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R.A.F. 330/1978
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Fredning af arealer ved
Helleris og Søndbjerg

afsagt såledende

K e n d e l s e•

Ved skrivelse af 18. oktober 1978 rejste fredningsplanudvalget for
Ringkjøbing amt fredningssag for et område mellem Tambohuse og Sønd-
bjerg Strand i Thyholm kOIJli11Une.

I skrivelsen var indeholdt forslag til fredningsbestemmelse for et ca.
14 ha stort areal a.f ejendo~~en matr.nr. l~ Hellerisgård, Søndbjerg
sogn, samt til anlæg af en natursti mellem Tambohuse og Søndbjerg
Strand.

Om begrundelsen for fredningen var anført følgende:

Det pågældende område er ifølge fredningsplanudvalgets landskabsanaly-
se af største interesse for na.turfredning på grund af de landskabelige
værdier som findes her, især indenfor de geologisk interessante og smuk
ke partier ved Helleris lige syd for Tambohuse, og på grund af de re-
kreative interesser, der er knyttet til oorådet •

De tilgrænsende arealer mod nord ved Tambohuse og mod syd Søndbjerg
Strand er i ko~munens planlægning påregnet udbygget til rekreative for-
mål.

Ved Søndbjerg Strand findes allerede et stort so~merhusområde og et
fredet, statsejet område, der er udbygget tilopholdsareal for endags-
turister.

Ved Tambohuse har kommunen planlagt en yderligere udvikling ved anlæg
af marina, campingplads m.v.

Ejeren a.f et af de landskabeligt mest. værdifulde områder ved Helleris
har søgt om tilladelse efter råstofloven til at bortgrave bakkerne, og
for det tilfælde at råstof tilladelse ikke blev givet, har han ønsket at
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udjævne bakkerne for at gøre arealet bedre egnet til landbrugsdrift.

Fredningspla.nudvalget har forhandlet med Thyholm kommunalbestyrelse,
og man er i fredningsplanudvalget og kommunalbestyrelsen enige om, at
det gennem en fredning bør sikres, at de smwc~e bakkedrag nordøst for
Helleris bevares med de nuværende terrænformer og uden bebyggelse, be-
plantning eller andre· fora.nstaltninger, der kan ændre områdets karak-
ter.

For at forbed.re befolkningens muligheder for at opleve dette landskab
og det smukke område mellem Tambohuse og Søndbjerg Strand iøvrigt, bør
der samtidig gennem fredning sikres almenheden adgang til gående færd-
sel ad en 3 m bred sti dels langs overkanten af kystskrænten, dels over
ejendommen matr.nr. la, Helleris, fra de offentligt ejede arealer ved
Søndbjerg Strand til den offentlige vej ved Tambohus.

Efter behørig bekendtgørelse og indvarsling af de interesserede afholdt
nævnet - der i denne sag har bestået af formanden, dommer Sv. Aa. Chri-
stensen, det amtsrådsvalgte medlem Aksel ~~nitzbøll og suppleanten for
det kommunalvalgte medlem Kristian Barre - of.fentligt møde i sagen den
4. december 1973, hvor fire af de syv berørte lodsejere var repræsen-
teret. På mødet rejstes der en del kritik mod fredningsforslaget speci-
elt mod den foreslåede stiføring, idet så godt som alle de mødte ønske-
de stien lagt ned på stranden. Ogs~ mod de for arealfredningen fastsatte
fredningsbestermnelser rejstes der indvendinger. I tilslutning til mødet
foretog nævnet besigtigelse og drøftede individuelle forhold med de på-
gældende lodsejere.

Efter at det ved mødet og besigtigelsen fremkomne var diskuteret i næv-
net, traf dette beslutning om a.t gennemføre fredningen i det væsentli-
ge som oprindeligt foreslået men dog således at stien i størst mulig
udstrækning lagdes på stranden og gav ved skrivelse af 24. januar 1979
lod.sejerne og andre interesserede meddelelse herom og indkaldte erstat-
ningskrav og yderligere bemærkninger.

