
Afgørelser - Reg.' nr.: 05852.01

Fredningen vedrører: Kideris Mølle

Domme

Taksationskomm issionen

Naturklagenævnet

Overfred nings nævnet

Fredningsnævnet 27-01-1975

Kendelser

Deklarationer

05852.01



FREDNINGSNÆVNET>



~.:""''':T.,nr. l a Kideris
REG. NR. 37:/6-'< /7

Anmelder:
. k b' ~;l/Dommeren i Rlng ø lng ~_ 7J'- I

12.fEB. 1g 7 5.,.. ~ 9 S 3

,I ~~~:~ m.v., aind sogn,

,
'I U d s k r i f t

af
protokollen for fredningsnævnet for Ringkjøbing amts fredningszrecs.

oAr 1975 den 27. januar blev i sagen:

R..A.F. 305/1974 Sag angående fredning af arealer
ankring møllekanalen (Kideris ~ø~le),
matr. nr. l~? l Q, Kideris, Ri~c sogn,

afsagt sålydende

'kendelse

!
il,



r
2f 10_L.. september 1974 har

_ V2.::".set:0:' ::i.in;~(jooin~a:nt rejst fredningssag for areals:, 0:':-

~o~leka~21en ved Kideris Møllegård i Rind sogn.
Det a~føres i begæri~8en:
tlljnc.erbehandlingen af sagen om fredning af Fjeder~olt Å

~ar =rednin~splan~dvalget gjort opmærksom på? at en fredning af
~ind Å dalen me:lem Rind kirke og Ar~borg ville kunne y.OD~e
på tale. Ådalens fredningsmæssige værdier er konstateret i

Landskabs2nalyse 1972 - Ringkjøbing amt, hvori o~rådet er
uc.peget SO;;jv~rende af 11 største interesse for naturfredTlingll•

Landskabspartiet omkring Kideris Mølle uc.gør e~ vigtig
~ detaille i c.ette fredningsværdige landskab.

Denne llc.etaillellindeholder møllekanalen, en ældre bro

I over c.enne sa~~ resterne af brolægning og møllehus på Kic.eris
Xøllegård.

En del af mølle kanalen har hidtil været amtsvandløb, ~en
hele kanalen vil i fremtiden være privat vandløb? da a~tsrådet
~ar vedtaget at nedlæg&e det offentlige vandløb.

Af kulturhistoriske hensyn er der en fredningsDæssig inte-
resse i at miljøet omkring møllen bevares og plejes. Foranledi-
get af nedlæggelsen af c.et offentlige vandløb, hvorefter kanalen,
på :oranledning af ejerne ved kendelse af en vanc.løbsret, ville
k~nne godkenc.es tildækket, har fredningsplanudvalget besluttet
at an~ode om? at der rejses fredningssag for areal af matrikel
n~~rene ~~, l g og l y, Kid~ris mølle m.m., Rind sogn, ialt
ca. lo ha.

Fredningspla~udvalget har forhandlet med ejerne, der har
e~klæret sig indforstået med en fredning som nec.enfor angivet'4t og på :ølgende vilkår:

Ejeren af matr. nr. l ~, gårdejer Jens Hessel ønsker
for fredning af 5,4 ha. Ejeren af matr. nr.

l o Ob l v, fabrikant Niels LarJridsen ønsker 4.100 kr. i- ---~s.L.a+·"'···""--<"or-~Y'ec."Y'\lY'\-a-<"4 3 ha II
.~. ~ "" ",,I. --_.u..:.. ..:..- ~.--Lå ..:.., •

c.e:'1c.e se:,'.r:"tut:
a. På arealerne må ikke placeres bygninger, skure, canp~ns-

vOGne 06 lignende? opstilles master, foretages beplant-
l.inzer og ændringer i terrænnet eller henlægges af=ald.
Unctaget ~erfra er oplægning af afskåret grøde og op~ra-
vat =yld i forbindelse Eed vedlige~olcelse af det 0=:2~~-
liZ8 val.dløb Rind Å efter vandlobsregulativet



~2~~~2~, ~fr. nedenfor ~ndcr pu~kt e.
b. =l~sistere~de b2plantnin~ syd for den offcntlicc bivej ~r.

l ~å ~un fjernes efter tilladelse fra de påtaleberetticc-
de. Den e~sisterende brolægning ved vestsiden af stuehuset
på Kiser~s Møllegard samt fundamentet for mzllehus og ~01le-
~jul Då ikx2 fjernes.

