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Areal. 29.4 ha. Fredel R.A.F. kendelse af 3./12. 1973.
erstatning 26000 kr.
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Halr. nr. del af 251
Greengaarde.

Form& Historisk og rekreativ interesseområde.
tikjern og Rind å forenes. og Skjern Nørre-
kanal har sin begyndelse.

mdhold Ingen bygninger af nogen art. Ingen på-
fyldning og afgravning. Dog gravet fra
matr nr 25~.
Ingen keciske bekæmpelsesmidler. Trægrupper
fjernes nu eller senere.
Offentlig adgang for ophold og gående færdsel.
Hedeselskabet og F.P.U. plejer efter overens-

t

•
kO.:::lst.

Ejer. Det danske hedeselskab.

• Pdro/~ Ringk.bing a~ts fredningskreds (nævne,)
?redningsplanudvalget

Fcnl 350/1973 J. nr. 119-01-464-72.
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protokollen for fredningsnævnet for Ringkøbing amts fredningskreds.

År 1973 den 3. december blev i sagen:
R.A.F. 350/1973 Sag angående fredning af et ca.

29,4 ha stort areal ved Arnborg
hedegaard, del af matr.nr. 25 !
Greengaarde, Arnborg sogn, til-
hørende Det Danske Hedeselskab

afsagt sålydende
k e n d e l s e:

Ved skrivelse af lo. september 1973 har fredningsudvalget
for Ringkøbing amt begæret fredningssag rejst for et areal på ca.
29,4 ha af ejendommen matr.nr. 25 1. Greengaarde, ArntJorg sogn,. b&oo
liggende ved Arnborg Hedegaard, tilhørende Det Danske Hedeselskab.

Som begrundelse for fredningsbegæringen anføres i skrivelsen:
"Fredningsplanudvalgets landskabsanalyse for Ringkøbing amt viser,
at Skjernå- og Rindådalene har sådanne fredningsmæssige værdier,
at de må henføres til områder af største interesse for naturfred-
ning.

Arnborg Hedegaard har ved sin beliggenhed på det sted, hvor
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Skjern A og Rind A løber sammen, og hvor den historiske interes-

sante Skjern Nørrekanal har sin begyndelse, en central placering

i disse ådale.

Ydermere rummer ejendommen, særligt i de arealer, der lig-

ger nærmest åløbene, store landskabelige værdier, som kan tjene

almenhedens rekreative interesser, når der gives adgang til op-

hold og gående færdsel på disse arealer og foretages en vis

landskabspleje og anlægges enkelte beskedne publikumsfaciliteterll.

- , ,
Naturfredningsrådet har i skrivelse af 14. november 1973

udtalt: "Engvanding i Danmark er kendt fra begyndelsen af

•'. l60o-tallet. Det er dog først i sidste halvdel af det 18. ~
hundrede i forbindelse med fællesskabets ophævelse, at lovgiv-

ning på dette felt fremsættes, og anvisninger på engvanding

optoges i almanakken. laIt er ca. 600 km vandingskanaler an-

lagt. Efter 1920 aftager interessen igen, og idag er der kun

bevaret lidt af denne kulturhistorisk interessante teknik.

Store Skjern Å - kanalen - Dalgas Kanal eller Classens

Kanal - har sit udspring ved Rind - Åens udløb. Vandet tilveje-

bringes ved hjælp af opstemning dels i Rind Å og dels i Skjern•• A. Man har gennemgravet den åslynge, som Skjern Å har dannet,

••
i en ca. 200 m lang bikanal beliggende på det omhandlede areal.

Dette stykke fremragende natur ved samløbet af Rind Å og

Skjern A repræsenterer i sig selv en primær fredningsinteresse.

Ovenstående, der kun skal tjene som illustration af et vigtigt

kulturteknisk indslag, kan yderligere tjene som argument for,

at det omhandlede areal sikres gennem en fredning.1I

Området, hvoraf 28,2 ha er beliggende inden for åfrednings-

linien, er angivet på vedhæftede kort. Område I påstås pålagt

følgende fredningsservitut:

111. Der må ikke foretages bebyggelse eller opstilles telte,

campingvogne eller andre til beboelse egnede indretninger.

Der må ej heller opstilles skure, master eller andre lig-
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nende indretninger. Den på ejendommen værende fiskerhytte

skal fjernes, når det nuværende lejemål om fiskeretten op-

hører.

2. Terrænformerne må ikke ændres ved påfyldning eller afgrav-

ning, ligesom der ikke må henkastes affald, indrettes op-

lagspladser og lignende. Undtaget herfra er oplagring af

afskåret grøde og afgravet fyld i forbindelse med vedlige-

holdeIse af vandløb, herunder afløbet fra dambruget på

- matr.nr. 25 d.

3. De~ må ikke anvendes kemiske bekæmpelsesmidler.

e'. 4. Trægrupperne mellem Skjern Å og omløbskanalen skal fjernes

straks. Nåletræerne nord for Skjernåen og omløbskanalen

fjernes, så snart de kan anvendes til juletræer, medens ege-

træerne bevares.

5. De fredede arealer skal herefter henligge udyrkede, og der

må ikke foretages beplantning.

6. På de fredede arealer er gående færdsel og ophold tilladt

for almenheden.

7. De under område I værende arealer må afgræsses, mod at der

i forbindelse med eventuel indhegning opsættes møller eller

på anden måde skaffes adgang for gående færdsel på området.