Der fremkom enkel te supplerende bemærlminger til det udsendte og endvi-
dere følgende erstatningskrav:

I

For lodsejer nr. l Harry Gade, nr. 2 Lars Kr.1aursen og nr. 3Th. Normark:1

A. AREALFRZDNINGEN

l) For de arealer, der ikke er specielt nævnt nedenfor, kræves 2.000
~ta kr. pr. ha for de indskrænkninger, de almindelige fredningsbestem-
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melser medfører •

•.. 2) For vådområderne (ifølge kortbilaget ca. 2,1 ha) kræves 10.000 kr.
pr. ha (ca. 25% af jordværdien). Fredningen vil hindre enhver land- .
brugsmæssig udnyttelse af disse arealer. Der må tages hensyn til,
at en afvanding af arealerne kan gennemføres billigt ved en istand-
sættelse af eksisterende dræningsanlæg.

3) For bakkedraget (ifølge kortbilaget ca. 2,0 ha) kræves 20.000 kr.
pr. ha, svarende til halv jordværdi.

••I

•

Fredningen vil påbyde, at arealet ligger hen med græs. Herved hin-
dres anden landbrugsmæssig anvendelse. Arealets værdi til græsning
vil i løbet af få år begrænses betydeligt, da fredningen vil hin-
dre behandling af jorden, jfr. udkastets pkt. l, stk. 2 sidste punk-
tum. Denne ejendom rælli~essærlig hårdt af bestemmelsen, da der tid-
ligere er ydet præmie for ikke-markedsføring af mælk og mejeripro-
dukter. Dette betyder, at arealet ikke Qå anvendes til græsning for
de almindelige danske malkekvægracer. Fredningsbestemmelsen vil så-
ledes medføre, at arealet kun vil kunne udgøre en dårlig græsning
for kødkvægracer, der giver et meget lavt dækningsbidrag i forhold
til malkekvæg. Medmindre der er en la.ndnand i nærheden, der har en
kødk:vægbesætning, og som ønsker at leje arealet, vil arealet i rea-
liteten blive værdiløst. Selv at ans1caf~e kødkvæg for at udnytte are-
alet vil ikke være økono:nisk rentabelt. Harry Gade havde i forbin-
delse med udsætningen af sin malJcekvægbesætning besluttet at inddra-
ge en del af bakkedraget til kornavl.

•
e'

R~dvidere hindrer beste~~elsen, at arealet kan bruges til produktion
af juletræer og PJ~tegrønt.

4) Udkastets pkt. 2 vil i realiteten kunne hindre, at der foretages gen-
tilplantning, eller eksempelvis medføre at gentilplantning kun må fo-
retages med løvtræer.

Udgangspun.1{:tetfor vores ersta.tningskrav må derfor være de af skov-
riderne givne oplysninger, således som de er refereret i vores skri-
velse af 8. d8cember 1978. Som det fremgår af sawne skrivelse, er
vurderingen af de enkelte arealer og deres afgrænsning behæftet med
stor usikkerhed. Efter nærmere overvejelse mener vi, det må være
fredningsnævnet, der afgør, om en forstlig besigtigelse er nødvendig,
og i givet fald afholder udgifterne ved en sådan.

\e Under henvisning til vores skrivelse af 8. december 1978 kan erstat-
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ningskravet for det beplantede areal derfor foreløbig opgøres
til 25.400 kr.

B. STIUDLÆGGET.

l) Som en gennemsnitstakst fremsættes krav om 15 kr. pr. lb. ro ud-
lagt sti. Inkluderet i dette beløb er erstatning for de ulemper,
som færdslen vil medføre. Det er forudsat, at stien ikke udlæg-
ges over dyrkede arealer.

e

2) Endvidere fremsættes yderligere krav om en erstatning på 5.250
kr. til etablering af hegn mellem skoven og stien på Harry G~des
ejendom. Udgifterne til etablering af et rimeligt hegn er anslå-
et til 15 kr. pr. lb. m. Etablering af et sådant hegn må anses
som helt nødvendigt for at beskytte beplantningen mod ødelæggelse
af turister, hunde m.fI.

e

Endvidere påstås tilkendt et beløb til dækning af sagkyndig bistand.

Lodsejer nr. 4 Erik Houe:

Erstatning for stiudlæg i lighed med de andre lodsejere.

Lodsejer nr. 9 Kresten Gade: 2.000 kr.