•

c. Broe~ over Døllekanalen ~å ikke ændres uden de p~taleberet-
tigedes samtykke. Ved en omsætning af broen søges de~ ført
t~lbage til den oprindelige skikkelse.

d. Selvsået vegetation kan fjernes af frednings~YDdighederne
uden udgift for ejerne.

e. ~·:øllek2nalenretableres og opretholdes ved frec.nings;;:%-
dighedernes foranstaltning og for disses regning. K2~21en
vil være at istandsætte, således at der er fri vandgenne~-
strømn~ng'på hele strælc~ingen. Den må af fredningsmyndig-
hederne ikke opgraves udover en bundbredde på 2 ffi.

Påtaleberettiget er fredningsplanudvalget for Ringkjøbing
a:lt.

Efter at der var indrykket bekendtgørelse om fredningssagen
i Statstidende og de lokale dagblade afholdt nævnet bestående af

r den fungerende =ormand, dommer Sv. Aa. Christensen, Ringkjøbing,
og de kom~unalvalgte medlemmer, gårdejer Børge Eerping, Dybe, og
lektor A. ~onnesen, ~erning, den 14. november 1974 møde med sagens
parter, hvorefter området besigtigedes.

På dette møde forelagdes planudvalgets begæring af den for
I' , •udvalget Dødende repræsentant, landlnspektør Alsted, Ringkjøbing.

De for Ringkjøbing amtsråd, nerning kommune. og Danmarks,
Naturfredningsforening mødende repræsentanter anbefalede fred-
ni~gs=orslaget til gennemførelse i den forelig6ende skikkelse,
idet dog ~erning ko~mune ved afdelingsingeniør Gunt~er Nielse~
tog forbehold med hensyn til betalingen af ucgifterne ved broens
o~sætning til sin oprindelige skikkelse.

Natur=red~ingsrådet har ikke givet møde under sagen, men
r:",~.,..
.C ... skri=tlig~ anbefalet fredningen.

Begge de implicerede lodsejere var ffi8dteller havde ladet
give Ezde. De henholdt sig til det foran anførte o~ deres stil-

og erstatningsspørgsmålet.
~~vnet finder efter det anførte og efter besigtigelsen

a= c~rtdet, at betinzelserne i fredningslovens § l for fred~in;
a= o~~ådet e~ til stec.e.
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(

c.etkendelsen mcdfølLende %ortbilac
l u tilhøre~de G2rde~c~ 0Cr.Snr.

:~ssel) Kic.c~is ~011egård, samt 4,3 ha af matr. nr. l o orr_ LJ

l ,. -i'~~-~~~Q ~abri~a~t Niels Lauria'sen,- .::.. v ....._ ......uJ.. _................. _ I-Ie~ning.Alle 3
e er af Kideris Mølle m.D., Rind sogn.

D2r p8lægGes området s~lyde4de fredningsservitut:
2. På 2realer~e må ikke ~laceres bygninger, skure, ca=p~~~-

vogr.e og lignende, opstilles master, fore~ages teplant-
nir.ge~ og ~ndringer i terrænnet eller henlægges a=fald.
Undtaget herfra er oplægnir.6 af afskåret grøde og o)Gra-
ve~ fy:c. i forbindelse med vedligeholdelse af det offent-
lige vandløb R~nd Å efter vaneløbsregulativet og af mzlle-

•
kanalen, jfr. nedenfor under punkt e •

b. Eksisterenc.e beplantning syd for cen offentlige bivej nr.
l må k~~ fjernes efter tilladelse fra de påtale berettige-
c.e.Den eksisterende brolægning ved.vestsiden af stuehuset
på :{~deris r'~øllegårdsamt fundamentet for møllehus og
~011e~jul må ixke fjernes.

