcellen (~~tr. nr. 7-g o~ 7-e) for en pris af 705.575 kr.

Det aftales direkte ~ellew aktieselskabet og Find B. Ravn
personlig, hvorledes erstntningen skal fordeles mellem disse, og
de erstatningsbe=ettigede skaffer selv panthaversa~tykke til ud-
betaling af erstatning i det indbyrdes forhold, de ko~~er over-
ens o:n..

Uanset det indgåede forliE er Find B. Ravn og/eller A/S Orm-e stru::lDa~·Jrut;berettiget til at anke selve beslutningen om da~bru-
fe~es nedl~c~else.

Til dæ~ninf af saf.so~kost~infcr under f~edninsssa~en tillæg-



2.

4Itges der Find B. Ravn og A/S Ornstrup Danbrug in solidum et beløb af
kr. 75.000 sa:n.ttil dæ}-:ningaf udla:E kr. 13.631+,40 eller ialt kr.
88.53'-1-,40.

Frednin~serstatningen vil v~'e at udrede af staten med 75% og
~f Ringkøbing A~tsko~~une ~ed 25%.

r,;ævnsmedlem B~rge H9:-ping øns}:er anført, at han uanset at han
har tiltrådt ovenst~ende forlig, v~dblivende er af den opfattelse
med hensyn til nedlæggelsen af dambrugene, som han har givet udtryk
for l del-kendelsen af 31. ~arts 1977.

tit T h i b e s.t e ~ n e s:
Driften af Orillstru~ 0E Estrup da:n.brufS~::Rl. op:2øre med udgangentt~fjuni ~åned 1978.
Den ejerne tilko:amende erstatning i h.t. ovenstående forlig ud-

betales af st9ts~asse~ med 75~ og af TIin~k0bing Aretsraad med 25%.

~l. Aa. Christensen Børge Herping Carl-Johan Severin

Udskriftens r~gtighed bekræftes.
FREDNINGSlTLVHj}r FOR RINGKØBING AMTS FREDNINGSKllEDS.

~~e
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Afgørelser - Reg. nr.: 05060.00

Dispensationer i perioden: 21-08-1987 - 23-08-2002
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REG. NR. 050(00. oo~1'fIg~

FOR
Ringkøbing, den 21. august 1987.

RINGKØBING AMTS FREDNINGSKREDS Modtaget' R.A.F. 78/1987.
DOMMf RKONTORET. TELEFON 07-32 14 II Skov- og Naturstyrelsen

6950 RINGKØBING 2 ~ AUG. 1987

r-.~.......... -Nævnet har d.d. tilskrevet Holstebro kommune, Bygningsinspektoratet,
Rådhuset, 7500 Holstebro, således:

"Vedrørende opførelse .af tilbygning til en.familiehus på ejendommen matr.
nr. 16ac Den mellemste Del, Idom, tilhørende T. Wium Andersen, Idom
Kirkevej 9, 7500 Holstebro •• Efter en besigtigelse, hvori foruden nævnets medlemmer deltog en repræ-
sentant for Ringkjøbing amtskommunes fredningsafdeling, for ejeren samt
for arkitektfirmaet, meddeler nævnet herved i medfør af naturfrednings-
lovens § 34 fornøden tilladelse til det ansøgte.

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

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

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

Klagefristen er 4 uger fra den dag, afgørelsen er meddelt den pågælden-
de klageberettigede.

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

f. Kopi af ansøgningen samt kortbilag vedlægges.
Med venlig hilsen

Skov- og Naturstyrelsen,
Slotsmarken 13,
2970 Hørsholm.