Efter det således fremkomne pålægges der det på vedhæftede kort an-
givne areal af størrelse som anført på vedhæftede lodsejerfortegnelse
følgende fredningsbestelThllelser:

.. A: Arealet skal bevares i dets nuværende tilstand.

.. B: Der må således ikke på arealet foretages:
,e l) Der må ikke foretages terrænændringer ved afgravning, udjævning

eller opfyldning.

De eksisterende vandhuller, moser og engarealer må ikke udtør-
res eller afvandes. I disse vådområder må ikke foretages gødsk-
ning eller behandling med keniske bekæmpelsesmidler.

2) Der må ikke foretages beplantning uden for allerede eksisteren-
de beplantninger. m~sisterende løvtr2sarealer må ikke ændres u-
den fredningsnævnets tilla.delse.

'e
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3) Der må ikke foretages bebyggelse eller opsætning af skure, ma-

ster, boder eller andre indretninger. Undtaget herfra er læsku- .
re, hvis placering skal godkendes af fredningsnævnet.

4) Der må ikke henlægges affald eller etableres lossepladser, mo-
torbaner, skydebaner eller lignende.

e

C: Ovenstående bestemmelser skal ikke være til hinder for, at der på
arealerne i en bredde af 60 meter fra fredningens vestskel som.vist
på vedlagte kort, uden fjernelse af materialer foretages en "ud-
glatning II , således at man på terrænet i sin helhed kan færdes med
mejetærsker og andre landbrugsredskaber. Planer for udjævningen,
der skal foregå så skånsomt som muligt, skal forelægges frednings-
nævnet til godkendelse inden arbejdet iværksættes.

ie Endvidere bestewÆes det, at der tillægges offentligheden adgang til
gående færdsel ad en 2 meter bred sti fra Tambohus til Søndbjerg
som angivet på vedhæftede kort og iøvrigt forløbende i enkeltheder
således:

Stien udgår fra den offentlige vej ved Tambohus og fører langs mark-
skellet af matr.nr. la mod stranden.

e
el

•

e

Over matr.nr. l~ Helleris (lb.nr. l), går stien ad den eksisterende
sti og vej mellem beplantningen af hybenroser. Hvor denne bevoksning
er sammengroet og af hensyn til færdselsmuligheden kan fredningsmyn-
dighederne og kommunen her foretage .slåning og klipning af vegeta-
tionen.

Over matr.nre. Ib, 2 og 34b, 16b og l5~ (lb.nr. 2,3 og 4) går stien
ved foden af skrænten eller nederst på denne, hvor den såvidt mu-
ligt placeres på højt fast terræn. Fredningsmyndighederne og kom-
munen kan her foretage rydning af vegetation og mindre terrænændrin-
ger for at sikre en bekvem færdsel nederst på skrænten.

På matr.nr. 17.:2.retableres den gamle nedkørsel til sti.

Over ejendommene 17b, 19b og 5~ (lb.nrene. 5, 6 og 7) føres stien
langs overkanten af skrænten mellem den spredte bevoksning. Stien
placeres alle steder således at mind.st mulig landbrugsjord inddrages.

For færdsel på stien gælder følgende regler:

(la
Kun gående færdsel er tilladt. Kørende færdsel m.v. skal af fred-
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ningsrnyndighederne forhindres ved eta.bleringaf møller. stenter
eller lignende.

Hunde skal føres i snor. (Det bemærkes, at der på strandbredder
gælder særlige regler).

Ved stiens udgangspunkter skal af fredningsmyndighederne opsæt-
tes ordensregler; og langs stien kan af fredningsmyndighederne

-foretages mærkning af dens forløb.

Hvad angår erstatningsspørgsmålet bemærkes,at nævnet.finder, at er-
statningen for de ulemper, der ved fredningen påføres lodsejerne,
kan ansættes til 600 kr. pr. ha for arealfredningen, 5 kr. pr. lb. m
for stiudlæg på stranden og lo kr. pr. lb. m stiudlæg iøvrigt. Der
vil herefter være at udbetale erstatning ved et samlet beløb på
22.225 kr. fordeltblandt lodsejerne som angivet på lodsejerforteg~
nelsen. Endvid.ere tillægges der Landskontoret for Landboret for sag-
kyndig bistand til lodsejerne under sagen 2.000 kr. og til dækning
af udlæg 721,50.kr.

