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U d s k r i f t

af
protokollen for fredningsnævnet for Ringkøbing amts fredningskreds.

År 1970 den 12. oktober kl. lo afholdt fredningsnævnet møde på
gårdejer Laurits Linds ejendom i Handbjerg pr. Vinderup •

Der foretoges:• R.A.F. 296/1970 Sag angående fredning af et ca. 15,9
ha stort areal af ejendommen matr.nr.
19a Handbjerg Hovedgaard, Handbjerg
sogn, og matr.nr. 34f sydvestlige
del, Ryde sogn, tilhørende gårdejer

~~~::~~-~:~~~-~~~~~~::~-~::_~:~~::~~: I

Der fremlagdes:
~ l. Rejsningsskrivelse af 15. maj 1970 fra fredningsplanudvalget for
-\/.. Ringkøbing amt, bilagt beskrivelse med kort.

2. Skrivelse af 9. september 1970 fra do. ang. endelig fredningspå-
stand.

3. Kort.
4-5. Tingbogsattester.
6-9. Statstidende for 22. september 1970.

Aktuelt for 21. september 1970.
Holstebro Dagblad for 21. september 1970 og
Vinderup Avis for 23. september 1970
med bekendtgørelse i henhold til naturfredningslovens § 13, stk.
l, og indkaldelse til nærværende møde.
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lo. Indkaldelsesliste.
11-17. Genpart af indkaldelse til ejeren, amtsrådet, naturfrednings-

foreningen, Vinderup kommune, Rigsantikvaren og fredningsplan-
udvalget.

18. Genpart af indkaldelse til panthavere og servitutberettigede.
19. Postkvittering for anbefalede indkaldelser til panthavere m. fl.

20-22. Skrivelser fra naturfredningsforeningen, Rigsantikvaren og
Vinderup kommune.

Mødt var fredningsnævnets formand, dommer Møller Nielsen, det
amtsrådsvalgte medlem, gårdejer Thomas Andersen, og det kommunevalgte
medlem, gårdejer Ejner Christensen.

løvrigt var mødt:
For Ringkjøbing Amt: Ingen

" Vinderup kommune: "
" Rigsantikvaren: "
" Danmarks Naturfredningsforening:

fredningsplanudvalget: Statsskovrider Vagn Johansen samt
"

"
forstkandidat Per Mikkelsen og amtsfuldmægtig Salomonsen.

Ejeren var mødt.
Af pant- og udlægshavere var mødt: Gårdejer Eigil Madsen, Sir

pr. Holstebro, Handbjerg Brugsforening ved landsretssagfører C. C.
Hviid, Vinderup, Landboauktionerne ved konsulent K. Bank, Holstebro,
landsretssagfører C. C. Hviid på egne vegne, handelsmand Frode Jensen,
Hurup, og handelsmand Sigvald Kiilerich, Aulum, der alle gjorde krav
på andel i eventuel erstatning.

Der foretoges besigtigelse.
Ejeren erklærede sig enig i fredning som begært, mod at der

udbetales ham en erstatning på ikke under 50.000,- kr., hvorved han
særligt henviser til, at der siden 1965 har ~æret gravet sand i area-
let i større omfang, at han i 1968-69 har haft en indtægt heraf på
ca. 5.000,- kr. årlig, og at han mener at kunne regne med noget lig-
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:It· nende fremover. Han har efter planudvalgets anmodning indstillet

gravningen fra april måned i år og ønsker sig tilkendt renter fra
det tidspunkt.

•

Planudvalget indstillede efter omstændighederne, at der tilken-
des ejeren renter fra l. maj 1970.

Ejeren erklærede sig enig i, at eventuel erstatning udbetales
til landsretssagfører Hviid til fordeling mellem de mødte kreditorer,
der gjorde krav på andel i erstatningen.

De pågældende kreditorer tiltrådte dette.