Miljøministeriet
Skov- og Nat':Jrstyrelsen
j.nr. FfJ"Yfl- YCl Bil. ,.

~~~_. ~,

'elsen ~



FREDNINGSNÆVNET
FOR Modtaget I

a Skov-og NaturstyreIs 11 'a ua 1988
'. RINGK0RING AMTS FREDNINGSKREDS 1 lo J en Ringkøbln~deJ1 • J n r •

'T AN. 1988 R A F 2b6/ 1987 •
DOMMERKONTORET TELEFON 073214 II

,
6950 RINGKØBING

Nævnet har d.d. tilskrevet Ringkjøbing amtskommune, fredningsafdelin-
gen, I.C. Christensens alle l, 6950 Ringkøbing, således:

"Vedrørende videreførelse af hedepleje på arealerne af matr.nr. 13~ Den
4t vestlige Del, Idom, tilhørende Christen og Anders Christensen, Burvej

9, Idom, 7500 Holstebro.

Efter en besigtigelse, hvori foruden nævnets medlemmer deltog repræsen-
tanter for Holstebro kommune og Ringkjøbing amtskommunes fredningsafde-
ling samt ejerne, meddeler nævnet herved i medfør af Overfredningsnæv-
nets afgørelse af 30. december 1985, § 9 - efter at ejernes samtykke

/- ikke har kunnet opnås - tilladelse til rydning af det i vedhæftede rids
med rødt indrammede område.

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

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

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

for overfred-
ansøgeren og

Klagefristen er 4 uger fra den dag, afgørelsen er meddelt den pågælden-
de klageberettigede.

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 vedlægges.

. 1 ~ielsen
Skov- og Naturstyrelsen,
Slotsmarken 13,
2970 Hørsholm.



REG.NR. oSOGo~ 000

FOR

Modtaget'
Skov- og Naturstyrelsen

FREDNINGSNÆVNET

e RINGKØBING AMTS FREDNINGSKREDS 1 4 JAN. 1988 Ringkøbing, den 13. januar 1988.
R A.F 245/1987.

DOMMERKONTORET TELEFON 0732 •• II

6950 RINGKØBING

Nævnet har d.d. tilskrevet Find Ravn, Høgsbjergvej 8, Idom, 7500 Hol-
stebro, således:

"Vedrørende tilladelse til et allerede opført klækkehus på matr.nr. 110
Den mellemste Del, Idom, tilhørende Find Ravn, Høgsbjergvej 8, Idom,
7500 Holstebro •• Efter en besigtigelse, hvori deltog fredningsnævnets medlemmer, en re-
præsentant for Ringkjøbing amtskommunes fredningsafdeling samt ejeren,
og idet der henvises til fredningsnævnets skrivelse af 15. oktober 1982,
godkender nævnet herved i medfør af nævnte skrivelse beliggenhed, ud-
førelse og materialevalg og farver vedrørende det opførte klækkehus.

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

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

e
e
•

Klagefristen er 4 uger fra den dag, afgørelsen er meddelt den pågælden-
de klageberettigede."
Hvilket herved meddeles.
Kopi af ansøgningen samt kortbilag vedlægges •

Med venlig hilsen

Skov- og Naturstyrelsen,
Slotsmarken 13,
2970 Hørsholm.
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OVERFR EDN ING SNÆVN ET
Modtaget! "REG. NR. 5lJ b O

~,ko\l'~og Naturstyrelser; S 5 BD/ .
lotsmarken 1 IC

~ ~ MAR, j9Sti 2970 Hørsholm

Telefon 02 76 57 18

Kresten og Anders Christensen
Burvej 16
Idom
7500 Holstebro

Den 15.03.88
J.nr. 2601/84-1/88

Fredningsnævnet for Ringkøbing Amts Fredningskreds har i skrivelse af ll. janu-
ar 1988 meddelt Ringkøbing Amt tilladelse til udførelse af hedepleje på Deres
ejendom matr.nr. 13 a Den vestlige Del, Idom. Den enstemmige afgørelse er
truffet i medfør af § 9 i Overfredningsnævnets afgørelse af 30. december 1985
om fredning af Idom A med omgivende arealer. De har påklaget denne afgørelse
til Over fredningsnævnet.

Fredningsafgørelsens § 9 lyder således: "på de arealer, der er vist på fred-
ningskortet med signatur for "eng- og mosearealer" og "hedearealer", og på de i

§ 2, b, nævnte arealer har Ringkøbing Amtsråd ret til uden udgift for ejeren
at lade foretage naturpleje til opfyldelse af fredningens formål, f.eks. ryd-
ning af selvsåede buske og træer, slåning af lyng og afgræsning. - På "eng- og
mosearealer" og "hedearealer" må Amtsrådet først udføre plejearbejder, når de
er tiltrådt af vedkommende ejer eller - hvis ejerens samtykke ikke opnås - med
Fredningsnævnets godkendelse. Et eventuelt overskud ved plejen tilfalder den
pågældende ejer."

Ringkøbing Amts Fredningsafdeling har i 1986 og 1987 foretaget hedepleje ved
rydning af selvsåede buske og træer efter aftale med ejerne af to andre ejen-
domme i fredningsområdet. Amtet ønsker nu som led i plejeplanen at foretage
rydning af selvsåede nåletræer på Deres ejendom.

De har som begrundelse for at modsætte Dem rydningen af Deres areal anført, at
jagt- og ~aturmæssige hensyn tilsiger en bevarelse, idet råvildt har deres na-

e
Miljøministeriet J. nr. F / ~ o :>j// -8
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turlige gang gennem bevoksningen, ligesom De har et behov for at kunne udnytte
træerne til salg af pyntegrønt og opvarmning.

Over fredningsnævnet skal udtale:

Ved Overfredningsnævnets afgørelse fra 1985 blev det bestemt, at Amtet skulle
have mulighed for at pleje de fredede arealer, således at bl.a. landskabsværdi-
erne, der er knyttet til ådalen og hedebakkerne, kunne opretholdes og gennem
naturpleje forbedres.

Ejerne af ejendommene i fredningsområdet blev tilkendt en erstatning for be-
grænsning i rådigheden over deres arealer, herunder også det forhold at måtte
tåle, at Amtet kan foretage naturpleje. Erstatning blev for Deres vedkommende
fastsat til 27.500 kr.

Overfredningsnævnet finder, at de af Amtet ønskede plejearbejder ligger inden
for det i fredningsafgørelsen tilladte. Fredningsnævnets afgørelse stadfæstes
derfor.

I sagens behandling har deltaget samtlige 11 medlemmer af Over fredningsnævnet.
Afgørelsen er enstemmig.

Med venlig hilsen

d4~U1t~
BirgItte Damm

sekr.
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69,0 RINGKØBING

Nævnet har d.d. tilskrevet Holger Maarbjerg, Ringkjøbingvej 38,
Idom, 7500 Holstebro, således:

•
"Vedrørende beplantning på matr.nr. 112. og 132. Den vestlige Del,

Idom, tilhørende Holger Maarbjerg, Ringkjøbingvej 38, Idom, 7500
Holstebro •

Efter en besigtigelse, hvori foruden nævnets medlemmer deltog re-
præsentanter for Ringkjøbing amtskommunes landskabsafdeling, Dan-
marks Naturfredningsforenings lokalkomite, Kulturhistorisk Kontor
samt ejeren, meddeler nævnet herved i medfør af naturfredningslo-
vens § 34 afslag til det ansøgte.

Det blev under besigtigelsen oplyst, at hovedformålet med plant-
ningen var at skabe et vest-øst gående læhegn for at beskytte i-
sær ejerens ejendom, der er beliggende umiddelbart nord for lan-
devejen mellem Holstebro og Ringkjøbing, og herved hindre sand-
flugt fra de syd herfor liggende marker.

Nævnet har ved afgørelsen især lagt vægt på, at en beplantning
som det ansøgte vil fjerne udsigten til den gruppe fortidsminder,
som amtskommunen gennem landskabspleje har frilagt i overensstem-
melse med overfredningsnævnets afgørelse af 30. december 1985 om
fredning af Idom å med omgivende arealer. Efter § 6 i overfred-
ningsnævnets afgørelse må der ikke foretages ny beplantning.

Ioverfredningsnævnets afgørelse hedder det om det areal, der nu
søges tilplantet:

e
Miljøministeriet
Skov- og NaturstYl'e1sen
J.nr.SN 11.\\\\1.- OO\\.(
Akt. nr. {,

"Umiddelbart syd for landevejen mellem Holstebro og Ringkøbing
des fredningsområdet med nogle tilstødende hedearealer og -
navnlig det formål at undgå en tilplantning, som kan skjule

udvi-
med
de mar-

Bil.}...
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kante oldtidshøje - tillige med nogle tilgrænsende landbrugsdrevne
arealer."

Nævnet finder på denne baggrund, at det ansøgte vil komme i strid
med fredn;ngens formål, hvorfor en dispensation ikke kan meddeles.

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

Klagefristen er 4 uger fra den dag, afgørelsen er meddelt den på-
l "gæ dende klageberettigede.

Hvilket herved meddeles .

./ . Kopi af ansøgningen samt kortbilag vedlægges.

Nielsen

skov- og Naturstyrelsen,
Slotsrnarken 13,
2970 Hørsholm.
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OVERFREDNINGSNÆVNET Slotsmarken15 BA/bop
2970 Hørsholm
Telefon45 76 57 18

Holger Maarbjerg
Ringkøbingvej 38
Idom
7500 Holstebro

Den 4. september 1990
J.nr. 2601/84-1/90

Fredningsnævnet for Ringkøbing Amts Fredningskreds har den 23. april 1990 af-
slået at meddele dispensation efter naturfredningslovens § 34 til plantning
af et læhegn på Deres ejendom matr.nr. II ~ og 13 ~ Den vestlige Del, Idom,
syd for landevejen mellem Holstebro og Ringkøbing. De har påklaget fred-
ningsnævnets afslag tilOverfredningsnævnet.

Det areal, hvorpå læhegnet ønskes plantet, er omfattet af Overfredningsnæv-
nets afgørelse af 30. december 1985 om fredning af Idom å med omgivende are-
aler. Fredningsafgørelsen indeholder forbud mod ny beplantning. Det er ud-
talt i afgørelsen med særligt sigte på arealerne umiddelbart syd for lande-
vejen, at beplantningsforbudet navnlig har det formål at undgå en tilplant-
ning, som kan skjule de markante oldtidshøje syd for vejen (Kjeldal Høje).

Ringkøbing Amt har efter fredningens gennemførelse frilagt disse høje, og i
overensstemmelse med indstillinger fra amtet og Miljøministeriet har fred-
ningsnævnet fundet, at det ansøgte læhegn vil komme i strid med fredningens
formål.

Overfredningsnævnet kan tiltræde, at et læhegn det pågældende sted strider
mod fredningens formål, og at der derfor ikke kan dispenseres efter natur-
fredningslovens § 34 til det ansøgte.

Opmærksomheden henledes på, at fredningen ikke omfatter de dele af matr.nr.
II ~ og 13~, som ligger nord for landevejen. Plantning af et læhegn langs
landevejens nords ide fremkalder derfor ikke forhold i strid med fredningen.
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I sagens behandling har deltaget 9 af Overfredningsnævnets )) medlemmer.
Afgørelsen er enstemmig.

Med venlig hilsen

(2~
Iviceformand
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•



FREDNINGSNÆVNET

Modtaøetf
Skov- og NaturstyreYse"

2 O SEP. 1990
L-VS ~

REG. NR. ~ ~~ O~
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Ringkøbinj:.den 19. september 1990.
R A.J 17 l/199 O •

FOR

RINGKØBING AMTS FREDNINGSKREDS

DOMMERKONTORET' Tl:lEFON 0732 14 II

6950 RINGKØBING

~ævnet har d.d. tilskrevet Ringkjøbing amtskommune, Teknik- og Miljø-
forvaltningen, Landskabsafdelingen, Damstrædet 2, 6950 Ringkøbing, så-
ledes:

"Vedrørende retablering af en strækning af Idom å i Holstebro kommune.

Nævnet meddeler herved i medfør af naturfredningslovens § 34 tilla-
delse til det ansøgte.

•
Nævnet har ved afgørelsen især lagt vægt på, at der ved de påtænkte
restaureringsforanstaltninger sker en genskabelse af de oprindelige
åslyngninger, som stadig er synlige i landskabet.

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. ansø-
geren og forskellige myndigheder.

I Klagefristen er 4 uger fra den dag, afgøreJsen er meddelt den pågæl-
dende klageberettigede.

En tilladelse kan ikke udnyttes før udløbet af klagefristen. Er kla-
ge iværksat, kan tilladelsen ikke udnyttes, medmindre 'den oprethol-
des af overfredningsnævnet. "
Hvilket herved meddeles.

•/. Kopi af ansøgningen med bilag

Miljøministeriet
Skov- og Naturstyrelsen
J.nr. SN J ~ ICI /1- O O , '( Bil. 9

vedlægges .

d;·~
~ielsen

Akt. nr. :>
e

Skov- og ~aturstyrelsen,
Slotsrnarken 13,
2970 Hørsholm.



FREDNINGSNÆVNET
FOR

RINGKØBING AMTS FREDNINGSKREDS Ringkøbing. den 28. j U li 1992.
R.A.F. 125/1992.

DOMMERKONTORET TELEFON 073214 J I

6950 RINGKØBING

Nævnet har d.d. tilskrevet HAWK Afdeling vest, Flyvestation Ka-
rup, Kølvrå, 7470 Karup, således:

• "Vedrørende midlertidig opstilling af radar med tilhørende støtte-
udstyr inden for beskyttelseszonen omkring Solkær Høje i Idom.

Efter en besigtIgelse den 10. juli 1992, hvori deltog foruden
nævnets medlemmer, repræsentanter for Ringkjøbing Amtskommunes
landskabsafdeling og Kulturhistorisk Kontor samt for HAWK Afde-
ling vest, FlyvestatIon Karup, meddeler nævnet i medfør af natur-
fredningslovens § 34 og § 53 tilladelse til midlertidig opstil-
ling i perioden fra den 23. august 1992 til den 4. september 1992
af radar med tilhørende støtteudstyr på det under besigtigelsen
udpegede sted.

Nævnet har ved afgørelsen lagt vægt på, at den midlertidige op-
stilling, der sker i et hedeareal, der er omfattet af Over fred-
ningsnævnets kendelse af 30. december 1985 om fredning af Idom å
med omgivende arealer, vil ske med vogne, der alle er monteret
på hjul, og ikke bæ~ter, og at amtskommunen, der står for plejen
af arealerne ikke har villet udtale sig imod den anførte midlerti-
dige opstilling.

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

Afgørelsen, der er truffet i medfør af lov nr. 9 af 3. januar
1992 om naturbeskyttelse § 104, stk. l, l. pkt., af det inden den-
ne lovs ikrafttrædelse eksisterende fredningsnævn, idet sagen var

'f'.,·,"1I:
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• indbragt for nævnet inden nævnte lovs ikrafttræden, kan efter den-
ne lovs § 85, jfr. § 87, indbringes for Naturklagenævnet, der af-
gør klager, der er indgivet af miljøministeren eller indeholder
spørgsmål, som efter dette nævns vurdering har meget væsentlig in-
teresse i forhold til lovens formål, idet miljøministeren afgør an-
dre klager.

Klagefristen er 4 uger fra den dag, afgørelsen er meddelt, og kla-
gen indgives skriftligt til nærværende fredningsnævn på den oven-
for anførte adresse.

En tilladelse kan ikke udnyttes, før klage fristen er udløbet. Er
klage iværksat, kan tilladelsen ikke udnyttes, medmindre klagemyn-
digheden bestemmer andet. "• Hvilket herved meddeles.

Med venlig hilsen
p • n • v •~;y/~

Løvbj,erg Nielsen

Skov- og Naturstyrelsen,
Slotsmarken 13,
2970 Hørsholm.



~, FREDNINGSNÆVNET
