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Nissum sogn.-----~--------~-----~--

afsagt sålydende
k e n d e l s e:



Ved skrivelse af 15. september 1975 har Danmarks Naturfred-
ningsforening rejst fredningssag for en del af ejendommen
matr.nr. 31~ Markjorderne, Sdr. Nissum sogn, tilhørende gdr.
Børge Børgesen.

Fredningspåstanden, der omfatter ca. 6,6 ha lyngklædte bakker
og strandengsarealer ud mod Nissum Fjord, er motiveret i om-
rådets landskabelige værdier og går ud på, at arealet skal be-
vares i naturtilstand.
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Fredningsnævnet, der i denne sag består af dommer Sv.Aa. Chri-
stensen, amtsrådsmedlem Børge Herping og det kommunalt valgte
medlem Henrik Toft, har efter behørig indvarsling afholdt be-
sigtigelse og møde vedrørende fredningen, den 3. november 1975.

Til stede var ejeren og dennes hustru samt repræsentanter for
Danmarks Naturfredningsforening, fortidsmindeforvaltningen,
Ringkøbing Museum og Ulfborg kommune.

Ejeren erklærede sig indforstået med fredningen som påstået
og uden erstatning, idet han gerne ser arealet bevaret for ef-
tertiden og sammen med gården.

Fredningen anbefaledes af Danmarks Naturfredningsforening og de
øvrige mødte. Fortidsmindeforvaltningen påpegede herudover de
arkæologiske værdier omkring det omhandlede areal og ønskede en
undersøgelse af deres udstrækning med henblik på en eventuel
fredning.

Nævnet finder, at arealet i sig selv og som led i det smukke
landskab langs Nissum Fjord, opfylder naturfredningslovens be-
stemmelser for fredning. Idet man påskønner ejerens interesse
for de historiske og landskabelige værdier i området, bestem-
mes herefter, at det på vedhæ~tede kort angivne areal af matr.
nr. 3l~ vil være at frede på følgende vilkår:

l. Arealet, der ønskes fredet, omfattende dele af matr.nr. 31a
Markjorderne, Sdr. Nissum sogn, må ingensinde frastykkes
hovedparcellen matr.nr. 31~, der er beliggende omkring
"Skindbjerggård".

2. Arealet må ikke bebygges.
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3. Henkastning af affald må ikke finde sted.

4. Terrænformerne må ikke ændres ved afgravning eller op-
fyldning, ligesom yderligere afgrøftning ikke må finde
sted. Eksisterende grøfter skal forblive uoprensede.

5. Opstilling af boder, skure, master, transformatorstationer
eller andre skæmmende indretninger må ikke finde sted.

6. Camping og teltslagning skal ikke være tilladt.

7. Arealerne må ikke benyttes som motorbane, flyveplads el-
ler skydebane.

e 8. Yngleplads er for gravænder må ikke beskadiges.- 9. Arealerne må ikke tilføres spildevand.e 10. Arealerne må ikke yderligere beplantes. Den på området væ-
rende plantage vil være at fælde, når bevoksningen efter
ejerens skøn er hugstmoden. Gentilplantning må ikke finde
sted.

ll. Det skal ikke være tilladt at foretage asfaltering af den
offentlige vej, der fører gennem det fredede område.

12. De påtaleberettigede skal have ret til, uden bekostning
for ejeren, at foretage den for området nødvendige pleje.

13. Påtaleret tillægges fredningsnævnet for Ringkøbing amt,
Naturfredningsrådet, fredningsplanudvalget for Ringkjøbing
amt og Danmarks Naturfredningsforening.

For fredningen udbetales ikke erstatning. Kendelsen vil være
at tinglyse på ejendommen.

Denne kendelse kan inden 4 uger indbringes for Overfrednings-
nævnet, Nyropsgade 22, 1602 København V, af de i naturfred-
ningslovens § 22 nævnte personer og myndigheder.

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

Det på vedhæftede kort angivne areal på ca. 6,6 ha af matr.nr.
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31! Markjorderne, Sdr. Nissum sogn, fredes som ovenfor anført.
For fredningen udbetales ikke erstatning.

SV.Aa. Christensen. Børge Herping. Henrik Toft.

Udskriftens rigtighed bekræftes.

FREDNINGSNÆVNET FOR RINGKJ0BING AMTS FREDNINGSKREDS.
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