Da ingen havde yderligere at anføre, afsagde nævnet sålydende

k e n d e l s e :

e
e

Ved skrivelse af 15. maj 1970 indbragte fredningsplanudvalget
for Ringkøbing amt for fredningsnævnet spørgsmålet om fredning af et
15,9 ha stort areal af ejendommen matr. nr. 19a Handbjerg Hovedgaard,
Handbjerg sogn, og matr. nr. 34f sydvestlige del, Ryde sogn, der ejes
af gårdejer Laurits Lind, Handbjerg pr. Vinderup.

Det omhandlede areal er beliggende ved landevejen mellem Holste-
bro og Vinderup, hvor denne skærer Hellegård å,og kaldes Tingskov
bakke.

I rejsningsskrivelsen er om arealet bl. a. anført, at Tingskov
bakke er dannet under sidste istid som en del af dalskrænterne i en
tunneldal, hvorieennem smeltevandet løb sydpå fra Limfjorden til
gIeteherporten syd for Borbjerg. En del af bakken er tilplantet med
nåletræer, og derudover er der spredt opvækst af eg, røn, fuglekirse-
bær, pil m. v. og spredte enebærbuske. Nedenfor bakken mod Hellegård
å ligger græsningsenge og ovenfor opdyrkede marker. største delen af
bakken udnyttes til kreaturgræs~ing og har karakter af åben græsnings-
skov og overdrev. Bakken er meget markant og udgør et fint samspil
med Rydhaveskoven på den anden side af ådalen, hvilken skov nu til
dels af fredningsmæssige grunde er erhvervet af Statsskovbruget.

Rigsantikvaren har i en over sagen indhentet erklæring udtalt:
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"Tingskov bakke har en fremtrædende placering i det tunneldals-

landskab 9 som Hellegård å gennemstrømmer. På begge sider langs ådalens
skrænter er der talrige spor af bosættelse9 dels fra ældre stenalder
(ertebølle- og gudenåkultur), dels fra yngre stenalder (dyssetid).
Fundene i arealerne omkring bunden af ådalen indicerer9 at der her
har været et centrum for egnens dyssetidsbebyggelse. I tilknytning til
ådalen ligger Handbjerg hovgaard og Rydhave, hvis bygninger er fredet
i henhold til bygningsfredningsloven9 henholdsvis i kl. B og A, og
voldstederne, hvorpå de er beliggende 9 er beskyttet i henhold til na-
turfredningslovens § 48. Ved Holmgaard sø ligger den i kl. B fredede
Borbjerg holmgaard.

Det må anses for meget værdifuldt 9 at det smukke bakkedrag beva-
res som overdrev og græsningsareal med spredt beplantning af træer og
buske og ikke ødelægges ved nogen form for afgravning. I engen ved fo-
den af Tingskov bakke er der i et dybt kildevæld fundet en smukt ud-
ført træsk11 sammen med en mængde grenstumper og hasselnødder, hvilket

,r kunne tyde på, at kilden har været anset som helligkilde."
Danmarks Naturfredningsforening har i skrivelse af 10. juni 1970

4t' varmt anbefalet fredningens gennemførelse under henvisning ti19 at
tt' foreningens videnskabelige udvalg har anført, at man fra geologisk si-

de kan medgive sagen den bedste anbefaling 9 idet området udgør en vig-
tig del af det geologisk set betydningsfulde Hellegård å-tunneldalkom-
pleks, der geomorfologisk må anses som et særdeles vigtigt landskabs-
element til tolkning og forståelse af landskabets tilblivelse.

Endvidere har Vinderup kommune vedtaget at anbefale fredningen.
Fredningsbegæringen har været bekendtgjort i Statstidende for 22.

september 1970 samt i Vinderup Avis den 23. september 1970 og i Hol-
stebro Dagblad og Aktuelt den 21. september 1970, og alle interessere-
de har været indkaldt til sagens behandling 9 for ejer og panthaveres
og andre interesseredes vedkommende ved anbefalet skrivelse.