FOR RINGKJ0BING AlV1T

RETTEN I HERNING. 2. AFD
Nygade '-3, 7400 Herning

TI! 9722 2200

~ .~odtaqet'
skov~1)"5 l'Tatm'.'3tv?''>!JI?r.

! IH:. ,q~:;

Herning, den 6. december 1995
R.A.F. 54/95

Skov- og Naturstyrelsen
Haraldsgade 53
2100 København ø.

~OCoO.00

Flemming Iversen, Idom Kirkevej 14, 7500 Holstebro, er d.d. til-
skrevet således:

"Vest jydsk Skovdyrkerforening søger p~ vegne Flemming Iversen,
Idom Kirkevej 14, 7500 Holstebro, om tilladelse til at tilplante
et 0,37 ha stort areal af matr. nr. 23 a, Den mellemste Del,
Idom. - R.A.F. 79/76 - Idom A.

Efter en besigtigelse den 30. november 1995, hvori foruden nævnet
deltog repræsentanter fra Ringkøbing amtskommune, Friluftsrådet
samt ansøgeren, Flemming Iversen, skal nævnet meddele afslag på
ansøgningen om tilladelse til at beplante den del af matr. nr. 23
a, Den mellemste Del, Idom, som befinder sig på det fredede are-
al. Nævnet skal endvidere meddele afslag på ansøgningen om alene
på arealet at plante et læhegn langs ejendommen Idom Kirkevej 19.

I Overfredningsnævnets kendelse af 30. december 1985 hedder det
blandt andet om fredningens formål: " ... at sikre, at 1dom å ved-
bliver at være et ureguleret naturvandløb m.v. samt sikre, at de
landskabelige værdier, der er knyttet til ~dalen og .hedebakkerne
i området opretholdes og gennem naturpleje kan forbedres."

Om selve fredningen er det blandt andet oplyst i § 6: "Der m~
ikke foretages ny beplantning, heller ikke selvom beplantningen
ville være lovlig efter landbrugsloven."

Nævnet finder, at en samlet beplantning af arealet vil fjerne ud-
sigten fra vejen til ådalen, og at et læbælte, som det ansøgte,
vil indskrænke udsigten til ådalen væsentligt, hvorfor såvel en
samlet beplantning som et læbælte vil være i strid både med fred-
ningen og dennes form~l.



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 spørgsmAl,. som efter nævnets vurdering
har meget væsentlig interesse i forhold til lovens formAl, idet
miljøministeren afgør andre klager.

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

Med venlig hilsen

H. Stamp"• hvilket herved meddeles til Deres orientering.

/~~----....
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~UH HINGKJØBING AMT
5'Dbc.00

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

Tlf. 97 22-22 00 Herning,
R.A.F.

den 20. april 1994
19/94

Idom Dambrug
BorrIsvej 1, Idom
7500 Holstebro

Idom Dambrug, Borrisvej 1, Idom, 7500 Holstebro, ansøger om til-
ladelse til opførelse af maskinhus på ejendommen matr. nr. 11 ~,
Den mellemste del, Idom. Overfredningsnævnets kendelse af 30. de-
cember 1985 - R.A.F.79/76 - Idom A.

Efter en besigtigelse, hvori foruden nævnets medlemmer og Ida og
Kurt Ravn deltog repræsentanter for Ringkøbing Amtskommune og

.. Holstebro kommune, meddeler nævnet i medfør af Naturbeskyttelses-
lavens § 50 dispensation fra overfredningsnævnets kendelse af
30. december 1985, § 8, idet nævnet godkender opførelse af et
maskinhus som ansøgt.

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

Med venlig hilsen
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FOR RINGKJ0B1NG AMT
REnEN i HERNING. 2 AFD

Nygadfl 1-'3 7400 Herning
Tli 9722 2200 . '-0 "'-::f~'")t
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Herning, den 12. december 1996
R.A.F. 33/96

Skov- og Naturstyrelsen
Haraldsgade 53
2100 København ø. REG. NR. 50'00· 00.

Preben Pedersen er d.d. tilskrevet således:

"Preben Pedersen, Blåkjærvej 2, Vind, 7500 Holstebro, ansøger om
tilladelse til at anlægge et lavvandet vandhul ved Idom å's øvre
ende, på matr. nr. la, Bur, Vind. - R.A.F. 79/76 - Idom A.

Efter en besigtigelse den 5. ,december 1996, hvori foruden næv-
nets medlemmer deltog repræsentanter for Ringkjøbing amtskom-
mune, Trehøje kommune, Danmarks Naturfredningsforening, Dansk
Ornitologisk Forening og ansøgeren, meddeler nævnet i medfør af
Naturbeskyttelseslovens § 50 afslag på det ansøgte, idet dette
vil være i strid med fredningens formål.

Arealet er fredet ved Overfredningsnævnets kendelse af 30. decem-
ber 1985, hvorefter fredningens formål er "at sikre, at Idom å
vedbliver at være et ureguleret naturvandløb m.v. samt sikre, at
de landskabelige værdier, der er knyttet til ådalen og hedebak-
kerne i området opretholdes og gennem naturpleje kan forbedres
.... " I fredningskendelsen § 5 anføres: "Der må ikke foretages
terrænændringer. Der må således ikke .... og der må ikke foreta-
ges opfyldning, planering eller afgravning, herunder tørvegrav-
ning" .

Nævnet har også lagt vægt på, at det principielt forekommer be-
tænkeligt at give tilladelse til, at der i fredede områder anlæg-
ges søer i tilslutning til vandløb.

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 m~get væsentlig interesse i forhold til lovens formål, idet
miljøministeren afgør andre klager.

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

Med venlig hilsen

H. Stamp"

hvilket herved meddeles til Deres orientering.

/GRM



•
FREDNINGSNÆVNET

FOR RINGKJØBING AMT
RETTEN I HERNING. 2. AFD .

Nygade 1-3.7400 Herning
TI{. 9722 2200 Herning, den 11. juni 1998

R.A.F. 36/98
Skov- og Naturstyrelsen
Haraldsgade 53
2100 København ø.

Modtaget i
Skov- (IC" Nalur.styrelsen

1 2 JUNI 1998

REG_Nl 5ObO. 00' .

•
Hvam Arkitektkontor A/S er d.d. tilskrevet således:

"Hvam Arkitektkontor A/S, Rydevej 15, 7500 Holstebro, ansøger på
vegne Helle Ørskov Nielsen og Lars Berg Nielsen, 1dom Kirkevej
29, 7500 Holstebro, om tilladelse til at opføre 49,5 m2 tilbyg-
ning til eksisterende beboelse på ejendommen matr. nr. 24 C, Den
mellemste Del, 1dom, beliggende 1dom Kirkevej 29, Holstebro. -
R.A.F. 79/76 - 1dom A.

Under henvisning til Deres ansøgning om tilladelse til ovennævnte
skal jeg meddele, at det ansøgte ikke ses at kræve tilladelse fra
fredningsnævnet.

Der henvises tilOverfredningsnævnets kendelse af 30. december
1985, § 8, hvorefter der ikke må opføres ny bebyggelse, medmindre
det sker i umiddelbart tilknytning til eksisterende bebyggelse.

Med venlig hilsen

H. Stamp"

hvilket herved meddeles til Deres orientering.
!,:~~l~ O'~ Ii'J~.,"~~in~n.i.:'tC'r\et
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REG.NR. bObo .00

FREDNINGSNÆVNET FOR RINGKJØBING AMT

Skov- og Naturstyrelsen
Haraldsgade 53
2100 København

Herning, den 23. august 2002
R.A.F. 48/02

Ringkjøbing Amt er d.d. tilskrevet således:

"Ringkjøbing Amt, Damstrædet 2,6950 Ringkøbing, ansøger om tilladelse til at etablere et
ca. 130 m langt strygomløb på vestsiden af hoved stemmeværket ved Idom Dambrug i den
nedre del af Idom Å. - R.A.F. 79/76 - Idom Å.

Ved Overfredningsnævnets kendelse af 30. december 1985 blev Idom å med omgivende
arealer fredet. Formålet er beskrevet således: "at sikre, at Idom å vedbliver at være et ure-
guleret naturvandløb og på strækningen fra dens udspring til ldom dambrug fortsat kan
fungere som et naturvidenskabeligt reftrencevandløb, og at de landskabelige værdier, der
er knyttet til ådalen og hedebakkerne i området, opretholdes og gennem naturpleje kan
forbedres." Fredningens § 2 pkt. a er formuleret således: "Aens naturlige forløb og vandfø-
ringsevne skal bevares, og der må ikke foretages foranstaltninger, som kan forringe åens
nuværende vandkvalitet. Vedligeholdelse afvandløbet ..." I § 5 anføres under overskriften
Terrænændringer: "Der må ikke foretages terrænændringer. Der må således ikke ske ud-
nyttelse af forekomster i jorden, og der må ikke foretages opfyldning, planering eller af-
gravning, herunder tørvegravning. "

Fra Ringkjøbing amt er modtaget en ansøgning om tilladelse til etablering af et omløbs-
stryg ved Idom dambrug. Stryget skal laves for at forbedre passageforholdene for fisk ved
opstemningen af åen ved dambruget.

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

Jeg skal hermed på nævnets vegne i medfør af Naturbeskyttelseslovens § 50 meddele tilla-
delse til det ansøgte, idet dette ikke er i strid med fredningen s formål. Jeg har især lagt
vægt på, at formålet med at lave stryget er en forbedring af åen som vandløb og levested
for fisk. Stryget vil ikke ødelægge de landskabelige værdier i området.
Tilladelsen gives dog på vilkår, at det opgravede materiale fjernes eller spredes, så de land-
skabelige værdier på stedet bevares.

Tilladelsen bortfalder, såfremt den ikke er udnyttet inden 3 år fra tilladelsen s meddelelse,
jf. Naturbeskyttelseslovens § 66, stk. 2.

Afgørelsen kan efter lov om Naturbeskyttelse, § 78, stk. 3, j fr. § 87 inden 4 uger fra den
dag, afgørelsen er meddelt, påklages til Naturklagenævnet.
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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 tilladel-
sen ikke 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.
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                                                                                                                             FN-MJV-39-2016 

Johan Stubkjær Madsen, Skovdyrkerne 

jsm@skovdyrkerne.dk 

 

Holstebro kommune ansøger på vegne Skovdyrkerne, Nupark 49, 7500 Holstebro, om tilladelse til 

at etablere en sø en beplantning på Ringkøbingvej 36, 7500 Holstebro. – R.A.F. 79/1976 – Idom Å. 

 

Efter en besigtigelse den 29. maj 2017, hvori foruden fredningsnævnet deltog repræsentanter for 

Holstebro kommune, Danmarks Naturfredningsforening, Friluftsrådet, Jysk Energi, samt ansøgeren, 

v/ Skovdyrkerforeningen Vestjylland, skal nævnet i medfør af Naturbeskyttelseslovens § 50 

meddele tilladelse til det ansøgte, da hverken søen eller de ansøgte beplantninger omkring søen 

findes at være i strid med fredningens formål. Nævnet har især lagt vægt på, at det ansøgte ikke 

påvirker Idom Å eller de landskabelige værdier, der er knyttet til ådalen eller hedebakkerne, da 

arealet er beliggende noget fra åen og noget lavere end hedearealet bag arealet. 

  

Tilladelsen gives på vilkår 

 Der må hverken etableres tilløb eller afløb fra søen, 

 Buskenes højde må ikke overstige 3 meter i højden, og 

 Anvisninger fra Holstebro kommune om placering af buskene skal efterkommes 

 

Området ligger i Natura 2000 område nr. 64 Heder og klitter på Skovbjerg Bakkeø, Idom Å og 

Ormstrup Hede. Miljøstyrelsen har i en mail af 7. februar 2017 til fredningsnævnet vurderet, at 

det ansøgte ikke kan påvirke Natura 2000 området negativt, da der ikke er kortlagt naturtyper 

fra udpegningsgrundlaget på stedet.   

 

Fredningsnævnet er enig i denne vurdering, hvorfor det findes forsvarligt at give tilladelsen på 

de beskrevne vilkår. 

 

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 Fø-

devareklagenævnets digitale selvbetjening, jf. vejledning på klagenævnets hjemmeside 

www.naevneneshus.dk. Klagefristen udløber ved midnat på dagen for klagefristens udløb. Hvis kla-

gefristen 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, 

mailto:jsm@skovdyrkerne.dk
http://www.naevneneshus.dk/
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 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.   

Gebyret opkræves i forbindelse med klagens oprettelse i Miljø- og Fødevareklagenævnets digitale 

selvbetjening. Klagen behandles først, når gebyret er betalt. Vejledning om gebyrbetalingen kan 

ligeledes findes på Miljø- og Fødevareklagenævnets hjemmeside www.naevneneshus.dk.   

 

Gebyret tilbagebetales, hvis  

1) klagesagen fører til, at den påklagede afgørelse ændres eller ophæves,  

2) klageren får helt eller delvis medhold i klagen, eller  

3) klagen afvises som følge af overskredet klagefrist, manglende klageberettigelse eller fordi klagen 

ikke er omfattet af Miljø- og Fødevareklagenævnets kompetence.  

 

Det bemærkes, at hvis den eneste ændring af den påklagede afgørelse er forlængelse af frist for 

efterkommelse af afgørelse som følge af den tid, der er medgået til at behandle sagen i klagenævnet, 

tilbagebetales gebyret dog ikke.  

 

Miljø- og Fødevareklagenævnet kan også beslutte at tilbagebetale klagegebyret, hvis  

1) der er indledt forhandlinger med afgørelsens adressat og/eller førsteinstansen om projekttilpas-

ninger, og disse forhandlinger fører til, at klager trækker sin klage tilbage, eller  

2) klager i øvrigt trækker sin klage tilbage, før Miljø- og Fødevareklagenævnet har truffet afgørelse 

i sagen.  

Gebyret tilbagebetales dog ikke, hvis nævnet vurderer, at der er forhold, der taler imod at 

tilbagebetale gebyret, f.eks. hvis klagen trækkes tilbage meget sent, herunder efter at klager har haft 

et afgørelsesudkast i partshøring. 

 

En tilladelse må i henhold til naturbeskyttelseslovens § 87, stk. 3, ikke udnyttes før klagefristen er 

udløbet, eller behandling af en eventuel klage måtte være afsluttet. 

 

Det følger endvidere af naturbeskyttelseslovens § 50, stk. 1, jf. § 66, stk. 2, at en tilladelse bortfal-

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

 

 

http://www.naevneneshus.dk/
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Holstebro kommune 
rikke.rasmussen3@holstebro.dk 
 
 
 
 
Holstebro kommune ansøger om dispensation til nedgravning af 10 kV kabel til den kommende 
Blæsbjerg Vindmøllepark. – R.A.F. 79/1976 – Idom Å. 
 
Ved Overfredningsnævnets afgørelse af 30. december 1985, blev arealer langs Idom å fredet. For-
målet er heri beskrevet således: “at sikre, at Idom å vedbliver at være et ureguleret naturvandløb og 
på strækningen fra dens udspring til Idom dambrug fortsat kan fungere som et naturvidenskabeligt 
referencevandløb, og at de landskabelige værdier, der er knyttet til ådalen og hedebakkerne i om-