c. 3roen over møllekanalen må ikke ænc.res uden de påtalebe-
re~tigedes samtykke. Ved e~ omsætning af broen søges ~e~j'

ført tilbage til den opr~ndelige skikkelse.
d. Selvsået vegetation kan fjernes af fredningsmyndighederne

uden udgift for ejerne.
e. ~øllekanalen retableres og opretholdes ved frednings~yn-

• dighede:.."nesTOY'~nst~l+y{inO"- - Cl. Cl. ..... - o og for disses regning. Kanalen
vil VC8:-eat •• .. '..J- C' 1:'1 ,~ ..co. dlS~anQSæ~t..e,sa eaes a~ aer er ~rl van genne~-
S-:-!"(7,'TI•••,·.'1._-; "'•• orr -på' 'nele st"'=lrni Y"I 0"::0. n n~Y1 'TIaoaT -f'rea'-ni n~s""~TY'lG.·i C'""'- - _..... _v.J_~·_-;"J.o-~ • ~t:;:_.:. ....... .-..... _ ....... .1. b .l. • .LJJ. ... '...l.,.o-

hederne ikke opgraves udover en bundbredde på 2 ffi.

Påtalebe~ettiget er fredningsplanudvalget for Ring~cobi~g
~.....,.:..
c::. .... """•

Fred~ings~æv~et finder efter omstændighederne at kun~e
Coeke~de det af fabrikant Niels Lauridsen fremsatte krav om e~ er-

p2 1.;..lcoK:-. svarende til knapt 1.000 kr. pr. ~a. Belo-
~et :orre~tes fra kendeIsens dato med en 2r1ig rente, der 8:- 1%
~Gjere e~:dden af Danwarks Nationalbank for denne dato ~astsatte

udredes med 3/4 af statsl{asse~ og l/L.;. 8,1.
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(

=rst2t~~n~e~ vil efter det foreliggende v~re at ~dbct~lc
..,o .; '" --.-;,c:'." -:o. ',~ S ~ 'l \T- '--""t:.:v~- t:.:__ e:_.