De tilkendte erstatninger og omkostningsbeløb vil i medfør af natur-
fredningslovens § 24'være at betale af statska.ssenmed -i og Ringkjø-
bing amtsråd med i.

T h i b e s t e ro ID e s:

Det på vedhæftede kort angivne areal fredes og der tillægges offent-
ligheden a.ågang til gående færdsel ad den på lcortetangivne ati alt
i overensstemmelse med det foran anførte.

I erstatning udbetales til lodsejerne de på vedhæftede lodsejerforteg-
nelse angivne beløb, ialt 22.225 kr. Ertsatningsbeløbene forrentes
fra kendeIsens dato og indtil beløbet kan hæves med en årlig rente.
der er 1% højere end den af Danmarks Nationalbank fastsatte disconto.

Erstatning m.v. udredes af statskassen og Ringkjøbing Amtsraad som
næTmere foran bestemt.
Sv. Aa. Christensen. A. Ammitzbøll. Kr. Borre.

Foranstående kendelse kan påankes tilOverfredningsnævnet (adr.
Amaliegade 13, 1256 København KJ af bl.a. lodsejerne og forskellige
myndigheder. .

Klagefristen er 4 uger fra kendelsens dato.
Udskriftens rigtighed bekræftes.FREDNINGSNÆVNET FOR RINGKØBING AMTS-FREDNINGSKREDS, den 16. juli 1979.

~J/~P-Y;v: •-~
Sv. Aa. Christensen.
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FREONl NGSNÆVNET
FOR RINGKJ0BlNG AMT

RETIEN I HERNING, 2. AFD.

Nygade 1-3.7400 Herning

T1t 9722 2200

Modtaget i
Skov- og Naturstyrelsen

e' k:3 JULI 1998Herning, derr 2. juli 1998
R.A.F. 37/98

Skov- og Naturstyrelsen
Haraldsgade 53
2100 København ø. REb. N R. 5 3l c:L. a \.

Ib Frederiksen er d.d. tilskrevet således:

"Ib Frederiksen, Sarpsborgvej 46, 7600 Struer, ansøger om tilla-
delse til at foretage oprensning af to mindre vandhuller i etti moseområde syd for Tambohuse på matr. nr. la, Hellerisgård,
Søndbjerg, tilhørende Harry Gade, Tambohusvej 16, 7790 Thyholm. -
R.A.F. 330/78 - Helleris og Søndbjerg.

Efter en besigtigelse den 26. juni 1998, hvori foruden nævnet
alene deltog ejeren af arealet og ansøgeren, skal nævnet i med-
før af Naturbeskyttelseslovens § 50 give tilladelse til, at der
på ejendommen matr. nr. la, Hellerisgård, Søndbjerg som ansøgt
foretages oprensning af 2 mindre vandhuller, hvis arealer hver
især ikke må overstige 100 m2. Det qpgravede materiale lægges i
en bræmme øst for vandhullerne langs et hegn i en bredde på ca.
3-4 meter. Placeringen af vandhullerne fremgår af vedlagte kort-
bilag.

e
Tilladelsen gives på vilkår:
1. Bræmmen bestående af oplagt materiale må ikke blive højere end

det levende hegn, og skrænten mod vandhullerne må ikke være
unaturligt stejl,

2. Vandhullerne må ikke anvendes til udsætning af ænder eller
fisk, samt

3. Der må ikke ske fodring af dyr i og ved vandhullerne.

Nævnet har ved afgørelsen især lagt vægt på, at der er tale om
en oprensning af 2 vandhuller, som tidligere har haft vandspejl.
Der er alene tale om to relativt små vandhuller, og henset til
vilkårene anses det ansøgte herefter ikke at være i strid med14t
fredningens formål. :r .. ." ' ... " O"., '" .0 ",0._ ;,,' ""'i.',"~V"
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Tilladelsen bortfalder, s~fremt d~n ikke er udnyttet inden 3 ~r
fra tilladelsen s meddelelse, jfr. Naturbeskyttelseslovens § 66,

stk. 2.
•

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

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. ta

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

Med venlig hilsen

H. Stamp"

hvilket herved meddeles til Deres orientering.
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