rådet, opretholdes og gennem naturpleje kan forbedres.” De relevante fredningsbestemmelser er § 5 
under overskriften Terrænændringer: "Der må ikke foretages terrænændringer. Der må således ikke 
ske udnyttelse af forekomster i jorden, og der må ikke foretages opfyldning, planering eller afgrav-
ning, herunder tørvegravning." I § 8 om bebyggelse og andre anlæg anføres: ”Der må ikke opføres 
ny bebyggelse, herunder skure … Det samme gælder anbringelse af campingvogne o.lign. telte. 
Sædvanlige læskure for kreaturer … 
Der må heller ikke etableres andre faste konstruktioner og anlæg end bygninger. Eksempelvis må 
der ikke opstilles vindmøller eller tårne eller etableres skydebaner, motorbaner, oplagspladser eller 
lossepladser.…” 
 
Fra Holstebro kommune er modtaget en ansøgning fra Jysk Energi Teknik A/S om tilladelse til gen-
nem fredningen Idom Å at nedgrave et kabelanlæg til en vindmøllepark. Det er et højspændings-
kabel 10 kV. Endvidere er der ansøgt om tilladelse til placering af røde markeringspæle, hvor kablet 
passerer åen.  
 
Holstebro kommune har ikke haft indvendinger mod det ansøgte.  
 
Fredningen blev rejst af Danmarks Naturfredningsforening, og fredningsnævnet har forelagt ansøg-
ningen for foreningen, der ikke har haft indvendinger mod ansøgningen. 
 
Sagen er behandlet af nævnets formand alene efter § 10, stk. 5 i forretningsordenen for Frednings-
nævn. 
 
Jeg skal hermed på nævnets vegne i medfør af Naturbeskyttelseslovens § 50 meddele tilladelse til, 
at der som ansøgt nedgraves et kabelanlæg til en vindmøllepark gennem fredningen som vist på det 
vedhæftede kortbilag. Endvidere tillades det, at der som ansøgt placeres røde markeringspæle, hvor 
kablet passerer åen. 
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Tilladelsen gives, idet dette ikke er i strid med fredningens formål.  
 
Tilladelsen gives på vilkår, at der sker en retablering af landskabet og, at både kabel og markerings-
pæle fjernes, når kablet ikke længere skal bruges. Endvidere skal anvisninger fra Holstebro kommu-
ne efterkommes. 
 
Jeg har især lagt vægt på, at det nedgravede kabel på de nævnte vilkår ikke vil være synlige og der-
for ikke vil påvirke de landskabelige værdier. Markeringspælene er et krav efter øvrig lovgivning 
og nødvendig af sikkerhedsmæssige grunde. De vil dog ikke påvirke de landskabelige værdier i 
nævneværdigt omfang. Endvidere vil hverken kablet eller markeringspælene påvirke åens kvaliteter 
som referencevandløb.  
 
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 Fø-
devareklagenævnets digitale selvbetjening, jf. vejledning på klagenævnets hjemmeside 
www.naevneneshus.dk. Klagefristen udløber ved midnat på dagen for klagefristens udløb. Hvis kla-
gefristen 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 afgørel-

sen, 
• 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 virk-
ning for klager, der modtages i nævnet fra og med den 1. februar 2017. Nævnet offentliggør størrel-
sen af klagegebyret på sin hjemmeside www.naevneneshus.dk.   

Gebyret opkræves i forbindelse med klagens oprettelse i Miljø- og Fødevareklagenævnets digitale 
selvbetjening. Klagen behandles først, når gebyret er betalt. Vejledning om gebyrbetalingen kan 
ligeledes findes på Miljø- og Fødevareklagenævnets hjemmeside www.naevneneshus.dk.   
 
Gebyret tilbagebetales, hvis  
1) klagesagen fører til, at den påklagede afgørelse ændres eller ophæves,  
2) klageren får helt eller delvis medhold i klagen, eller  

http://www.naevneneshus.dk/
http://www.naevneneshus.dk/
http://www.naevneneshus.dk/
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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 ef-
terkommelse 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 projekttilpas-
ninger, 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 tilbagebe-
tale gebyret, f.eks. hvis klagen trækkes tilbage meget sent, herunder efter at klager har haft et afgø-
relsesudkast 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. 
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Holstebro kommune 

rikke.rasmussen3@holstebro.dk 

 

 

 

Ansøgning om opførelse af et madpakkehus til offentlig brug på matr. nr. 11o Den mellemste Del, 

Idom på Borrisvej – R.A.F. 79/1976 Idom Å. 

 

Idom Borgerforening og Holstebro Kommune har søgt om dispensation til at opføre et madpakkehus 

ved Idom Å.  

Fredningsnævnet har efter besigtigelse besluttet at meddele dispensation til at opføre et madpakkehus 

som ansøgt, på nedenfor anførte vilkår. 

Ansøgningen 

Madpakkehuset ønskes opført tæt på Borrisvej få meter fra åen. Selve huset er ”type 3” i 

Naturstyrelsens eksempelkatalog. Det ønskes bygget i naturmaterialer med flisebund og tag beklædt 

med tagpap. Træværket tænkes malet sort, og der skal være faste borde og bænke. Madpakkehuset er 

projekteret til en taglængde på 14 meter og en bredde på 6 meter samt højde til tagryg på 3,5 meter. 

Den ene tredjedel af huset skal være et lukket rum med et vandskyllende toilet. Toilettet skal ikke 

frostsikres, hvorfor det skal aflåses om vinteren. En samletank nedgraves. De resterende to tredjedele 

af huset skal være åbent overdækket med tag på stolper, hvor der skal være plads til tre 

bord/bænkesæt.  

Madpakkehuset skal kunne benyttes af offentligheden, for eksempel vandrere, cyklister, lystfiskere 

og børnehavebørn. 

Fredningen  

De gældende fredningsbestemmelser er Idom Å-fredningen af 30. december 1985 fra Overfrednings-

nævnet. Fredningens formål er: 

”at sikre, at Idom å vedbliver at være et ureguleret naturvandløb og på strækningen fra dens udspring 

til Idom dambrug fortsat kan fungere som et naturvidenskabeligt referencevandløb, og at de 

landskabelige værdier, der er knyttet til ådalen og hedebakkerne i området, opretholdes og gennem 

naturpleje kan forbedres.” 

Af fredningskendelsen § 8 fremgår:  

”Bebyggelse m.v. og andre anlæg:  
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Der må ikke opføres ny bebyggelse, herunder skure og boder, medmindre det sker i umiddelbar 

tilknytning til eksisterende bebyggelse.  

Det samme gælder anbringelse af campingvogne o.lign. og telte. Sædvanlige læskure for kreaturer 

kan dog anbringes hvor som helst i fredningsområdet, hvis de opføres af træ og fremtræder i mørke, 

afdæmpede farver.  

Der må heller ikke etableres andre faste konstruktioner og anlæg end bygninger. Eksempelvis må der 

ikke opstilles vindmøller eller tårne eller etableres skydebaner, motorbaner, oplagspladser eller 

lossepladser.”  

Fredningsnævnets behandling af sagen 

Fredningsnævnet har foretaget besigtigelse den 28. januar 2020, hvor foruden fredningsnævnet var 

mødt: 

Torben Høj Nielsen, Holstebro Kommune, Rikke Rasmussen, byggesagsbehandler, Holstebro 

Kommune, Friluftsrådet ved Niels Peter Fløe, og Danmarks Naturfredningsforening ved Villy 

Pedersen. 

Torben Høj Nielsen redegjorde for projektet og oplyste blandt andet, at der tidligere har ligget en 

bygning i tilknytning til et dambrug, der er nedlagt. Bygningen blev revet ned, da den ikke fandtes 

egnet til rekreativt formål. Der ses fortsat spor i landskabet fra dambruget. Kommunen ejer grunden 

og har beholdt den for at have mulighed for at skabe friluftsfaciliteter for offentligheden. Kommunen 

vil stå for vedligeholdelsen af huset. Placeringen er valgt på grund af, at der skal være plads til, at en 

vogn kan komme til at servicere toilettet. Det bør heller ikke ligge for tæt ved vejen, ligesom der skal 

tages hensyn til reglerne for at bygge op mod skel. Det vurderes ikke at være muligt at placere huset 

mod skel i nogen af siderne. 

Rikke Rasmussen oplyste, at der ikke vil blive stillet særlige krav i byggetilladelsen, bortset fra krav 

til at højde og bredde ikke overstiger det projekterede. 

Niles Peter Fløe, Friluftsrådet, støttede projektet og anførte, at det er en god ide, at man kan have et 

sted som dette. Villy Pedersen, Danmarks Naturfredningsforening var enig heri. 

Fredningsnævnets afgørelse 

Efter votering traf nævnet følgende afgørelse: 

Fredningen har til hensigt at beskytte de naturvidenskabelige og landskabelige værdier i åen og 

ådalen. Et madpakkehus vil ikke have indflydelse på åen som videnskabeligt referencevandløb. 

Fredningsnævnet finder, at et mindre madpakkehus i sort naturmateriale, der placeres ved vejen, hvor 

der tidligere har været en bygning, ikke vil stride mod fredningens formål, idet udsynet gennem 

ådalen ikke vil generes heraf. Fredningsnævnet finder imidlertid, at det projekterede hus med en 

længde på 14 meter vil fylde for meget i ådalen. Det er herved tillagt vægt, at huset også med et 

mindre omfang, vil medføre øget tilgængelighed til gavn for offentligheden. 
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De hørte interessegrupper har støttet projektet. 

Fredningsnævnet skal på denne baggrund meddele dispensation til opførelse af et madpakkehus på 

følgende vilkår: 

 Madpakkehuset skal opføres således at den åbne del forkortes med en tredjedel i forhold til 

det fremlagte projekt. 

 Madpakkehuset skal opføres i jordnære farver. 

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.   

Gebyret opkræves i forbindelse med klagens oprettelse i Miljø- og Fødevareklagenævnets digitale 

selvbetjening. Klagen behandles først, når gebyret er betalt. Vejledning om gebyrbetalingen kan 

ligeledes findes på Miljø- og Fødevareklagenævnets hjemmeside www.naevneneshus.dk.   

 

Gebyret tilbagebetales, hvis  

1) klagesagen fører til, at den påklagede afgørelse ændres eller ophæves,  

2) klageren får helt eller delvis medhold i klagen, eller  

3) klagen afvises som følge af overskredet klagefrist, manglende klageberettigelse eller fordi klagen 

ikke er omfattet af Miljø- og Fødevareklagenævnets kompetence.  

 

http://www.naevneneshus.dk/
http://www.naevneneshus.dk/
http://www.naevneneshus.dk/
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Det bemærkes, at hvis den eneste ændring af den påklagede afgørelse er forlængelse af frist for 

efterkommelse af afgørelse som følge af den tid, der er medgået til at behandle sagen i klagenævnet, 

tilbagebetales gebyret dog ikke.  

 

Miljø- og Fødevareklagenævnet kan også beslutte at tilbagebetale klagegebyret, hvis  

1) der er indledt forhandlinger med afgørelsens adressat og/eller førsteinstansen om projekttilpas-

ninger, 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. 
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                                                                                                                        Herning, 6. oktober 2020 

                                                                                                                                   FN-MJV-29-2020 

Holstebro kommune 

rikke.rasmussen3@holstebro.dk 

 

 

Ansøgning om lovliggørelse af 9 broer over Idom Å. – R.A.F. 79/1976 – Idom Å. 

 

Holstebro Kommune har på vegne lodsejerne søgt om dispensation til lovliggørelse af 9 allerede an-

lagte småbroer over Idom Å inden for fredningen Idom Å. Broerne er fordelt på 6 lodsejere. 

 

Holstebro Kommune har gennemgået området i forbindelse med kommunens arbejde med regulat ive t 

for åen og er derved blevet bekendt med broerne og disses placering i det fredede område. 

 

Fredningen 

 

Af overfredningsnævnets afgørelse af 30. december 1985 fremgår blandt andet: 

”… 
Fredningen har til formål at sikre, 

at Idom Å vedbliver at være et ureguleret naturvandløb og på strækningen fra dens udspring til Idom 
dambrug fortsat kan fungere som et naturvidenskabeligt referencevandløb, og 
at de landskabelige værdier, der er knyttet til ådalen og hedebakkerne i området, opretholdes og gen-

nem naturpleje kan forbedres.” 
…” 

 

Af afgørelsens § 8 Bebyggelse m.v. og andre anlæg, fremgår: 

”… 
Der må ikke opføres ny bebyggelse, herunder skure og boder, medmindre det sker i umiddelbar til-

knytning til eksisterende bebyggelse. 
Det samme gælder anbringelse af campingvogne o.lign. og 
telte. Sædvanlige læskure for kreaturer kan dog anbringes hvor som helst i fredningsområdet, hvis de 

opføres af træ og fremtræder i mørke, afdæmpede farver. 
Der må heller ikke etableres andre faste konstruktioner og anlæg end bygninger. Eksempelvis må der 

ikke opstilles vindmøller eller tårne eller etableres skydebaner, motorbaner, oplagspladser eller los-
sepladser. 
…” 

 

Natura 2000 

Broerne ligger i Natura 2000 område nr. 64 Heder og klitter på Skovbjerg Bakkeø, Idom Å og Orm-

strup Hede.  

 

Holstebro Kommune har vurderet, at broerne ikke påvirker Natura 2000-området væsentligt, eller at 

de er til hinder for opfyldelse af målsætningerne for habitatområdet eller nedstrøms habitatområder.  
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De tilstedeværende arter, som er omfattet af EF-habitatdirektivets bilag IV formodes endvidere ikke 

at blive påvirket negativt. 

 

Fredningsnævnets sagsbehandling 

Fredningsnævnet har foretaget besigtigelse af dele af området den 29. september 2020. 

Tilstede var foruden nævnet: 

Lodsejer Ringkøbingvej 37, Jens Holm Larsen 

Lodsejer Idom kirkevej 21, Henrik Fisker 

Lodsejer Høgsbjergvej 6, Lis Gammelgaard 

Lodsejer Idom Kirkevej 23, Mogens Vennevold 

Holstebro Kommune, Nichlas Øgendahl 

Holstebro Kommune, Rikke Rasmussen 

Peter Madsen, Friluftsrådet 

Nichlas Øgendahl, Holstebro Kommune, oplyste, at broerne har ligget der i mange år. De har ikke 