Ejeren og følgende pant- og udlægshavere; gårdejer Eigil Madsen,
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Handbjerg Brugsforening, Landboauktionerne, landsretssagfører C. C.
Hviid, Frode Jensen og Sigvald Kiilerich havde givet møde.

Fredningsplroludvalget har givet møde og begært sagen fremmet i
overensstemmelse med påstanden i skrivelse af 9. september 1970.

Ejeren har erklæret sig enig i fredning mod en erstatning på ikke
under 50.000,- kr.

Der er ingen indsigelse rejst mod fredningens gennemførelse, men
de mødte panthavere har gjort krav på andel i eventuel erstatning.

Ejeren har erklæret sig enig i, at en eventuel erstatning udbeta-
les til landsretssagfører C. C. HViid, Vinderup, til fordeling mellem
de mødte pant- og udlægshavere.

De nævnte pant- og udlægshavere har erklæret sig enig i, at den
eventuelle erstatning udbetales til landsretssagfører Hviid til forde-
ling mellem dem.

Da det i sagen omhandlede areal, hvis nærmere beliggenhed og af-
grænsning fremgår af det nærværende kendelse vedhæftede kort, findes
fredningsværdigt, og da betingelserne i naturfredningslovens § l, nr.
2, skønnes at være til stede, vil arealet være at undergive fredning
således, at for fredningen skal gælde følgende bestemmelser for det på I

vedhæftede kort som område I betegnede areal:
l. Det naturlige terræn må ikke ændres ved afgravning eller påfyldning.

4t. 2. Der må ikke opføres bygninger eller opstilles skure, boder, camping-

ee
vogne, telte eller lignende.

3. Der må ikke opstilles master eller føres luftledninger hen over
arealet.

4. Arealet må ikke benyttes til henkastningafaffald og således heller
ikke til bilophugningsplads eller lignende.

5. Arealet må ikke yderligere opdyrkes, men må som hidtil benyttes til
kreaturgræsning. Opsætning af de nødvendige kreaturhegn skal være

tt tilladt.
6. De fredede arealer må ikke yderligere tilplantes.
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7. Det skal være fredningsmyndighederne tilladt at jævne grusgrav-

" _ ningsskrænterne, og eventuelt tilplante disse med de på stedet hjem-
mehørende træarter og buske.

8. Det skal være tilladt fredningsmYndighederne at pleje den eksiste-
rende vegetation og beplantning, således at arealet får præg af
åben græsningsskov og således at nåletræerne, bortset fra enebær,
efterhånden som disse går ud, erstattes af de på stedet hjemmehø-
rende træarter og buske. Ejeren er berettiget til at udnytte de ek-

4t sisterende nåletræer bortset fra enebær i det omfang, der er brug
herfor."'

9. Der skal være almenheden tilladt adgang til gående færdsel på det
fredede areal. Passage af kreaturhegn skal ske gennem møller eller
lignende, som opsættes af fredningsmyndighederne.

lo. Det skal være tilladt fredningsmyndighederne at etablere en parke-
rings- og rasteplads ved foden af grusgravningsskrænten samt til-
kørsel hertil.

ll. Fredningsmyndighederne skal sørge for, at arealet holdes fri for
henkastet affald samt ved skiltning foreholde publikum de nødven-
dige ordensregler.

For det som område II betegnede areal skal gælde følgende bestem-
melser:
l. Tilstanden på arealerne må ikke forandres uden fredningsplanudval-

gets tilladelse. Forandringer, der skyldes dyrkningsmæssige ændrin-
ger inden for sædvanlig landbrugsdrift, kan dog gennemføres uden
tilladelse. Meddeler fredningsplanudvalget afslag på en anmodning
om tilladelse til at forandre tilstanden på arealerne, kan ejeren
kræve, at fredningsplanudvalget rejser fornyet fredningssag.