~e~~G~sen vil ikke v~re at fo~elæggo fo~ Ovc~fredninzs-
~~~:et, ~od ~indre den inden 4 uger efter kendeIsens rnodtaeelse
........../ ..,,,...·;·....1- _co l -...:. ""'.,..... .: "ri' d .l...·lO -"" '_~.:,'-'..-i.es2..__ oc.sevare C;...LJ.erøvr J.ge l 1>eressere e L.l_ ve~ _rea-

IV, 1602 København V.
:Cendelse:lvi:" være at tinglyse på de anførte e~enc.o:"[:::-;e.

T h i b e s t e m m e s
De i foranståenc.e kendelse anførte og på vedlagte kort

I

viste area:"er af ejendom~en~matr. nr. l ~? l Q og l ~, ~ideris
~~lle m.~., Rind sogn, areal ialt lo ha, fredes i overensste~-
welse ~ed c.et foran anførte.

I 4.100
~ erstatning udbet2..1estil ejeren af m~tr. nr. l o og l y

til betaling sker.
Erst2..tningenudredes af statskassen med 3/4 03 af Ringkjø-

bin6 amtsråd Ded 1/4.

Sv. Aa. Christensen. Børge Herping. A. Tonnesen.

Udskriftens rigtighed bekræftes.
FREDNINGSNÆVNET FOR RINGKJ0BING AMTS FREDNINGSKREDS.

/ ~
~(;~ . /\~1'//~/;(t. t,( ~,.-t. c·? .4-'~o,-c-.-=-r.::.-..........~

i/t,~/• '" \ \
~ / Sv. A~. Christensen. \
.. fg. formand. / \

"t.
Fremsendes til dommeren i Herning by- og herredsrets 30 afde::'ing,

Nygade 2 7400 Hern'ingt: idet jeg be6E rer kendel sen tinglyst på matr o

nr; 'l a Kideris mølle mov., Rind sogn, tilhØrende gårdejer Jens Hes-
sel, og på matr.nr. l q og l y sammesteds, tilhørende fabrikant Niels
Lauridsen.

Tinglysningsgenpart vedlægges.
Fredningsnævnet for Ringkjøbing amts fredningskreds,

Dommeren i Ringkøbing, den 11002.1975 •
. ! I ' • \

! ,,'/ / . . ." / r' '-- \c.- ~ '--
'., I '..... l. { '- 'r' f_o

~ w , \

'1 Sv. Aa. Ghri sten sen \
';

---
,

/
/
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FREDNINGSNÆVNET
FOR RiNGKJ0SING AMT

RETTEN I HERNING. 2. AFD.
Nygade 1-3. 7400 Herning

Tlf. 97222200 Herning, den 14. januar 1998
R.A.F. 77/97

Skov- og Naturstyrelsen
Haraldsgade 53
2100 København ø. REb.Nit 5~5cl. 0\. Modtaget'

Skov- og Naturstyielsen

f 5 JAN. 1998

Herning kommune er d.d. tilskrevet således:

"Herning kommune, Vejafdelingen, Torvet, 7400 Herning, ansøger om
tilladelse til istandsættelse/udskiftning af broen over Fluekana-
len ved Kiderisvej, matr. nr. 1 a og 1 q, Kideris Mølle, Rind

.. sogn. - R.A.F. 305/74 - Kideris Mølle.

Efter en besigtigelse den 8. januar 1998, hvori foruden nævnet
deltog repræsentanter for Herning Museum, Danmarks Naturfred-
ningsforening og ansøgeren, Herning kommune, skal nævnet medde-
le, at det i medfør af Naturbeskyttelseslovens § 50 kan tilla-
des, at broen over Fluekanalen ved Kiderisvej, matr. nr. 1 a og
1 q, Kideris Mølle, Rind sogn, erstattes af en rørlægning, idet
dette ikke findes at være i strid med fredningens formål.

Tilladelsen gives på vilkår,

at rørlægningen for de forbipasserende umiddelbart fremtræder
som en bro, idet rørets længde ikke væsentlig må overstige
bredden af den eksisterende bro, hvorfor der ikke må etab-
leres en rabat, og idet der skal laves et rækværk/autoværn
som ved en bro,

at det eksisterende vandforsyningsrør flyttes, så det ikke er
synligt for de forbipasserende, samt

at rørlægningen s/broens udseende forinden udførelsen godkendes
af Fredningsnævnet ~

Nævnet har ved afgørelsen navnlig lagt vægt på, at det tilsyne-ta ladende ikke i dag er muligt at føre broen tilbage til den oprin-
delige skikkelse, idet ingen har oplysninger om, hvorledes broen

l\f"l irJ- O.q' ~:,(.rr~·i"1;n;r,,·f(lri~t

E .. -:1 ~ ,<...ll,U[.::li:Yl'elsen
~ .~~r.,,~r-J ~~S6- / b //11/- 000/ BiJ:-



"

oprindelig var opført. Det væsentlige er herefter, om de forbi-
passerende får en oplevelse af at passere en bro for at bevare
det oprindelige miljø omkring møllen. Det anses for at være af
underordnet betydning, hvordan broen er opbygget, herunder om den
i stedet er en rørlægning.

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

Afgørelsen kan efter lov om Naturbeskyttelse, § 78, stk. 3, jfr.
§ 87 inden 4 uger fra den dag, afgørelsen er meddelt, påklages
til Naturklagenævnet. •Klagen skal indgives skriftligt til dette fredningsnævn på den