skabt problemer for naturen. Kommunen er først blevet opmærksom på broerne i forbindelse med, at 

de er gået i gang med at se på regulativet. 

 

Det er lodsejerne, der står for vedligeholdelsen af broerne. 

 

Lodsejer, Henrik Fisker anførte, at lodsejerne gerne ser broerne bevaret, da der er mange af områdets 

dyr, der bruger broerne som adgangsvej, og at de også bruges til kreaturer. Broerne er der desuden 

for, at naturen kan bruges. Der er børn, der bader i åen, og det vil nok gå mere ud over skrænterne til 

åen, hvis ikke broerne var der. 

 

Broerne ved Ringkøbingvej 37 og Høgsbjergvej 6 blev besigtiget. 

 

Det blev oplyst, at lodsejer Amstrupvej 9, Anders Hedegaard, der ikke kunne møde under besigtige l-

sen, har meddelt, at han ønsker broen bevaret og, at han har henvist til, at hans bro anvendes af uni-

versitetsstuderende, børnehaver, spejdere m.fl 

 

Friluftsrådet udtalte, at de går ind for, at der er adgangsveje ud i området med broerne over åen, så 

der er adgang for offentligheden. 

 

Fredningsnævnet er forevist fotomateriale af de øvrige broer, Idom Kirkevej 21 og 23 og Ormstrupvej 
9. 

 
Fredningsnævnets afgørelse 
Efter votering traf nævnet følgende afgørelse: 

 

Nævnet har efter udtalelsen fra Holstebro Kommune samt efter besigtigelse og fotomateriale vurde-

ret, at broerne efter deres størrelse og udformning ikke påvirker de naturvidenskabelige og landska-

belige værdier i åen og ådalen, som fredningen tilsigter at beskytte.  
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Nævnet lægger efter udtalelsen videre til grund, at broerne ikke påvirker Natura 2000-området væ-

sentligt, og at de tilstedeværende arter, som er omfattet af EF-habitatdirektivets bilag IV, ikke vil 

blive påvirket negativt. 

 

For så vidt angår betonbroen på ejendommen Høgsbjergvej 6, har et af nævnets medlemmer stemt 

for, at der ikke kan meddeles dispensation til denne bro i sin nuværende form. Dette medlem udtaler, 

at beton er et artsfremmed element i landskabet, og at denne er blevet mere omfattende end de øvrige 

broer, ved at der nu også er lagt måtter til foran broen. 

 

To medlemmer af nævnet har stemt for, at der meddeles dispensation til broen, idet disse medlemmer 

udtaler, at betonbroen falder i med landskabet og ikke syner af mere end træbroerne, samt da der er 

behov for en bro af mere bestandigt materiale til brug for hesteridning i området.  

 

Der træffes afgørelse efter stemmeflertallet. 

 

Den mødte interessegruppe er positiv over for den øgede adgang til naturen, som broerne giver grund-

lag for. 

 

Fredningsnævnet meddeler på denne baggrund i medfør af naturbeskyttelseslovens § 50, stk. 1, og 

stk. 2, dispensation fra fredningen til de af ansøgningen omfattede broer, der er placeret som vist på 

de nedenfor gengivne kort, idet broerne ikke ses at stride mod fredningens formål.  
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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 digita le 
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 klagenævne t, 

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 tilbagebeta le 
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/
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Herning, 26. maj 2021 

                                                                                                                                   FN-MJV-41-2020 
Holstebro Kommune 
lena.straasoe.kjaer.olesen@holstebro.dk 
 
 
Ansøgning om opførelse af udbygning på Idom Åvej 12, 7500 Holstebro. – R.A.F. 79/1976 – Idom 
Å. 
 
Holstebro Kommune har på vegne lodsejer, Idom Åvej 12, 7500 Holstebro, søgt om dispensation til 
at opføre et staldbyggeri og et drivhus på ejendommen inden for Idom Å fredningen.  
 
Ansøgningen 
Af ansøgningen fremgår, at der er tale om en carport med hestestald og hundegård med et samlet 
areal på 70 m2 samt et drivhus på 18 m2. 
Byggeriet opføres tæt på ejendommens skel mod vest og i tilknytning til boligen.  
 
Fredningen 
Af Overfredningsnævnets afgørelse af 30. december 1985 fremgår, at fredningen har til formål at 
sikre, 
at Idom å vedbliver at være et ureguleret naturvandløb og på strækningen fra dens udspring til Idom 
dambrug fortsat kan fungere som et naturvidenskabeligt referencevandløb, og 
at de landskabelige værdier, der er knyttet til ådalen og hedebakkerne i området, opretholdes og gen-
nem naturpleje kan forbedres.” 
 
Af kendelsens § 8 fremgår: 
”… 
Bebyggelse m.v. og andre anlæg. 
Der må ikke opføres ny bebyggelse, herunder skure og boder, medmindre det sker i umiddelbar til-
knytning til eksisterende bebyggelse. 
 
Det samme gælder anbringelse af campingvogne o.lign. og 
telte. Sædvanlige læskure for kreaturer kan dog anbringes hvor 
som helst i fredningsområdet, hvis de opføres af træ og fremtræder i mørke, afdæmpede farver. 
…” 
 
Natura 2000 
Holstebro Kommune har fremsendt følgende bemærkninger: 
”… 
Der skal ikke foretages en nærmere konsekvensvurdering af projektets virkninger på Natura 2000 
områder eller bilag IV-arter, jf. bekendtgørelse nr. 1595 af 6. december 2018 om udpegning og ad-
ministration af internationale naturbeskyttelsesområder samt beskyttelse af visse arter. Det skyldes, 

mailto:lena.straasoe.kjaer.olesen@holstebro.dk
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at projektet ikke i sig selv eller i forbindelse med andre projekter vurderes at kunne påvirke Natura 
2000-områder eller konkrete bilag IV-arter væsentligt. 
Nybygningerne placeres inden for EF-habitatområde nr. 225, Idom Å og Ormstrup Hede. 
Udpegningsgrundlaget omfatter to arter (bæklampret og odder) med levesteder i Idom Å omkring 50 
meter fra bygningerne. 
Udpegningsgrundlaget omfatter endvidere 9 naturtyper. Den nærmeste, kortlagte forekomst af disse 
er et rigkær knap 200 meter mod nord. 
En negativ påvirkning af udpegningsgrundlaget kan dermed udelukkes. 
Holstebro Kommune har ikke kendskab til forekomst af bilag IV-arter nær ejendommen. 
…”  
   
Fredningsnævnets sagsbehandling 
Der er foretaget besigtigelse den 11. maj 2021. 
Til stede foruden nævnet var: 
Karen Schou, lodsejer 
Lena Kjær, Holstebro Kommune 
Gunnar Pedersen, Friluftsrådet 
Casper Pind, A2 Arkitekterne 
 
Casper Pind redegjorde for projektet og forklarede, at det eksisterende skur vil blive fjernet og, at der 
samme sted etableres en åben carport med en åben staldbygning til islandske heste i forlængelse heraf. 
Lodsejer har tre heste og skal opfylde kravene til hestehold. Bygningen vil være placeret samme sted 
som den eksisterende bygning i retning nærmest huset og forlænges i forhold til denne med 3-4 meter. 
Nærmest huset skal være hundegård, hvor der nu er et midlertidigt indhegnet areal. Materialerne bli-
ver sortmalet træ med vandret og lodret beklædning. Taget bliver skråt med fald mod skel, og be-
klædningen bliver tagpap. 
 
Den eksisterende bygning har stået i 20 år. Der er ikke givet dispensation til denne, hvorfor der søges 
om lovliggørende dispensation til denne.    
 
Der ønskes endvidere etableret et drivhus på knap 18 m² i samme side af matriklen men 10 meter fra 
bygningen. Årsagen til, at drivhuset ønskes placeret med afstand til bygningen, er, at det skal være 
muligt at komme ud og ind ad staldbygningen med maskiner.   
 
Lena Kjær bemærkede, at det er kommunens indstilling, at drivhuset ligger for langt fra eksisterende 
bebyggelse. Bygningerne skal holdes samlet. Selvom et drivhus er en let og gennemsigtig konstruk-
tion, mener kommunen, at 10 meter er for langt ude i området. Det kunne eventuelt være en mulighed 
at placere drivhuset tættere på den ønskede staldbygning. 
 
Friluftsrådet havde ingen bemærkninger til det ansøgte. 
 
Fredningsnævnets begrundelse og afgørelse. 
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Fredningsnævnet har efter votering vedtaget at meddele dispensation i medfør af naturbeskyttelses-
lovens § 50, til at opføre en carport med hestestald og hundegård med et samlet areal på 70 m², hvor 
den nuværende bygning er placeret tæt på ejendommens skel mod vest og i tilknytning til boligen.  
 
Der meddeles samtidig lovliggørende dispensation til det eksisterende skur. 
 
Nævnet har ved afgørelsen lagt vægt på, at bygningen vil være placeret mod bevoksning i skel og i 
tilknytning til eksisterende bebyggelse, hvorved placeringen ikke strider mod fredningsbestemmel-
serne. 
 
Nævnet har endvidere lagt vægt på, at bygningens udformning og omfang ikke med denne placering 
strider mod fredningens formål. 
 
Fredningsnævnet lægger efter Holstebro Kommunes vurdering til grund, at opførelsen af bygningen 
ikke vil indebære forringelse af naturtyper og levesteder for arter eller betydelige forstyrrelser af arter, 
som området er udpeget for. 
 
Dispensationen meddeles på de nedenfor nævnte vilkår. 
 
Vilkår: 
 Byggeriet skal udføres i træ i mørk farve og med tagbeklædning i sort tagpap. 
 Byggeriet skal placeres med sydgavlen tæt på beboelsesbygningen som det eksisterende skur. 
 

Fredningsnævnet meddeler afslag på dispensation til at placere et knap 18 m² stort drivhus som ansøgt 
i forlængelse af den nye bygning med en afstand på 10 meter fra bygningen. 
 
Fredningsnævnet har vurderet, at opførelse af et drivhus med den ansøgte beliggenhed med afstand 
til de øvrige bygninger vil være i strid med fredningens formål. Nævnet har lagt vægt på, at drivhuset 
vil ligge meget synligt i området som et fremmedelement, der vil skæmme områdets landskabelige 
værdier. 

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, 

http://www.naevneneshus.dk/
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 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.   

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/
http://www.naevneneshus.dk/
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Herning, 25. oktober 2021                                                                                                                                                                                                                                            

                                                                                                                                   FN-MJV-26-2021  
 
Herning kommune 
ngomg@herning.dk 
Holstebro kommune 
lena.straasoe.kjaer.olesen@holstebro.dk 
 
 
 
 
 
 
 
Ansøgning om etablering af sandfang og brinksikring på en strækning af Idom Å – R.A.F. 79/1976 – 
Idom Å. 
 
Herning Kommune har søgt om dispensation fra Fredningen Idom Å til et vandløbsprojekt vedrørende 
brinksikring og sandfang. 
 
Ansøgningen 
Af ansøgningen fremgår blandt andet: 
”… 
Herning og Holstebro Kommuner er i gang med et vandløbsprojekt på en delstrækning af Idom Å syd 
for Holstebro omkring Blåkærvej og Sandfærvej. Vandløbsstrækningen er udpeget til restaurering i 
den statslige Vandområdeplan 2015-2021, da fiskebestanden ikke opfylder det nationale mål om god 
økologisk tilstand. 
 
Der er lavet en undersøgelse og besigtigelse af vandløbet, og det vurderes, at en væsentlig årsag til 
den lave fiskebestand er den udbredte sandvandring i vandløbet. Sandet dækker grus og sten, som 
fiskene skal bruge til at gyde og skjule sig i, og forhindrer at der kan etableres en god fiskebestand. 
Udbredt sandvandring har desuden også negative konsekvenser for insekter og planter i vandløbet, 
da bunden bliver ensartet og ustabil.  
 
For at begrænse sandvandringen og sandtilførslen til vandløbet forslås det at lave to sandfang og at 
lave brinksikring i tre sving.  
 
Den udpegede strækning af Idom Å ligger i et fredet område (2601/84). Fredningens formål er bl.a. 
at bevare vandløbet som et referencevandløb. Det nævnes i kendelsen at Idom Å skal forblive at være 
et ureguleret naturvandløb og at åens naturlige forløb og vandføringsevne skal bevares. 
 

mailto:ngomg@herning.dk
mailto:lena.straasoe.kjaer.olesen@holstebro.dk
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Forslaget om sandfang og brinksikring vurderes ikke at stride imod fredningens formål om at opret-
holde Idom Å som et referencevandløb, da begge tiltag vil bidrage til at opnå en bedre tilstand i 
vandløbet for især fisk, men også for planter og insekter. Det kan dog evt. stride imod fredningens 
ordlyd om, at åen skal være et ureguleret vandløb. Vi søger derfor om fredningsnævnets godkendelse 
af projektet. 
  
Sandfang etableres ved at lave udposning på vandløbet, hvor vandhastigheden nedsættes, så sandet 
bundfældes. Sandfang vil typisk have en bredde på 2-4 gange vandløbsbredden, en længde på 10-20 
gange vandløbsbredden og en dybde på 1 meter under vandløbsbund. Ind- og udløb sikres med sten 
for at undgå erosion. Sandfangene placeres på steder på lavt fald, og hvor der er nem adgang og god 
mulighed for at bortskaffe det opgravede sand. Der er vedhæftet et kort, som viser mulige placeringer 
af sandfang i vandløbet. 
 
Brinksikring udføres dels ved at sænke brinkanlægget, så det bliver fladere og dels ved at udlægge 
håndsten (10-30 cm) for at forhindre yderligere erosion. Brinksikring ønskes udført i tre sving på 
strækket mellem Sandfærvej og Blåkjærvej. Placeringen af den ønskede brinksikring er også vist på 
det vedhæftede kort. 
 
Vi vurderer at sandfang og brinksikring kan bidrage til at genoprette og fastholde vandløbet i en 
referencetilstand på en skånsom måde uden at have væsentlige negative konsekvenser for vandløbet. 
Sandtilførslen i vandløbet vurderes at komme fra både dræntilløb, erosion af brinker pga. hydraulisk 