2. Der skal være almenheden tilladt adgang til gående færdsel ad de
på deklarationsridset viste 2 m brede stier. Der må ikke foretages

" ~ noget, som gør disse stier vanskeligt tilgængelige. Passage af krea-'
turhegn skal ske gennem møller eller lignende, som opsættes af
fredningsmyndighederne .

.'
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Påtaleretten vedrørende ovennævnte servitutpålæg tillægges fred-

;' 'tt ningsnævnet for Ringkøbing amts fredningskreds og fredningsplanudval-
get for Ringkøbing amt hver for sig.

Vedrørende erstatningsspørgsmålet skal anføres 9 at ejeren har hen-
vist ti19 at der siden 1965 har været gravet sand i bakken i større
mængder, og at han ved fremtidig sandgravning har regnet med en ind-
tægt på ca. 5.0009- kr. årlig. Han har ladet sandgravningen indstille
i april måned i år efter henstilling fra planudv~lget og efter forhand-

4t ling med et af fredningsnævnets medlemmer 9 hvorfor han har anmodet om9
at der tillægges ham renter af et eventuelt erstatningsbeløb for en,passende tid forud for nærværende kendeIses afsigelse.

Efter det foreliggende fastsatte nævnet erstatningen til 50.000,-
kr. med renter lo % årlig og bestemte9 at renter vil være at beregne
fra l. maj 1970 til betaling sker.

Erstatningen udredes med i af statskassen og t af Ringkøbing
amtsråd.

De pant- og udlægshavere9 der har rejst krav om erstatning 9 har
opgjort deres pantsikrede fordringer således:
l. Gårdejer Eigil Madsen9 Sir, 19.541,46 kr. I

4t 2. Handbjerg Brugsforening, Handbjerg9 7.0009- "e 3. Landboauktionerne i Holstebro 3.801965 "

4t 4. Landsretssagfører c. c. Hviid, VinderuP9 10.861,67 "
5. Frode Jensen, Hurup, 26.017921 11

6. Sigvald Kiilerich, Aulum9 6.833,83 "
Da ejeren og fornævnte pant- og udlægshavere, hvis krav andrager

ialt 74.055,82 kr., har erklæret sig enig i, at erstatningen med renter
udbetales til landsretssagfører Hviid til fordeling mellem fornævnte
pant- og udlægshavere, og da ingen i øvrigt har rejst krav om andel i
erstatningen9 vil erstatningen med renter være at udbetale til lands-

"4t retssagfører C. C. Hviid9 Vinderup, til fordeling mellem ovennævnte
pant- og udlægshavere.
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T h i b e s t e m m e s

Det på vedhæftede kort angivne areal af ejendommen matr. nr. 19a
Handbjerg Hovedgaard, Handbjerg sogn, og matr. nr. 34f sydvestlige
del, Ryde sogn, stort 15,9 ha, fredes på de ovenfor angivne betin-
gelser.

I erstatning betales der til landsretssagfører C. C. Hviid, Vin-
derup, som befuldmægtiget for ejeren, gårdejer Laurits Lind, Hand-
bjerg pr. Vinderup, til fordeling mellem ovennævnte pant- og udlægs-
havere 50.000,- kr. med renter lo % årlig fra l. maj 1970 til beta-
ling sker, hvilken erstatning udredes med i af statskassen og t af
Ringkøbing amtsråd.

Ejner Christensen. Høller Nielsen.Ths. Andersen.

Således passeret.
Sagen sluttet.
Møller Nielsen.

cfr. \7" jP.

Udskriftens rigtighed bekræftes.
FREDNINGSNÆVNE~ FOR RINGKØBING FREDNINGSKREDS.

~;:;.., ,~ ~.:-.--/_~.. ~.>.~ '"/~&~~~~- ~~--Cf
~ Møller Nielsen



KORT OVER AREALER OMKRING

TI NGSKOV BAKKE
HANBJERG OG RYDE SOGNE
RINGKJØBING AMT
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