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

H. Stamp"

hvilket herved meddeles til Deres orientering.

/GRM



FOR

, _RINGKØBING AMTS FREDNINGSKREDS
• DOMMERKONTORLT . n:LEFON 073214 II

( 6950 RINGKØBING
\.,

FREDNINGSNÆVNET

Modtaget'
Skov- og Naturslyrefsen

2 O NOV. 1991
Ringkøbing, den 19. november 1991.
RAf 234/1991.

t Nævnet har d.d. tilskrevet Ole Pless-JØrgensen, Kiderisvej 16, 7400
Herning, således:

I I at der ikke plantes på marken.
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"Vedrørende etablering af dam i fredet område ved Kideris Mølle på
matr.nr. 19 Kideris Mølle, Rind, tilhørende Ole Pless Jørgensen,
Kiderisvej 16, 7400 Herning.

Nævnet meddeler herved i medfØr af naturfredningslovens § 34 og § 47a til- '
ladeise til etablering af den ansøgte dam på vilkår,

at opgrave t materiale fjernes eller jævnes i det omgivende terræn
i et ikke over 25 cm tykt lag,

at der ikke etableres opdræt af ænder og lignende, herunder at dam-
men ikke hegnes.

at der ikke fodres,

at der som skitseret i ansøgningen etableres overløb, der hindrer
slamudskyldning, og

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

fra

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 •

den dag, afgØrelsen er meddelt den pågæl-
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En tilladelse kan ikke udnyttes fØr udlØbet af klagefristen. Er
klage iværksat, kan tilladelsen ikke udnyttes, medmindre den op-
retholdes af Overfredningsnævnet."

Hvilket herved meddeles.
Kopi af ansøgningen samt kortbilag vedlægges.

Skov- og Naturstyrelsen,
Slotsmarken 13,
2970 HØrsholm.

Med venlig hilsen
p.n.v.

~~7~
LøvCyrg Nielsen



FREDNINGSNÆVNET FOR RINGKJØBING AMT

iV'OAI :la~~*i
SkO\! 00 l-'G<lur::'iy'fl:~lsen

- 5 DEC. 2000
Henring, den 27. november 2000

R.A.F.94/00
Skov- og Naturstyrelsen
Haraldsgade 53
2100 København ø.

Herning kommune er d.d. tilskrevet således:

"Herning kommune, Vejafdelingen, Torvet, 7400 Herning, ansøger om forlængelse af tilladelse til
istandsættelse/udskiftning af broen over Fluekanalen ved Kiderisvej, matr. nr. 1 a og 1 q Kideris
Mølle, Rind sogn. - R.A.F. 305/74 - Kideris Mølle.

Fredningsnævnet meddelte ved kendelse af 14. januar 1998 tilladelse til, at Henring kommune er-
statter broen over Fluekanalen ved Kiderisvej med en rørlægning. Tilladelsen blev givet efter en be-
sigtigelse den 8. januar 1998 og på følgende vilkår:

at rørlægningen for de forbipasserende umiddelbart fremtræder som en bro, idet rørets længde ikke
væsentligt må overstige bredden af den eksisterende bro, hvorfor der ikke må etableres en rabat,
og idet der skal laves et rækværk/autoværn som ved en bro,

at det eksisterende vandforsyningsrør flyttes, så det ikke er synligt for de forbipasserende, samt
at rørlægningensIbroens udseende forinden udførelsen godkendes af Fredningsnævnet.

Tilladelsen bortfaldt, hvis ikke den blev udnyttet inden 3 år, jfr. Naturbeskyttelseslovens § 66, stk.
2.
Herning kommune har nu søgt om godkendelse af et konkret projekt samt om forlængelse af tilla-
delsen, idet det er oplyst, at den endnu ikke er udnyttet.

Projektet fremgår i detaljer af den fremsendte tegning af 12. februar 1999 fra det rådgivende inge-
niørfirma broconsult.

Aftegningen fremgår det, at der vil blive en rabat mellem rækværket og stensætningen om tunnel-
rørets udmunding. Rabatten vil blive næsten 1 meter bred.

Forslaget har været sendt til udtalelse hos Ringkjøbing Amt og Herning Museum. Amtet havde in-
gen bemærkninger, mens museet havde en række bemærkninger.

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

Det fremgår af nævnets kendelse af 14. januar 1998, at tilladelsen til at erstatte broen med en rør-
lægning gives på en række vilkår som ovenfor nævnt. Et af vilkårene er, at der ikke må etableres en

eJ\?- og 1::ner6'1JUlTI.lstenet
Sk(JV~og NatlJ.r8tVTf~h~'\', RETTEN I HERNING, 2. AFDELING
J.nr ~-;i'l Ifj'·l(\ /,;u/ )1//- 000 I _Ji: Nygade 1-3, 7400 H~ming
.Ak' '1' _ Tlf. 97222200 E-matl: f-naevn@get2net.dk