påvirkning og erosion af brinker pga. af krondyr, der krydser vandløbet. Sandtilførslen er derfor svær 
at stoppe, så vurderingen baseres på at det i stedet er nødvendigt at mindske sandvandring og -tilførsel 
i vandløbet for at opnå gode fysiske forhold i vandløbet. Alternativet til sandfang er jævnlige oprens-
ninger med maskine, som dels vil give gentagne forstyrrelser af vandmiljøet og vil dels kræve rydning 
på nogle stræk for at få en maskine igennem. Ved at etablere sandfang, kan forstyrrelserne i stedet 
begrænses til to korte stræk på 10-30 meter. Vi vurderer ligeledes, at brinksikring er et egnet tiltag til 
at mindske sandtilførslen til vandløbet, og vil derfor også bidrage til at forbedre de fysiske forhold og 
tilstanden i vandløbet. 
  
Ud over sandfang og brinksikring forslås også at etablere gydebanker og udlægge skjulesten for at 
forbedre fiskenes gyde- og leveforhold. Dette vurderes ikke at være i strid med fredningen.  
…” 
 
Fredningen 
Af Overfredningsnævnets afgørelse af 30. december 1985 fremgår om fredningens formål: 
 
Fredningen har til formål at sikre,  
 
at Idom å vedbliver at være et ureguleret naturvandløb og på strækningen fra dens udspring til Idom 
dambrug fortsat kan fungere som et naturvidenskabeligt referencevandløb, og 
 
at de landskabelige værdier, der er knyttet til ådalen og hedebakkerne i området, opretholdes og gen-
nem naturpleje kan forbedres.” 
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Af fredningsbestemmelsernes § 2 fremgår: 
”… 
Vandløbet med skråninger og bredarealer. 
a. Aens naturlige forløb og vandføringsevne skal bevares, og der må ikke foretages foranstaltninger, 
som kan forringe åens nuværende vandkvalitet. Vedligeholdelsen af vandløbet skal begrænses til 
fjernelse af større sandaflejringer i selve strømrenden og skånsom grødeskæring. 
…” 
 
Natura 2000 
Idom Å er Natura 2000 område. Herning Kommune har vurderet projektets eventuelle påvirkning af 
beskyttelsesinteresserne. 
 
Af Herning Kommunes mail af 27. august 2021 fremgår: 
”… 
Projektet er indenfor Natura 2000-området, Natura 2000-området Heder og klitter på Skovbjerg Bak-
keø, Idom Å og Ormstrup Hede, (nr. 64), Habitatområde H225. 
Udpegningsgrundlag for Habitatområde nr. 225: 
 Revling-indlandsklit (2320) 
 NY Græs-indlandsklit (2330) 
 Vandløb (3260) 
 Våd hede (4010) 
 Tør hede (4030) 
 Surt overdrev* (6230) 
 NY Tidvis våd eng (6410) 
 Hængesæk (7140)Rigkær (7230) 
 Bæklampret (1096) 
 Odder (1355) 

 
Der er kortlagt habitatnaturtyperne rigkær (7230), brunvandet sø (3160), næringsrig sø (3150), våd 
hede (4010), surt overdrev (6230) i området omkring Idom inden for Holstebro Kommune, men pro-
jektet vurderes ikke at ville påvirke naturtyperne negativt, da jf. ansøgningens vedlagte teknisk for-
undersøgelse vil projektet kun resultere mindre og lokale ændringer af vandspejlet og dermed ikke 
berør de kortlagte habitatnaturtyper. Projekts formål er forbedre vandløbet som levested for dyre- og 
planter, og vurderes ikke at ville påvirke Natura 2000-området samt arter og naturtyper på udpeg-
ningsgrundlaget negativt, dog kan odder blive midlertidig forstyrret under anlægsfasen, men projektet 
vil samlet set ikke forringe arten levested i området. 
Bilag IV arter: 
Følgende arter fra EF-habitatdirektivets bilag IV kan tænkes at forekomme i Holstebro Kommune: 
 Spidssnudet frø og løgfrø, stor vandsalamander og strandtudse: Disse arter er ikke registreret i 

nærheden af det pågældende område. 
 Markfirben: Der er ikke kendskab til forekomst af arten i projektområdet. 
 Odder: Lever udbredt i Storåsystemet og Nissum Fjord, se ovenfor. 
 Bæver: Lever i adskillige af kommunens vandløb og søer, men vil ikke blive negativt påvirket af 

projektet. 
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 Ulv: Forekommer lejlighedsvist forskellige steder i Holstebro Kommune herunder området ved 
Ormstrupvej, men vil ikke blive negativt påvirket af projektet. 

 Birkemus: Arten er ikke registreret i området. 
 Småflagermus: Findes overalt, men vil ikke blive negativt påvirket af projektet. 
 Grøn kølleguldsmed og grøn mosaikguldsmed: Der er ikke kendskab til forekomst af arten i 

projektområdet, men arterne vil ikke blive negativt påvirket af projektet. 
 Vandranke og gul stenbræk: Der er ikke kendskab til forekomst af arterne i projektområdet. 

 
Projektet vurderes samlet set ikke at forringe levevilkårene for dyre- og plantearter, der er omfattet 
af EF-habitatdirektivets bilag IV. 
…” 
 
Sagsbehandling 
Fredningsnævnet har foretaget besigtigelse den 21.september 2021. 
Tilstede var nævnet med deltagelse af nævnsmedlemmer fra henholdsvis Herning og Holstebro kom-
muner: 
Tilstede var endvidere: 
Michael Gramkow, Herning Kommune 
Dagmar Bjerre, Herning Kommune 
John Balleby, Danmarks Sportsfiskerforbund 
Verner Bendtsen, Danmarks Naturfredningsforening, Herning afd. 
Villy Pedersen, Danmarks Naturfredningsforening, Holstebro afd. 
Anders Hedegård, lodsejer 
Peter Madsen, Friluftsrådet 
 
Michael Gramkow redegjorde for projektet og forklarede, at Herning Kommune og Holstebro Kom-
mune samarbejder om projektet. Idom Å er udpeget til at få foretaget fysiske forbedringer især på 
grund af sandvandring. Kommunerne ønsker at etablere sandfang og brinksikring for at sikre den 
økologiske tilstand. Sandfangene vil forbedre vandløbet. Der er ved valget af steder til at foretage 
dette, taget hensyn til, hvor det er nemmest at komme til for at udføre arbejderne i vandløbet. Sand-
fang udfærdiges som en udvidelse af åen i 2-3 gange den nuværende bredde, hvor sandet kan samle 
sig. Det er hensigten, at der også skal laves gydebanker længere nede af vandløbet. Der skal endvidere 
fjernes nogle gråpilebuske på brinken, som medvirker til at stuve sandet. 
 
Sandfanget har den funktion, at vandhastigheden bliver nedsat i sandfanget, så sandet vil lejre sig der. 
Bunden hæves, hvor sandfanget slutter, så der kommer større fald, hvorved hastigheden igen øges til 
normal hastighed i vandløbet. 
 
Der er ikke taget stilling til, hvor det opgravede sand skal placeres. Der er en gammel grusgrav i 
området efter bygning af en vej, hvor der vil være plads til at placere sandet. 
 
De har også etableret sandfang andre steder, og efter deres erfaringer skal sandfanget tømmes ca. en 
gang om året og nogle gange oftere efter behov. 
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Sandet kommer ikke kun fra brinkerne men også fra sandfygning fra de dyrkede sandede jorde. Det 
er vigtigt, at sandfanget lægges ret langt oppe i systemet, hvor sandvandringen er størst. 
 
På nedenstående kort er det gengivet, hvor sandfangene ønskes placeret. Det fremgår, at der er tre 
steder, hvor der ønskes placeret sandfang og ikke to, således som det fremgår af teksten fra ansøg-
ningen. 
 
Sandfang nummer 1, grænsevandløb Herning og Holstebro Kommuner 
Michael Gramkow foreviste stedet og forklarede, at der er tale om et lille indgreb på en 20-30 meter 
lang strækning.  
 
Lodsejer oplyste, at hans nabo gerne vil have sandet til sin grusgrav. Det vil være nemt at transportere 
sandet, idet man kan køre hele vejen dertil på denne side af åen. 
 
Lodsejer bemærkede, at det vil være fint at få lavet sandfang, da vandløbet er sandet til. Han ønsker 
at få vandløbet forbedret. Hans arealer ved vandløbet dyrkes ikke, og der er mange vilde blomster. 
Han ønsker, at skolebørn skal have lov at komme i området og opleve naturen. Han er meget interes-
seret i at få sandfanget lavet.  
 
Michael Gramkow oplyste, at der er fisk i vandløbet, men at der er færre, jo længere man kommer op 
i systemet. Vandløbet vurderes i øvrigt at være i god stand, så der er føde nok. 
 
Sandfang nummer 2, Herning Kommune 
På dette sted ses, at krondyr krydser vandløbet, hvilket medfører, at sandet falder ned i vandløbet. De 
har vurderet, at sandfanget skal placeres et sted, hvor vandløbet forløber nogenlunde lige, og hvor der 
er nem adgang. Det skal koordineres med landmanden, hvornår sandfanget skal tømmes, så det passer 
med arbejdet på marken. Det blev oplyst, at denne lodsejer, som ikke var til stede, har givet udtryk 
for, at han er ærgerlig over alt det sand, som er aflejret i åen. 
 
Sandfanget vil betyde, at det bliver mindre indgribende at foretage oprensning af sandet, da der ellers 
ville være tale om, at det skal graves op på hele strækningen. 
 
Der er formentlig tale om, at der skal fjernes ca. 60 mᶾ sand om året på denne strækning, som dækker 
4-500 meter. 
 
De har udbudt tømningen af bassinet til en entreprenør, hvor der er aftalt tidspunkter for tømningen. 
Der findes en liste over sandfang til tømning, som disse vil blive ført på.  
 
Brinksikring 
Det blev forevist, hvor der ønskes foretaget brinksikring. Michael Gramkow forklarede, at det er en 
naturlig proces, at et vandløb flytter sig over tid, men på denne strækning er åen gravet så langt ned, 
at der er fare for, at brinken styrter sammen. Det er formentlig landmanden, som i sin tid har gravet 
vandløbet dybere for at sikre afvanding fra marken.  
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Hvis vandløbet havde ligget i terræn, ville det mere naturligt komme af med sandet i det omkringlig-
gende terræn, men på dette sted er der allerede sket indgreb i naturen, da vandløbet ligger dybere, end 
hvis der var naturlige forhold. 
 
De ønsker at sikre brinken med sten, så den ikke falder ned og tilfører endnu mere sand. Der ligger 
tre steder med dette problem. Hvis ikke brinkerne sikres her, vil sandet alternativt blive samlet op i 
sandfangene. 
 
Lodsejer bemærkede, at når der kommer store regnskyl og tøbrud, kan der afgives meget sand til 
vandløbet. 
 
John Balleby tilkendegav, at det vil være godt for vandløbet at få projektet gennemført, da sandet 
stopper væksten. 
 
Lodsejer ønskede ligeledes at få projektet gennemført. 
 
Villy Pedersen, Danmarks Naturfredningsforening, bemærkede, at han er imod indgreb i naturen. Det 
er charmerende, at naturen bevæger sig, og det er ikke meningen, at mennesker skal bestemme, hvor-
dan det skal se ud over det hele. 
 
Sandfang nummer 3, Herning Kommune 
Michael Gramkow bemærkede, at lodsejer har oplyst, at der tidligere har været et sandfang et andet 
sted på denne strækning, hvor det ikke længere kan placeres, fordi det er § 3 område. Han har derfor 
foreslået dette sted. Der kan laves en udposning på denne side, hvor der ikke er § 3-natur, og hvor det 
ikke er nødvendigt at rydde krattet. Det giver dog den bedste gennemstrømning at lave en udposning 
på begge sider af vandløbet. Der er ikke noget i vejen for at fjerne de gråpiletræer, der vokser langs 
vandløbet. Der skal laves en aftale med lodsejer om vedligehold. Lodsejer har muligvis et ønske om 
at få sandet, og ellers kan det køres til den gamle sandgrav. Det ser ikke ud som om, at marken for 
tiden benyttes til dykning. 
 
Friluftsrådet bemærkede, at de ikke har indvendinger mod det samlede projekt. Der er ikke offentlig 
adgang på denne side af åen, men Anders Hedegård har oplyst, at han gerne vil åbne for adgang for 
offentligheden.  
 
Den anden side af åen ejes af Naturstyrelsen. 
 
John Balleby, Sportsfiskerforbundet bemærkede, at det er alletiders projekt, og at det er det, som skal 
til, for at sikre et godt fiskemiljø. 
 
Verner Bendtsen, Danmarks Naturfredningsforening, Herning afd., bemærkede, at de har set gode 
resultater med tilsvarende projekter, og at han kan gå ind for dette projekt. 
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Villy Pedersen, Danmarks Naturfredningsforening, Holstebro afd., var ikke enig og bemærkede, at 
han er af den opfattelse, at der er tale om et stort indgreb. Det ville være bedre at hæve vandspejlet. 
Det er endvidere spørgsmålet, om man kunne nøjes med to sandfang. 
 
Michael Gramkow bemærkede, at det er en mulighed, at der kun etableres to sandfang. Det er imid-
lertid meningen, at det overskydende sand i systemet kan opfanges og komme ud af systemet i løbet 
af nogle år, hvorefter det ikke længere vil være nødvendigt at grave op. Med tre sandfang, vil der 
formentlig gå omkring 5-6 år, hvorefter åen kan retableres, og det vil derfor være mere skånsomt for 
systemet på længere sigt. 
 
Sportsfiskerforbundet bemærkede at det ikke vil være hensigtsmæssigt at hæve vandstanden på grund 
af bøndernes afvanding. 
 
Michael Gramkow forklarede supplerende, at det vil give problemer for lodsejerne, hvis vandspejlet 
hæves, da området vil blive vådere. Alternativt skal der afsættes midler til at købe jorden af lods-
ejerne, så der kan laves vådområdeprojekter. 
 
Fredningsnævnets afgørelse 
Fredningsnævnet har truffet følgende afgørelse: 
 
Fredningsnævnet har for så vidt angår strækningen ved sandfang 1 haft deltagelse af nævnets kom-
munalt udpegede medlemmer for Holstebro og Herning Kommuner. Fredningsnævnet har, for så vidt 
angår strækningerne ved sandfang 2 og 3, herunder den del, der angår brinksikring, haft deltagelse af 
nævnets kommunalt udpegede medlem fra Herning Kommune. 
 
Fredningsnævnet meddeler i medfør af naturbeskyttelseslovens § 50, stk. 1, og 2, dispensation til, at 
der etableres tre sandfang og brinksikring som beskrevet ovenfor, på de steder, der er indtegnet på 
nedenfor gengivne kort. 
 
Fredningen har til formål at beskytte Idom å, som skal vedblive at være et ureguleret naturvandløb 
og på strækningen fra dens udspring til Idom dambrug fortsat fungere som et naturvidenskabeligt 