Ovenstående skal ikke være til hinder for, at Hedeselskabet

og fredningsplanudvalget efter overenskomst foretager pleje af

arealerne til bevaring af den landskabelige værdi og til gavn for

almenhedens brug af arealerne, herunder eventuelt anlæg af en

mindre parkeringsplads ved gårdtomten.

Inden for fredningsgrænse II skal arealet bevares som åbent

landbrugsland."

Efter behørig bekendtgørelse og indvarsling har nævnet den

3. december 1973 afholdt møde med de interesserede.

Det Danske Hedeselskab her tiltrådt fredningspåstanden.

Fredningsplanudvalget her henstillet, at der udbetales en
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erstatning på 26.000,- kr.

Efter det foreliggende, herunder områdets rekreative og

historiske værdi, finder nævnet, at betingelserne inaturfred-

ningslovens § l for fredning på fornævnte betingelser og mod

erstatning som ønsket af det i sagen omhandlede område, hvis

beliggenhed er angivet på vedhæftede kort, er opfyldt.

I erstatning udbetales til Det Danske Hedeselskab 26.000,-

kr. uden renter.

• Erstatningen udredes med 3/4 af statskassen og 1/4 af Ring-

købing amtsråd.

Da der ikke fra anden side er fremsat krav om andel i er-

statningen, vil denne være at udbetale fuldtud til Hedeselskabet.

Kendelsen vil være at tinglyse.

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

Det foran nævnte og på vedhæftede kort viste areal af

matr.nr. 25 ! Greengaarde, Arnborg sogn, af areal ca. 29,4 ha,

fredes i overensstemmelse med det foran anførte.

I erstatning udbetales til Det Danske Hedeselskab, Viborg,

26.000,- kr. uden renter.

Erstatningen udredes af statskassen med 3/4 og af Ringkøbing

amtsråd med 1/4.

•• Møller Nielsen

~f3.'

A. Tonnesen Ole Kristensen

cfr. Ims
Udskriftens rigtighed bekræftes.

FREDNING~~ ~ET FOR RINGKØBING AMTS FREONINGSKAEDS.

-~~/~
~ Møller Nielsen
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le FREDNING AF DEL AF MATR. NR. 251

ARNBORG HEDEGÅRD

ARNBORG SOGN

RINGKØBING AMT

•• o •••••• FREDNINGSGRÆNSE I

FREDNINGSGRÆNSE II

1RÆGRUPPER SO;~ FJERNES

• CA l'10000
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-,- ,..nCU".I.Nb~N4V"CIFOR RINGKJØBING AMT
Retten i Herning, 2. afdeling

Nygade 1-3, 7400 Herning
Tlf. 97 22 22 00 Herning, den 15. december 199~

R.A.F. 67/93

Skjern A Kanofart
Att. Hr. Erling Jensen
Vester Mølle
7323 Give

Skjern A Kanofart v/Erling Jensen og Aaskov Kanofart v/Thorkild
Eriksen ansøger om tilladelse til isætning/optagning af kanoer i
Skjern A ved stemmeværket i det fredede område, matr. nr. 25 l,
Gl. Arnborg by, Arnborg sogn - Arnborg Hedegård - R.A.F. 350/73 -
fredningsnævnets kendelse af 3. december 1973. ,

Efter en besigtigelse, hvori foruden nævnets medlemmer og ansø-
gerne deltog repræsentanter for Ringkøbing Amtskommune, Det Dan-
ske Hedeselskab, Danmarks Naturfredningsforening, Friluftsrådet
og Kanoselskabet Skjern A Nørrekanal, meddeler nævnet i medfør
af Naturbeskyttelseslovens § 50 tilladelse til en oplagsplads
med henblik på isætning og optagning af kanoer i Skjern A ved
stemmeværket.

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

/GRM

•



REG.Nl '-{fe G::>~ • 00
FREDNINGSNÆVNET FOR RINGKJØBING AMT

• SCANNET
Herning, den 10. september 200 l

R.A.F.47/01
Skov- og Naturstyrelsen
Haraldsgade 53
2100 København 0.

Skjern Å Kanofart vÆrling Jensen er d.d. tilskrevet således:

"Skjern Å Kanofart vÆrling Jensen, Vester Møllevej 7, 7323 Give, ansøger om tilladelse
til etablering af en ophalerplads til kanoer ved Skjern Å Bro. - R.A.F. 47/01 - Arnborg
Hedegård.

Efter en besigtigelse den 30. august 2001, hvori foruden nævnet deltog repræsentanter for
Danmarks Naturfredningsforening, Friluftsrådet, Dansk Sportsfiskerforbund og ansøgeren,
skal nævnet meddele tilladelse til, at der som ansøgt laves en ophalerplads ved Skjern Å
Bro til kanoer. Ophalerpladsen skal laves sydvest for opstemningen ved parkeringspladsen.
Tilladelsen gives, da dette ikke er i strid med fredningens formål.

Tilladelsen gives på vilkår, at der ikke anvendes trykimprægneret træ eller andre materia-
ler, der kan afgive miljøfarlige stoffer til vandet.

Nævnet har især lagt vægt på, at indretningen, der placeres i forlængelse af en spunsvæg i
beton, ikke skæmmer åen og dens nærmeste omgivelser.

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

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

Klagen skal ~ndgives 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"

Skov-ogNatur~elsen4tSN 2001 - /211 r/~ (/'/)0/
AKt. nr. '/ ~il. I

hvilket herved meddeles til Deres orientering.

~/

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

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

mailto:f-naevn@get2net.dk
astgr
Udstregning
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