1"'1" 9/

mailto:f-naevn@get2net.dk


FREDNINGSNÆVNET FOR RINGKJØBING AMT

rabat. Fredningsnævnet kan herefter ikke godkende rørlægningens udseende, idet denne rabat er i
strid med nævnets tilladelse.

Jeg skal hermed på nævnets vegne i medfør afNaturbeskyttelseslovens § 50 meddele, at tilladelsen
forlænges.

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

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

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

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

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

H. Stamp"

hvilket herved meddeles til Deres orientering

•

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

Tlf. 97 22 22 00 E-mail: f-naevn@get2net.dk I

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

Herning, den 12. marts 2001
RA.F. 94/00

Skov- og Naturstyrelsen
Haraldsgade 53
2100 København ø.

Modtaget i
Skov- og Nnturstyrelsen

1 4 MRS. æ01

Herning kommune er d.d. tilskrevet således:

"Herning kommune, Vejafdelingen, Torvet, 7400 Herning, ansøger om forlængelse af tilladelse til
istandsættelse/udskiftning af broen over Fluekanalen ved Kiderisvej, matr. nr. 1 a og l q Kiderise Mølle, Rind sogn. - R.A.F. 305174 - Kideris Mølle.

Fredningsnævnet meddelte ved kendelse af 14. januar 1998 tilladelse til, at Herning kommune er-
statter broen over Fluekanalen ved Kiderisvej med en rørlægning. Tilladelsen blev givet efter en be-
sigtigelse den 8. januar 1998 og på følgende vilkår:

at rørlægningen for de forbipasserende umiddelbart fremtræder som en bro, idet rørets længde ikke
væsentligt må overstige bredden af den eksisterende bro, hvorfor der ikke må etableres en rabat,
og idet der skal laves et rækværk/autoværn som ved en bro.

at det eksisterende vandforsyningsrør flyttes, så det ikke er synligt for de forbipasserende, samt
at rørlægningensIbroens udseende forinden udførelsen godkendes af Fredningsnævnet.

Tilladelsen bortfaldt, hvis ikke den blev udnyttet inden 3 år, jfr. Naturbeskyttelseslovens § 66, stk.
2.
I en kendelse af27. november 2000 blev tilladelsen forlænget i yderligere 3 år, hvorimod et konkretre projekt ikke blev godkendt.

Herning kommune har nu søgt om godkendelse af et ny ændret projekt.

Projektet fremgår i detaljer af den fremsendte tegning nr. 4.87-1 lA af 12. februar 1999 fra det råd-
givende ingeniørfirma Broconsult.

Af tegningen fremgår det, at der ikke bliver en rabat mellem rækværket og stensætningen om tun-
nelrørets udmunding, således som oprindelig projekteret.

Det ændrede forslag har været sendt til udtalelse hos Ringkjøbing Amt og Herning Museum. Amtet
havde ingen bemærkninger, medens museet med en bemærkning om, at afstanden mellem rørets
øverste kant og rækværket bør være så kort som mulig på grund af synsindtrykket, kunne acceptere
det nu foreliggende forslag.

Sagen er behandlet af nævnets formand alene efter § 9, stk. 4, i forretningsordenen for Frednings-
nævn.e)
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FREDNINGSNÆVNET FOR Rl:NGKJØBING AMT

Det fremgår af nævnets kendelse af 14. januar 1998, at tilladelsen til at erstatte broen med en rør-
lægning gives på en række vilkår som ovenfor nævnt. Det nu ændrede forslag er i overensstemmel-
se med de vilkår, nævnet opstillede. Fredningsnævnet kan herefter godkende rørlægningens udse-
ende.

Tilladelsen bortfalder, såfremt den ikke er udnyttet inden 3 år fra tilladelsen meddelelse, jfr. Natur-
beskyttelseslovens § 66, stk. 2.

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

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

En tilladelse må ikke benyttes, før klagefristen er udløbet. Er klage iværksat, kan tilladelsen ikke
udnyttes, medmindre klagemyndigheden bestemmer andet. tit
Det bemærkes, at ansøgeren ikke herved er fritaget for at søge eventuelle andre tilladelser, som lov-
givningen måtte kræve.

H. Stamp"

hvilket herved meddeles til Deres orientering.
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