referencevandløb. Det fremgår af bestemmelserne, der skal understøtte formålet, at åens naturlige 
forløb og vandføringsevne skal bevares, og at der ikke må foretages foranstaltninger, som kan for-
ringe åens nuværende vandkvalitet. 
 
Det lægges efter det oplyste til grund, at hensigten med at etablere sandfang og brinksikring er at 
forbedre åens økologiske tilstand, hvorved vandløbet kan bevares som referencevandløb. Det lægges 
i den forbindelse til grund, at sandtilførslen til åen blandt andet sker som følge af sandfygning fra de 
tilstødende opdyrkede jorder, og som sådan ikke er naturskabt.   
 
Det lægges videre til grund, at etablering af sandfang vil være skånsom for åens forløb og naturen 
omkring åen, idet vedligeholdelsen så ikke skal ske ved at grave sand i hele åens forløb. 
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For så vidt angår ønsket om brinksikring på de tre markerede steder, lægger fredningsnævnet til 
grund, at dette tiltag er nødvendiggjort af den menneskelige påvirkning af åen i forbindelse med 
dyrkning af de tilstødende arealer, hvor åen er brugt til afvanding og dermed ligger dybere i forhold 
til det omliggende terræn, end den naturligt ville have ligget. 
 
Fredningsnævnet har ved afgørelsen lagt vægt på, at projektet understøtter fredningens formål om at 
sikre åens status som referencevandløb, og at åens vandkvalitet forbedres, herunder at det med etab-
lering af tre sandfang forventes, at sandfangene i løbet af 5-6 år kan fjernes, da sandet herefter for-
ventes at være fjernet i tilstrækkeligt omfang. 
 
Danmarks Naturfredningsforening er for den del, der angår Holstebro Kommune, ikke enig i, at der 
bør meddeles dispensation til projektet, idet der er tale om et indgreb i naturen.  
 
De øvrige interesseorganisationer har ikke haft indvendinger mod projektet. 
 
Nævnet lægger efter kommunens undersøgelse til grund, at projektet ikke vil indebære forringelse af 
naturtyper og levesteder for arter eller betydelige forstyrrelser af arter, som området er udpeget for, 
jf. naturbeskyttelseslovens § 50, stk. 2.   
 
På denne baggrund og da det, der er anført af Danmarks Naturfredningsforening Holstebro afdeling 
ikke med tilstrækkelig vægt taler derimod, finder nævnet, at dispensation til det ansøgte, samlet set 
ikke er i strid med fredningens formål.  
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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.   

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.  

http://www.naevneneshus.dk/
http://www.naevneneshus.dk/
http://www.naevneneshus.dk/
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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. 
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Herning, 27. oktober 2021                                                                                                                                                                                                                                            

                                                                                                                                 FN-MJV-30-2021  
Holstebro kommune 
lena.straasoe.kjaer.olesen@holstebro.dk 
 
 
Ansøgning om tilladelse til at opføre carport, overdækning af udestue, to annekser og pergola på 
Idom Åvej 1, 7500 Holstebro – R.A.F. 79/1976 – Idom Å – Lb.nr. 52 – Idom Kirke. 
 
Holstebro kommune har på vegne lodsejer søgt om dispensation fra fredningen Idom Å og frednin-
gen for Idom Kirke til at opføre en pergola, to annekser, en carport og en overdækket terrasse. 
 
Ansøgningen 
Projektet omfatter en pergola og 2 annekser mod naboen mod øst, bygning af en carport og opsæt-
ning af brandtrappe mod vest i retning mod kirken, samt overdækning af en terrasse mod syd. 
  
Lodsejer har anført følgende: 
”… 
Begrundelse for opførelse af pergola og Anneks: Den 20. oktober 2010 modtog jeg en nabohøring 
i forbindelse med opførelse af nyt enfamiliehus på (Burvej 3) Idom Åvej 3. Jeg gjorde ingen indsi-
gelse mod det fremsendte. Der er i skel tidligere opført et enfamiliehus, som i den beskrivelse jeg 
modtog, delvist bliver revet ned og erstattet med terrasse. Det viste sig at situationen blev en helt 
anden. Det nye enfamiliehus blev placeret et andet sted på grunden og nedrivning har aldrig fundet 
sted. Den nye situation blev aldrig fremsendt som nabohøring. Det gamle enfamiliehus har vinduer 
samt dørparti direkte mod vor have. Jeg vil med pergola og Annekser skærme mod udsynet til og 
fra denne bolig. Nabo høring fra 20-10-2010 er vedlagt (bilag 1). Foto af nabohus er vedlagt (bilg 
2).  
Carport mod vest fra Sølund huse (Karl 4) modificeret til det skæve skel. Areal 37,25 m2 højde 
2,5m. Afvanding til eksisterende tagrende fra hus. Der etableres brandtrappe til første sal i forbin-
delse til carport. Carporten bygges til skel mod vej. Dokumentation fra Sølund Huse er vedlagt 
(bilag 3). Overdækning af terrasse mod syd. 
…” 
Det fremgår af tegninger til projektet, at annekserne har en størrelse på 10,6 m2 og en højde på ca. 
2,5 meter. 
Carporten har en størrelse på 37,25 m2 og en højde på 2,5 meter. 
Pergolaen skal forbinde de to annekser og afskærme mod naboen mod øst. 
Den overdækkede terrasse ønskes i en størrelse på 34,4 m2 og skal ligge op mod husets sydside. 
 
Fredningen Idom Å 
Af Overfredningsnævnets kendelse af 30.12.1985 fremgår om fredningens formål: 
Fredningen har til formål at sikre at Idom Å vedbliver at være et ureguleret naturvandløb og på 
strækningen fra dens udspring til Idom dambrug fortsat kan fungere som et naturvidenskabeligt 
referencevandløb 

mailto:lena.straasoe.kjaer.olesen@holstebro.dk
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Og at de landskabelige værdier, der er knyttet til dalen og hedebakkerne i området, opretholdes og 
gennem naturpleje kan forbedres. 
 
Af bestemmelsernes § 8 fremgår: 
”… 
Der må ikke opføres ny bebyggelse, herunder skure og boder, medmindre det sker i umiddelbar 
tilknytning til eksisterende bebyggelse. Det samme gælder anbringelse af campingvogne o.lign. og 
telte. Sædvanlige læskure for kreaturer kan dog anbringes hvor som helst i fredningsområdet, hvis 
de opføres af træ og fremtræder i mørke, afdæmpede farver. 
…” 
 
Fredningen ved Idom Kirke 
Af fredningen fremgår, at arealerne ikke må bebygges eller beplantes midlertidigt eller vedvarende, 
ligesom der heller ikke på arealerne må anbringes transformatorstationer og telegrafmaster o. lign., 
eller opsættes skure, udsalgssteder, isboder, vogne til beboelse eller opbevaring af redskaber eller 
lignende skønhedsforstyrrende genstande. 
 
Ansøgningen har været sendt i høring hos de kirkelige myndigheder. 
 
Den Kgl. Bygningsinspektør har for Viborg Stift i brev af 15. september 2021 anført følgende: 
 
”… 
Med anmodning om udtalelse har Stiftet den 8. september 2021 fremsendt ansøgning fra Fred-
ningsnævnet om dispensation til at opføre carport, udestue/overdækning, to anneks og pergola på 
Idom Åvej 1, 7500 Holstebro. 
 
Matriklen, hvorpå det foreslået ønskes opført, er omfattet af en Provst Exner Fredning af Idom 
Kirke, Fredningsnævnets kendelse af den 5. april 1951  
 
Det fremsendte forslag viser, at der på hovedhusets sydlige facade tilbygges en udestue eller over-
dække ved eksisterende terrasse, og at der langs matriklens østlige skel, mod naboejendommen, 
opføres afskærmende bebyggelse bestående af to anneks og pergola imellem. Yderligere foreslås 
det at opføre en carport fra hovedhusets vestlige gavl til skel ved fællesvej langs kirkediget. I for-
bindelse med carporten opføres en brandtrappe til hovedhusets 1. sal.  
 
Det oplyses, at anneks udføres i træ med en grundplan på 4 x 3 meter og en højde på 2,45 meter. 
Tag udføres som sadeltag med en taghældning på 15 grader. I forlængelse heraf bygges der pergo-
laer, der tilsyneladende har samme fodaftryk og opstalt som anneks. Carporten har et overdækket 
areal på ca. 37 m² og er 2,5 meter høj, samt tilpasset det skæve skel. Overdækning af terrasse samt 
pergola er ikke nærmere beskrevet. 
  
Det vurderes at anneks, pergola og overdækning af terrassen, såfremt de forbliver reversible og 
udføres i samme farve, ikke vil have nogen forværrende effekt på ind- og udsyn fra kirken. Det 
anbefales, at alt træværk males i en diskret mørk tone, for eksempel sort, der går igen på det eksi-
sterende træværk.  
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Det bemærkes at carporten, og dermed brandtrappen, har en uhensigtsmæssig placering tæt på kir-
ken og kirkediget, og derved får en negativ indvirkning på kirken. Særligt ankomsten til kirken 
påvirkes, men også udsyn fra kirkegården. Det anbefales, at der afsøges alternative placeringer, for 
eksempel i forbindelse med pergolaen eller i forlængelse af udhusets gavl mod syd, som erstatning 
for nuværende skur. Ligeledes bør carporten males i samme tone som resterende træværk.  
 
Det imødeses, at der fremsendes en beskrivelse af pergola og overdækning af terrasse samt en ny 
placering af carport, før de beskrevne tiltag endeligt kan vurderes. Yderligere bør der stilles krav 
om, at alt bebyggelsen udføres i træ og at alt træværk males i samme mørk tone.  
…” 
 
Natura 2000 
Af Holstebro Kommunes vurdering af 6. september 2021 fremgår: 
”… 
 
Natura 2000-området: 
Projektet er indenfor Natura 2000-området, Natura 2000-området Heder og klitter på Skovbjerg 
Bakkeø, Idom Å og Ormstrup Hede, (nr. 64), Habitatområde H225 (Idom Å og Ormstrup Hede). 
Udpegningsgrundlag for Habitatområde nr. 225:  

-Revling-indlandsklit (2320) 
-NY Græs-indlandsklit (2330) 
-Vandløb (3260) 
-Våd hede (4010) 
-Tør hede (4030) 
-Surt overdrev* (6230)  
-NY Tidvis våd eng (6410) 
-Hængesæk (7140) 
-Rigkær (7230) 
-Bæklampret (1096) 
-Odder (1355) 
 
Der er kortlagt habitatnaturtypen rigkær (7230) i området omkring Idom i ca. 90-100 meters afstand 
øst for Idom Åvej 1, Holstebro, men projektet vurderes ikke at ville påvirke naturtypen negativt, da 
jf. ansøgningens vedlagte tegninger/kort vil projektet blive udført ved eksisterende bygning/hus og 
dermed ikke berør den kortlagte habitatnaturtype. Projektet vurderes ikke at ville påvirke Natura 
2000-området samt arter og naturtyper på udpegningsgrundlaget negativt. 
 
Bilag IV arter:  
Følgende arter fra EF-habitatdirektivets bilag IV kan tænkes at forekomme i Holstebro Kommune:  
- Spidssnudet frø og løgfrø, stor vandsalamander og strandtudse: Der er kendskab til forekomst af 
spidssnudet frø i flere vandhuller mod vest, se vedlagte luftfoto, men arten vurderes ikke at blive 
påvirket negativt af projektet.    
- Markfirben: Der er ikke kendskab til forekomst af arten i projektområdet.  
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- Odder: Lever udbredt i Storåsystemet og Nissum Fjord, men vurderes ikke at blive påvirket nega-
tivt af projektet. 
-Bæver: Lever i adskillige af kommunens vandløb og søer, men vil ikke blive negativt påvirket af 
projektet. 
-Ulv: Forekommer lejlighedsvist forskellige steder i Holstebro Kommune, men vil ikke blive nega-
tivt påvirket af projektet. 
- Birkemus: Arten er ikke registreret i området. 
- Småflagermus: Findes overalt, men vil ikke blive negativt påvirket af projektet. 
- Grøn kølleguldsmed og grøn mosaikguldsmed: Der er ikke kendskab til forekomst af arten i pro-
jektområdet, men arterne vil ikke blive negativt påvirket af projektet.  
- Vandranke og gul stenbræk: Der er ikke kendskab til forekomst af arterne i eller i nærheden af 
projektområdet. 
 
Projektet vurderes samlet set ikke at forringe levevilkårene for dyre- og plantearter, der er omfattet 
af EF-habitatdirektivets bilag IV. 
…” 
 
Sagsbehandling 
Fredningsnævnet har foretaget besigtigelse den 21. september 2021. 
 
Til stede foruden fredningsnævnet var:  
Joakim Borg Hjalager for lodsejer Bjarne Hjalager 
Peter Madsen, Friluftsrådet 
Villy Pedersen, Danmarks Naturfredningsforening 
Svend Erik Ramsgård, Idom Kirkes Menighedsråd 
Lena Kjær, Holstebro Kommune 
Lisbeth Ørtoft, Holstebro Provsti 
 
Joakim Borg Hjalager anviste, hvor carporten er tænkt placeret på den vestlige gavl, idet denne var 
markeret med pæle mod den private fællesvej. Han forklarede, at der på det fremsendte bilag med 
den ønskede carport fremgår et skur. Dette skal ikke opføres, da det er hensigten, at der alene skal 
være en egentlig carport, bestående af et tag med stolper, herunder en buet stolpe i begge sider. 
 
Det er tanken, at der skal placeres en brandtrappe på gavlen i den side, der er nærmest bygningens 
nordlige facade. 
 
Lodsejer oplyste, at der tidligere er meddelt dispensation til en carport på den sydlige side af byg-
ningen. Denne er ikke blevet opført. 
 
På husets sydside ønskes den eksisterende terrasse overdækket. Joakim Borg Hjalager var ikke klar 
over, med hvilket materiale dette tænkes udført. Overdækningen skal flugte med den eksisterende 
udestue. 
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Mod nabohuset mod øst modsat kirken ønskes opsat to annekser med pergolaer imellem. Joakim 
Borg Hjalager var ikke klar over, hvorledes udformningen heraf nærmere skulle være. Annekserne 
skal være i træ med træbeskyttelse, men han er ikke klar over, om lodsejer ønsker at anvende en 
bestemt farve på træet. 
 
Annekserne og pergolaerne skal skærme for nabohuset, som anvendes som udhus og vil desuden 
markere den offentlige fællessti, som forløber mellem nabogrundene. Der vil på denne måde blive 
skabt en naturlig gennemgang, hvor folk nu er usikre på, om de må gå der, da der ikke er en marke-
ring, der skærmer af til haven. 
 
Lisbeth Ørtoft henholdt sig til den udtalelse, som den kongelige bygningsinspektør har sendt til 
fredningsnævnet.  
 
Lena Kjær, Holstebro Kommune, bemærkede, at kommunen vurderer, at der ikke er noget til hinder 
for projektet i henhold til naturfredningen, da alle bygningsindretninger ligger i forbindelse med den 
eksisterende bebyggelse og modsat åen, så de ikke har betydning landskabeligt. 
 
Peter Madsen, Friluftsrådet, bemærkede, at han mener, at det kan være et problem, at carporten 
kommer til at ligge så tæt op på skel i forhold til indkigget til kirken. 
 
Menighedsrådet havde ingen bemærkninger til det ansøgte. 
 
Det blev aftalt, at fredningsnævnet sender de skriftlige bemærkninger fra bygningsinspektøren til 
alle fremmødte, som får mulighed for at komme med deres eventuelle bemærkninger herom, inden 
der træffes afgørelse i sagen. 
 
Det kommunale nævnsmedlem, som ikke havde mulighed for at deltage, har foretaget besigtigelse 
den 26. oktober 2021. 
 
Fredningsnævnets afgørelse 
Fredningsnævnet har efter votering truffet følgende afgørelse: 
 
Fredningsnævnet meddeler i medfør af naturbeskyttelseslovens § 50, stk. 1, og stk. 2, dispensation 
til, at der etableres en pergola og 2 annekser mod naboen mod øst samt overdækning af en terrasse 
mod syd. Dispensationen meddeles på de nedenfor anførte vilkår. 
 
Naturfredningen har til formål at opretholde og forbedre de landskabelige værdier, der er knyttet til 
dalen og hedebakkerne i området. 
 
Af fredningsbestemmelsernes § 8 fremgår, at ny bebyggelse kan opføres, hvis det sker i umiddelbar 
tilknytning til eksisterende bebyggelse.  
 
Da den overdækkede terrasse skal etableres ud fra huset, og overdækningen skal flugte med den 
eksisterende udestue, er det ikke i strid med fredningen at etablere denne. Den ønskede carport skal 
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ligeledes etableres i forlængelse af eksisterende bygning og er ikke efter sin størrelse og placering i 
strid med fredningen. 
 
Tilsvarende vurderes det, at de to udhuse og pergolaen ligger så tæt op ad eksisterende bebyggelse 
og vendt væk fra området omkring åen, at de ikke er i strid med fredningen. 
 
Kirkefredningen har til formål at sikre, at der ikke etableres indretninger inden for det fredede om-
råde, der kan skæmme indkig og udkig fra kirken og kirkegården. 
 
De to udhuse, pergolaen imellem disse og den overdækkede terrasse ønskes placeret, så de vender 
væk fra kirken og dens omgivelser og er delvist dækket af eksisterende bebyggelse. Disse indret-
ninger vil være meget lidt synlige fra kirken og på ingen måde skæmmende, hvis de opføres i dis-
krete naturlige eller mørke farver. Nævnet vurderer på denne baggrund, at det ikke er i strid med 
fredningen at etablere disse i overensstemmelse med de nedenfor gengivne vilkår. 
 
Den projekterede carport med brandtrappe er placeret meget tæt på kirkens areal og vil være synlig 
fra kirken og kirkegården. Nævnet vurderer, at opsætning af den ansøgte carport på den eksisterende 
gavl vil skæmme såvel ind- som udkig til kirken og kirkegården. 
 
Det vil derfor være i strid med fredningen at etablere en carport som ansøgt, hvorfor der ikke kan 
meddeles dispensation til denne del af ansøgningen. 
  
Dispensation til terrasse, pergola og udhuse meddeles på 
 
Vilkår: 
 Træværket skal holdes i naturtræ, mørk brun eller sort farve. 
 
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 Fødeva-
reklagenævnets digitale selvbetjening, jf. vejledning på klagenævnets hjemmeside www.naevnenes-
hus.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 afgørel-

sen, 
 landsdækkende foreninger og organisationer, hvis hovedformål er beskyttelse 

af natur og miljø, og 

http://www.naevneneshus.dk/
http://www.naevneneshus.dk/
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 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 virk-
ning for klager, der modtages i nævnet fra og med den 1. februar 2017. Nævnet offentliggør størrel-
sen af klagegebyret på sin hjemmeside www.naevneneshus.dk.   

Gebyret opkræves i forbindelse med klagens oprettelse i Miljø- og Fødevareklagenævnets digitale 
selvbetjening. Klagen behandles først, når gebyret er betalt. Vejledning om gebyrbetalingen kan 
ligeledes findes på Miljø- og Fødevareklagenævnets hjemmeside www.naevneneshus.dk.   
 
Gebyret tilbagebetales, hvis  
1) klagesagen fører til, at den påklagede afgørelse ændres eller ophæves,  
2) klageren får helt eller delvis medhold i klagen, eller  
3) klagen afvises som følge af overskredet klagefrist, manglende klageberettigelse eller fordi kla-

gen ikke er omfattet af Miljø- og Fødevareklagenævnets kompetence.  
 
Det bemærkes, at hvis den eneste ændring af den påklagede afgørelse er forlængelse af frist for 
efterkommelse af afgørelse som følge af den tid, der er medgået til at behandle sagen i klagenævnet, 
tilbagebetales gebyret dog ikke.  
 
Miljø- og Fødevareklagenævnet kan også beslutte at tilbagebetale klagegebyret, hvis  

1) der er indledt forhandlinger med afgørelsens adressat og/eller førsteinstansen om projekttilpas-
ninger, 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 tilbage-
betale gebyret, f.eks. hvis klagen trækkes tilbage meget sent, herunder efter at klager har haft et 
afgørelsesudkast i partshøring. 
 
En tilladelse må i henhold til naturbeskyttelseslovens § 87, stk. 3, ikke udnyttes før klagefristen er 
udløbet, eller behandling af en eventuel klage måtte være afsluttet. 
 
Det følger endvidere af naturbeskyttelseslovens § 50, stk. 1, jf. § 66, stk. 2, at en tilladelse bortfal-
der, hvis den ikke udnyttes inden 3 år efter, at den er givet. 
 
 
 

http://www.naevneneshus.dk/
http://www.naevneneshus.dk/
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Herning, 23. februar 2022                                                                                                                                                                                                                                            

                                                                                                                                   FN-MJV-37-2021  
Holstebro Kommune 
Lena.Straasoe.Kjaer.Olesen@holstebro.dk 
 
 
 
Ansøgning om dispensation til ændret placering af carport på Idom Åvej 1, 7500 Holstebro, jf. afgø-
relse af 27. oktober 2021 i FN-MJV-30-2021 – R.A.F. 79/1976 – Idom Å – Lb. nr. 52 – Idom Kirke. 
 
Holstebro Kommune har på vegne lodsejer Bjarne Hjalager søgt om dispensation til at opføre en 
dobbelt carport på Idom Åvej 1, 7500 Holstebro, inden for kirkefredningen ved Idom kirke og Idom 
Å fredningen. 
 
Ansøgningen 
Lodsejer har søgt om at opføre en dobbeltcarport på 6 x 7,6 meter og i en højde på 2,4 meter på 
sydsiden af beboelsesbygningen. Carporten, som skal opføres i træ, skal erstatte det eksisterende træ-
skur, som er placeret op mod muren og skal være åben ud mod vejen. Projektet er tilrettet efter be-
mærkninger fra Stiftet ved Den kongelige Bygningsinspektør. 
 
Fredningen Idom Å 
Af Overfredningsnævnets kendelse af 30.12. 1985 fremgår om fredningens formål: 
Fredningen har til formål at sikre at Idom Å vedbliver at være et ureguleret naturvandløb og på stræk-
ningen fra dens udspring til Idom dambrug fortsat kan fungere som et naturvidenskabeligt reference-
vandløb 
Og at de landskabelige værdier, der er knyttet til dalen og hedebakkerne i området, opretholdes og 
gennem naturpleje kan forbedres. 
Af bestemmelsernes § 8 fremgår blandt andet: 
”… 
Der må ikke opføres ny bebyggelse, herunder skure og boder, medmindre det sker i umiddelbar til-
knytning til eksisterende bebyggelse. 
…” 
 
Fredningen ved Idom Kirke 
Fredningen er en sædvanlig Provst Exner fredning, hvoraf fremgår, at arealerne ikke må bebygges 
eller beplantes midlertidigt eller vedvarende, ligesom der heller ikke på arealerne må anbringes trans-
formatorstationer og telegrafmaster o. lign., eller opsættes skure, udsalgssteder, isboder, vogne til 
beboelse eller opbevaring af redskaber eller lignende skønhedsforstyrrende genstande. 
 
Natura 2000 
”… 
Projektet er indenfor Natura 2000-området Idom Å og Ormstrup Hede. 

mailto:Lena.Straasoe.Kjaer.Olesen@holstebro.dk
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Holstebro Kommune har vurderet projektets eventuelle påvirkning af Natura 2000 området i for-
bindelse med opførelse af andre projekter på samme ejendom: 
”… 
Udpegningsgrundlag for Habitatområde nr. 225:  

-Revling-indlandsklit (2320) 
-NY Græs-indlandsklit (2330) 
-Vandløb (3260) 
-Våd hede (4010) 
-Tør hede (4030) 
-Surt overdrev* (6230)  
-NY Tidvis våd eng (6410) 
-Hængesæk (7140) 
-Rigkær (7230) 
-Bæklampret (1096) 
-Odder (1355) 
 
Der er kortlagt habitatnaturtypen rigkær (7230) i området omkring Idom i ca. 90-100 meters afstand 
øst for Idom Åvej 1, Holstebro, men projektet vurderes ikke at ville påvirke naturtypen negativt, da 
jf. ansøgningens vedlagte tegninger/kort vil projektet blive udført ved eksisterende bygning/hus og 
dermed ikke berør den kortlagte habitatnaturtype. Projektet vurderes ikke at ville påvirke Natura 
2000-området samt arter og naturtyper på udpegningsgrundlaget negativt. 
 
Bilag IV arter:  
Følgende arter fra EF-habitatdirektivets bilag IV kan tænkes at forekomme i Holstebro Kommune: 
  
- Spidssnudet frø og løgfrø, stor vandsalamander og strandtudse: Der er kendskab til forekomst af 

spidssnudet frø i flere vandhuller mod vest, se vedlagte luftfoto, men arten vurderes ikke at blive 
påvirket negativt af projektet.    

-   Markfirben: Der er ikke kendskab til forekomst af arten i projektområdet.  
-   Odder: Lever udbredt i Storåsystemet og Nissum Fjord, men vurderes ikke at blive påvirket ne-

gativt af projektet. 
-   Bæver: Lever i adskillige af kommunens vandløb og søer, men vil ikke blive negativt påvirket af 

projektet. 
-   Ulv: Forekommer lejlighedsvist forskellige steder i Holstebro Kommune, men vil ikke blive ne-

gativt påvirket af projektet. 
-   Birkemus: Arten er ikke registreret i området. 
-   Småflagermus: Findes overalt, men vil ikke blive negativt påvirket af projektet. 
-   Grøn kølleguldsmed og grøn mosaikguldsmed: Der er ikke kendskab til forekomst af arten i pro-

jektområdet, men arterne vil ikke blive negativt påvirket af projektet.  
-   Vandranke og gul stenbræk: Der er ikke kendskab til forekomst af arterne i eller i nærheden af 

projektområdet. 
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Projektet vurderes samlet set ikke at forringe levevilkårene for dyre- og plantearter, der er omfattet 
af EF-habitatdirektivets bilag IV. 

…” 
 
Fredningsnævnets sagsbehandling 
Nævnet har foretaget besigtigelse den 22. februar 2022. 
 
Til stede foruden nævnet var: 
Lodsejer Bjarne Hjalager 
Provst Niels Arne Christensen 
Anne Breinhild, Viborg Stift 
 
Lodsejer foreviste, hvor carporten ønskes placeret på den vestlige side af bygningen på dennes 
sydside, idet det var angivet med en pæl, hvor langt den vil række fra beboelsesbygningen mod 
syd. Carporten vil flugte med bygningens gavl og vil være åben med plads til to biler samt en 
varmepumpe. Lodsejer forklarede, at det er nødvendigt at have to biler henset til den geografiske 
placering. 
 
Carporten vil blive opført i sortmalet træ og med fladt tag. 
 
Ingen af de fremmødte havde indvendinger mod projektet. 
 
Projektet har desuden været i høring hos de kirkelige myndigheder, hvor ingen har haft indvendin-
ger mod den endelige udformning af projektet. 
 
Fredningsnævnets afgørelse 
Fredningsnævnet har efter votering truffet følgende afgørelse: 
Fredningsnævnet meddeler i medfør af naturbeskyttelseslovens § 50, stk. 1, og stk. 2, dispensation 
til at opføre en carport på sydsiden af den vestlige del af beboelsesbygningen.  
 
Det fremgår af naturfredningens § 8, at ny bebyggelse kan opføres, hvis det sker i umiddelbar 
tilknytning til eksisterende bebyggelse. 
 
Da carporten etableres op mod beboelsesbygningen, er opførelsen af carporten ikke i strid med 
naturfredningens bestemmelser.  
 
Nævnet lægger desuden efter Holstebro Kommunes vurdering til grund, at projektet ikke vil på-
virke Natura 2000-området samt arter og naturtyper på udpegningsgrundlaget negativt. 
 
Kirkefredningen har til formål at sikre, at der ikke etableres indretninger inden for det fredede 
område, der kan skæmme indkig og udkig fra kirken og kirkegården. 
 
Ved at carporten placeres på sydsiden af beboelsen, så den flugter med den vestlige mur, vil carpor-
ten ikke være meget synlig fra og til kirken og kirkegården, ligesom den ikke vil virke skæmmende, 
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hvis den males sort som anført. Nævnet vurderer på denne baggrund, at det ikke er i strid med 
fredningens formål at opføre carporten i overensstemmelse med de nedenfor gengivne vilkår. 
 
Vilkår 

 Carporten skal opføres i sortmalet træ 
 Carporten skal have fladt tag 
 Carporten skal placeres som angivet på det nedenfor gengivne kort og må ikke overstige de 

oplyste mål. 
 

 
 
 
 

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: 

http://www.naevneneshus.dk/
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 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.   

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. 
 

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